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Resumo
A síntese de código de montagem é um processo que exige um cuidado rigoroso.
Normalmente, esse processo nos tradutores e nos compiladores mais maduros
é relativamente seguro, apesar de que, esporadicamente, erros são identificados
neles. Em um contexto mais restrito, os tradutores utilizados em comunidades me-
nores e em constante desenvolvimento são mais suscetíveis a erros. Considerando
esse contexto, duas abordagens de tradução e de verificação usando o método B
são apresentadas. A primeira abordagem propõe a tradução do componente B
para o código de montagem de uma plataforma específica, usando um modelo
formal do conjunto de instruções, o qual possibilita também depurar e verificar
as propriedades de programas. Essa abordagem é capaz de garantir formalmente
a coerência semântica da tradução, apesar de ser um processo de verificação
árduo e lento. Tal esforço de verificação foi aliviado através de uma ferramenta
desenvolvida (BEval), que aproveitou melhor as técnicas de verificação. Após o
processo de prova automática usando a ferramenta Atelier B, BEval ainda foi ca-
paz de resolver em certos modelos muitas das obrigações de prova remanescentes,
chegando a até 88% do total de obrigações. Contudo, o processo de verificação da
abordagem de tradução continuou complexo, exigindo várias interações manuais.
A fim de viabilizar uma tradução mais eficiente e também segura, uma segunda
abordagem de tradução de B para o código de máquina virtual foi desenvolvida.
A segunda abordagem utilizou o tradutor desenvolvido B2LLVM e aplicou a
geração automática de testes para verificar a coerência entre a especificação do
programa e o seu respectivo código de montagem. Esse tradutor também suporta
a avaliação de cobertura do código e a inserção de anotações de rastreabilidade.
Dessa forma, o trabalho contribuiu significativamente na tradução de B para
o código de montagem, oferecendo um suporte rigoroso para a verificação da
tradução. Atualmente, o B2LLVM supera em 20,9% o percentual de exemplos
traduzíveis de teste baseados na gramática comparando com o tradutor industrial
C4B. Ademais, o código gerado por B2LLVM apresenta vantagens importantes
na ampla capacidade de verificação, de integração e de otimização.

Palavras-chave: Métodos Formais. Método B. Tradução de Modelos. Veri-
ficação de Tradução. Linguagem de Montagem.



Abstract
Assembly code synthesis is a process that requires rigorous care. Typically, this
process in mature translators and compilers is relatively safe, though some errors
have occasionally been identified. In a more restricted context, the translators used
in the smaller communities and developed constantly have been more susceptible
to these kind of errors. Considering this context, two translation and verification
approaches using the B method have been presented. The first approach considers
the B component translation to assembly code for a specific platform by using
a formal model of the instruction set, which also allows to debug and to check
program properties. This approach can formally ensure the semantic consistency of
the translation, although the verification process is difficult and time-consuming.
This verification effort was somewhat relieved by the development of BEval, a
tool which has made better use of the verification techniques. After applying the
automatic verification process using the Atelier B tool, BEval was still able to
solve, in the certain models, many of the remaining proof obligations, reaching up
to 88 % of total obligations. However, the verification process of this translation
approach is still complex, requiring several manual interactions. In order to make
a translation more efficient and also safe, a second approach for the translating B
to virtual machine code was developed. This second approach used the developed
translator B2LLVM and applied the automatic generation of tests to check the
consistency of the program specifications and their respective assembly code.
This translator also supported the code coverage evaluation and the insertion
of the traceability annotations. Thus, this study has significantly contributed
to developing B translation to assembly code, providing rigorous support for
the verification of the translation. Currently, the B2LLVM outweighs 20,9% the
percentage of translatable test samples based on grammar compared to the C4B
industrial translator. Furthermore, the generated code by B2LLVM has impor-
tant advantages in the ample capacity of verification, integration and optimization.

Key-words: Formal methods. B method. Translation models. Verifying the
translation. Assembly language.
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1 Introdução

———————————————————-

A certificação de sistemas adota várias técnicas para garantir um nível
de segurança do software. O processo de certificação é muito comum em sistemas
embarcados e críticos, tais como em controles de aviões, carros, navios, trens, eleva-
dores, dispositivos médicos, entre outros. Além disso, esses sistemas vêm crescendo
em tamanho e complexidade. As práticas dos documentos de certificação de soft-
ware DO-178B, DO-178C, DO-333 (RTCA, 1992; RTCA, 2011a; RTCA, 2011b) e
outros estão popularizando-se e tornando-se referência. Frequentemente, os níveis
mais elevados de certificação exigem a verificação dos componentes de software
através de testes ou métodos formais.

Teste de software é uma técnica para oferecer garantias sobre a qualidade
do software. O teste é amplamente usado para demonstrar que o software atende
ao seu propósito. Simplificadamente, o teste envolve a seleção de dados de entrada,
a execução do software sob tais dados e a comparação da saída obtida em relação
à saída esperada (RAPPS; WEYUKER, 1985). Embora o teste de software seja
comumente utilizado, ele não mostra a ausência de falhas. O motivo é que um
sistema não pode, em geral, ser completamente testado, pois a quantidade de
testes possíveis é frequentemente impraticável.

Por outro lado, os métodos formais são capazes de provar determinadas
propriedades sobre a descrição de um sistema e isso é importante para garan-
tir a correção dessa descrição ou um subconjunto dela. Os métodos formais são
técnicas fundamentadas em Lógica e Matemática para descrever propriedades de
sistemas (WING, 1990). Uma especificação formal deve descrever um sistema com
precisão e sem ambiguidades. As técnicas de verificação formal podem ser usadas
para avaliar se o modelo do sistema satisfaz suas propriedades ou identificar se
existe falha.

A especificação e a verificação são atividades importantes na certificação
do software. Tal certificação exige o atendimento de várias normas aperfeiçoadas
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ao longo de anos de pesquisa e de prática. Essas normas recomendam o mapea-
mento de todos os requisitos do sistema em níveis de segurança. Diante disso, uma
boa opção de tecnologia indicada para os mais altos níveis de segurança está na
aplicação de métodos formais com rastreabilidade.

1.1 Motivação
Este trabalho adota o método formal B (ABRIAL, 1996) descrito no capí-

tulo 2. B é considerado muito maduro e vem sendo usado por vários anos no de-
senvolvimento de sistemas críticos. Esse método é baseado na notação de máquina
abstrata e na teoria da substituição generalizada, que foi fundamentada sobre as
anotações de Dijkstra (1976). Entretanto, mesmo utilizando o método B, um passo
ainda frágil do desenvolvimento do software está na compilação1 ou geração do có-
digo de montagem.

No desenvolvimento de software críticos e embarcados, o processo de verifi-
cação pode ser bastante custoso e demorado. Por esse e outros fatores, a etapa de
verificação da compilação de código é algumas vezes ignorada, mas a compilação
é passível da introdução de erros sutis que pode implicar em sérias consequências,
às vezes desastrosas. Erros nos compiladores ocorrem e podem ser silenciosamente
gerados a partir de código-fonte correto (LEROY, 2009). Um erro no compilador
pode gerar código-objeto com comportamento diferente do código-fonte. Assim, se
o código-fonte atender aos requisitos funcionais, o código-objeto não necessaria-
mente atenderá aos mesmos requisitos.

Recentemente, Yang et al. (2011) realizou um trabalho, durante dois anos
e meio, identificando mais de 325 erros de compilação em onze compiladores C.
Desses, cinco são de código aberto (GCC, LLVM, CIL, TCC e Open64 ), cinco são
comerciais e um trata-se do CompCert (LEROY, 2008), que oferece o direito de
uso gratuito para finalidade não comercial, mas o uso comercial requer permissão
especial do INRIA2. O trabalho de Yang et al. (2011) identificou erros, inclusive
1 O processo de compilação é responsável por transformar código-fonte em uma linguagem de

programação para código semanticamente equivalente em linguagem de máquina.
2 INRIA é uma organização pública francesa de caráter científico e tecnológico com pesquisas

em informática e controle.
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nos compiladores mais testados e confiáveis, tais como: GCC, LLVM e CompCert.
Até mesmo esses compiladores, os quais possuem uma grande maturidade adqui-
rida ao longo de anos de trabalho, continham vários pequenos erros. Esses erros
foram encontrados através de uma ferramenta geradora de casos de testes alea-
tórios (Csmith), que cria programas para um amplo subconjunto da linguagem
C.

Adicionalmente, compiladores e tradutores usados em comunidades peque-
nas também possuem um risco tecnológico inerente maior em relação às ferramen-
tas utilizadas em larga escala. Esses tradutores muitas vezes não são amplamente
usados nem testados, de acordo com Stuermer et al. (2007). A comunidade que uti-
liza o método B é bem menor que a comunidade de usuários dos compiladores mais
populares (GCC, LLVM ). Na comunidade B, o Atelier B3 contém vários gerado-
res de código. Esses geradores de código exigem critérios adicionais de segurança,
principalmente por serem utilizados em aplicações críticas. Eles buscam atender
às normas internacionais de certificação de software crítico e satisfazer critérios de
rastreabilidade dos requisitos, conformidade de padrões e cobertura de código.

1.2 Objetivos
Diante do exposto, o objetivo geral do trabalho é traduzir e elevar a con-

fiabilidade da tradução de B para linguagem de montagem4. Esse é um requisito
fundamental, pois a tradução da especificação formal para código de montagem
está longe da maturidade dos compiladores C e ADA. Essa imaturidade aumenta
a probabilidade da introdução de pequenos erros na tradução.

Um segundo objetivo geral do trabalho é melhorar a automação no pro-
cesso de verificação. Nesse contexto, diferentes procedimentos e ferramentas foram
exploradas na verificação da tradução usando métodos formais e técnicas de testes.

Métodos formais foram aplicados para verificar a tradução usando código
para máquina específica (real). E o propósito do trabalho na verificação formal é
3 Atelier B é uma ferramenta de suporte que provê vários recursos para o gerenciamento dos

projetos B.
4 Linguagem de montagem é uma notação legível por humanos para o código de máquina usado

em uma arquitetura computacional.
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tornar o processo mais automatizado, explorando diferentes técnicas disponíveis
e desenvolvendo ferramental auxiliar. Esse ferramental contribui na verificação
formal da tradução e do modelo da máquina real.

Técnicas de verificação com testes foram aplicadas sobre a tradução usando
código para máquina virtual. O propósito do trabalho no processo de verificação
com testes é promover a integração com o ferramental, complementar o uso de mé-
todos formais e explorar eficientemente a verificação da tradução, automatizando
esse processo.

A seguir, quatro questões de pesquisa são levantadas nesse contexto.

1.3 Questões da pesquisa
Considerando os problemas e objetivos apresentados anteriormente, o tra-

balho foi dirigido para contribuir com as seguintes questões de pesquisa (QP):

∙ QP1: Como aumentar a confiabilidade da tradução entre o modelo B e o
código de montagem?

∙ QP2: Quais os benefícios e as dificuldades encontradas na verificação formal
B da tradução entre o modelo e o código de montagem, usando um modelo
B de máquina específica?

∙ QP3: Como acelerar a verificação da tradução entre o modelo B e o código
de montagem?

∙ QP4: Como traduzir o modelo B para código de máquina virtual?

As duas abordagens de tradução e verificação apresentadas neste trabalho
respondem de forma particular às questões de pesquisa 1 e 3.

Descrita no capítulo 3, a primeira abordagem realiza uma tradução e a
verificação formal da tradução usando um modelo de conjunto de instruções de
uma máquina real. Essa abordagem está completamente inserida em um contexto
formal sendo capaz de garantir a coerência entre a especificação do software e o
código de montagem, colaborando com a questão de pesquisa 2. Um componente
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chave dessa abordagem é o modelo B da máquina real, o qual proporciona vários
benefícios em diferentes aplicações. Por outro lado, algumas dificuldades foram
identificadas no processo de verificação B do modelo da plataforma real e tradução
para código de montagem. Tal processo exige vários passos manuais e a questão de
pesquisa 3 trata exatamente dos meios de automatizar essa verificação. Em outra
perspectiva, a questão de pesquisa 3 é contemplada em nossa segunda abordagem
de tradução, que se mostra mais econômica e automatizada.

Apresentada no capítulo 4, a segunda abordagem traduz automaticamente
a especificação B para código de montagem de uma máquina virtual. Essa abor-
dagem mostra-se mais econômica e sua confiabilidade é elevada usando diferentes
técnicas de testes. A linguagem usada na máquina virtual é interessante por vários
fatores. Ela é mais abstrata e simples, possui modelo formal (ZHAO et al., 2012),
é portável para várias plataformas e possui boa capacidade de integração com ou-
tras linguagens de programação. Adicionalmente, várias e diferentes técnicas são
empregadas para verificar a tradução para máquina virtual, tais como: a rastre-
abilidade, os testes de cobertura e a geração de testes baseados em modelos. Em
uma perspectiva geral, o capítulo 4 é dedicado para a questão de pesquisa 4.

A seção seguinte apresenta resumidamente as contribuições do trabalho.

1.4 Contribuições
As principais contribuições deste trabalho são citadas a seguir e relaci-

onadas às duas abordagens desenvolvidas. Os dois primeiros itens referem-se à
tradução e à verificação para máquina específica (real), os demais itens referem-se
à tradução e à verificação para máquina virtual. Essas contribuições estão organi-
zadas nos seguintes grupos de trabalho.

∙ Mostramos em Medeiros Jr. e Déharbe (2012) a refatoração da especificação
do conjunto de instruções de um microcontrolador para suportar a animação.
Essa refatoração foi importante também para inserir novas asserções sobre
o tipo de funções anteriormente não verificadas. Consequentemente, a nova
especificação passou a ser útil para depuração de programas em código de
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montagem e verificação de propriedades dos programas. Além disso, tal es-
pecificação já era usada para documentar o conjunto de instruções e auxiliar
na verificação da tradução para código de montagem.

∙ Apresentamos em Medeiros Jr. e Déharbe (2014) o desenvolvimento de fer-
ramental auxiliar, chamado BEval, o qual melhor aproveita as técnicas de
verificação e aperfeiçoa a interface gráfica de verificação do método B. Neste
trabalho, os experimentos realizados mostraram uma clara eficácia da ferra-
menta. O BEval também vem sendo usado por pesquisadores de outros paí-
ses, inclusive recebemos o convite para integração com o B Toolkit (LANO;
HAUGHTON, 1996). Recentemente, o BEval foi aplicado e contribuiu com
sucesso no trabalho de Alves (2015).

∙ Descrevemos em Déharbe e Medeiros Jr. (2013), Bonichon et al. (2014) res-
pectivamente uma primeira proposta de tradução B e um incremento da
proposta com um protótipo inicial capaz de gerar código para máquina vir-
tual. Apresentamos em Bonichon et al. (2015) uma definição dessa tradução
enriquecida e revisada. Essa tradução é definida usando regras projetadas em
grupos. Essas regras são desenvolvidas estrategicamente para serem reusáveis
e simples. Inclusive, um incremento das regras foi elaborado para suportar a
integração com códigos de testes representados na linguagem C.

∙ Apresentamos em Moreira et al. (2015) uma verificação da tradução para
máquina virtual através de diferentes técnicas de testes. Nesse trabalho, re-
alizamos uma avaliação da gramática de cobertura do tradutor, verificamos
a tradução de vários exemplos com casos de testes baseados em modelo e
realizamos uma comparação do nosso tradutor em relação a outro tradutor
semelhante e industrial.

∙ Descrevemos no relatório técnico (DÉHARBE; LECOMTE; MEDEIROS
JR., 2015) uma definição atualizada e ampliada da tradução B para código
de máquina virtual. Esse trabalho detalha as regras de tradução em novo for-
mato, mostra exemplos básicos da tradução, explica os passos da tradução e
aborda brevemente sobre meios alternativos de verificação.
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1.5 Estrutura do documento
Este documento está organizado conforme descrito a seguir. O capítulo 2

fornece os conceitos básicos do método B, o que é requisito para compreender a
metodologia proposta e a especificação de uma máquina real. O capítulo 3 des-
creve uma proposta de verificação estendida usando a especificação de máquina
e as técnicas usadas na verificação formal. O capítulo 4 apresenta um tradutor
e descreve várias técnicas utilizadas na sua verificação. O capítulo 5 apresenta o
contexto deste trabalho e descreve uma relação com outros trabalhos. As conclu-
sões e considerações finais são apresentadas no capítulo 6. Posteriormente, uma
descrição sobre elementos complementares desse trabalho é fornecida no apêndice
deste documento.
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2 Método B

B é um método para desenvolvimento de software, no qual cada compo-
nente especifica um artefato de software em determinados níveis de abstração. Es-
ses níveis seguem do mais abstrato para o mais concreto: Machine, Refinement e
Implementation. Esses termos são convencionados neste trabalho, respectivamente,
como: máquina, refinamento e implementação B.

A figura 1 ilustra os níveis de abstração da especificação e as etapas de
desenvolvimento no método B.

  

Refinamento

Verificação Formal

Máquina

Refinamento

Implementação

...

Código em C, ADA ... Código  de montagem da 
plataforma destino

Método B 

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

Refinamento
.

Compilação
.

Tradução B

Notação

Figura 1 – Etapas de verificação B.

As etapas desse processo estão numeradas de acordo com a ordem de desen-
volvimento do software. Portanto, o processo inicia com a construção da máquina
B (1), uma série de refinamentos sucessivos (2-3) são opcionalmente construídos,
a implementação B (4) é desenvolvida, o código-fonte para uma determinada lin-
guagem de programação (5) é gerado e, finalmente, o compilador gera o código de
montagem.

De acordo com o manual de referência B da ClearSy (2014)1, um projeto
B contém um ou mais módulos. O módulo é composto por vários componentes
1 A ClearSy é uma renomada empresa especializada no desenvolvimento de software e sistemas

que justificam o uso de métodos formais.
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que podem ser sucessivamente refinados, caso seja necessário. Um módulo sempre
possui uma máquina e pode ter alguns refinamentos e uma implementação. Um
componente é um modelo individual, ou seja, uma máquina, um refinamento ou uma
implementação. O modelo de um sistema ainda pode conter vários componentes
interdependentes, ou seja, também permite uma composição de modelos.

Três cláusulas básicas de composição serão descritas. A cláusula de inclusão
(INCLUDES) pertence à notação da máquina B e permite incluir instâncias de
outras máquinas B (ABRIAL, 1996). A cláusula SEES referencia uma máquina B
e permite acessar suas constantes, funções e variáveis, porém sem modificá-las. A
cláusula IMPORTS permite importar, em uma implementação, uma máquina. A
importação pode encapsular o estado da implementação através de instâncias de
máquinas.

A consistência de cada componente B é verificada através de um conjunto
de obrigações de prova. Uma obrigação de prova é um predicado que deve pro-
vado a fim de assegurar que o componente B está correto (CLEARSY, 2012).
Essa fórmula e a própria especificação B usam uma notação de símbolos lógicos
e matemáticos mostrados no apêndice A. O método B possui também obrigações
de provas para verificar se as expressões são bem definidas. Essas obrigações de
prova são condições que verificam a existência de valoração válida para cada ex-
pressão, e tais obrigações são construídas através de um conjunto de substituições
generalizadas.

Uma visão geral e os conceitos básicos do método B foram apresentados.
As demais seções mostrarão a fundamentação do cálculo usado na verificação B,
as construções básicas da linguagem e exemplos de seus elementos.

2.1 Fundamentação do cálculo das substituições
O cálculo das substituições generalizadas é baseado nos trabalhos de Dijks-

tra (1976) e Hoare (1972). Esses trabalhos exploraram definições teóricas básicas,
tais como: o conceito de programa como um objeto matemático; o conceito de
precondição, pós-condição, precondição mais fraca e o não determinismo. A pre-
condição é uma asserção que precede imediatamente um comando de programa
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e descreve as variáveis e suas propriedades neste ponto. A pós-condição é uma
asserção que está após um comando de programa e descreve as novas restrições
das variáveis depois da execução do comando. A precondição mais fraca é a me-
nos restritiva que garantirá a validade da pós-condição associada. Um algoritmo é
não determinístico se ao receber uma certa entrada pode produzir diferentes com-
portamentos ou resultados cada vez que executado, ao contrário de um algoritmo
determinístico, de acordo com Floyd (1967). Esses conceitos foram posteriormente
formalizados por Abrial (1996) no cálculo das substituições generalizadas do mé-
todo B para construção das obrigações de prova.

As substituições generalizadas são notações matemáticas definidas como
transformadores de predicados (MARIANO; COLIN, 2012). A notação utilizada
([𝑆]𝑃 ) nas regras de substituição generalizada considera que 𝑆 é uma substituição e
𝑃 um predicado, então [ 𝑆 ] 𝑃 expressa o predicado obtido depois da transformação
de 𝑃 pela substituição 𝑆. A notação [𝑆]𝑃 é a precondição mais fraca, em que
o resultado da substituição 𝑆 aplicado na expressão 𝑃 deve ser verdadeiro. A
precondição mais fraca é a condição menos restrita que garantirá a validade da
pós-condição associada. Se 𝑃 é um predicado que descreve um conjunto de estados
que pode ser alcançado após a execução do comando 𝑆, então isto é referenciado
como a pós-condição de 𝑆.

No exemplo [𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 := 5 * 𝑥 + 2](𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 > 100) temos a substituição
simples [𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 := 5 * 𝑥 + 2], as várias precondições possíveis (𝑥 > 1000), (𝑥 >

500) ou (𝑥 > 100) e a pós-condição (𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 > 100). Contudo, a mais fraca de to-
das as precondições é calculada a partir de [𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 := 5*𝑥+2](𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 > 100)
que resulta em 𝑥 > 98/5. Essa notação será novamente exemplificada e ilustrada
na figura 4.

A semântica das substituições é definida por um sistema de reescrita dos
diferentes tipos de substituições em fórmulas da lógica de primeira ordem. A ta-
bela 1 mostra o nome das principais substituições generalizadas e as respectivas
regras de reescrita. Tais regras são fundamentadas nos trabalhos de Abrial (1996),
Wordsworth (1996), Schneider (2001).
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Nome Regra de substituição
SKIP [skip] 𝑄 ≡ 𝑄

BEGIN [BEGIN 𝑆 END]𝑄 ≡ [𝑆]𝑄
SIMPLE [𝛼 := 𝛽]𝑄 ≡ 𝛽 (Se 𝛼 é igual a 𝑄)

[𝛼 := 𝛽]𝑄 ≡ 𝑄 (Se 𝛼 não ocorre livremente em 𝑄)
[𝛼 := 𝛽]𝑄1 ∧ 𝑄2 ≡ [𝛼 := 𝛽]𝑄1 ∧ [𝛼 := 𝛽]𝑄2
[𝛼 := 𝛽]𝑄1 ⇒ 𝑄2 ≡ [𝛼 := 𝛽]𝑄1 ⇒ [𝛼 := 𝛽]𝑄2
[𝛼 := 𝛽]¬𝑄 ≡ ¬[𝛼 := 𝛽]𝑄

PRE [PRE 𝑃 THEN 𝑆 END] 𝑄 ≡ ( 𝑃 ∧ [𝑆]𝑄)
IF [IF 𝑃 THEN 𝑆1 ELSE 𝑆2 END]𝑄

≡ (𝑃 ⇒ [𝑆1]𝑄) ∧ (¬𝑃 ⇒ [𝑆2]𝑄)
CASE [CASE 𝐸 OF EITHER 𝑒1 THEN 𝑆1

OR 𝑒2 THEN 𝑆2 END]𝑄
≡ (𝐸 = 𝑒1 ⇒ [𝑆1]𝑄) ∧ (𝐸 = 𝑒2 ⇒ [𝑆2]𝑄)

ANY [ANY 𝑥 WHERE 𝑃 THEN 𝑆 END]𝐼
≡ ∀𝑥(𝑃 ⇒ [𝑆]𝐼)

PARALLEL [𝑥 := 𝐸||𝑦 := 𝐹 ]𝑄 ≡ [𝑥, 𝑦 := 𝐸, 𝐹 ]𝑄
SEQUENCING [𝑆1 ; 𝑆2]𝑄 ≡ [𝑆1]([𝑆2]𝑄)

WHILE [WHILE 𝑃 DO 𝑆
INVARIANT 𝐼 VARIANT 𝑣 END] 𝑄
≡
(1) (𝐼 ∧ 𝑃 ⇒ [𝑆]𝐼)
(2) (𝐼 ∧ ¬𝑃 ⇒ 𝑄)
(3) (𝐼 ∧ 𝑃 ⇒ 𝑣 ∈ N)
(4) (𝐼 ∧ 𝑃 ∧ 𝑣𝑖 = 𝑣 ⇒ [𝑆](𝑣 < 𝑣𝑖)
(5) 𝐼

Tabela 1 – Regras básicas de substituição generalizada. Os símbolos utilizados
nesta tabela estão definidos como: 𝑃 , 𝑃1, 𝑃2, 𝑄, 𝑄1, 𝑄2 são predica-
dos; 𝑆, 𝑆1, 𝑆2 são substituições; 𝐸, 𝑣, 𝑣𝑖, 𝛽 são expressões; 𝑒1, 𝑒2 são
valores e 𝛼 é uma variável.

A regra de substituição mais simples é a SKIP. Tal regra não altera o es-
tado das variáveis, contudo pode ser usada para especificar que alguma ramificação
de IF não modifica o valor das variáveis, por exemplo.

A segunda regra, BEGIN, é usada para definir o escopo de uma substitui-
ção, ou seja, funciona como um “delimitador de bloco”.

A terceira é a regra da substituição simples. O significado dessa regra é
a substituição de uma variável 𝛼 por uma expressão 𝛽 em um termo 𝑄, escrito
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como [𝛼 := 𝛽]𝑄. Assim, se 𝛼 for livre em 𝑄, a substituição acontece em toda
ocorrência livre de 𝛼 por 𝛽. A regra mostra cinco casos básicos: quando 𝛼 é igual
à 𝑄 resultando a substituição em 𝛽; quando 𝛼 não ocorre em 𝑄 e o resultado da
substituição é mantido 𝑄; e os últimos três casos quando a substituição ocorre
em um predicado lógico. Esses são os casos principais, o livro de Abrial (1996)
descreve em detalhes onze casos e duas regras complementares. A expressão 2.1
ilustra um exemplo intuitivo do cálculo das substituições aplicando essa regra. No
exemplo, considere 𝛼 = 𝑣, 𝛽 = 𝑤 +𝑣 +𝑧, 𝑄 = 𝑤 < 𝑣 e o resultado é 𝑤 < 𝑤 +𝑣 +𝑧.

[𝑣 := 𝑤 + 𝑣 + 𝑧](𝑤 < 𝑣) ≡ (𝑤 < 𝑤 + 𝑣 + 𝑧) (ABRIAL, 1996) (2.1)

A substituição PRE é usada para expressar os requisitos necessários para
efetuar uma substituição, ou seja, para efetuar 𝑆 é necessário garantir que 𝑃 seja
válido.

O IF é uma substituição condicional determinística. Ela é usada para definir
certo comportamento dependendo do seu predicado condicional. O seu significado
é o seguinte: se o predicado 𝑃 é verdadeiro, então, efetue 𝑆1; caso contrário, efetue
𝑆2. Outro detalhe é que a substituição else é opcional, assim como nas linguagens
de programação.

A substituição CASE é também uma construção condicional de compor-
tamento determinístico. No entanto, ela possui uma expressão 𝐸 e uma sequência
de valores (𝑒1, 𝑒2, . . . ,𝑒𝑛) para 𝐸. Assim, se o valor de 𝐸 for igual a 𝑒1, então efetue
𝑠1; se não, se o valor de 𝐸 for igual a 𝑒2, então efetue 𝑠2.

O ANY é uma substituição de comportamento não determinística, em que
𝑋 é um conjunto de variáveis; 𝑃 é um predicado com os tipos e as restrições sobre
as variáveis de 𝑋; e 𝑆 é uma substituição sobre as variáveis de 𝑋. Essa construção
é muito comum e utilizada, principalmente, nas máquinas B.

A substituição em paralelo (PARALLEL) é representada por “||” e cor-
responde à execução das substituições com efeito semântico simultâneo. No caso
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particular do exemplo da tabela 1, 𝑥 e 𝑦 recebem, respectivamente, em um mesmo
instante, o valor de 𝐸 e 𝐹 .

Diferentemente da substituição em paralelo, a substituição SEQUENCING
é representada por “;” e corresponde à execução em sequência de várias substitui-
ções. Isso significa que o predicado obtido em [𝑆1;𝑆2]𝑄 é o mesmo obtido em
([𝑆1]([𝑆2]𝑄)). Ou seja, a substituição 𝑆2 é aplicada antes da substituição 𝑆1. A
substituição de sequência é permitida apenas em refinamento e implementação B.

A regra de substituição WHILE contém cinco condições básicas. A pri-
meira condição determina que o invariante do laço deve ser preservado pela exe-
cução do corpo do laço. A segunda exige que o final da execução do laço deve
satisfazer as pós-condições do modelo (𝑄). A terceira determina que a expressão
do variante deve resultar em um valor inteiro positivo. A quarta exige que a ex-
pressão do variante deve ser estritamente diminuída pela execução do corpo do
laço. E a última condição obriga que o invariante do laço deve ser verdadeiro an-
tes da execução do laço. Essas regras em conjunto garantem que o laço termina e
satisfaz as pós-condições do modelo. O uso da construção WHILE no método B
é permitido somente na implementação.

As próximas seções deste capítulo apresentam mais detalhes sobre os dife-
rentes componentes B (máquina, refinamento e implementação), as suas descrições
e as construções das obrigações de prova B.

2.2 Máquina B
Uma máquina B é um tipo de máquina de estados2, na qual é descrito um

conjunto de propriedades e operações que modificam o estado do modelo. Os dados
representados pelas variáveis constituem um estado do modelo. Esses dados são
definidos através de conceitos matemáticos, tais como conjuntos, relações, funções,
sequências e árvores. A mudança dos dados de um modelo é representada pelas
operações que, por sua vez, fazem a alteração do estado de forma a preservar
2 Uma máquina de estados é uma abstração matemática muito usada para projetar programas.

Ela representa um modelo de comportamento formado por estados, transições e ações.
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propriedades predefinidas do modelo. A seguir, ilustra-se um exemplo de máquina
B.

1 MACHINE
2 Guindaste
3 VARIABLES
4 posicao_x
5 INVARIANT
6 posicao_x : 0..100
7 INITIALISATION
8 posicao_x :: 0..10
9 OPERATIONS

10 subir=
11 ANY xx WHERE
12 xx :0..10 &
13 posicao_x + xx<=100
14 THEN
15 posicao_x := posicao_x + xx
16 END;
17 descer=
18 ANY xx WHERE
19 xx :0..10 &
20 posicao_x - xx >= 0
21 THEN
22 posicao_x := posicao_x - xx
23 END
24 END

Figura 2 – Exemplo de uma máquina B simples chamada “Guindaste”.

A figura 2 contém um exemplo simples de especificação de controle de um
guindaste mecânico com as operações de subir e descer. Esse componente con-
tém as cláusulas básicas da composição de uma máquina B. A primeira cláusula
(MACHINE) descreve o nome do componente, nesse caso “Guindaste”. A se-
guinte (VARIABLES) declara o nome das variáveis. A terceira (INVARIANT)
determina os tipos e as propriedades das variáveis. Portanto, essa cláusula deve
ser sempre válida para que a máquina se mantenha consistente (SCHNEIDER,
2001).

A cláusula INITIALISATION define o estado inicial das variáveis do
modelo. Isso significa que a execução da iniciação deve fazer com que o valor
das variáveis satisfaça o INVARIANT. “Guindaste” é um modelo abstrato e
pode conter ações não determinísticas, por exemplo, a inicialização da variável
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 recebe um valor qualquer entre 0 e 10 satisfazendo o invariante, pois
este conjunto intervalo (0..10) está contido no intervalo do tipo da variável (0..100).
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E, por fim, a cláusula OPERATIONS define de que forma as operações modifi-
cam o valor das variáveis. As operações são especificadas através das substituições
generalizadas. Então, para garantir que o modelo permaneça sempre em um es-
tado válido, o método B define regras para a construção de obrigações de prova.
Nesse contexto, as obrigações de prova são fórmulas lógicas que, quando válidas,
garantem a permanência do modelo em estados válidos.

O componente da figura 2, por exemplo, contém a operação subir e a
inversa descer. Para garantir que a operação subir não leva a um estado invá-
lido, o deslocamento, representado por 𝑥𝑥, é restrito para nunca violar o inva-
riante do modelo. Essa restrição pode ser observada na condição da operação
(𝑥𝑥 ∈ 0..10 ∧ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 + 𝑥𝑥 ≤ 100). Assim, toda operação de mudança de
valor dos dados deve preservar as condições de integridade estabelecidas no mo-
delo, nesse caso, as propriedades estabelecidas no INVARIANT. Para tal, B
oferece um conjunto de construções de obrigações de prova que, por sua vez, são
construídas através das regras de substituição.

2.2.1 Obrigações de prova da máquina B

Como já dito, as obrigações de prova garantem a consistência do modelo e,
neste trabalho, todas as construções de obrigações de prova são fundamentadas na
notação de Abrial (1996). As estruturas de duas máquinas B, uma M 1 que inclui
uma outra máquina M, são ilustradas na figura 3 com o intuito de estabelecer a
notação sobre os elementos da obrigação de prova.

Na construção das obrigações de prova da máquina da figura 3, parte das
expressões referentes ao modelo M 1 são numeradas com 1 e essa numeração é apre-
sentada de forma subscrita. Entretanto, as expressões que não contêm a numeração
subscrita pertencem à máquina M, a qual é incluída pelo modelo M 1.

As obrigações de prova para a máquina B da figura 3 têm uma notação
própria, a qual relaciona as cláusulas do modelo com os termos utilizados nas
obrigações de prova. Cada máquina B contém fundamentalmente três tipos de
construções de obrigações de prova. Essas obrigações de prova incluem expressões
comuns relativas aos diferentes elementos do modelo, como parâmetros, constantes,
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MACHINE
M 1(X1,x1)

CONSTRAINTS
C 1

SETS
B1;
T1 = {a1,b1}

ABSTRACT_CONSTANTS
c1

PROPERTIES
P1

INCLUDES
M (K,k)

(CONCRETE_)VARIABLES
v1

INVARIANT
I 1

ASSERTIONS
J 1

INITIALISATION
U 1

OPERATIONS
u ←− op1(w1) =
PRE
Q1
THEN
V 1
END;
...

END

MACHINE
M (X,x)

CONSTRAINTS
C

SETS
B;
T = a,b

ABSTRACT_CONSTANTS
c

PROPERTIES
P

(CONCRETE_)VARIABLES
v

INVARIANT
I

ASSERTIONS
J

INITIALISATION
U

OPERATIONS
...

END

Figura 3 – Estrutura modular da máquina B (ABRIAL, 1996).

conjuntos e variáveis. As expressões indexadas por “1” (A1, B1, C 1 e as demais)
são relativas ao modelo M 1. As expressões não indexadas (A, B, C e as demais)
seguem a mesma definição das respectivas expressões indexadas, porém elas são
relativas ao modelo incluído M. As obrigações de prova apresentadas nesta seção
se referem à máquina M 1 e suas expressões relacionadas são:

∙ 𝐴1 - especifica o tipo dos conjuntos parâmetros declarados em MACHINE.
Por convenção, P1(Z) é o conjunto não vazio das partes do conjunto dos
inteiros. Assim, se 𝑋 é o único conjunto parâmetro do modelo, 𝐴1 é 𝑋 ∈
P1(Z);

∙ 𝐵1 - especifica o tipo dos conjuntos declarados na cláusula SETS;
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∙ 𝐶1 - especifica as restrições sobre os parâmetros. É definido na cláusula
CONSTRAINTS;

∙ 𝑃1 - especifica as restrições sobre as constantes. É definido na cláusula
PROPERTIES;

∙ 𝐼1 - especifica as restrições sobre as variáveis de estado. É definido na cláusula
INVARIANT;

∙ 𝐽1 - especifica os lemas definidos na cláusula ASSERTIONS;

∙ 𝛼1 - abrevia a expressão 𝐴1 ∧ 𝐵1 ∧ 𝐶1 ∧ 𝑃1;

∙ 𝛽1 - abrevia a expressão 𝐼1 ∧𝐽1 ∧𝑄1, em que 𝑄1 é o predicado da precondição
para cada operação.

A seguir, são apresentadas as principais obrigações de prova da máquina B.

A primeira obrigação de prova da máquina B preocupa-se em garantir a
correção em relação à inclusão de outras máquinas B. De acordo com a figura 3,
temos a inclusão da máquina M (X,x) sendo instanciada na forma M (K,k). Neste
sentido, a obrigação de prova deve instanciar os parâmetros do modelo com os
parâmetros efetivos e verificar se satisfaz as restrições. Essa obrigação de prova
é relacionada com as expressões A e C do módulo incluído M que devem ser
obedecidas pelos novos parâmetros K e k.

A construção dessa obrigação de prova completa é representada na expres-
são 2.2.

𝛼1 ⇒ [𝑋, 𝑥 := 𝐾, 𝑘](𝐴 ∧𝐶) (ABRIAL, 1996) (2.2)

A segunda obrigação de prova verifica se a inicialização U 1 da máquina M 1

e U do modelo importado M satisfazem as restrições e propriedades impostas em
I 1 de M 1. Essa obrigação de prova é ilustrada na expressão 2.3.
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𝛼1 ∧𝐵 ∧ 𝑃 ⇒ [[𝑋, 𝑥 := 𝐾, 𝑘]𝑈 ]¬[𝑈1]¬𝐼1 (ABRIAL, 1996) (2.3)

Enfim, a última obrigação de prova, representada na expressão 2.4, garante
que o corpo de cada operação preserva a cláusula INVARIANT.

𝛼1 ∧ 𝛽1 ∧ 𝐵 ∧ 𝑃 ∧ [𝑋, 𝑥 := 𝐾, 𝑘](𝐼 ∧ 𝐽)
⇒ [𝑉1]𝐼1 (ABRIAL, 1996)

(2.4)

Na figura 4, tem-se um exemplo prático e intuitivo da construção e resolução
da obrigação de prova. Esse exemplo é um dos cálculos realizados para a verificação
da operação da máquina “Guindaste”. O primeiro passo foi expandir as expressões
utilizadas na construção da obrigação de prova. As expressões que eventualmente
não existem na especificação do modelo são substituídas por “𝑡𝑟𝑢𝑒” nas obrigações
de prova. O passo seguinte foi aplicar as regras de substituição até resultar em um
predicado. Esse predicado pode então ser provado válido. Neste caso, temos que a
operação preserva o invariante.
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𝛼1 ∧ 𝛽1 ∧ 𝐵 ∧ 𝑃
∧[𝑋, 𝑥 := 𝐾, 𝑘](𝐼 ∧ 𝐽)
⇒ [𝑉1]𝐼1

≡ 𝐼1 ⇒ [𝑉1]𝐼1

≡ 𝐼1 ⇒
[ANY 𝑥𝑥 WHERE 𝑃 THEN 𝑆 END] 𝐼1

≡ 𝐼1 ⇒ ∀(𝑥𝑥)(𝑃 [𝑆] ⇒ 𝐼1)
≡ 𝐼1 ⇒ ∀(𝑥𝑥)(𝑥𝑥 ∈ 0..10 ∧ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 + 𝑥𝑥 ≤ 100 ⇒

[𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 := 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 + 𝑥𝑥] 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 ∈ 0..100)
≡ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 ∈ 0..100 ⇒

∀(𝑥𝑥)(𝑥𝑥 ∈ 0..10 ∧ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 + 𝑥𝑥 ≤ 100 ⇒
(𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 + 𝑥𝑥) ∈ 0..100)

≡ 𝑡𝑟𝑢𝑒

Considerando:
𝐼1 ≡ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 ∈ 0..100
𝑃 ≡ 𝑥𝑥 ∈ 0..10 ∧ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 + 𝑥𝑥 ≤ 100
𝑆 ≡ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 := 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑎𝑜_𝑥 + 𝑥𝑥

Figura 4 – Exemplo prático da aplicação de regras de substituições.

2.3 Refinamento B
Esta seção apresenta o conceito de refinamento, a importância dele para

este trabalho, notações empregadas e as construções de obrigação de prova que
garantem a consistência entre os modelos.

Refinamento é a relação entre uma especificação, seus projetos e implemen-
tações corretas, do ponto de vista funcional (CAVALCANTI, 2003). Esse conceito
é fundamental nesse trabalho, pois estabelece a correspondência semântica entre
os modelos B de um sistema.

Na especificação de sistemas, quanto maior o porte ou a complexidade,
maior será a necessidade de utilizar o conceito de refinamento. Isso porque é difícil
e complexo especificar corretamente um sistema direto no seu nível real concreto,
ou seja, no nível de implementação.
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Para amenizar essa dificuldade, o método B suporta a especificação de
uma máquina B simplificada, sem muitos detalhes e de forma abstrata. Após a
verificação da correção dessa máquina mais simples, inicia-se a especificação de um
modelo mais rico em detalhes. Nos níveis iniciais de especificação é comum o uso
de operações não determinísticas, pois não é necessário, por exemplo, determinar o
fluxo exato de execução de um algoritmo. Portanto, esse tipo de operação é usado
para descrever um algoritmo de uma forma mais abstrata. Os níveis de refinamento
removem parcialmente o não determinismo e o último nível da especificação deve
ser concreto e preciso. Logo, o nível de implementação B é restrito às construções
determinísticas, que são aquelas em que todo o comportamento é precisamente
detalhado e determinado.

A figura 5 apresenta do lado esquerdo o refinamento “Guindaste_r” e do
lado direito a máquina “Motor”. “Guindaste_r” refina de “Guindaste” diminuindo
o não determinismo. O refinamento “Guindaste_r” é muito similar ao seu modelo
abstrato, exceto por: inicializar a variável posicao_x em um valor constante (0) e
incluir “Motor” para usar nas operações. O não determinismo das operações de
“Guindaste_r” foi reduzido no refinamento, quando o valor de xx passou a ter um
valor determinado e obtido da operação atuar em Motor. Anteriormente, o valor
de xx em “Guindaste” poderia inicializar com qualquer valor entre 0 e 10.

A máquina Motor é simples e contém duas operações para representar: a
atuação do motor e a definição do deslocamento. A operação atuar apenas retorna
o valor de cada deslocamento. A operação definir_deslocamento fixa o valor do des-
locamento usado na atuação do motor. Esta máquina Motor abstrai vários aspectos,
o que é comum em uma especificação inicial e abstrata.
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1 REFINEMENT
2 Guindaste_r
3 REFINES
4 Guindaste
5 INCLUDES
6 Motor
7 VARIABLES
8 posicao_x
9 INVARIANT

10 posicao_x : 0..100
11 INITIALISATION
12 posicao_x :=0
13 OPERATIONS
14 subir=
15 VAR xx IN
16 xx <-- atuar;
17 IF posicao_x + xx <= 100 THEN
18 posicao_x := posicao_x + xx
19 END
20 END;
21 descer=
22 VAR xx IN
23 xx <-- atuar;
24 IF posicao_x - xx >= 0 THEN
25 posicao_x := posicao_x - xx
26 END
27 END
28 END

1 MACHINE
2 Motor
3 VARIABLES
4 deslocamento
5 INVARIANT
6 deslocamento : 0..10
7 INITIALISATION
8 deslocamento := 1
9 OPERATIONS

10 res<--atuar=
11 BEGIN
12 res := deslocamento
13 END;
14 definir_deslocamento(dd)=
15 PRE dd : 0..10 THEN
16 deslocamento := dd
17 END
18 END

Figura 5 – Exemplo de refinamento (Guindaste_r) e de máquina incluída (Motor).

Nesse ponto, o método B usa o conceito de refinamento para estabelecer
uma correspondência entre o modelo simples e o mais detalhado. Dessa forma,
torna-se mais simples o trabalho da construção do modelo final, porque essa cons-
trução é realizada de forma gradual através da construção de partes consistentes
com a especificação abstrata. O conceito de refinamento B pode garantir a corres-
pondência semântica fazendo o uso das suas obrigações de prova.

2.3.1 Obrigações de prova do refinamento

O modelo de refinamento B tem estrutura semelhante ao de uma máquina B.
Na figura 6, são ilustrados três componentes, duas máquinas B e um refinamento
B. O refinamento possui as mesmas cláusulas de uma máquina B e a cláusula
REFINES, que declara o nome do modelo abstrato, o qual está sendo refinado. Os
três componentes da figura 6 serão utilizados para definir a notação das construções
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de obrigações de prova.

MACHINE
M 1(X1,x1)

CONSTRAINTS
C 1

SETS
B1;
T1 = {a1,b1}

CONSTANTS
C 1

ABSTRACT_CONSTANTS
c’1

PROPERTIES
P1

(CONCRETE_)VARIABLES
v1

INVARIANT
I 1

ASSERTIONS
J 1

INITIALISATION
U 1

OPERATIONS
u1 ←− op1(w1) =
PRE
Q1
THEN
V 1
END;

...
END

REFINEMENT
M 𝑛(X1,x1)

REFINES M 𝑛−1
SETS

B𝑛;
T𝑛 = {a𝑛,b𝑛}

ABSTRACT_CONSTANTS
c𝑛

PROPERTIES
P𝑛

INCLUDES
M (K,k)

(CONCRETE_)VARIABLES
v𝑛

INVARIANT
I 𝑛

ASSERTIONS
J 𝑛

INITIALISATION
U 𝑛

OPERATIONS
u1 ←− op1(w1) =
PRE
Q𝑛

THEN
V 𝑛

END;
...

END

MACHINE
M (X,x)

CONSTRAINTS
C

SETS
B;
T = a,b

CONSTANTS
c

ABSTRACT_CONSTANTS
c’

PROPERTIES
P

(CONCRETE_)VARIABLES
v

INVARIANT
I

ASSERTIONS
J

INITIALISATION
U

OPERATIONS
u ←− op(w) =
PRE
Q
THEN
V
END;
...

END

Figura 6 – Estrutura modular da máquina e refinamento B (ABRIAL, 1996).

Essa notação relaciona as cláusulas dos modelos com os termos utilizados
nas obrigações de prova. Cada modelo de refinamento contém fundamentalmente
três tipos de obrigações de prova. Essas obrigações de prova incluem expressões
comuns, a maioria delas são as mesmas da máquina B.

Na construção das obrigações de prova de refinamento e implementação B,
algumas das expressões são indexadas de acordo com o seu nível de abstração.
Dessa forma, a máquina é indexada com 1, o refinamento seguinte com 2, assim
sucessivamente até o n-ésimo que representa o último modelo; para essa seção o re-
finamento, mas que pode ser também a implementação B. Entretanto, as expressões
que não contêm índice pertencem à máquina M, a qual é incluída pelo refinamento
M 𝑛.
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As letras 𝛼𝑛 e 𝛽𝑛 formam hipóteses do n-ésimo refinamento, as quais são
redefinidas da seguinte forma:

∙ 𝛼𝑛 abrevia a expressão 𝐴1 ∧ 𝐵1 ∧ ... ∧ 𝐵𝑛 ∧ 𝐶1 ∧ 𝑃1 ∧ ... ∧ 𝑃𝑛;

∙ 𝛽𝑛 abrevia a expressão 𝐼1 ∧ ... ∧ 𝐼𝑛 ∧ 𝐽1 ∧ ... ∧ 𝐽𝑛−1

A seguir, são apresentadas as principais obrigações de prova do refinamento
B.

A primeira obrigação de prova do refinamento deve garantir a correção
em relação à inclusão das máquinas B. De acordo com a expressão 2.5, temos a
inclusão da máquina M (X,x) sendo instanciado na forma M (K,k). Nesse sentido, a
obrigação de prova deve substituir os parâmetros do modelo com os instanciados
e verificar se satisfaz as restrições. A construção de obrigação de prova completa
é representada na expressão 2.5. Vale salientar que tal obrigação de prova (2.5) é
uma generalização da anteriormente apresentada em 2.2.

𝛼𝑛 ⇒ [𝑋, 𝑥 := 𝐾, 𝑘](𝐴 ∧𝐶) (ABRIAL, 1996) (2.5)

A segunda obrigação de prova é garante que a inicialização do refinamento B
corresponde à inicialização do modelo abstrato refinado, satisfazendo as restrições
e propriedades dos modelos relacionados com a devida atualização dos parâmetros
instanciados. Essa obrigação de prova deve ser satisfeita para garantir a relação
entre a inicialização das variáveis do modelo abstrato e o refinado. Em outras
palavras, o modelo refinado não pode contrariar a substituição do modelo abstrato.
Um exemplo válido é um modelo abstrato com uma variável 𝑧 que recebe um valor
inteiro positivo e no modelo concreto recebe o valor 10. Essa obrigação de prova é
ilustrada na expressão 2.6.
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𝛼𝑛 ∧𝐵 ∧ 𝑃 ⇒ [[𝑋, 𝑥 := 𝐾, 𝑘]𝑈 ; 𝑈𝑛]¬[𝑈𝑛−1]¬𝐼𝑛 (ABRIAL, 1996) (2.6)

Finalmente, a terceira obrigação de prova (2.7) preocupa-se com a consis-
tência do refinamento das operações em M 𝑛. Essa obrigação de prova verifica se a
operação do refinamento satisfaz às suas restrições, propriedades e se o resultado
é equivalente ou é, no mínimo, coerente com a operação do modelo mais abstrato.

A terceira obrigação de prova assume como hipóteses: as definições básicas
(𝛼), as asserções e os invariantes dos modelos refinados (𝛽), as asserções do modelo
corrente (𝐽𝑛), as precondições de operações (𝑄1...𝑄𝑛−1), as definições de conjuntos
(𝐵) e as propriedades dos módulos importados (𝑃 ), os invariantes e as asserções
(𝐼, 𝐽) do módulo importado com os parâmetros instanciados. Essas hipóteses são
úteis a fim de validar a precondição da operação corrente (𝑄𝑛) e garantir que
o resultado da operação do refinamento não contradiz a operação abstrata e o
invariante ([[𝑢1 := 𝑢′

1]𝑉𝑛]¬[𝑉𝑛−1]¬(𝐼𝑛 ∧ 𝑢1 = 𝑢′
1)).

𝛼𝑛 ∧ 𝛽 ∧ 𝐽𝑛 ∧ 𝑄1 ∧ ... ∧ 𝑄𝑛−1 ∧ 𝐵 ∧ 𝑃 ∧ [𝑋, 𝑥 := 𝐾, 𝑘](𝐼 ∧ 𝐽)
⇒ 𝑄𝑛 ∧ [[𝑢1 := 𝑢′

1]𝑉𝑛]¬[𝑉𝑛−1]¬(𝐼𝑛 ∧ 𝑢1 = 𝑢′
1) (ABRIAL, 1996)

(2.7)

A próxima seção apresenta o último nível de modelagem B. Esse nível
contém restrições que contribuem para geração de código em linguagem de pro-
gramação.

2.4 Implementação B
Esta seção apresenta as principais características da implementação B, as

diferenças em relação ao refinamento e as suas obrigações de prova.

O modelo algorítmico ou implementação B é o modelo final da especificação
no método B. Ele tem o papel de especificar o modelo somente com construções
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que podem ser encontradas nas linguagens de programação e tornar a especificação
completamente determinística.

Diferentemente da máquina e refinamento, a implementação B proíbe o não
determinismo, pois isso é um requisito para possibilitar a geração de código de
linguagem de programação. Quando o desenvolvimento em B encontra-se no nível
de implementação, é possível utilizar, na especificação, apenas construções deter-
minísticas e dados concretos, os quais usam tipos de dados traduzíveis diretamente
para os tipos da linguagem de programação. Além disso, a notação normalmente
é restrita para um nível denominado B03, o que limita ainda mais os elementos
de notação permitidos, tendo em vista facilitar o processo de geração de código
e adequar a tradução a uma linguagem específica. Por outro lado, a implementa-
ção é mais ampla suportando construções como expressões lambda, inicialização
atômica de arranjo e outras construções determinísticas.

A figura 7 apresenta a implementação “Guindaste_i” que refina “Guin-
daste_r”. Os dois modelos são muito similares, porque não houve necessidade de
refinar detalhes. A diferença entre os modelos está na nomeação das cláusulas
VARIABLES e INCLUDES respectivamente substituídas por CONCRETE
_ VARIABLES e IMPORTS. As novas cláusulas destacam a obrigação de usar
somente elementos concretos.

A implementação B não possui variáveis abstratas. E quando não possui
variáveis concretas, quem faz o papel dessas variáveis são as variáveis abstratas
das máquinas importadas. Dessa forma, no INVARIANT da implementação, é
estabelecida a equivalência entre as variáveis do refinamento e as das máquinas im-
portadas. Todas as alterações sobre essas variáveis na implementação são realizadas
através das operações dessas máquinas importadas.

Outro detalhe é que a implementação B sempre deve refinar uma máquina ou
refinamento, mas nunca pode ser posteriormente refinada. As construções de obri-
gações de prova da implementação são similares às do modelo refinado. Portanto,
não se faz necessário apresentar novamente essas obrigações de prova.

3 B0 é uma definição própria do Atelier B que determina o subconjunto da linguagem B supor-
tado no seu gerador de código (C4B). Uma descrição ampla sobre as construções suportadas
em nosso tradutor está disponível no apêndice C.
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1 IMPLEMENTATION Guindaste_i
2 REFINES Guindaste_r
3 IMPORTS Motor
4 CONCRETE_VARIABLES
5 posicao_x
6 INVARIANT
7 posicao_x : 0..100
8 INITIALISATION
9 posicao_x :=0

10 OPERATIONS
11 subir=
12 VAR xx IN
13 xx <-- obter_deslocamento;
14 IF posicao_x + xx <= 100 THEN
15 posicao_x := posicao_x + xx
16 END
17 END;
18
19 descer=
20 VAR xx IN
21 xx <-- obter_deslocamento;
22 IF posicao_x - xx >= 0 THEN
23 posicao_x := posicao_x - xx
24 END
25 END
26 END

Figura 7 – Exemplo de uma implementação B simples chamada “Guindaste_i”.
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3 Tradução B para linguagem de
máquina específica

O método B oferece suporte ao desenvolvimento formal de software a partir
da especificação dos requisitos funcionais até um modelo concreto imperativo. A
partir deste último modelo é possível sintetizar programas nas linguagens de pro-
gramação C, C++, HIA ou ADA. Entretanto, o passo de síntese não é verificado
com provas formais. Nós propomos em Medeiros Jr. (2007) e Dantas et al. (2009)
uma abordagem para estender o escopo da verificação formal do método B até o
nível da linguagem de montagem. Essa abordagem insere um componente B extra
que representa a implementação usando instruções de montagem, esse componente
possibilita a verificação estendida e tal abordagem é detalhada na seção 3.3. Um
componente chave desta abordagem é construir o modelo formal do conjunto de
instruções da linguagem de montagem, usando o próprio ferramental de suporte
do método B.

Este capítulo apresenta o modelo formal do conjunto de instruções do mi-
crocontrolador Z801 e a abordagem de verificação estendida ao nível de montagem.
Tal abordagem de verificação contribui com as questões de pesquisa 1 e 2. Durante
o desenvolvimento do modelo, principalmente na validação da modelagem através
da animação, uma série de modificações foram desencadeadas, o que exigiu um
novo e mais complexo processo de verificação. A verificação do modelo do con-
junto de instruções e dos exemplos em linguagem de montagem demonstraram
relevante necessidade de aprimoramento. Então, este capítulo descreve também
uma ferramenta desenvolvida para automatizar e acelerar o processo de verifi-
cação, buscando responder a questão de pesquisa 3. Adicionalmente, diferentes
técnicas aplicadas na verificação dos modelos B são analisadas neste capítulo.

O modelo do Z80 foi desenvolvido com base principalmente no seu manual
de referência (ZILOG, 2001). O Z80 foi selecionado por vários fatores: contém
1 O leitor é convidado a visitar nosso repositório em: <https://github.com/ValerioMedeiros/

b2asm>.

https://github.com/ValerioMedeiros/b2asm
https://github.com/ValerioMedeiros/b2asm
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conceitos essenciais e comuns em vários microcontroladores e microprocessadores;
possui extensa documentação disponível; foi amplamente usado; existe em sistemas
legados e continua sendo comercializado.

O modelo formal de um conjunto de instruções tem várias aplicações. A ani-
mação permite simular a execução de programas de montagem, incluindo suporte
para instruções de interrupções, e entrada e saída. Outros usos possíveis incluem a
documentação, a construção de simuladores, e esse modelo formal pode, eventual-
mente, ser o ponto de partida de uma verificação para a implementação real de um
projeto de microcontrolador. Além disso, o modelo do conjunto de instruções foi
instrumentado com aspectos não funcionais, tais como o número de ciclos que leva
para executar uma instrução, para provar limites inferior e superior sobre o tempo
de execução de uma rotina. Dois aspectos desse modelo formal são particularmente
importantes para este trabalho: fornecer um artefato de documentação mais sólida
para microcontroladores e construir um modelo de referência para uma abordagem
formal de tradução B.

Os manuais dos microcontroladores são desenvolvidos para esclarecer as-
pectos diferentes e às vezes não são específicos para o público desenvolvedor. É
frequente o caso do manual oficial das instruções usar descrição textual, fórmulas
matemáticas e exemplos. Algumas vezes, a descrição da instrução tem uma nota-
ção própria e desconhecida da comunidade; algumas informações são organizadas
em diferentes seções de um documento e as descrições textuais não são padroniza-
das. Os manuais também têm descrições semiformais e informais. Essas descrições
podem ocasionar erros, incoerências e ambiguidades. Por exemplo, no manual ofi-
cial do microcontrolador Z80 (ZILOG, 2001), a semântica da instrução é descrita
textualmente e informalmente. Essa descrição, em geral, contém detalhes disper-
sos em diferentes páginas. Além disso, o manual oficial do microcontrolador Z80
tem também vários problemas que foram identificados ao longo do tempo. Esses
problemas são descritos em Young (2003).

Uma solução para evitar ambiguidades e inconsistências é especificar for-
malmente o conjunto de instruções de montagem, tornando possível provar propri-
edades das instruções. A análise do modelo formal B também necessita verificar
se as expressões usadas são bem definidas. Adicionalmente, o desenvolvedor pode
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usar o refinamento do método B para especificar, em diferentes níveis de abstração,
e adicionar detalhes mais específicos ou restrições úteis em modelos refinados.

Um primeiro modelo B do Z80 foi apresentado em Medeiros Jr. e Déharbe
(2009), mas esse modelo não suportava a animação com a tecnologia existente. O
animador contém as seguintes limitações: suporte restrito para avaliar expressões
complexas, que causam estouro de espaço de memória quando expandidas; peque-
nas diferenças entre as gramáticas do animador ProB (LEUSCHEL; BUTLER,
2003) e do Atelier B2. Essas limitações e a identificação de um problema na mo-
delagem (apresentado na seção 3.1) motivaram a reformulação da especificação do
conjunto de instruções.

Este capítulo contém cinco seções. A seção 3.1 apresenta sucintamente a
especificação formal de bibliotecas básicas para microcontroladores. A seção 3.2
apresenta o novo modelo B do conjunto de instruções do Z80. As seções 3.3 e 3.4
apresentam respectivamente uma nova abordagem de verificação B até o nível de
montagem e o BEval, uma ferramenta desenvolvida para auxiliar o processo de
verificação. A última seção é dedicada às considerações finais.

3.1 Visão geral dos componentes básicos
Um conjunto reutilizável de definições básicas foi desenvolvido para mode-

lar conceitos e tipos de dados de hardware. Os modelos contêm definições para
representar: registradores, interrupções, portas de entrada e saída, memória e ins-
truções. Esses conceitos estão agrupados em projetos de desenvolvimento e estão
disponíveis como bibliotecas. Assim, o espaço de trabalho é composto da seguinte
forma:

Power: contém a definição padrão de exponenciação inteira, bem como alguns
lemas básicos. Por exemplo, valores de diferentes potências de dois. Esse
módulo é essencial para estabelecer a relação entre os vetores de bit e arit-
mética de números inteiros. Além disso, o ambiente de verificação necessita

2 Atelier B é uma ferramenta de suporte que provê vários recursos para o gerenciamento dos
projetos B. As diferenças entre as gramáticas do ProB e Atelier B estão em: <http://www.
stups.uni-duesseldorf.de/ProB/index.php5/Summary_of_B_Syntax>.

http://www.stups.uni-duesseldorf.de/ProB/index.php5/Summary_of_B_Syntax
http://www.stups.uni-duesseldorf.de/ProB/index.php5/Summary_of_B_Syntax
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deste componente para oferecer suporte à avaliação de expressões com o
operador de potência, pois, apesar do operador de exponenciação compor a
notação B, as regras do provador automático de teoremas do Atelier B são
insuficientes para este propósito.

Biblioteca de hardware: define vetores de bit, as funções básicas para ma-
nipular vetores de bit e importantes lemas relacionados. Os vetores de bits
têm tamanhos definidos (8 ou 16 bits) e, embora seja possível generalizar a
definição para tamanhos quaisquer, esta generalização utiliza recursos que
impedem a animação.

Biblioteca de tipos: define subconjuntos de naturais e inteiros representados
com 8 bits e 16 bits, funções básicas de conversão entre os tipos e vetores de
bit e lemas importantes.

Plataforma: define as funções da unidade lógica e aritmética, a unidade de
memória, os registradores e as instruções de montagem.

O diagrama da figura 8 oferece uma visão geral mostrando a hierarquia de
dependência relacionando os componentes e as bibliotecas. O componente principal
(Z80) inclui uma instância do componente de memória, visualiza as definições das
bibliotecas e do componente ALU. No projeto das bibliotecas, as dependências dos
componentes BIT_VECTOR_ARITHMETICS e BIT_VECTOR_DEFINITION
foram removidas a fim de possibilitar a animação, mas tais componentes foram
mantidos, pois podem ser reusados em outros projetos com propósitos diferentes.
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Figura 8 – Diagrama estrutural dos componentes do microcontrolador.

As duas bibliotecas foram desenvolvidas com o objetivo de serem reusá-
veis, pois também foram utilizadas na modelagem de outros microcontroladores
(PIC16C432 e M8051 ). As bibliotecas e a plataforma serão apresentados nas pró-
ximas seções.

3.1.1 Bibliotecas de tipos de dados e hardware

A especificação do conjunto de instruções depende da definição de vários
tipos, ilustrados na tabela 2. Para cada tipo, várias funções são definidas, assim
como funções de conversão entre diferentes tipos.

Nome do tipo Intervalo Tamanho Biblioteca
BIT 0..1 1 bit Hardware

BYTE 00000000..11111111 1 byte Hardware
BV16 0000000000000000..1111111111111111 2 bytes Hardware

UCHAR 0..255 1 byte Tipos
SCHAR -128..127 1 byte Tipos

USHORT 0..65535 2 bytes Tipos
SSHORT -32768..32767 2 bytes Tipos

Tabela 2 – Detalhes dos tipos de dados básicos.

A seguir, temos as definições de duas funções de conversão entre os tipos
BYTE e UCHAR. As funções 𝑏𝑦𝑡𝑒_𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟 e 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟_𝑏𝑦𝑡𝑒 utilizam as constantes
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contidas em Power, para representar a potência, com o objetivo de facilitar a
avaliação da expressão pelo provador. Veja a definição na figura 9.

1 byte_uchar =
2 %(v0).( v0 : BYTE | pow2_7*v0(8) + pow2_6*v0(7) + pow2_5*v0(6)
3 + pow2_4*v0(5) + pow2_3*v0(4) + pow2_2*v0(3) + pow2_1*v0(2) + pow2_0*v0(1))
4
5 uchar_byte =
6 %(v0).( v0 : UCHAR | [(v0 mod pow2_1)/pow2_0, (v0 mod pow2_2)/pow2_1,
7 (v0 mod pow2_3)/pow2_2, (v0 mod pow2_4)/pow2_3,
8 (v0 mod pow2_5)/pow2_4, (v0 mod pow2_6)/pow2_5,
9 (v0 mod pow2_7)/pow2_6, (v0 mod pow2_8)/pow2_7])

Figura 9 – Funções de conversão entre byte e inteiro sem sinal.

Essas funções são definidas através do formalismo do cálculo lambda. A
conversão do byte [01010101] pode ser representada através da aplicação da função
𝑏𝑦𝑡𝑒_𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟([01010101]) que resulta em: 27 * 0 + 26 * 1 + 25 * 0 + 24 * 1 + 23 * 0 +
22 * 1 + 21 * 0 + 20 * 1 = 85.

A primeira modelagem proposta (MEDEIROS JR.; DÉHARBE, 2009) de-
pendia de um componente (BIT_VECTOR_DEFINITION) para representar um
tipo geral de vetor, tendo como parâmetro o tamanho, e as funções para manipu-
lação desses vetores. Um elemento do tipo BIT_VECTOR poderia ter tamanho
arbitrário, o que não pode ser representado no animador. As funções para os ve-
tores de bits com tamanho definido (BYTE e BV16) reusavam as definições de
BIT_VECTOR. Consequentemente, a adição do suporte à animação com o ProB
também exigiu a remoção da dependência de funções não tratadas. Essas duas
funções (𝑏𝑦𝑡𝑒_𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟 e 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑟_𝑏𝑦𝑡𝑒) foram redefinidas sem utilizar diretamente as
definições de funções de BIT_VECTOR. Similarmente, várias outras funções e
lemas foram redefinidos para outros tipos de dados.

Um aspecto ignorado nesta primeira modelagem foi a utilização de funções
definidas através de propriedades, onde o tipo de cada função é verificado somente
no nível de implementação B. Como esta modelagem contém somente máquinas B,
não há garantia formal de que o valor dado à função pertence ao tipo declarado.
Isto acontece especificamente no Atelier B, pois nele não é gerada a obrigação de
prova que verifica o tipo de cada função. Contudo, essa obrigação de prova existe de
acordo com Schneider (2001). Diante desse contexto, a modelagem passou por uma
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reformulação para verificar o tipo da função definida na cláusula de propriedades.
A solução no Atelier B foi adicionar uma asserção forçando a verificação do tipo
de cada função.

O exemplo a seguir esclarece o aspecto ignorado no Atelier B. Por padrão,
o Atelier B não gera obrigações de prova para verificar o tipo de funções definidas
na cláusula PROPERTIES de uma máquina. Por exemplo, a definição da função
abaixo (3.1) não gera uma obrigação de prova para verificar a consistência da
definição.

𝑖𝑛𝑐 ∈ {0, 1} → {0, 1} ∧ 𝑖𝑛𝑐 = 𝜆(𝑥).(𝑥 ∈ {0, 1}|𝑥 + 1) (3.1)

No entanto, essa definição é inconsistente quando 𝑖𝑛𝑐(1) = 2, porque não
satisfaz a definição do tipo da função (2 ̸∈ {0, 1}).

As propriedades dessas funções são verificadas somente quando a especifica-
ção está no nível de implementação B. Por outro lado, a modelagem dos componen-
tes relacionados ao microcontrolador era representada somente através de máquinas
B. Para evitar tais inconsistências, as definições de tipo das funções (no caso do
exemplo: 𝑖𝑛𝑐 ∈ {0, 1} → {0, 1}) foram declaradas na cláusula ASSERTIONS,
obrigando a prévia verificação de tipos. Isso provocou a geração de várias novas
obrigações de prova correspondentes e um novo processo de verificação.

A seção seguinte (3.2) apresenta a modelagem reformulada de um micro-
controlador.

3.2 Um modelo B de um conjunto de instruções do Z80
Esta seção apresenta a modelagem do microcontrolador Z80. Uma primeira

versão dessa modelagem foi desenvolvida em Medeiros Jr. e Déharbe (2009). A
nova versão da modelagem apresentada aqui, basicamente, adicionou suporte para
animação no ProB, o que implicou na revisão e atualização sobre as definições
representadas por conjuntos infinitos. Essas alterações custaram um significativo



Capítulo 3. Tradução B para linguagem de máquina específica 46

tempo de trabalho e exigiram um novo e mais complexo processo de verificação.
Essas alterações motivaram o desenvolvimento de uma ferramenta para melhor
aproveitar as técnicas de verificação e aperfeiçoar a interface de verificação (ME-
DEIROS JR.; DÉHARBE, 2014).

O Z80 é um microcontrolador CISC desenvolvido pela Zilog (ZILOG, 2001).
Ele é composto por diferentes elementos e uma organização interna simplificada
é mostrada na figura 10. Essa figura contém os principais elementos da unidade
central de processamento do Z80 e os seus canais de comunicação. A representação
desses elementos é útil para simulação da execução do microcontrolador e veri-
ficação de propriedades. O modelo proposto é simplificado e representa somente
as unidades que diretamente influenciam a semântica das instruções. Esse mo-
delo contém a representação dos seguintes elementos: unidade lógica e aritmética,
registradores de 8 e 16 bits, sinais de interrupções e as portas de entrada/saída.

Figura 10 – Organização interna simplificada do Z80 baseada na representação do
manual (ZILOG, 2001).

O Z80 tem 158 instruções diferentes, incluindo todas as 78 do micropro-
cessador Intel 8080, e todas elas foram formalmente especificadas em B. Essas
instruções são classificadas nas seguintes categorias: carga e troca; cópia e pes-
quisa; aritmética e lógica; deslocamento e rotação; manipulação de bits; saltos,
chamadas e retorno; entrada/saída; e controle básico. As categorias de instrução
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foram agrupadas de acordo com a similaridade a fim de facilitar o processo de
verificação.

A especificação das instruções do microcontrolador depende das definições
da unidade lógica e aritmética, registradores, memória, portas de entrada/saída, e
interrupção. Essas definições serão introduzidas a seguir.

Unidade lógica e aritmética

As funções específicas do microcontrolador são definidas no componente
ALU. Em geral, essas funções são construídas através da composição de outras
funções mais básicas. Por exemplo, a função half8UCHAR é usada para obter o
half carry do valor. Veja sua definição na figura 11:

1 half8UCHAR = %(ww).(ww : UCHAR | ww mod pow2_4)

Figura 11 – Função half carry.

Assim, a função half8UCHAR é usada na função add8UCHAR. A função
add8UCHAR da figura 12 faz a soma entre elementos do tipo UCHAR. Ela recebe
um bit de carry e dois valores UCHAR e retorna respectivamente a soma binária
(linha 2), o bit do sinal (linha 3), o bit carry (linha 4), o bit half carry (linha 5)
e o bit (linha 6) que indica se o resultado da soma é zero. Veja sua definição na
figura 12:

1 add8UCHAR = % (carry,w1, w2). ( carry : BIT & w1 : UCHAR & w2 : UCHAR|
2 ((( carry + w1 + w2 ) mod pow2_8),
3 bool_bit(bool(carry + uchar_schar(w1) + uchar_schar (w2)<0)),
4 bool_bit(bool(carry + w1 + w2 > UCHAR_MAX)),
5 bool_bit(bool(carry + half8UCHAR(w1) + half8UCHAR(w2)>=pow2_4)),
6 bool_bit(bool(((carry + w1 + w2 ) mod pow2_8) = 0))))

Figura 12 – Função add8UCHAR.

Existem funções similares para as operações de subtração, tipos sem sinal
e tipos com sinal, e também as aritméticas sobre vetores de 8 e 16 bits. Outras
funções mais simples são apresentadas a seguir:
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∙ inc ∈ BYTE → BYTE - Recebe um byte e retorna seu incremento. Existe
uma função similar chamada dec;

∙ instruction_next ∈ USHORT → USHORT - Recebe o valor atual do conta-
dor de programa e retorna seu incremento;

∙ is_negative ∈ BYTE → BIT - Retorna um (1) se o byte recebido é negativo,
caso contrário retorna zero (0);

∙ update_refresh_reg - Recebe um byte e retorna seu incremento, porém con-
sidera o valor com apenas sete bits.

Todas as constantes e funções definidas nos módulos dependentes (UCHAR,
SCHAR, SSHORT, USHORT, BYTE e BV16 ) são visíveis no módulo ALU. En-
tão, o módulo ALU se limita a definir funções e constantes mais específicas da
plataforma.

Registradores

O Z80 contém vários registradores: um apontador da pilha (sp), um con-
tador de programa (pc), dois registradores de índices (ix e iy), um registrador de
interrupção (i_), um registrador de estado de atualização (r_), dois bits (iff1,
iff2) usados para controlar as interrupções, um par de bit para definir o modo de
interrupção (im) e as portas de entrada e saída (io_ports). Grupos de registros são
representados pelas variáveis de estado da especificação que aparecem na cláusula
VARIABLES. A declaração dos estados válidos das variáveis está na cláusula
INVARIANT, a qual descreve o tipo das variáveis. O estado inicial está defi-
nido na cláusula INITIALISATION. Essas informações são representadas na
figura 14.

Os registradores internos contêm 176 bits de leitura/escrita. Eles são re-
presentados por identificadores usados como parâmetros nas instruções. Isso inclui
dois conjuntos de oito registradores de propósitos gerais que podem ser usados
individualmente através de identificadores de registrador de 8 bits (id_reg_8) ou
em pares através de identificadores de registrador de 16 bits (id_reg_16). Esses
conjuntos são declarados em SETS, veja na figura 13.



Capítulo 3. Tradução B para linguagem de máquina específica 49

1 SETS
2 id_reg_8 = {a0 , f0 , f_0 , a_0 ,
3 b0 , c0 , b_0 , c_0 ,
4 d0 , e0 , d_0 , e_0 ,
5 h0 , l0 , h_0 , l_0 };
6 id_reg_16 = { AF, BC , DE , HL , SP }

Figura 13 – Definição dos identificadores dos registradores do Z80.

Os registradores de trabalho são representados pela variável rgs8. O domínio
de rgs8 (id_reg_8) é um conjunto formado por identificadores: a0, b0, c0, d0, e0,
f0, h0, l0. Os identificadores de registrador de 16 bits (id_reg_16) formam pares
e contêm uma referência para representar o apontador da pilha de memória (𝑆𝑃 ),
a qual é apresentada na próxima seção.

1 ABSTRACT_VARIABLES
2 rgs8, pc, sp, ix, iy, i_, r_ , iff1, iff2, im, io_ports
3 INVARIANT
4 rgs8 : id_reg_8 --> BYTE & pc : USHORT & sp : BV16 & ix : BV16 &
5 iy : BV16 & i_ : BYTE & r_ : BYTE & iff1 : BIT & iff2 : BIT &
6 im : (BIT*BIT) & io_ports : BYTE --> BYTE
7 INITIALISATION
8 rgs8 := { (a0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]) , (f0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]),
9 (f_0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]), (a_0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]),

10 (b0 |->[1,1,1,1,1,1,1,1]), (c0 |->[1,1,1,1,1,1,1,1]),
11 (b_0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]), (c_0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]),
12 (d0 |->[1,1,1,1,1,1,1,1]), (e0 |->[1,1,1,1,1,1,1,1]),
13 (d_0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]), (e_0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]),
14 (h0 |->[1,1,1,1,1,1,1,1]), (l0 |->[1,1,1,1,1,1,1,1]),
15 (h_0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]), (l_0|->[1,1,1,1,1,1,1,1]) } ||
16 pc := 0 || sp := [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] ||
17 ix := [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] ||
18 iy := [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] ||
19 i_ :=[0,0,0,0,0,0,0,0] || r_ :=[0,0,0,0,0,0,0,0] ||
20 io_ports :: (BYTE --> {[0,0,0,0,0,0,0,0]}) ||
21 iff1 :=0 || iff2 :=0 || im := (0|->0)

Figura 14 – Definição de tipo e inicialização das variáveis do Z80.

Memória de programa, pilha e dados gerais

O Z80 usa uma única memória para armazenar instruções de programas,
pilha de dados para controle da chamada de funções e dados de propósitos gerais.
A memória possui endereçamento com 16 bits e cada endereço contém um byte.
Dessa forma, a memória é representada de forma muito simples na figura 15.
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1 INVARIANT
2 mem : BV16 --> BYTE
3 ASSERTIONS
4 ran(mem) <: BYTE & dom(mem) = BV16 &
5 !(address,value).( address : BV16 & value : BYTE =>
6 mem <+ { address |-> value } : BV16 --> BYTE )
7 INITIALISATION
8 mem := %(xx).(xx : BV16 | [0,0,0,0,0,0,0,0] )

Figura 15 – Definição de tipo, asserções e inicialização da memória do Z80.

Simplificadamente, a memória é manipulada através de dois tipos de opera-
ções. A operação updateMem atualiza a memória através de um conjunto de pares
(endereço e memória). A operação updateAddressMem atualiza o valor da memó-
ria de um único endereço. Essas operações estão na figura 16. As instruções para
atualizar a pilha de dados armazenada na memória são similares.

1 OPERATIONS
2 updateMem(newValues) =
3 PRE newValues : BV16 +-> BYTE
4 THEN
5 mem:= mem <+ newValues
6 END;
7 updateAddressMem(address, value) =
8 PRE address : BV16 & value : BYTE THEN
9 mem:= mem <+ { address |-> value }

10 END

Figura 16 – Definição das operações sobre a memória do Z80.

Ações e instruções

Cada instrução é representada por uma operação B no módulo. O módulo
principal (Z80 ) contém duas categorias de operações: uma categoria representa as
instruções do microcontrolador e uma segunda categoria representa as ações ex-
ternas, tais como as ações de interrupções. Todas as 158 instruções e interrupções
foram modeladas, mas somente um exemplo significativo e típico será apresentado
neste trabalho. As instruções de montagem são representadas na cláusula OPE-
RATIONS e, em geral, cada instrução tem as ações: atualizar o contador de
programa, atualizar o registrador de sinalização e seu principal efeito.
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Uma instrução típica (LD_nn_A) é mostrada a seguir na figura 17. Essa
instrução copia o valor de um endereço de memória passado como parâmetro para
o registrador 𝐴. Esse exemplo usa funções predefinidas nos outros módulos. Por
padrão, todos os parâmetros das operações são identificadores, constantes do mo-
delo ou valores inteiros na representação decimal. Essa instrução chama a operação
updateAddressMem do módulo de memória e passa como parâmetros: um endereço
de memória e seu novo valor. Portanto, o espaço de memória no endereço nn é atua-
lizado com o valor do registrador a0. LD_nn_A também incrementa o contador de
programa (pc) e altera o registrador de estado de atualização. As outras instruções
contêm estrutura similar e serão omitidas.

1 OPERATIONS
2 LD_nn_A (nn) =
3 PRE nn : USHORT & nn : DATA_R_ADR
4 THEN
5 updateAddressMem ( ushort_bv16 ( nn ) , rgs8 ( a0 ) ) ||
6 pc := instruction_next ( pc ) || r_ := update_refresh_reg(r_)
7 END;

Figura 17 – Exemplo típico da representação de uma instrução através de uma
operação B.

Um conjunto de alterações foi realizada entre os projetos do Z80 para adi-
cionar suporte à animação. Alguns recursos foram somente suportados devido à
colaboração dos desenvolvedores do ProB, que orientaram as alterações e adici-
onaram suporte de acordo com as necessidades deste trabalho. Basicamente, o
suporte aos parâmetros para economizar recursos na expansão do estado de fun-
ções foi adicionado no ProB. Por exemplo, a função que representava a memória
de dados do Z80 (mem ∈ BV16 → BYTE) era expandida simbolicamente e alo-
cada integralmente em memória. Os novos recursos do ProB passaram a otimizar
a expansão simbólica dessas funções facilitando a avaliação de um novo grupo de
funções. Naturalmente, outras pequenas mudanças nos projetos foram também
necessárias. Os projetos das bibliotecas de tipos e hardware foram atualizados, as
suas funções aritméticas e lógicas foram redefinidas usando somente definições fini-
tas. No projeto da plataforma Z80, as funções para manipulação dos registradores
de 8 e 16 bits foram também reescritas usando expressões lambda, simplificando
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sua avaliação e tornando-as compatíveis com o ProB. O novo modelo do Z80 re-
formulou a definição das funções e ajustou elementos sintáticos da especificação,
compatibilizando-a com o analisador léxico e sintático do ProB.

Atualmente, o ProB é capaz de animar o modelo do Z80, porém ainda
necessita de uma configuração avançada nos parâmetros de animação (descrita de-
talhadamente na página 132 do apêndice). A animação realiza um trabalho muito
semelhante ao trabalho da simulação, pois a animação é capaz de reproduzir a
execução das instruções e tornar visível o estado do microcontrolador. A animação
do modelo é um pouco lenta, pois muitas verificações e expansões ainda são reali-
zadas durante a animação. No entanto, a animação do modelo do Z80 mostrou-se
uma forma interessante e alternativa para substituir o papel dos simuladores.

O modelo do Z80 foi criado inicialmente com o propósito de estender a
verificação até a linguagem de montagem. Tradicionalmente, o método B não con-
templa a verificação e validação da tradução em código de baixo nível. Por outro
lado, o modelo do Z80 é a peça-chave para uma abordagem de verificação B de
baixo nível descrita na próxima seção (3.3).

3.3 Abordagem de verificação B até a linguagem de monta-
gem
Esta seção mostra uma abordagem de desenvolvimento formal proposta

em Dantas et al. (2008b), Medeiros Jr. e Déharbe (2009), com suporte à derivação
de artefatos verificada formalmente em linguagem de montagem. Tal abordagem
estabelece uma relação entre a modelagem B (tradicional) e sua representação em
linguagem de montagem. Essa relação oferece suporte para garantir a coerência
semântica entre os modelos.

A seguir, tem-se a figura 18 com uma visão geral dos passos de desenvolvi-
mento formal B estendido até a linguagem de montagem. Segue-se a mesma ideia
dos passos da figura 1 explicados no capítulo 2. Contudo, para cada implementação
B (4) existe uma outra implementação (4.5) correspondente, denominada BASM,
que refina o mesmo componente que a implementação (4).
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Figura 18 – Etapas de verificação B estendida.

Esse modelo adicional (4.5) pode ser criado a partir do BASM resultante da
compilação tradicional (6) ou da implementação B (4). De uma forma ou de outra é
possível colocar-se em posição de verificar o refinamento do modelo BASM (4.5) em
relação ao seu modelo refinado (3), o que possibilita garantir a coerência semântica
com base nas leis de refinamento. A extensão do método B é considerada mais
confiável, porque estende o nível de verificação formal até o código de máquina.

Na abordagem tradicional do método B, ao concluir a verificação da im-
plementação B, é possível gerar código em linguagem de programação e, posteri-
ormente, em linguagem de máquina. Essas duas etapas de geração podem inserir
pequenas inconsistências. A primeira etapa, geração de código B para a linguagem
de programação, possui um risco de tradução pequeno, mas esse risco é relevante,
pois os geradores de código que atendem comunidades pequenas possuem um risco
tecnológico inerente. Esses tradutores não são muitas vezes amplamente usados
nem testados, de acordo com Stuermer et al. (2007). A segunda etapa de tradu-
ção, da linguagem de programação para código de máquina, deve ser verificada
rigorosamente, em razão de ser uma tradução mais complexa. Essa tradução é
realizada por compiladores confiáveis. Por outro lado, recentemente, Yang et al.
(2011) identificou mais de 325 erros em compiladores reconhecidamente seguros.
Dessa forma, as duas etapas de geração de código da abordagem tradicional podem
introduzir erros de difícil detecção.

Na abordagem desenvolvida, o modelo BASM é verificado formalmente e
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já está em um nível muito próximo ao da linguagem de máquina (código binário).
Por mais que ainda seja necessário aplicar transformações, essas envolvem risco
insignificante, pois basicamente fazem uma tradução simples de um modelo em
representação BASM com sintaxe concreta B para outro de sintaxe concreta em
linguagem de montagem.

O modelo BASM (4.5) é construído manualmente pelo desenvolvedor, e
esse passo manual é importante para gerar código de montagem mais simples, o
que contribui para facilitar o processo de verificação. A abordagem adotada na
construção desse modelo (4.5) foi a partir da implementação B (4). Consideramos
que essa abordagem é mais interessante, pois um potencial compilador poderia par-
ticipar mais ativamente do processo de verificação e poderia adicionar ou construir
fórmulas lógicas mais simples e específicas, utilizando as anotações (invariantes e
variantes) da implementação B para construir as anotações do modelo BASM.

Os trabalhos do grupo (MEDEIROS JR., 2007; DANTAS et al., 2009)
contém vários pequenos exemplos de programas especificados e verificados até o
modelo BASM. O conjunto das construções algorítmicas utilizadas nesses progra-
mas incluem: expressões lógicas e aritméticas, comandos de atribuição, comandos
de decisão e comandos de repetição. Essas construções podem representar o funci-
onamento da máquina de Turing, que pode computar programas de qualquer com-
putador digital. Como todos os programas podem ser computados nessa máquina
teórica, então esse é um forte indício da capacidade de desenvolver modelos BASM
de qualquer programa com capacidade de armazenamento limitada.

Um modelo de programa simples e didático é apresentado nas figuras 19 e
20. O objetivo do programa swap é realizar a troca de valores entre duas variáveis.
Na figura 19, é apresentada a máquina B do programa Swap_Ini.

1 MACHINE swap_Ini
2 VARIABLES a, b
3 INVARIANT a : INT & b : INT
4 INITIALISATION a, b := 0, 0
5 OPERATIONS
6 swap = a, b := b, a
7 END

Figura 19 – Exemplo da máquina B Swap.
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Um fato interessante é que, no nível de abstração de máquina B, as opera-
ções são atômicas, ou seja, os valores de “a” e “b” são alterados simultaneamente;
e isso não existe em linguagens algorítmicas. Logo, esse modelo é refinado em
outros dois modelos, a implementação B (swap_Alg) e o BASM (swap_BASM ),
representados na figura 20.

A implementação swap_Alg é similar à swap_Ini. No INVARIANT do
swap_Alg é expressa a relação entre as variáveis importadas e as variáveis do
componente refinado. As atribuições da inicialização e operações são similares,
exceto por elas serem realizadas sequencialmente.

1 IMPLEMENTATION
2 swap_Alg
3 REFINES swap_Ini
4 IMPORTS
5 a.Var_Natural,
6 b.Var_Natural
7 INVARIANT
8 a = a.value &
9 b = b.value

10 INITIALISATION
11 BEGIN
12 a.set(0);
13 b.set(0)
14 END
15 OPERATIONS
16 swap =
17 BEGIN
18 VAR av, bv
19 IN
20 av <-- a.get;
21 bv <-- b.get;
22 a.set(bv);
23 b.set(av)
24 END
25 END
26 END

1 IMPLEMENTATION
2 swap_BASM
3 REFINES swap_Ini
4 IMPORTS Z80
5 INVARIANT
6 a.value = Z80.mem(0) &
7 b.value = Z80.mem(1)
8 ...
9 OPERATIONS

10 swap =
11 VAR local_pc, local_end IN
12 local_pc := 0;
13 local_end := 5;
14 Z80.init ( local_pc , local_end ) ;
15 WHILE local_pc < local_end DO
16 BEGIN
17 CASE local_pc OF
18 EITHER 0 THEN Z80.LD_A_nn(0)
19 OR 1 THEN Z80.LD_r_r_(b0,a0)
20 OR 2 THEN Z80.LD_A_nn(1)
21 OR 3 THEN Z80.LD_nn_A(0)
22 OR 4 THEN Z80.LD_r_r_(a0,b0)
23 OR 5 THEN Z80.LD_nn_A(1)
24 END
25 END;
26 local_pc <-- Z80.get_pc
27 END
28 INVARIANT
29 local_pc >= 0 &
30 local_pc <= 5 &
31 ...
32 VARIANT
33 local_end-local_pc
34 END

Figura 20 – No lado esquerdo, a implementação B de Swap; e do lado direito, um
trecho do modelo BASM.
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Na implementação swap_BASM , o INVARIANT também estabelece a
relação entre as variáveis dos modelos. A grande diferença está na utilização de
instruções do modelo Z80 para representar os comandos. O controle do fluxo de
instruções é realizado através das construções WHILE e CASE. A sequência
da execução das instruções é determinada pelo contador de programa (PC). A
cópia de um valor é representada por meio de instruções LD. A primeira instru-
ção (LD_A_nn(0 )) copia o valor do endereço “0” da memória para o registrador
“a0”. A segunda (LD_r_r_(b0 , a0 )) copia o registrador “a0” para “b0”. A ter-
ceira (LD_A_nn(1 )) copia o valor do endereço “1” para o registrador “a0”. A
quarta instrução (LD_nn_A(0 )) copia o valor do registrador “a0” para o ende-
reço “0”. A quinta instrução (LD_r_r_(a0 , b0 )) copia “b0” para “a0” e a última
(LD_nn_A(1 )) copia “a0” para o endereço “1”. Na plataforma Z80, uma sim-
ples troca de valores exige várias instruções de montagem. Portanto, a modelagem
BASM (4.5) é maior e mais complexa em relação à implementação B (4).

Consequentemente, o desenvolvimento do modelo BASM é relativamente
mais difícil, principalmente porque se faz necessário, por enquanto, escrever ma-
nualmente as cláusulas INVARIANT e VARIANT do laço (WHILE). Essas
cláusulas crescem rapidamente de acordo com a complexidade da especificação. O
INVARIANT é o mais complexo de escrever, porque ele deve caracterizar todos
os estados possíveis do microcontrolador (a cada etapa da execução, relacionando
o estado da variável de memória às variáveis do programa).

Essa abordagem oferece benefícios importantes. Ela usa um modelo for-
mal da plataforma, o qual é útil para simulação, documentação, verificação, etc.
Essa abordagem também garante a coerência semântica da representação inicial
(máquina B) até a representação B em código de montagem, proporcionando toda
a segurança do formalismo B, embora exija um alto esforço manual no processo
de verificação. Com o objetivo de colaborar neste processo de verificação B, uma
ferramenta auxiliar na avaliação de obrigações de prova foi desenvolvida, a qual é
apresentada a seguir.
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3.4 O plugin BEval
BEval (MEDEIROS JR.; DÉHARBE, 2014) é uma ferramenta de código

livre para sistematizar a verificação de expressões B no Atelier B através da in-
tegração com o ProB. BEval3 suporta selecionar expressões B e submetê-las para
avaliação com o ProB. Quando a expressão é verdadeira, BEval cria uma regra de
prova específica e compatível com o Atelier B que pode, então, automaticamente
descartar a verificação da expressão.

3.4.1 Arquitetura do BEval

A arquitetura de verificação do BEval mostrando parte do processo de
verificação é apresentada na figura 21. O processo de desenvolvimento B gera
intrinsecamente um conjunto de obrigações de prova. Primeiro, essas obrigações
são analisadas com o provador automático do Atelier B. Então, as obrigações
de prova remanescentes podem ser avaliadas pelo provador interativo ou coletivo
usando o BEval, que submete para avaliação do ProB. Quando a obrigação de
prova é válida, então uma regra associada é criada por BEval e adicionada no
conjunto de regras do projeto no Atelier B.

  

BEval

Atelier B

Provador interativo
(individual)

Regras da
especificação

ProB

Kodkod

ProB Core
Especificação B

Provador
coletivo

ComponentGUI

IndividualGUI

Control

POs 

Figura 21 – Uma visão geral dos componentes da arquitetura BEval.

BEval contém um componente de controle, um componente de representa-
ção das obrigações de prova e duas interfaces gráficas. A primeira interface avalia a
3 O BEval, sua documentação e uma demonstração estão disponíveis em: <https://github.

com/ValerioMedeiros/BEval>. BEval também foi lançado e reportado em: <http://www.
tools.clearsy.com/author/clearsy/>.

https://github.com/ValerioMedeiros/BEval
https://github.com/ValerioMedeiros/BEval
http://www.tools.clearsy.com/author/clearsy/
http://www.tools.clearsy.com/author/clearsy/


Capítulo 3. Tradução B para linguagem de máquina específica 58

obrigação de prova individualmente e a segunda avalia um conjunto de obrigações
de prova. As descrições mais detalhadas dos componentes BEval seguem abaixo:

∙ ComponentGUI - fornece a interface gráfica do usuário para avaliação de
um conjunto de obrigações de prova. Essa interface gráfica contém diferentes
áreas de texto: parâmetros de avaliação, resultados das avaliações e uma lista
de obrigações de prova com seu estado atual (provado/não provado).

∙ IndividualGUI - provê a interface gráfica do usuário para avaliação de
uma expressão do provador interativo do Atelier B. Essa expressão pode
ser uma obrigação de prova completa, ou apenas uma hipótese, ou uma
regra lógica importante. A expressão é avaliada automaticamente através do
ProB. Quando essa expressão é avaliada como verdadeira, então BEval cria
uma regra associada com tal expressão. Essa regra pode ser adicionada ao
conjunto de regras do projeto corrente, o que pode facilitar a verificação de
obrigações de prova similares.

∙ Control - é apenas um componente intermediário responsável por controlar
a comunicação entre as ferramentas. A comunicação entre o Atelier B, BEval
e ProB é simples e usa argumentos de linha de comando a partir de Java.
Basicamente, a comunicação inicia quando o Atelier B invoca o BEval através
de um terminal virtual passando como argumentos: o caminho do módulo, os
parâmetros e a expressão em análise. Na avaliação das expressões, o BEval
invoca o ProB encaminhando a expressão em análise e o resultado recebido
é repassado para o Atelier B.

∙ POs - é responsável pela representação, criação e manipulação das obriga-
ções de prova armazenadas no formato Atelier B. Esse componente é capaz
também de importar uma obrigação de prova ou um conjunto de obrigações
de prova e, ainda, exportar um conjunto de regras válidas e compatíveis com
o Atelier B.
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3.4.2 Interface gráfica para avaliação de obrigações de prova

BEval contém duas interfaces gráficas: um componente avaliador de regra,
que analisa somente uma obrigação de prova, e um componente avaliador, que
analisa um conjunto de obrigações de prova selecionadas.

As figuras 22 e 23 mostram as duas interfaces gráficas construídas para o
BEval. A interface gráfica da figura 22 pode ser invocada a partir do provador
interativo do Atelier B.

Figura 22 – Interface gráfica de BEval responsável por submeter uma única obri-
gação de prova para avaliação.

A interface da figura 23 pode ser invocada no gerenciador de componentes
do Atelier B.
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Figura 23 – Interface gráfica de BEval responsável por submeter um conjunto de
obrigações de prova para avaliação.

A interface gráfica para avaliação de uma única obrigação de prova (fi-
gura 22) possui os seguintes elementos:

∙ Parameters - localizado no canto superior esquerdo da janela. É um campo
de texto editável onde o usuário tem acesso às opções utilizadas para invocar
o avaliador de expressões do ProB;

∙ Opções principais - situado na parte superior do meio da janela, três opções
básicas são possiveis: Kodkod, que indica que o ProB pode usar um provador
com este nome; Smt, que indica que o ProB usa um método solucionador de
restrições mais agressivo, podendo obter melhores resultados em expressões
com conjunções lógicas; e Initialise, que indica que as definições do compo-
nente B devem ser carregadas;

∙ Hipóteses - localizado no canto superior direito da janela, é um campo de
texto com as hipóteses que o usuário pode consultar para facilitar a verifica-
ção da obrigação de prova;
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∙ Goal to evaluate - localizado na parte inferior da janela, é um campo de texto
editável que contém a obrigação de prova para ser avaliada no ProB;

∙ Add rule - botão localizado na parte inferior da janela. Se esta opção estiver
marcada, sempre que a avaliação da expressão é verdadeira, uma regra é
gerada e adicionada ao arquivo pmm4 correspondente;

∙ W.D.P.O. - se esta opção estiver marcada, sempre que a avaliação da expres-
são é “verdade”, uma regra é gerada e adicionada ao correspondente arquivo
wd_pmm5. Caso contrário, ele será adicionado ao arquivo comum pmm;

∙ Eval - botão localizado no canto inferior direito da janela, chama o ProB
com a expressão atual e a lista fornecida de parâmetros.

A interface gráfica para avaliação de um conjunto de obrigação de prova (fi-
gura 23) é usada dentro da janela de componentes do Atelier B. Esta é semelhante
à anterior, mas tem elementos adicionais. A segunda interface contém uma lista de
obrigações de prova e somente as selecionadas são avaliadas. Por padrão, as obri-
gações de prova selecionadas são as não verificadas. Uma área de texto localizada
no lado inferior direito contém os resultados das avaliações de cada obrigação de
prova. Os demais botões estão relacionados aos parâmetros de avaliação do ProB.

3.4.3 Parâmetros de avaliação

As opções e parâmetros para o processo de verificação são importantes. A
lista completa de parâmetros está disponível na documentação do ProB (LEUS-
CHEL, 2011). Por outro lado, somente os seguintes são usados por padrão no
BEval:

∙ -p MAXINT 65536 -p MININT -65536 - define um intervalo inteiro na
avaliação das obrigações de prova.

4 O Atelier B associa para cada componente B um arquivo pmm, onde as regras de prova
adicionais podem ser armazenadas para uso pelos provadores automáticos.

5 O arquivo wd_pmm tem um papel semelhante ao arquivo pmm, mas esse é usado para obriga-
ções de prova de um grupo específico (expressões bem definidas).
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∙ -p init - carrega definições do módulo B. Esse parâmetro é útil quando a
obrigação de prova não foi totalmente expandida usando somente definições
lógicas e matemáticas. Esse parâmetro deve ser usado quando a obrigação de
prova tem uma dependência de definições. Por exemplo, a obrigação de prova:
“[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ∈ 𝐵𝑌 𝑇𝐸” depende da definição de 𝐵𝑌 𝑇𝐸 = (1..8 →
{0, 1}), então essa obrigação de prova é expandida em: “[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ∈
(1..8 → {0, 1})” e torna-se independente. Quando a obrigação de prova é
independente de definições do módulo, o avaliador de expressão torna-se
mais eficiente se este parâmetro estiver desabilitado.

∙ -p TIME_OUT - define um tempo limite de execução para o avaliador.

3.4.4 Experimentos

Usamos o Atelier B para desenvolver um conjunto reutilizável de defini-
ções básicas para modelar conceitos de hardware, tipos de dados e um conjunto
de instruções de microcontrolador definido em Medeiros Jr. e Déharbe (2012). Es-
sas definições estão agrupadas em projetos separados de desenvolvimento e estão
disponíveis como bibliotecas, como visto na seção 3.1.1.

A tabela 3 mostra os resultados estatísticos da verificação em 2012 usando
BEval. Ela apresenta os resultados apenas com os componentes mais básicos usando
o padrão dos parâmetros de BEval. As obrigações de prova são classificadas em
dois grupos: as Comuns e as B.D6 (well-definedness proof obligations). As colunas
da tabela representam, respectivamente: T. OP, o número total de obrigações de
prova; AT1, número de obrigações de prova verificados com força 17 no provador
do Atelier B; AT3, número de obrigações de prova verificados com a força 3 (a
força máxima suportada no Atelier B) depois da avaliação com as forças 1 e 2;
BEval, número de obrigações de prova verificados com BEval após da avaliação
com as forças 1, 2 e 3; e P.BEval, percentual de obrigações de prova verificado
automaticamente e exclusivamente por BEval. O símbolo “-” representa nenhuma
6 Uma obrigação de prova B.D estabelece as condições para uma expressão ser não ambígua e

possuir uma única interpretação ou um valor.
7 Elevar a força do provador significa usar mecanismos que consomem mais tempo, processador

e memória.
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alteração no número de obrigações de prova verificado em comparação com a úl-
tima estratégia aplicada.

Comuns B.D
Nome T. OP AT1 AT3 BEval P.BEval T. OP AT1 AT3 BEval P.BEval

Power 3 2 - - 0% 4 4 - - 0%
Power2 18 2 - 18 88% 0 - - - 0%

BIT 49 23 - 49 53% 69 30 - - 0%
BYTE 18 12 - 18 33% 136 129 - 132 2%
BV16 6 2 - 6 66% 69 67 - 69 2%

Tabela 3 – Estatísticas dos experimentos com Atelier B e BEval.

Quase todos os componentes têm ganhos significativos usando BEval. Isso é
importante, pois alivia o fardo do desenvolvedor verificar manualmente um número
grande de obrigações de prova e ajuda-o a se concentrar em obrigações de prova
mais complexas e isso, consequentemente, beneficia sua produtividade.

As métricas do processo de verificação são úteis para avaliar o estado da
verificação e sua produtividade. O BEval também gera uma relatório contendo
métricas sobre o processo de verificação. Esse relatório descreve o estado das obri-
gações de prova, o tempo de verificação consumido, os parâmetros selecionados e
as estatísticas totais.

Alguns problemas e limitações foram identificados nos experimentos. Dife-
renças na sintaxe B suportada pelo Atelier B e ProB precisaram de correção manual
para apoiar a avaliação de todos os componentes citados. As obrigações de prova
dos módulos mais complexos não tiveram ganhos relevantes, pois, na verificação
dessas obrigações de prova através do BEval, acontecia o problema da explosão
do espaço de memória avaliado. Esse problema, descrito também em (VALMARI,
1996), ocorre porque quanto maior o número de estados possíveis da verificação
maior a exigência de memória impedindo, em alguns casos, a verificação devido à
limitação da memória.

As técnicas de verificação aplicadas avançaram e automatizaram o processo,
apesar de não descartar todas as obrigações de prova. Uma primeira versão da
modelagem foi completamente verificada formalmente em Medeiros Jr. e Déharbe
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(2009), mas ela não continha asserções para determinar o tipo das funções usadas
e não possibilitava a animação. Uma nova versão da modelagem foi publicada em
Medeiros Jr. e Déharbe (2012), a qual suportava animação, continha asserções para
verificar o tipo das funções e foi verificada em aproximadamente 80% do total das
3631 obrigações de provas. Recentemente, em 2015, um terceiro e último processo
de verificação completamente automático foi aplicado e durou aproximadamente
duas semanas. A nova modelagem foi avaliada usando as mais recentes e estáveis
versões das ferramentas de verificação, tais como: Atelier B 4.2 com o novo gerador
de obrigações de prova, BEval 0.71 e ProB 1.5.

Em 2015, este terceiro processo de verificação teve três etapas. A primeira
usou o provador automático do Atelier B. A segunda etapa usou o BEval para
avaliar as obrigações de provas remanescentes criando regras válidas e úteis. A
terceira etapa usa o provador automático do Atelier B com as regras criadas por
BEval. Relacionando este terceiro processo de verificação de 2015 com o anterior
de 2012, avanços nas ferramentas são identificados. A verificação de 2012 continha
3631 obrigações de prova e 3059 foram verificadas, sendo que aproximadamente
2500 foram verificadas através de regras elaboradas manualmente, as quais exigem
muito tempo de trabalho. A última verificação de 2015 usou novas ferramentas
e continha 7069 obrigações de prova, sendo que 4416 foram verificadas de forma
completamente automática. Em resumo, o último processo de verificação indica
uma melhor automação e cobertura de novas obrigações de prova, esse avanço está
relacionado com a evolução das ferramentas de verificação utilizadas.

A conclusão da verificação da última modelagem exige mais tempo ou novas
tecnologias. As obrigações de prova pendentes requerem muito tempo de trabalho
e a interação manual para resolução, pois ocorreram várias situações que consu-
miam mais de dois dias de trabalho contínuo para verificar manualmente uma única
obrigação de prova. Considerando que o número de obrigações de provas penden-
tes é 2653 e supondo que o tempo médio é de duas provas por dia de trabalho,
gastaríamos aproximadamente 3,6 anos de trabalho contínuo. Muitas das obriga-
ções de prova tem alguma semelhança, o que poderia facilitar o reuso dos roteiros
de prova, mas o Z80 é um microcontrolador baseado na arquitetura CISC, com
instruções mais complexas, diferentes e em maior quantidade. Isso dificulta a possi-
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bilidade de reusar os roteiros de provas. Por outro lado, existem novas ferramentas
de verificação (MENTRÉ et al., 2012) integradas ao Atelier B na versão industrial
que automatizam significativamente a verificação e demonstram resultados mais
interessantes, contudo elas são proprietárias e de uso restrito da indústria.

3.4.5 Perspectivas e considerações sobre BEval

Em resumo, BEval é uma ferramenta capaz de importar as obrigações de
prova do Atelier B, de convertê-las e de submetê-las à avaliação para o ProB.
BEval interpreta os resultados dessa avaliação e cria regras de prova em confor-
midade com o Atelier B. A integração de BEval permite explorar e combinar as
diferentes estratégias do provador do Atelier B e o avaliador lógico do ProB. Os
resultados obtidos com a verificação das bibliotecas de tipos de dados demonstram
uma melhor capacidade do avaliador do ProB em relação ao provador do Atelier
B, para manipular uma classe de obrigações de prova. Esses resultados mostram,
mais uma vez, que o fornecimento de um portfólio complementar de provadores é
uma abordagem efetiva para acelerar o desenvolvimento em ambiente formal.

O BEval também vem sendo usado por estudantes de pós-graduação de ou-
tros países, inclusive recebemos o convite para integração com o B Toolkit (LANO;
HAUGHTON, 1996). Recentemente, o BEval foi utilizado no trabalho de mestrado
de Alves (2015) que especificou formalmente um escalonador de hardware para sis-
temas de tempo real.

No futuro, o BEval poderá aproveitar o potencial de outras ferramentas.
Duas ferramentas candidatas à integração com BEval são o B Toolkit (LANO;
HAUGHTON, 1996) e o Rodin SMT Plugin (DÉHARBE et al., 2012), que é com-
patível com obrigações de prova de Event-B (ABRIAL, 2007) e as converte para
o formato usado na biblioteca SMT (BARRETT; STUMP; TINELLI, 2010), a
qual é compatível com vários provadores de teoremas. BEval pode também ser
integrado ao Rodin SMT Plugin e explorar seu potencial.
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3.5 Considerações sobre o processo de verificação e validação
A nova modelagem apresentada neste documento é apropriada para vali-

dação, através da animação com o ProB, e para verificação através de obrigações
de prova geradas pela aplicação do método B. A animação em ProB pode vali-
dar o funcionamento do Z80 por meio da análise do efeito das suas instruções
e visualização do estado das portas, da memória e dos registradores. O suporte,
nessa animação, é útil também para depurar a execução de um programa, avaliar
o histórico de estados visitados, e pesquisar por possíveis violações do estado do
modelo.

A verificação B do modelo Z80 possui um grande número de obrigações de
provas e isso é uma tarefa que consome muito tempo. Cada vez que uma obriga-
ção de prova é inválida, todo o processo de verificação do componente e de seus
dependentes deve ser refeito após a correção do componente. Na experiência em
2009 com a primeira modelagem do Z80, um esforço significativo, na última etapa
de verificação, consumiu cerca de dois meses, tornando possível cumprir todas as
obrigações de prova. Na experiência do processo de verificação em 2012, várias
técnicas diferentes foram usadas, além dos provadores automáticos:

∙ Os roteiros de prova com casamento de padrão foram utilizados, a fim de
verificar várias obrigações de provas similares através de um mesmo roteiro
de prova;

∙ A separação da modelagem principal do Z80 foi estrategicamente definida, a
fim de possibilitar a invocação de várias instâncias do provador automático,
aproveitando o paralelismo e acelerando o processo;

∙ A aplicação do BEval foi muito efetiva para verificar, principalmente, obri-
gações de provas com pequeno espaço de exploração. O BEval foi importante
também para criar regras básicas reusáveis na verificação das bibliotecas.

As bibliotecas de tipos têm muitas funções de conversão usando aritmética
binária entre os vetores de bits e os diferentes tipos de dados inteiros. Essas funções
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são organizadas em módulos e cada módulo contém funções auxiliares para um tipo
de dado. Os módulos são representados por retângulos em cinza na figura 24.

  

UCHAR

USHORT

BYTE SCHAR

BV16 SSHORT

Função de conversão com regra associada
Função de conversão sem regra associada
Igualdade entre funções com regra associada
Igualdade entre funções sem regra associada

f = g-1  

f = gf = g-1-1    

f = gf = g-1-1    

f = g-1  

f = g-1  f = g-1  

f = g-1  

f = g-1  

f = g-1  
Notação

Figura 24 – Funções de conversão.

As funções de conversão são representadas por setas e elas devem obedecer
às restrições que são verificadas através das obrigações de provas expressas como
asserções. Três dessas obrigações de prova foram verificadas automaticamente com
o Atelier B: (uchar_schar ∈ UCHAR � SCHAR), (schar_uchar ∈ SCHAR �
UCHAR) e (byte_bv16 = bv16_byte−1). Todas as demais funções necessitaram
da criação de novas regras para sua verificação de tipos. O BEval verificou todas
as regras relacionadas às funções com dados de 8 bits. As regras para funções
relacionadas aos tipos de dados de 16 bits não foram verificadas através do BEval,
porque essas regras têm espaço amplo de verificação e causam explosão dos estados
na memória. No entanto, essas regras foram construídas de acordo com a aritmética
do sistema binário desenvolvido por Gerhardt (1859) e de maneira semelhante às
funções com 8 bits. Todas essas regras são utilizadas no provador de teoremas na
aritmética binária para provar propriedades básicas.

As regras construídas, as técnicas de verificação empregadas, o desenvolvi-
mento e a aplicação do BEval em Medeiros Jr. e Déharbe (2014) foram atividades
fundamentais neste trabalho. Tais atividades colaboraram para acelerar o processo
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de verificação contribuindo na questão de pesquisa 3. Em resumo, as técnicas de
verificação desenvolvidas e empregadas avançaram e automatizaram o processo de
verificação. A primeira versão da modelagem foi completamente verificada formal-
mente em Medeiros Jr. e Déharbe (2009), mas ela não continha asserções sobre o
tipo das funções e não possibilitava a animação. A nova versão da modelagem com
tais características foi desenvolvida e publicada em Medeiros Jr. e Déharbe (2012).
Mesmo utilizando diferentes técnicas e o emprego do BEval, a verificação da nova
modelagem continuava muito custosa. Os últimos experimentos realizados em 2015
mostram um avanço no ferramental, no entanto o tempo de verificação estimado
foi ainda muito longo e impróprio, o que fornece subsídios para responder a ques-
tão de pesquisa 2 relacionada à rapidez de verificação. Todavia, novas tecnologias
de verificação integradas ao Atelier B (DELAHAYE et al., 2014; MENTRÉ et al.,
2012) contribuem na aceleração da verificação, contudo elas são proprietárias e de
uso restrito da indústria. No aspecto da segurança, a abordagem de verificação da
tradução apresentada é muito segura respondendo à questão de pesquisa 2, tendo
em vista que o processo de verificação formal estendido até o código de montagem
está completamente inserido no método B. Adicionalmente, nossos experimentos
com a extensão da verificação da tradução foram avaliados também em trabalhos
publicados (DANTAS et al., 2008a; DANTAS et al., 2009).

A extensão da verificação formal B até código de montagem é muito custosa.
Isso se dá porque a construção do componente BASM é manual atualmente. Como
visto anteriormente, cada componente BASM utiliza a construção de um laço prin-
cipal para representar o fluxo de execução. Resumidamente, o componente BASM
contém três partes importantes para verificação: uma sequência de instruções e a
descrição das cláusulas VARIANT e INVARIANT do laço. A sequência de ins-
truções é uma parte simples de gerar com base em uma compilação tradicional. A
cláusula VARIANT é uma expressão criada manualmente e representa o número
máximo de ciclos do laço que podem ser executados. O INVARIANT é uma
fórmula que deve ser sempre válida quando o teste do laço principal é avaliado. De
acordo com Gupta e Rybalchenko (2009), sintetizar automaticamente a cláusula
INVARIANT é uma tarefa difícil. Apesar de existirem trabalhos (LARRAZ;
RODRÍGUEZ-CARBONELL; RUBIO, 2013; GUPTA; RYBALCHENKO, 2009)
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que conseguem gerar essa cláusula, esses trabalhos são restritos para um grupo
de programas e não atendem às particularidades da especificação BASM. Conse-
quentemente, a elaboração dessas cláusulas é uma atividade manual e dispendiosa,
embora, no futuro, essa realidade possa mudar. Por outro lado, já existem indícios
que elementos do INVARIANT podem ser sintetizados automaticamente con-
siderando: as asserções da implementação B, o cálculo da precondição mais fraca
de Dijkstra (1976), e a lógica de triplas de Hoare e Jifeng (1998).

Finalmente, a proposta de extensão da verificação BASM mostra-se interes-
sante para especificação de programas pequenos e críticos, principalmente quando
não utilizam um compilador verificado formalmente. Essa é uma abordagem cus-
tosa, pois exige a realização de várias atividades manuais para o desenvolvimento
de cada componente de software. O próximo capítulo apresenta uma abordagem
mais leve e viável, que também estende a verificação de código em nível de monta-
gem, porém não utiliza estritamente verificação formal e suas atividades possuem
um maior grau de automação.
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4 Tradução B para linguagem de
máquina virtual

Este capítulo apresenta uma infraestrutura de compilação centrada em um
modelo computacional (chamado máquina virtual) e descreve uma visão geral da
tradução, a partir de especificações B, para código dessa máquina virtual. Adi-
cionalmente, estratégias de verificação dessa tradução são demonstradas, a fim de
oferecer confiabilidade e manutenibilidade. Esses assuntos são apresentados com o
intuito de responder também as questões de pesquisa 1, 3 e 4.

Em síntese, este capítulo contém: a apresentação introdutória sobre a lin-
guagem do LLVM (seção 4.1), o subconjunto trabalhado nessa linguagem (seção
4.2), a tradução para LLVM (seção 4.3), os diferentes modos de tradução (seção
4.4), os exemplos da tradução de código (seção 4.5) e as abordagens de verificação
da tradução que integram o B2LLVM com outras ferramentas (seção 4.6).

4.1 Introdução sobre LLVM
Esta seção apresenta uma introdução sobre a compilação LLVM (LATTNER,

2002), a saber: conceitos, características inerentes ao LLVM e a definição de parte
de sua linguagem. LLVM é uma infraestrutura de compilação projetada como um
conjunto de bibliotecas reutilizáveis. Essa infraestrutura possui uma linguagem
própria em representação intermediária, também chamada de LLVM-IR. Existem
várias ferramentas de compilação e boa documentação sobre LLVM (LATTNER,
2002; SEN, 2012). As ferramentas utilizadas da infraestrutura LLVM são: clang -
compilador, que contém um front-end de compilação para código C, capaz de gerar
código LLVM em representação intermediária; llc - tradutor de código LLVM-IR
para código de montagem de uma plataforma específica; llopt - analisador e oti-
mizador de código; lli - interpretador capaz de executar código diretamente no
formato LLVM-IR; e lld - um conjunto de ferramentas (linker) para código mo-
dular que cria ligações entre os códigos. Essas ferramentas integram o processo de
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compilação.

O processo de compilação é composto basicamente por três grandes com-
ponentes (LATTNER, 2002): o front-end, que traduz o código-fonte para uma
representação intermediária; o optimizer, que realiza otimizações do código na re-
presentação intermediária; e o back-end, que converte o código intermediário para
código executável na plataforma de destino. Esses componentes são ilustrados na
figura 25.

B0 Front-endB0 Front-endB0

C Front-endC Front-endC

Ada 
Front-end

Ada 
Front-endAda

Optimizer
LLVM-IR

Optimizer
LLVM-IR

X86 
Back-end

X86 
Back-end X86

PowerPC
Back-end

PowerPC
Back-end PowerPC

ARM
Back-end

ARM
Back-end ARM

Figura 25 – Componentes básicos de compilação baseados na proposta de
Lattner (LATTNER, 2002)

Inicialmente, o nome LLVM referenciava o acrônimo (Low Level Virtual
Machine), e o LLVM oferecia suporte somente à compilação para C e C++, mas o
projeto LLVM vem sendo expandido e oferecendo várias outras linguagens através
de novos front-ends. O front-end da compilação LLVM é um componente responsá-
vel por analisar o código-fonte original de uma linguagem e gerar código LLVM-IR.
Atualmente, o LLVM contém front-ends para outras linguagens: ActionScript, Ada,
C#, D, Fortran, Java bytecode, Julia, Objective-C, Python, Ruby, Rust, Scala,
Swift, entre outros. Respondendo as questões de pesquisa 1 e 4, este trabalho de-
senvolve o front-end B0 e oferece estratégias para aumentar a sua confiabilidade. A
seção seguinte define o subconjunto do LLVM-IR utilizado na tradução B2LLVM.
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4.2 Subconjunto da linguagem LLVM-IR
Um subconjunto da linguagem LLVM-IR foi definido de acordo com a neces-

sidade da tradução B2LLVM. Esse subconjunto contém as construções essenciais
do LLVM-IR para representar as construções do método B: operações; substitui-
ções; expressões; declaração de funções, constantes e variáveis; tipos de dados e
outras construções mais simples. A figura 26 contém a gramática dessa linguagem.

module ::= item+

item ::= const_decl | function_decl | type_def
| const_def | var_def | function_def

const_decl ::= name = external constant type
type_def ::= name = type type

type ::= void | itype |[ iliteral x type ] |{ type+ } | type*
const_def ::= name = constant type iliteral

var_def ::= name = common global type zeroinitializer
function_decl ::= declare type name ( type+ )
function_def ::= define type name ( param+ ) { block+ }

param ::= type name
block ::= lbl : inst+

inst ::= name = alloca type
| name = ⟨ add |sub |mul |sdiv |srem ⟩itype exp , exp
| name = icmp ⟨ eq |ne |sgt |sge |slt |sle ⟩ i1 exp , exp
| name = call type ( arg+ )
| name = getelementptr type * exp, index, index+

| name = load type exp
| store type exp, type * exp
| name = bitcast type name, type
| br i1 exp , label lbl , label lbl
| br label lbl
| switch type exp , label lbl [ branch+ ]
| ret ⟨type exp |void ⟩

exp ::= name | iliteral |getelementptr ( type exp , index , index+ )
index ::= itype iliteral

branch ::= type iliteral , label lbl
arg ::= type exp

Figura 26 – Subconjunto da gramática do LLVM-IR.
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A gramática da figura 26 apresenta os símbolos terminais em fonte normal
e os não terminais em itálico. Os símbolos que representam palavras reservadas
estão em preto e os demais em cinza. Os símbolos dessa gramática são apresentados
a seguir. Escolhas são representadas por | e elementos opcionais são delimitados
por ⟨ e ⟩. O símbolo + denota uma lista de elementos da entidade anotada. Os
elementos da gramática itype, iliteral, lbl e name correspondem respectivamente a
tipos inteiros, literais inteiros, rótulos e nomes.

Um módulo LLVM é composto de uma ou mais ocorrências de item. O item
pode ser: a declaração ou definição de constante, a definição de variável, a definição
de tipo, a declaração ou definição de função. Tal definição de função contém um
tipo de retorno, um nome, parâmetro(s) e bloco(s) de instrução. Vários comandos
diferentes podem ser derivados de uma instrução.

É importante destacar que o código LLVM-IR possui três formas de re-
presentação intermediária: um formato legível por humanos, um formato bytecode
para serialização e um formato objeto apropriado para front-end. Este trabalho
foca na representação para leitura humana. O manual de referência das instruções
LLVM (LLVM PROJECT, 2003) contém a definição semântica detalhada de todas
as instruções usadas no LLVM-IR. Todo programa LLVM-IR obedece à forma de
atribuição estática única (static single assignment - SSA). Dessa forma, cada va-
riável recebe somente uma única atribuição de valor em um escopo. A propriedade
SSA ajuda a simplificar a análise de dependência entre as variáveis. Esse conceito
é aplicado no exemplo a seguir.

A figura 27 contém um exemplo simples de função representada em C e
LLVM-IR. O código C, do lado esquerdo, contém uma operação simples de in-
cremento em uma variável ponteiro. O código LLVM, do lado direito, contém a
assinatura da função @inc sem retorno e um parâmetro %pi com tipo ponteiro
para inteiro de 32 bits. O corpo da função é iniciado pelo rótulo entry e contém
duas variáveis temporárias (%0 e %1) criadas na aplicação da SSA. As linhas 3-5
contêm instruções para: carregar o valor de *pi em %0, somar uma unidade na
variável temporária %0 - criando %1 com o valor resultante - e armazenar %1 no
valor do ponteiro *pi. A linha 6 define o ponto final da função.
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1 void inc(int * pi){
2 *pi += 1;
3 }

1 define void @inc(i32* %pi){
2 entry:
3 %0 = load i32* %pi
4 %1 = add i32 %0, 1
5 store i32 %1, i32* %pi
6 ret void
7 }

Figura 27 – Simples exemplo de tradução C e LLVM.

Uma outra característica importante do código LLVM-IR é a possibilidade
de integração entre códigos-fonte de diferentes linguagens. Isso é possível por-
que todo código-fonte original é convertido para uma linguagem comum, LLVM-
IR. Essa capacidade de integração permite testar o código LLVM-IR gerado por
B2LLVM usando código de testes codificados na linguagem C. Esses testes utilizam
bibliotecas próprias de testes e são representados na linguagem C. As seções se-
guintes descrevem a tradução B0 para LLVM-IR e mais detalhes sobre a integração
com testes gerados automaticamente em C.

4.3 Tradutor B2LLVM
B2LLVM1 é um compilador para implementações B que gera código LLVM.

A entrada para B2LLVM é um grande subconjunto da notação B0: tipos de dados
simples (boolean, inteiro), variáveis concretas, constantes concretas, cláusulas de
visualização de módulos B, importação (ou seja, a instanciação) de módulos B e
várias instruções, incluindo chamadas de operação. Além disso, o suporte para os
tipos derivados (arranjos e estruturas) foi projetado e implementado.

A principal contribuição do autor deste trabalho ao B2LLVM está na am-
pliação do suporte da tradução para tipos de dados derivados (arranjos e estru-
turas); na integração com o novo parser BXML do Atelier B e identificação de
pequenos problemas do parser ; na correção e extensão da tradução B2LLVM; na
integração do B2LLVM com o ambiente gráfico do Atelier B; e na aplicação de
ferramentas de verificação automática da tradução. A versão inicial do B2LLVM
1 O B2LLVM e sua documentação estão disponíveis em: bitbucket.org/ddeharbe/b2llvm e

b2llvm.org.

https://bitbucket.org/ddeharbe/b2llvm
http://www.b2llvm.org
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foi resultado de trabalho do pesquisador/professor Déharbe e traduzia exemplos
simples em Python criados manualmente. Posteriormente, uma revisão do tradutor
foi apresentada em Déharbe e Medeiros Jr. (2013).

O B2LLVM foi desenvolvido em Python (ROSSUM, 1995), uma linguagem
de programação ágil; uma boa escolha para prototipação e validação da estraté-
gia de tradução. Python é uma linguagem de tipagem dinâmica e isso permite
a mudança do tipo das variáveis durante a execução do programa. Essa flexibi-
lidade não é a mais adequada, pois ela adia a identificação de erros de tipos.
No entanto, o B2LLVM adota uma abordagem para verificação dinâmica de tipo
dos elementos manipulados na tradução e isso ajuda a identificar previamente os
eventuais problemas consequentes das linguagens fracamente tipadas. Por outro
lado, existem também vários trabalhos para fortificar a verificação de tipos com
Python (LEHTOSALO; GREAVES, 2011; CERÓN, 2013). Essas características
do código atual do B2LLVM se beneficiam por Python ser uma linguagem de
desenvolvimento ágil e obter uma certa segurança com uma abordagem de verifi-
cação de tipo dinâmica. Menezes (2010) destaca que Python é portável e repleta
de recursos modernos de programação, contém um interpretador interativo que
torna simples o teste de fragmentos de código e possui uma ótima legibilidade e
manutenibilidade. Outra característica relevante para escolha do Python está rela-
cionada à sua excelente capacidade de manipulação do formato XML (eXtensible
Markup Language) (BRAY; PAOLI; SPERBERG-MCQUEEN, 1997). Isso porque,
de acordo com Jones e Drake Jr. (2001) e Vallisneri e Babak (2008), Python pos-
sui uma biblioteca de manipulação XML madura, eficiente, poderosa e muito rica
em recursos. Um arquivo no formato XML (contendo os dados bem organizados
sobre uma simples análise léxica, sintática e semântica) é fornecido pelo Atelier B
e recebido por B2LLVM. Em suma, Python foi escolhido por aproveitar bem as
importantes informações do formato XML, conter novos recursos e características
das linguagens de programação moderna e mostrar-se adequado ao projeto.

A integração entre o B2LLVM e o Atelier B no ambiente gráfico também foi
desenvolvida e testada. Essa integração exigiu: a construção de um parser simples
para editar um projeto do Atelier B; a inserção de novos argumentos de invocação
do B2LLVM, os quais são detalhados no apêndice E; e a criação da classe de
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instalação/configuração.

A entrada do B2LLVM é fornecida em arquivo XML representando a imple-
mentação B e os arquivos de saída estão no formato LLVM-IR, conforme represen-
tação apresentada na seção 4.2. A entrada do B2LLVM é produzida pelo Atelier
B 4.2. Esse arquivo é definido seguindo um esquema de definição de XML e ele
facilita a manipulação da especificação B, possibilitando uma navegação eficiente
entre os elementos da especificação e evitando a construção de um novo parser.
O arquivo XML de entrada também contém o tipo das variáveis e das expressões
utilizadas na especificação e isso evita que o gerador de código realize a verificação
de tipo mais uma vez.

O B2LLVM contém uma representação interna para facilitar a manipulação
e geração do código LLVM. Essa representação utiliza dicionários Python e é cons-
truída baseada na descrição XML. A árvore sintática abstrata dessa representação
interna é ilustrada na figura 28.
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Machine: Machine
id : Name

const : seq Cons
var : seq Vari
init : seq Inst
op : seq Oper

impl : opt Impl
Implementation: Impl

id : Name
impo : seq Import
const : seq Cons

var : seq Vari
init : seq Inst
op : seq Oper
Imports: Import

mach : Machine
pre : opt Name
Constant: Cons
id : Name

type : Type
val : Value
Variable: Vari
id : Name

type : Type
scope : Impl | Oper

Operation: Oper
id : Name

inp : seq Vari
out : seq Vari

body : Inst
Instruction: Inst

Blk | VarD | If | BEq |
Call | While | Case | Skip

Block: Blk
body : seq Inst

Variable declaration: VarD
vars : seq Name

body : seq Inst
If: If

branches : seq IfBr

Becomes equal: Beq
lhs : LValue
rhs : Exp

Left value: LValue
Vari | ArrayItem | RecField

Operation call: Call
op : Oper
inp : seq Exp
out : seq Name
inst : opt Impo

Case conditional: Case
expr : Exp

branches : seq CaseBr
Case branch: CaseBr

val : seq Value
body : Inst
While loop: While
cond : Pred
body : Inst
If branch: IfBr

cond : opt Pred
body : Inst
Expression: Exp

Lit| Term| Pred| Cons|
Vari| Record| Array|
RecField| ArrayItem

Literal : Lit
Bool_lit | Int_lit

Term expression: Term
op : ArithOp

args : seq Exp
Predicate: Pred

Form | Comp
Boolean formula: Form

op : BoolOp
args : seq Pred

Comparison: Comp
op : RelOp

arg1, arg2 : Exp

Data type: Type
INT | BOOL|

Structure | ArrayType |
Enumeration

Enumerated set: Enumeration
elements : seq Enumerated

Enumerated value: Enumerated
id : name

type : Enumeration
Structure : Structure

fields : seq Field
Structure field: Field

id : Name
type : Type

Record: Record
type : Structure

values : seq Exp
Record field : RecField
base : Record

id : Name
Array type : ArrayType
dom : seq Set
ran : Type

Array expression : Array
seq Map | CProduct | Name

Set : Set
elem : seq Exp
Ordered pair : Map

arg1 : seq Exp
arg2 : Exp

Cartesian product : CProduct
dom : seq Exp
img : Set

Access array : ArrayItem
base : Array

indexes : seq Exp
type : ArrayType

Simple set : Set
BOOL | NAT | NAT1|

INT | Interval
B0 interval : Interval

start, end : Exp

Figura 28 – Estrutura sintática abstrata para a representação interna do B2LLVM.
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Para cada elemento sintático abstrato, um nome de classe é destinado. Um
exemplo didático é a classe Oper, que representa uma operação B e contém os se-
guintes atributos: um nome identificador, uma sequência de variáveis de entrada,
uma sequência de variáveis de saída e uma instrução. Uma sequência de atributos
e um atributo opcional são denotados, respectivamente, por “𝑠𝑒𝑞” e “𝑜𝑝𝑡”. A classe
Inst representa uma instrução de programa e pode ser especializada em outras
classes (Blk, VarD, If, BEq, Call, While, Case e Skip). Os elementos dessa represen-
tação interna são condensados e simplificados especificamente para os propósitos
de geração de código. Cada elemento dessa representação pode ser traduzido dife-
rentemente com base no modo de geração de código selecionado.

4.4 Modos de geração de código do B2LLVM
Os modos de geração de código são importantes para tratar os diferentes

propósitos da tradução. Eles são categorizados em COMP, API e PROJ. Segue-se
uma descrição deles:

1. COMP - visa produzir, a partir de um módulo B, um componente LLVM.
Esse componente, mais tarde, será instanciado ao gerar o código para um
projeto;

2. API - visa produzir, a partir de um módulo B, um componente cabeçalho em
código C com as declarações das variáveis e funções do módulo B. A partir
de programas C e C++, esse componente permite chamar as funções LLVM
geradas e utilizar os tipos de dados declarados. Por isso, é útil para eventuais
integrações entre outros componentes de código em C/C++ e LLVM;

3. PROJ - visa produzir um sistema completo a partir de um projeto. Dado o
módulo raiz do projeto, o gerador de código deve identificar todos os módu-
los transitivamente importados, instanciar quantas vezes for necessário cada
componente e criar um componente de inicialização do projeto.

A tradução de cada componente é organizada em três seções básicas: tipos,
interface e implementação. A figura 29 resume as três seções definidas em nossa
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abordagem para geração de código e apresenta, em cada seção, um padrão de
tradução genérica. Obedecendo à notação anterior, o código LLVM é representado
em fonte teletype, e os elementos da gramática são representados em cinza.

Seção de definição de tipo: Define um tipo de dado LLVM %M$state$
correspondente para o espaço de dados do componente. No caso do espaço
de dados ser vazio, esta seção é vazia e o tipo não é definido.

%M$state$ = type { type+ }

Seção de interface: Define um tipo de dado LLVM M$ref$, ponteiro
para M$state$ (se definido). Se o espaço de dados do componente não
é vazio, uma função de definição correspondente para a inicialização
é também declarada. A interface também contém declarações de uma
função LLVM para cada operação do componente.

%M$ref$ = type %M$state$*
declare void @M$init$(%M$ref$, type+)
declare void @M$op(%M$ref$, type+)

Seção de implementação: Define as funções declaradas na inter-
face (somente para implementações B).

define void @M$op(%M$state$* %self$, param+) {
block+

exit: ret void
}

Figura 29 – Sumário de diferentes seções e padrões de composição de código
LLVM.

Essas seções são combinadas de forma diferente nos modos COMP, API e
PROJ .

A tradução no modo COMP de um módulo M é organizada como segue:

∙ Para cada módulo importado Q:
%Q$state$ = type opaque (declara o tipo opaco para o estado de Q)
inclui a seção de interface de Q

∙Inclui a seção de definição de tipo de M
∙Inclui a seção de implementação de M

A tradução no modo API de um módulo M utiliza as seções de definição
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de tipos e interfaces, porém na linguagem que pretendemos integrar, como C. Essa
tradução é organizada como segue:

∙Para o módulo M :
inclui a seção de definição, na linguagem pretendida, de tipo de M
inclui a seção de interface, na linguagem pretendida, de M

Finalmente, a tradução PROJ de um módulo M é organizada como segue:

∙Para cada componente transitivamente importado Q
inclui a seção de definição de tipo Q

∙Para cada instância Q importada transitivamente através de um caminho
declara uma variável do tipo %Q$state$:
@Q[caminho] = common global %Q$state$ zeroinitializer

∙Para cada componente importado Q
inclui a seção de interface de Q (é útil para declarar tipos e funções visíveis)

∙Define um função $init$ com uma chamada para a
função de inicialização de M
define void @$init$(void) {

call void @M$init$(@M, in+ ) {

exit: ret void

}

Os parâmetros in+ representam, quando necessário, as referências aos es-
tados dos componentes importados diretamente e transitivamente por M. A seção
seguinte (4.5) apresenta um exemplo e sua tradução utilizando os modos de geração
apresentados.

4.5 Exemplificação da tradução B2LLVM
Os modos de geração de código são aplicados na tradução do módulo Coun-

ter. Este módulo é um exemplo didático para o processo de tradução e a máquina
B representada é ilustrada na figura 30.
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1 MACHINE
2 counter
3 VARIABLES
4 value, overflow
5 INVARIANT
6 value: INT &
7 overflow: BOOL &
8 0 <= value &
9 value <= MAXINT &

10 ((overflow = TRUE) =>
11 (value = MAXINT))
12 INITIALISATION
13 value := 0 ||
14 overflow := FALSE
15 OPERATIONS
16 zero =
17 BEGIN
18 value := 0 ||
19 overflow := FALSE
20 END;

21 inc =
22 PRE
23 value <= MAXINT
24 THEN
25 IF value < MAXINT THEN
26 value := value + 1
27 ELSE
28 overflow := TRUE
29 END
30 END;
31 res <-- get =
32 BEGIN
33 res := value
34 END
35 END

Figura 30 – A máquina B Counter.

A máquina Counter representa um contador que incrementa, reinicia e re-
torna seu valor. O incremento do contador pode resultar em um overflow e isso
é descrito na especificação. Essa máquina possui duas variáveis, value e overflow
(linhas 3-4): value armazena o valor do contador e overflow indica se um over-
flow aconteceu. O invariante (linhas 5-11) contém o tipo das variáveis: value é
um inteiro (linha 6) e overflow é um booleano (linha 7); e a restrição exigindo
que se overflow é verdadeiro então value deve ser igual à MAXINT. Os valores
iniciais das variáveis estão definidos nas linhas 12-14. A máquina Counter contém
três operações: zero (linhas 16-20), que atribui o contador para seu valor inicial;
inc (linhas 21-30), que incrementa o valor do contador; e get (linhas 31-34), que
retorna o valor atual do contador.

A máquina B da figura 30 é refinada para um modelo mais concreto, adi-
cionando mais detalhes na especificação, de acordo com o conceito de refinamento
visto no capítulo 2, e criando a implementação B counter_i da figura 31. Essa
implementação contém somente construções determinísticas.
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1 IMPLEMENTATION
2 counter_i
3 REFINES
4 counter
5 CONCRETE_VARIABLES
6 value, error
7 INVARIANT
8 value: INT &
9 error : BOOL &

10 (overflow = error)
11 INITIALISATION
12 value := 0;
13 error := FALSE
14 OPERATIONS

15 zero =
16 BEGIN
17 value := 0;
18 error := FALSE
19 END;
20 inc =
21 IF value < MAXINT
22 THEN
23 value := value + 1
24 ELSE
25 error := TRUE
26 END;
27 res <-- get =
28 res := value
29 END

Figura 31 – A implementação B de Counter.

O componente counter_i é muito similar ao componente abstrato, a máquina
B counter. A principal diferença entre eles está na renomeação da variável over-
flow para error, e na operação zero onde a substituição múltipla é representada de
forma sequencial.

4.5.1 Tradução LLVM

A tradução para LLVM-IR obedece a um padrão comum de nomenclatura
das funções e variáveis, e um padrão de relação dos tipos e construções. As tabelas 4
e 5 relacionam, respectivamente, os tipos B e LLVM; e os elementos do primeiro
nível representados na estrutura sintática abstrata B (figura 26) e os elementos
da gramática LLVM (figura 28). Exemplos dessas relações poderão ser observados
nas próximas seções.

Tipos B Tipos LLVM
BOOL i1
INT i32

Structure { type+ }
ArrayType [iliteral 𝑥 type]

Enumeration i32

Tabela 4 – Relação entre os tipos.

Construções B Construções LLVM
const const_decl
var var_def
init function_def
oper function_def

Tabela 5 – Relação entre as construções.
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As subseções seguintes exemplificam os modos de tradução do módulo coun-
ter.

4.5.2 Exemplo de tradução do modo COMP

As figuras 32 e 33 apresentam o exemplo Counter.ll produzido através do
modo de geração COMP. Esse exemplo contém as definições das variáveis e funções
da Implementação B Counter_i. Na figura 32, a linha 1 define um tipo de estrutura
com as variáveis de estado do componente. A linha 2 define um tipo ponteiro
%counter$ref$ para a estrutura que mantém o estado do componente. As linhas
3-12 definem a função de inicialização @counter$init$, onde o escopo da função
é definido através dos rótulos entry (linha 4) e exit (linha 10). Na linha 3, o
parâmetro %self é um ponteiro para uma estrutura que armazena o estado do
componente. A variável %0, na linha 5, recebe o endereço da primeira variável
da estrutura, que representa value. Na linha seguinte, a variável %0, que é um
ponteiro inteiro, recebe o valor zero. Na linha 7, a variável %1 recebe o endereço da
segunda variável da estrutura. As instruções das linhas 7-8 realizam procedimento
similar ao das linhas 5-6, para a variável %1 que representa o endereço da variável
error da implementação B. As linhas 9-12 finalizam a definição da função de
inicialização. Vale ressaltar que a otimização pode simplificar ou eliminar algumas
linhas. Como exemplo, a linha 9 é eliminada.

1 %counter$state$ = type {i32, i1}
2 %counter$ref$ = type %counter$state$*
3 define void @counter$init$(%counter$ref$ %self$) {
4 entry:
5 %0 = getelementptr %counter$ref$ %self$, i32 0, i32 0
6 store i32 0, i32* %0
7 %1 = getelementptr %counter$ref$ %self$, i32 0, i32 1
8 store i1 0, i1* %1
9 br label %exit

10 exit:
11 ret void
12 }

Figura 32 – Parte 1 do código LLVM da implementação B de Counter.

A figura 33 contém as definições das funções @counter$inc e @counter
$get. A definição da função @counter$zero é omitida por ser similar à função
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@counter$init$. A definição de @counter$inc inicia na linha 1 com a de-
finição da assinatura da função e termina na linha 20. As linhas 3-6 avaliam se o
valor que representa value é menor que 2147483647 (MAXINT). Se essa condição
for verdadeira, a instrução br direciona o fluxo de execução para o rótulo label0;
caso contrário, o fluxo de execução é direcionado para label1. O bloco definido
pelo rótulo label0, nas linhas 7-13, carrega o endereço que representa value

para %0, incrementa e armazena seu valor; e a instrução br da linha 13 salta o
fluxo de execução para o rótulo %exit, que finaliza a execução da função. O bloco
definido pelo rótulo label1 é executado quando acontece um overflow. Então, a
variável que representa o valor de error recebe o valor 1, e a execução da função
é finalizada.

A função @counter$get simplesmente armazena o valor que representa
value no ponteiro res. Como o método B suporta múltiplo retorno nas funções,
o retorno de valores é realizado através de parâmetros ponteiros.

A tradução do B2LLVM é simples e não realiza otimização. Por exemplo,
a variável %6 possui mesmo valor que a %3 e ela poderia ser evitada. Contudo, a
tradução B2LLVM não é otimizada, pois o principal objetivo é ter uma tradução
simples, objetiva e principalmente segura, mantendo a tarefa de otimização como
opcional na etapa seguinte da compilação.
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1 define void @counter$inc(%counter$ref$ %self$) {
2 entry:
3 %0 = getelementptr %counter$ref$ %self$, i32 0, i32 0
4 %1 = load i32* %0
5 %2 = icmp slt i32 %1, 2147483647
6 br i1 %2, label %label0, label %label1
7 label0:
8 %3 = getelementptr %counter$ref$ %self$, i32 0, i32 0
9 %4 = load i32* %3

10 %5 = add i32 %4, 1
11 %6 = getelementptr %counter$ref$ %self$, i32 0, i32 0
12 store i32 %5, i32* %6
13 br label %exit
14 label1:
15 %7 = getelementptr %counter$ref$ %self$, i32 0, i32 1
16 store i1 1, i1* %7
17 br label %exit
18 exit:
19 ret void
20 }
21 define void @counter$get(%counter$ref$ %self$, i32* %res) {
22 entry:
23 %0 = getelementptr %counter$ref$ %self$, i32 0, i32 0
24 %1 = load i32* %0
25 store i32 %1, i32* %res
26 br label %exit
27 exit:
28 ret void
29 }

Figura 33 – Parte 2 do código LLVM da implementação B de Counter.

4.5.3 Exemplo de tradução do modo API

Esta seção apresenta um exemplo de tradução no modo API, que é útil
para propósitos de integração. A capacidade de integração entre código C/C++ e
LLVM foi muito importante, pois evitou a necessidade de gerar testes de código
diretamente em LLVM, e facilita a integração com outros sistemas legados, em
desenvolvimento ou compatíveis com C/C++. Certamente, é possível integrar có-
digo de várias outras linguagens, pois o framework LLVM possui amplo suporte de
linguagens que podem ser convertidas para uma linguagem comum (LLVM-IR).
Outros detalhes do processo compilação e linker são apresentados na seção 4.6.

A figura 34 apresenta o exemplo Counter.h produzido através do modo
de geração API. Esse arquivo é utilizado para interligar a compilação de código
LLVM e programas desenvolvidos em C. As linhas 1, 2 e 15 definem o escopo de um
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bloco de código C, chamada counter_h, evitando a definição múltipla, quando esse
bloco é usado por vários outros arquivos C. As linhas 4-5 incluem as bibliotecas
de manipulação de inteiro e entrada/saída de informação. As linhas 7 e 8 definem
um tipo de estrutura com todas as variáveis de estado do componente, e um tipo
de ponteiro para a variável que mantém o estado do componente. As linhas 10-
13 definem as funções disponíveis que representam as operações B. O primeiro
parâmetro dessas funções é uma referência ao estado do componente. Os demais
parâmetros representam os parâmetros das funções e, quando a operação contém
valores de retorno, os últimos parâmetros representam o retorno das funções B,
como o exemplo do parâmetro res da linha 13.

1 #ifndef _counter_h
2 #define _counter_h
3
4 #include <stdint.h>
5 #include <stdbool.h>
6
7 typedef struct { int32_t value; bool error; } counter$state$;
8 typedef counter$state$ * counter$ref$;
9

10 extern void counter$init$(counter$ref$ self);
11 extern void counter$zero(counter$ref$ self);
12 extern void counter$inc(counter$ref$ self);
13 extern void counter$get(counter$ref$ self, int32_t *res);
14
15 #endif /* _counter_h */

Figura 34 – Interface pública em C gerada no modo API a partir do componente
counter_i.

4.5.4 Exemplo de tradução do modo PROJ

Um componente de inicialização LLVM é produzido a partir do módulo
principal do projeto. A figura 35 contém o exemplo init-counter.llvm gerado
no modo PROJ de compilação. Esse exemplo de componente é simples, contendo
apenas as declarações relativas ao estado de Counter e uma função de inicialização
do projeto. As linhas 1 e 2 declaram respectivamente um tipo de estrutura e
seu tipo de referência, um ponteiro. A linha 3 declara uma variável estrutura
chamada @𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟, que pode também ser usada em diferentes arquivos, como
uma variável global. As linhas 4-7 declaram as funções definidas em counter.llvm.
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As linhas 8-12 definem a função $@init$, que pode ser considerada a função
principal de execução do projeto. O modo PROJ usa essa função (@𝑖𝑛𝑖𝑡()) para
chamar as inicializações dos componentes relacionados. Nesse exemplo, a função
@counter$init$() é chamada passando uma referência para um registro que
armazena o estado do componente.

1 %counter$state$ = type {i32, i1}
2 %counter$ref$ = type %counter$state$*
3 @$counter = common global %counter$state$ zeroinitializer
4 declare void @counter$init$(%counter$ref$)
5 declare void @counter$zero(%counter$ref$)
6 declare void @counter$inc(%counter$ref$)
7 declare void @counter$get(%counter$ref$, i32*)
8 define void @$init$() {
9 entry:

10 call void @counter$init$(%counter$ref$ @$counter)
11 ret void
12 }

Figura 35 – O init-counter.llvm gerado no modo PROJ a partir do módulo coun-
ter.

Complementarmente, uma apresentação sobre as regras de tradução está
disponível em inglês no repositório <https://bitbucket.org/ddeharbe/b2llvm> e
uma descrição sobre a tradução dos tipos derivados (arranjos e estruturas) está no
apêndice D.

Uma avaliação da tradução B2LLVM é muito importante. Na próxima se-
ção, as técnicas adotadas para verificação da tradução serão apresentadas.

4.6 Verificação da tradução em linguagem de máquina virtual
Esta seção descreve as técnicas utilizadas para contribuir com a confiabili-

dade, correção e integridade do B2LLVM, respondendo às questões de pesquisa 1 e
4 . Adicionalmente, esta seção apresenta detalhes sobre a automação de atividades
que promovem confiabilidade. Tal automação acelera a verificação da tradução e
contribui com a questão de pesquisa 3. Inicialmente, duas técnicas simples usadas
no B2LLVM são apresentadas. A primeira é a cobertura de código do tradutor
colaborando para avaliar o B2LLVM. A segunda é a rastreabilidade do código pro-

https://bitbucket.org/ddeharbe/b2llvm
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duzido por B2LLVM. Posteriormente, outras técnicas mais rigorosas serão apre-
sentadas.

A cobertura de código é avaliada no processo de teste de exemplos bási-
cos, indicando uma medida usada para determinar o grau que o código-fonte é
executado por um conjunto de teste. Atualmente, a taxa de cobertura de código
(Statement coverage) é de 93% e, nos principais módulos do B2LLVM, de 100%.
O código remanescente (7%) corresponde aos comandos de tratamento de erros
ainda não invocados e comandos usados somente em modo de depuração.

De acordo com Inozemtseva e Holmes (2014), a cobertura do código não
está diretamente correlacionada com a capacidade de identificar falhas em um
sistema. Por outro lado, a cobertura do código contribui para identificar código
inútil, código que deveria ser executado e não foi. A cobertura de código também
colabora para uma melhor análise da execução do B2LLVM.

Uma outra técnica utilizada no B2LLVM foi a rastreabilidade de artefatos
de software, almejado em normas de certificação de software e padrões de segu-
rança (RTCA, 1992; SPANOUDAKIS; ZISMAN, 2005). Essa técnica está concen-
trada em documentar a vida de um requisito e prover o acompanhamento bidireci-
onal entre os elementos do projeto do software, sendo um dos fatores importantes
na certificação de software da aviação.

O B2LLVM oferece suporte para rastreabilidade inserindo comentários na
tradução LLVM-IR que permitem encontrar a origem de cada requisito e traçar
as mudanças. Esses comentários também contribuíram na legibilidade do código
LLVM-IR gerado. Um fragmento da tradução do módulo Counter com rastrea-
bilidade é ilustrado na figura 36. A rastreabilidade adicionou nessa tradução (fi-
gura 36) comentários sobre propriedades do arquivo no projeto e sobre a relação
das variáveis B e LLVM.
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1 ;; -*- mode: asm -*-
2 ;; file generated with b2llvm
3 ;; B project settings: project.xml
4 ;; B module: counter
5 ;; B project directory: bxml
6 ;; code generation mode: component
7 ;; output file: counter.llvm
8 ;;
9 ;; This file contains LLVM code that implements B machine "counter".

10 ;; It is registered as a developed machine.
11 ;; The produced LLVM code is based on B implementation "counter_i".
12 ;;
13 ;;1 The type encoding the state of "counter" is an aggregate and is defined
14 ;; (using implementation "counter_i"):
15 ;;1.1 Position "0" represents "value".
16 ;;1.2 Position "1" represents "error".
17 %counter$state$ = type {i32, i1}
18 ;;2 The type for references to state encodings of "counter" is:
19 %counter$ref$ = type %counter$state$*

Figura 36 – Fragmento do código counter.llvm com rastreabilidade.

A rastreabilidade e avaliação da cobertura foram muito usados no conjunto
de testes básicos do B2LLVM. Esses testes básicos foram importantes para avaliar
o eventual impacto de mudanças na implementação, avaliar o funcionamento em
uma nova plataforma, identificar erros na tradução e comparar a tradução gerada
e a esperada.

Uma avaliação mais rigorosa e classificada em categorias é apresentada a
seguir. Stuermer et al. (2007) destaca três categorias de pesquisas na avaliação
sobre a correção de compiladores e geradores de código:

∙ Verificação formal do compilador busca provar que o compilador é correto
para todo programa de entrada (GOERIGK et al., 1996);

∙ Aplicação da geração de casos de testes baseados em gramáticas cria ins-
tâncias de programas testes para um compilador baseado na gramática da
linguagem-fonte (MAJUMDAR; XU, 2007);

∙ Validação da tradução foca em técnicas para mostrar a validação da tradução
de programas individuais (SATPATHY; LEUSCHEL; BUTLER, 2005).
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A primeira categoria de verificação foi adotada na abordagem apresentada
no capítulo 3. A mesma abordagem também poderia ser aplicada na tradução para
máquina virtual (LLVM-IR), contudo essa abordagem exigiria grande esforço para
verificação. Essa abordagem é a mais rigorosa e exige experiência e conhecimento
especializado, pois é necessário especificar e provar a semântica da linguagem e
suas regras de tradução. Além disso, tal abordagem também requer muito esforço
e é uma atividade que consome muito tempo. Leroy (2008) adotou em seu trabalho
tal abordagem, especificando 50 mil linhas de código Coq com um custo estimado
de 4 pessoas-ano, considerando especialistas experientes na área. Essa abordagem
demonstra ser adequada para linguagens bem estabelecidas e compiladores madu-
ros. Então, outras estratégias mais praticáveis e viáveis foram pesquisadas.

A segunda categoria aplica casos de testes baseados na gramática. Ela é
explorada na seção 4.6.1 usando a ferramenta LGEN2, a qual é desenvolvida em
nosso grupo de pesquisa.

A terceira categoria realiza comparações entre o modelo e o código execu-
tável sendo explorada neste trabalho através de um gerador de testes baseados em
modelos, descrito na seção 4.6.2.

As técnicas de testes apresentadas nas seções seguintes (4.6.2 e 4.6.1) são
mais rigorosas e foram aplicadas no B2LLVM e C4B3, um gerador de código C a
partir de código B. Esses testes foram realizados usando o Atelier B 4.2 e o sistema
operacional OS X4.

4.6.1 Aplicação de testes gerados com base na gramática

O B2LLVM foi submetido aos testes criados por LGen (HENTZ, 2010; MO-
REIRA; HENTZ; RAMALHO, 2013). O LGen é um gerador de sentenças de testes
baseado na descrição da sintaxe usando o critério de cobertura para restringir as
sentenças geradas. Esse gerador recebe como entrada uma gramática descrita na
notação BNF estendida (EBNF) e retorna um conjunto de sentenças da linguagem
correspondente à gramática. O processo de geração de sentenças é implementado
2 A ferramenta LGen e sua documentação estão disponíveis em: <http://lgen.wikidot.com>.
3 O C4B é integrado com o Atelier B e usado por muitos projetos na indústria e academia.
4 OS X é um sistema operacional baseado no kernel Unix e mantido pela Apple Inc.

http://lgen.wikidot.com
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por um algoritmo que enumera as sentenças da linguagem especificada. Com esse
algoritmo, todas as sentenças geradas são sintaticamente válidas e os modelos pro-
duzidos são aprovados no verificador de tipos. Além disso, as sentenças geradas
automaticamente pelo algoritmo são selecionadas para aumentar o critério de co-
bertura usado.

O LGen possui três critérios de cobertura: cobertura de símbolo terminal,
cobertura de produção (AMMANN; OFFUTT, 2008) e cobertura de ramo de-
pendente de contexto (CDBC) (LÄMMEL, 2001). Esses critérios são usados para
limitar o número de sentenças geradas mantendo uma qualidade mínima e um bom
conjunto de testes.

Para nossa estratégia de teste baseada na gramática, o LGen gerou 69 mo-
delos de testes baseados na definição da gramática B0, com cobertura de produção.
Quando aplicamos os testes gerados no C4B, ele rejeitou 27 dos testes. Um teste
foi rejeitado porque o C4B não trata um determinado exemplo com registros, e
os demais 26 testes foram rejeitados porque o C4B não suporta os modelos gera-
dos nos testes. Para os restantes 42, C4B foi capaz de gerar código, que foram,
então, compilados usando o compilador GNU C (gcc). Durante esse passo, foram
identificados problemas no código gerado por três dos modelos de testes. Os erros
na compilação do código gerado pelo C4B foram: (1) um identificador declarado
como uma matriz com um tamanho negativo, (2) um bloco de código não foi bem
definido, e (3) um parâmetro em uma chamada de função estava faltando. O pri-
meiro não foi um erro introduzido pelo C4B, mas uma inconsistência semântica
do modelo de entrada sintaticamente correto que provocou um transbordamento
de inteiros. Os outros dois foram erros reais.

Quando aplicamos os testes gerados por LGen no B2LLVM, o gerador de
código foi capaz de produzir código para 53 modelos testes. Para os demais 16,
problemas foram encontrados, pois o B2LLVM não foi capaz de gerar código para
eles, porque esses modelos continham construções ainda não suportadas.

Recentemente, o formato de entrada do B2LLVM (BXML) sofreu mudan-
ças, todos os ajustes identificados foram implementados. Existem construções da
gramática ainda não suportadas no B2LLVM, elas são facilmente identificadas



Capítulo 4. Tradução B para linguagem de máquina virtual 92

comparando a gramática suportado por B2LLVM (descrita no apêndice C) e a
gramática B definida para geração dos testes, ambas estão disponíveis no reposi-
tório do projeto5.

Apesar disso, todos os 53 exemplos para os quais B2LLVM pode gerar
código foram aprovados, no analisador léxico e sintático do LLVM, e compilados
com sucesso. Em resumo, o B2LLVM supera em 20,9% o percentual de exemplos
traduzíveis com os teste baseados na gramática em relação aos resultados do C4B.
Isso não significa que o B2LLVM possui maturidade superior, pois o C4B é um
gerador de código industrial importante, que adquiriu uma maturidade significativa
ao longo dos anos com o desenvolvimento de vários projetos de grande porte e
possui vários recursos exclusivos. Esses testes foram importantes principalmente
para avaliar o tradutor e tornar mais precisa a gramática atualmente suportada
por B2LLVM.

4.6.2 Validação da tradução

Atualmente, o B2LLVM utiliza o BETA (B Based Testing Approach) (MA-
TOS; MOREIRA, 2012) para gerar testes e verificar a tradução. Inicialmente,
os testes eram desenvolvidos manualmente, direto em LLVM-IR, e consumiam
bastante tempo de trabalho. Uma vez produzidos manualmente, os testes eram
compilados em conjunto com o código LLVM-IR e depurados. Esse processo era
lento e não era simples identificar os erros, pois a legibilidade do código LLVM-IR
não é tão grande quanto a do código C. Esse processo tornou-se significativamente
automatizado com a integração B2LLVM e BETA.

BETA possui uma abordagem de testes baseada em modelos do método B.
O BETA recebe uma máquina B como entrada e gera especificações de casos de
testes e roteiros de testes para cada uma das operações. Embora o método B forneça
precisão matemática durante a modelagem, as etapas seguintes da tradução para
código binário executável podem inserir erros, os quais podem ser descobertos com
o uso do BETA. Complementarmente, quando a especificação B contém obrigações
de prova não verificadas ou inválidas, então BETA gera testes capazes também
5 As gramáticas estão disponíveis no repositório do projeto.

https://bitbucket.org/ddeharbe/b2llvm/raw/0168eca3697f01e9e14d9495931299d66e6676a9/DOCUMENTATION/Grammar/Grammar.pdf
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de identificar tais problemas. Quando a especificação pode chegar em um estado
inválido o BETA contribui para identificar tal estado. Isso acontece porque os
testes gerados verificam se o sistema está em um estado válido de acordo com a
especificação. Nesse contexto, o BETA realiza um trabalho importante.

Atualmente, o BETA pode definir o oráculo de casos de testes positivos e
negativos. Os casos positivos usam dados válidos como entrada, ou seja, eles satis-
fazem as precondições. Os casos de testes negativos usam como entrada dados não
previstos pela especificação, sendo importante para avaliar o comportamento do
sistema diante da combinação de entradas de dados que não são analisadas na mo-
delagem. Entretanto, a tradução B2LLVM ainda não possui nenhum tratamento
específico para os testes negativos. O BETA utiliza técnicas de partição e com-
binação de casos de testes, incluindo também quatro estratégias de oráculo, que
foram inspiradas em Li e Offutt (2014). Essas características ajudam a gerar casos
de testes mais relevantes. As estratégias usadas são: verificação de exceção -
executa o teste e verifica se aconteceu alguma exceção; verificação do invariante
- executa o teste e depois verifica se o invariante foi preservado; verificação do
estado - executa o teste e depois verifica se as variáveis de estado contêm o valor
esperado; verificação do retorno - executa o teste e depois verifica se o valor
obtido no retorno da operação contém o valor esperado.

Para gerar testes mais legíveis e simples, a linguagem C foi adotada na
representação dos testes. Isso facilitou também a compreensão dos testes e a iden-
tificação mais rápida dos eventuais problemas. Além disso, o BETA já suportava a
geração de testes na linguagem Java, e adicionar o suporte para C foi uma atividade
mais simples.

Os testes gerados pelo BETA são eficazes e com baixo esforço de aplicação.
Tais testes vêm oferecendo uma confiabilidade complementar, de acordo com os
resultados empíricos obtidos na pesquisa e publicados em Moreira et al. (2015).
Esses testes são baseados na especificação do modelo B e avaliam a coerência entre
a especificação e o código LLVM-IR. Atualmente, os testes gerados estão pratica-
mente prontos para aplicação e identificação de eventuais erros. O principal ajuste
manual necessário está na adição dos resultados esperados dos testes. Contudo,
uma nova versão do BETA já é capaz de produzir os resultados esperados, mas
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isso não foi completamente integrado ao gerador de testes em C.

O processo de teste aplicado em B2LLVM e C4B é representado na figura
37. Ele contém quatro importantes passos, os quais são numerados de acordo com
a sequência dos procedimentos. Nessa figura, as setas pretas com linha contínua
representam a sequência de execução, as setas pretas com linha tracejada repre-
sentam uma dependência entre os elementos e as setas com linha tracejada cinza
representam a saída da execução do caso de teste. Cada passo contém duas setas
pretas representando respectivamente: 1 - arquivos ou mensagens de entrada e 2 -
arquivos ou mensagens de saída. Os passos são os seguintes:

∙ Passo 1 - o resultado da compilação da implementação B gera um compo-
nente traduzido (em C ou LLVM), e um arquivo de cabeçalho em C chamado
Interface_Componente.h; paralelamente, o BETA-Unit gera um conjunto de
testes, a partir de uma máquina B e o BETA-Driver traduz para testes na
linguagem C.

∙ Passo 2 - os arquivos de testes C são compilados para LLVM e posterior-
mente o framework LLVM produz código de montagem para a arquitetura
nativa.

∙ Passo 3 - o código de montagem produzido é então passado através de um
montador nativo para gerar o executável binário.

∙ Passo 4 - o arquivo binário integra todos os testes produzidos para o compo-
nente. A execução desse arquivo avalia os casos de testes e emite mensagens
sobre sua aprovação ou reprovação.
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Figura 37 – Fluxograma do processo de geração, integração e teste de código ge-
rado a partir de B.

O teste da figura 38 foi gerado por BETA com base na operação inc do
modelo Counter, apresentado anteriormente na figura 30. Os testes gerados uti-
lizam um framework de testes de unidade, chamado CuTest6. Este framework é
simples, possui código aberto e os recursos básicos dos testes de unidade. Ao final
da execução de um conjunto de testes, o CuTest produz estatísticas sobre os testes
executados, aprovados e falhos.

A figura 38 apresenta um trecho de código de um caso de teste positivo
considerando a fórmula 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝑀𝐴𝑋𝐼𝑁𝑇 . Em suma, esse teste inicia um registro
que representa o estado de Counter, realiza a chamada das funções escritas em
LLVM e posteriormente o resultado da execução é comparado com o resultado
esperado. Além disso, o final do teste analisa o estado do invariante.

A tabela 6 contém os resultados dos testes gerados por BETA. Esses testes
foram gerados a partir de modelos-exemplos e foram aplicados em B2LLVM e C4B.
Nesse estudo de caso, os testes foram gerados em grupos usando os critérios de
classes de equivalência e análise do valor limite (CE /AVL); cobertura de cláusulas
ativas (CCA); e cobertura combinatória de cláusulas (CCC). Todos esses critérios
são bem estabelecidas na comunidade de teste de software e definidos de acordo
com os trabalhos de Ammann e Offutt (2008). Na tabela 6, o grupo de colunas
(a) contém a numeração de identificação, o nome do modelo de teste B, o número
6 O CuTest está disponível em: <http://cutest.sourceforge.net>.

http://cutest.sourceforge.net
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1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <stdint.h>
4 #include "CuTest.h"
5 #include "counter.h"
6
7 counter$state$ counter;
8
9 /**

10 * Test Case 1
11 * Formula: value < MAXINT
12 */
13 void counter_inc_test_case_1(CuTest* tc)
14 {
15 counter$init$(&counter);
16
17 bool error = false;
18 counter.error = error;
19 int32_t value = 0;
20 counter.value = value;
21 counter$inc(&counter);
22
23 bool errorExpected = false;
24 CuAssertTrue(tc, counter.error == errorExpected);
25
26 int32_t valueExpected = 1;
27 CuAssertTrue(tc, counter.value == valueExpected);
28
29 check_invariant(tc, counter);
30 }

Figura 38 – Exemplo de teste C do módulo Counter.

de linhas do modelo e o número de operações. O grupo das colunas (b), (c) e (d)
apresenta o número de casos de testes gerados por BETA, o número de casos de
testes que não detectaram falhas no código gerado de B2LLVM e C4B usando
respectivamente CE/AVL, CCA e CCC.
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(a) Módulos B (b) CE/AVL (c) CCA (d) CCC
N. Máquina Linhas Ops CT B2LLVM C4B CT B2LLVM C4B CT B2LLVM C4B
1 Counter 51 4 10 10 10 8 8 8 6 6 6
2 Swap 18 3 3 3 3 6 6 6 1 1 1
3 Calculator 48 6 10 10 10 26 26 26 6 6 6
4 Wd 27 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4
5 Prime 10 1 4 4 4 5 5 5 3 3 3
6 Division 12 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1
7 Team 36 2 3 3 3 7 7 7 4 4 4
8 BubbleSort 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 TicTacToe 67 3 13 13 13 12 12 12 8 8 8
10 Calendar 40 1 2 2 2 25 25 25 25 25 25
11 ATM 28 3 3 3 3 7 7 7 2 2 2
12 Fifo 22 2 2 0* 2 4 0* 4 2 0* 2
13 Timetracer 47 6 7 0* 4 11 0* 6 9 0* 4

Tabela 6 – Resultados dos testes aplicados com BETA em Moreira et al. (2015).

Atualmente, os testes gerados por BETA contêm uma limitação que di-
ficulta o processo de automação dos testes. Os testes gerados são baseados na
máquina B e as diferenças entre a máquina e a implementação podem implicar em
ajustes manuais nos testes. No entanto, já existem planos para solucionar automa-
ticamente esses ajustes.

Os experimentos realizados contribuíram para identificar construções não
traduzíveis, erros de tradução e construções não suportadas por B2LLVM e C4B.
O conjunto de testes para os modelos de 1 até 11 obtiveram os mesmos resultados
para ambos os geradores de código. Ou seja, todos os testes gerados foram apro-
vados e nenhum erro foi identificado no código gerado por B2LLVM e C4B para
esses modelos. No período da publicação em Moreira et al. (2015), os módulos
de 10 até 13 não eram traduzidos por B2LLVM. Atualmente, todos os módulos
são traduzidos por B2LLVM. Contudo, a estrutura do teste gerado por BETA
para o B2LLVM dos módulos 12 e 13 é ainda incompatível, pois esses módulos
usam importação, e a estrutura dos testes com importação para C4B é diferente
da estrutura para o B2LLVM. Essa diferença foi reportada aos desenvolvedores do
BETA.

Diferentemente, o C4B teve testes compatíveis gerados para todos os exem-
plos. Entretanto, alguns testes para o módulo Timetracer falharam (três de CE
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/ AVL e cinco de CCA e CCC). Após análise da falha, um erro no gerador de
código C4B foi encontrado. O módulo Timetracer importa outros módulos e o C4B
foi capaz de gerar código para todos os módulos importados, mas o C4B não fez a
importação onde foi necessário. Por causa disso, alguns testes falharam. Esse erro
foi relatado para a equipe do C4B. Uma abordagem interessante e complementar
de teste foi aplicada e é apresentada na próxima seção.

4.7 Validação quantitativa e escalabilidade
Esta seção descreve uma avaliação sobre a escalabilidade da tradução para

LLVM-IR e mostra a validação da tradução de grandes modelos B. Esses modelos
são mais de mil vezes maiores considerando os modelos apresentados anterior-
mente e o número de linhas de código. Esses modelos são gerados artificialmente
e de grande porte. Eles foram selecionados para avaliação por não haver exemplos
públicos significativos.

Dois pequenos programas foram desenvolvidos para auxiliar a validação
quantitativa. Um primeiro programa foi desenvolvido para gerar os grandes mode-
los B e calcular algumas métricas importantes sobre o processo de tradução deles.
A descrição sobre a concepção desses modelos está na seção 4.7.1. Um segundo
programa (BTest) foi desenvolvido para capturar o histórico do estado da anima-
ção do modelo através do ProB e gerar testes baseados nesse histórico. O BTest
possibilita validar o comportamento da execução do código LLVM-IR gerado com
relação à animação do modelo B.

Os modelos desenvolvidos e avaliados nesta seção exploram um amplo con-
junto de conceitos no processo de tradução B2LLVM. A tradução desse conjunto de
modelos estabelece a prova de conceito com relação ao gerador de código B2LLVM,
mostrando que ele é suscetível de ser explorado de maneira útil e eficaz.

Essa seção apresenta no seu processo de validação o uso de testes mais sim-
ples e diferenciais, os quais são baseados no trabalho de McKeeman (1998). Mais
especificamente, este trabalho gera testes simples sobre pequenos dados, porém
com um grande conjunto de testes. Essa linha de testes é também justificada no
trabalho de Fischer, Lämmel e Zaytsev (2011), o qual serviu de inspiração para a



Capítulo 4. Tradução B para linguagem de máquina virtual 99

criação dos modelos de testes apresentados na próxima seção.

4.7.1 Modelos B gerados

Os modelos de testes gerados combinam as instruções B de forma ani-
nhada e combinam uma sequência de instruções com tamanhos diferentes, a qual
chamamos de blocos de instruções. A combinação das instruções é realizada com
diferentes níveis de profundidade.

Os exemplos a seguir combinam a instrução condicional e a instrução de
repetição. Uma representação genérica e simplificada dessas instruções é ilustrada
abaixo, onde c e i simbolizam respectivamente uma expressão condicional e uma
instrução.

IF c THEN i END WHILE c DO i END

Substituindo a instrução “i” no “IF” por instruções genéricas, obtemos a
combinação das instruções com uma maior profundidade (2).

IF c THEN IF ... END END IF c THEN WHILE ... END END

Substituindo a instrução “i” no “WHILE” por instruções genéricas, obtemos
a combinação das instruções com uma maior profundidade (2).

WHILE c DO IF ... END END WHILE c DO WHILE ... END END

A profundidade de aninhamento aumenta à medida que aplicamos novas
substituições em cada instrução genérica. Uma instrução genérica é abstrata e
seus elementos abstratos (c,i) devem ser substituídos por instruções genéricas
ou básicas. A instrução genérica é estabelecida de acordo com a regra de produ-
ção gramatical da instrução. A instrução básica é completamente definida e não
sofre substituições. Todas as instruções básicas foram definidas manualmente e
modificam uma variável do modelo, por exemplo:

counter = (counter +1) mod 1024

As expressões condicionais foram definidas com o objetivo de serem simples
e variarem bastante o fluxo de execução do modelo, mas nunca entrar em um laço de
repetição infinito. Cada instrução contém suas expressões condicionais previamente
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definidas.

Os modelos B gerados contêm operações com as diferentes combinações de
instruções genéricas e básicas. O número de operações do modelo é determinado
pela fórmula 𝑁𝑂𝑝𝑒𝑟 = 𝑁𝐼𝑛𝑠𝑡𝐵 * 𝑁𝐼𝑛𝑠𝑡𝐺𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ, em que cada identificador repre-
senta, respectivamente: o número de operações, o número de instruções básicas, o
número de instruções genéricas e a profundidade. Foram utilizadas oito instruções
básicas, cinco instruções genéricas e vários níveis de profundidade.

Com o objetivo de aumentar a sequência de instruções de cada operação,
foram gerados dois tipos de modelos. Um tipo singular contém em cada operação
um bloco de instrução que atinge uma determinada profundidade. Um tipo com-
posto contém em cada operação n blocos sequenciais de instruções selecionados
aleatoriamente que atingem uma determinada profundidade.

A tabela seguinte apresenta algumas métricas sobre os diferentes modelos
apresentados anteriormente. As linhas da tabela estão relacionadas com o nível
de profundidade de aninhamento dos modelos gerados. As colunas organizam dois
tipos de modelos: operações com um bloco de instrução e operações com cinquenta
blocos sequenciais de instruções. As colunas inferiores significam respectivamente:
o tempo consumido por BTest para geração de quinhentos casos de testes unitá-
rios, o tempo de compilação do B2LLVM, o número de linhas e o tamanho da
implementação B.

Blocos 1 50
Tempo
BTest

Tempo
B2LLVM

N.
Linhas Tamanho Tempo

BTest
Tempo

B2LLVM
N.

Linhas Tamanho

Profundidade

1 12,223 s 0,177 s 709 16 K 14,983 s 4,549 s 25209 480 K
2 34,461 s 0,601 s 3509 64 K 454,136 s 23,178 s 126435 2,4 M
3 343,163 s 5,853 s 26895 592 K * * 1096218 26 M
4 3300,845 s 57,644 s 228456 5,4 M * * 10208798 255 M
5 * * 4475009 110 M * * * *

Tabela 7 – Métricas dos modelos gerados para avaliação da geração de código.

As métricas apresentadas na tabela 7 mostram uma relação de grandeza
e os limites no processo de geração de código. O aumento da profundidade de
aninhamento e do número de blocos sequenciais de instruções aumentam o tempo
consumido para geração de código e testes. O gerador de modelos foi capaz de
produzir uma implementação B com até 10 milhões de linhas de código e 255 me-
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gabytes, mas por limitação de memória principal não foi possível criar um exemplo
maior, com cinquenta blocos e nível de profundidade cinco. Essa grande implemen-
tação extrapola muito o tamanho dos maiores exemplos encontrados na literatura,
os quais frequentemente não ultrapassam um megabyte. Os resultados dos mode-
los com asterisco (*) não foram avaliados, porque eles exigiam uma quantidade
indisponível de memória principal para o processo da geração do bxml, o que é
um requisito para execução do B2LLVM. O gerador do bxml foi executado em um
computador com 8 gigabytes de memória principal. Esse gerador emitia uma men-
sagem de erro informando a impossibilidade de alocação de memória nos grandes
modelos avaliados.
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Figura 39 – Gráfico com o tempo de execução das ferramentas sobre os modelos
gerados.

A figura 39 contém o gráfico com a relação entre o tempo de execução das
ferramentas (BXML, B2LLVM, e LLC), a profundidade de aninhamento e o nú-
mero de blocos de instruções dos diferentes modelos. As linhas em azul mostram
o tempo de execução dos modelos com um único bloco de instrução por operação.
As linhas em vermelho mostram o tempo de execução dos modelos com cinquenta
blocos de instrução por operação. As três ferramentas exigem mais tempo de pro-
cessamento à medida que os modelos aumentam de tamanho e o tempo de execução
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acompanha esse aumento. As ferramentas realizam processos com complexidades
diferentes e possuem características diferentes. O BXML gera o XML a partir
de uma implementação B. O B2LLVM gera código LLVM na representação in-
termediária a partir do bxml. O LLC gera código binário executável a partir do
código LLVM. O BXML e o LLC são ferramentas compiladas, as quais em ge-
ral são executadas mais rapidamente que ferramentas interpretadas. O B2LLVM
foi experimentado em sua versão interpretada e o tempo de processamento foi
pouco superior às ferramentas BXML e LLVM. Entretanto, a versão interpretada
do B2LLVM já apresenta tempo de execução satisfatório para o usuário em rela-
ção às ferramentas citadas. Além disso, uma versão compilada do B2LLVM pode
ser gerada usando ferramentas de compilação Python e proporcionando melhores
resultados.
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Validação da tradução usando o BTest

A validação da tradução dos modelos gerados foi realizada comparando a
execução do código LLVM com a animação aleatória do modelo B no ProB. Essa
comparação é realizada através dos testes gerados na linguagem C por BTest.
Essa abordagem produz um grande número de testes unitários e ela é totalmente
automática e complementar em relação aos testes descritos na seção 4.6.2.

O processo de validação da tradução dos grandes modelos identificou algu-
mas limitações. O compilador B2LLVM não gerou código correto quando duas ou
mais instruções VAR estão aninhadas e declarando variáveis com o mesmo nome.
Essa limitação do B2LLVM é identificada em tempo de compilação, não gerando
código final executável, portanto não oferece risco, mas ela já foi reportada para
correção. Uma limitação do BTest está relacionada com a exigência de memória
principal e tempo de processamento. Os modelos não suportados por BXML na
tabela 7 também não são suportados por BTest, devido à indisponibilidade de
memória.

Todos os casos de testes gerados por BTest obtiveram sucesso conside-
rando as limitações mencionadas. Para uma validação simples, o quantitativo de
500 casos de testes foi determinado, porque é possível exercitar até várias vezes
todas as operações da implementação do menor modelo B citado na tabela 7. Um
número maior de casos de testes exigiria proporcionalmente mais tempo de execu-
ção. Entretanto, o nosso objetivo é aplicar uma medida única para avaliar todos
os modelos. Complementarmente, 10 mil casos de testes foram produzidos em 145
segundos nesse menor modelo gerado. A execução desses casos de testes é muito
rápida, pois eles foram executados em apenas 90 milissegundos.

O BTest possui importantes potenciais funcionalidades simples de imple-
mentar. No futuro, vários critérios de cobertura de código poderão ser suportados
e outras funcionalidades poderão rapidamente ser inseridas nos testes gerados. O
BTest deverá aproveitar outras estratégias de geração de testes sobre o modelo ofe-
recidas no ProB. Essas e outras novas funcionalidades tornam o BTest promissor
e ótimo candidato para integração com o BETA.
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4.8 Considerações sobre a tradução B2LLVM
Embora todos os testes gerados ainda não estejam completamente auto-

matizados, houve uma contribuição significativa com a automação do processo de
teste da tradução de B2LLVM, respondendo à questão de pesquisa 3. Os vários
critérios usados nos testes são capazes de encontrar diferentes tipos de erros na
tradução para código de montagem. Esses testes colaboram na confiabilidade dos
geradores de código e contribuíram com as questões de pesquisa 1 e 4.

A apresentação geral sobre o processo de tradução e seus exemplos, a im-
plementação do tradutor e sua documentação mostram como traduzir o modelo
B para código de máquina virtual. Esses elementos respondem à questão de pes-
quisa 4. Vale salientar que, no conjunto dos testes aplicados, o B2LLVM obteve
resultados similares ao C4B, indicando um significativo e importante incremento
na maturidade da nossa ferramenta. O B2LLVM vem avançando com o objetivo
de atender a vários fatores de qualidade de software. Em aspectos gerais, as téc-
nicas abordadas nesta seção contribuíram para elevar a qualidade do software em:
capacidade de teste, correção e confiabilidade.

O próximo capítulo apresenta vários outros trabalhos com objetivos simi-
lares aos nossos e eles foram muito importantes, pois contribuíram para orientar o
avanço dos trabalhos e justificar decisões da pesquisa.
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5 Trabalhos relacionados

Este capítulo apresenta vários trabalhos relacionados, os quais buscam ele-
var a confiabilidade do processo de tradução de código e atender a rigorosos crité-
rios de confiabilidade. O processo de certificação de software requer várias técnicas
e rigorosos critérios. As recomendações e exigências dos documentos de certifica-
ção de software DO-178B, DO-178C, DO-333 (RTCA, 1992; RTCA, 2011a; RTCA,
2011b) e outros estão popularizando-se e tornando-se referência. Frequentemente,
os níveis mais elevados de certificação exigem o atendimento de requisitos de qua-
lidade e a verificação dos componentes de software.

Um aspecto fundamental avaliado neste trabalho está no processo de síntese
de código de montagem, pois ele exige um cuidado rigoroso. Normalmente, esse
processo nos tradutores e nos compiladores mais maduros é relativamente seguro,
apesar de, esporadicamente, erros serem identificados neles (YANG et al., 2011).
Por outro lado, escrever programas em nível de código de montagem é tedioso
e difícil, e verificá-los é ainda mais difícil. Para desenvolver programas não trivi-
ais representados em código de montagem, o trabalho de Kennedy et al. (2013)
busca, passo a passo, elevar o nível de abstração da programação e verificação dos
programas. Esse trabalho define uma abordagem para especificar a semântica das
instruções de montagem da arquitetura X861 e verificar fragmentos de programas.
Essa abordagem é semelhante à nossa primeira proposta de tradução B para lin-
guagem de máquina específica (MEDEIROS JR., 2007; DANTAS et al., 2009),
apresentada no capítulo 3. Essa nossa proposta para geração de código utiliza um
modelo formal com instruções próprias da linguagem de montagem. Nosso modelo
formal (MEDEIROS JR.; DÉHARBE, 2012) representa elementos de máquinas e
pode ser utilizado para vários objetivos, tais como: documentação, refinamento de
projetos, testes, simulação da execução de código e verificação.

Outros trabalhos relacionados modelam elementos de máquinas (ALJER
et al., 2003; EVANS; GRANT, 2008; LEUSCHEL, 2008; WRIGHT, 2008). Esses
1 X86 é o nome genérico da arquitetura de processadores baseados no 8086 da Intel.
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trabalhos usam o método B ou Event-B (ABRIAL et al., 2006). Um modelo for-
mal, chamado MIDAS (Microprocessor Instruction and Data Abstraction System),
com objetivo próximo ao do nosso trabalho foi desenvolvido por Wright (2008) em
Event-B, a fim de ser um modelo abstrato passível de ser refinado para diferentes
plataformas. Uma funcionalidade interessante desse trabalho é sua capacidade de
executar código binário de programas escritos em C na máquina virtual, construída
com base no modelo abstrato e implementada em software. Essa funcionalidade
possibilita avaliar o comportamento da execução dos programas sobre a máquina
virtual. A nossa abordagem (MEDEIROS JR.; DÉHARBE, 2012) avalia o com-
portamento da execução de programas, de forma diferente, através da animação
do próprio modelo.

O trabalho de Yuan et al. (2011) relata um método para especificar, projetar
e construir um conjunto de instruções usando Event-B. Além disso, também dis-
cute propriedades desejáveis para um conjunto de instruções. Entretanto, o nosso
trabalho usa o método B, bem como os estudos de Aljer et al. (2003) e Subotic e
Gutkovas (2010), que parece mais apropriado para o desenvolvimento de software.
Isso porque o método B possui uma linguagem implementável definida, chamada
B0, a qual é determinística e pode ser traduzida para linguagem de programa-
ção. Adicionalmente, o método B possui uma abordagem dirigida por modelos
(DANTAS et al., 2008b) para o desenvolvimento do software até a linguagem de
montagem e ferramentas para gerar código em linguagem de programação.

5.1 Geradores de código relacionados
O trabalho de Bert et al. (2003) apresenta um tradutor da especificação B

para linguagem C, com o objetivo de ser otimizado e mais adequado para sistemas
embarcados. Ele apresenta uma visão sobre a tradução e compara o tamanho do
código produzido pelo tradutor do Atelier B. A otimização utilizada nesse trabalho
é simples e de fácil inserção no B2LLVM, apesar da otimização não estar em nosso
objetivo inicial, pois a própria infraestrutura LLVM é muito rica em otimização.

Vários outros geradores de código possuem objetivos relacionados ao ob-
jetivo do presente trabalho. Em nosso grupo de pesquisa, experiências relevantes
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na geração de código com o método B foram desenvolvidas em Déharbe, Gomes e
Moreira (2008) e em Barbosa e Déharbe (2012). Em um contexto comercial, atual-
mente o C4B é o gerador de código C gratuito e padrão da principal ferramenta de
trabalho (Atelier B) com o método B e Event-B. Tradada é um gerador de código
Ada de alta integridade que acompanha somente a versão comercial do Atelier B.
B2List e B2Ladder são geradores de código proprietários e usados em aplicações
embarcadas de segurança crítica em metrôs e ferrovias. Todas essas ferramentas
comerciais são desenvolvidas na ClearSy e utilizam técnicas específicas para pro-
porcionar uma geração de código confiável, mas elas não garantem formalmente
a total coerência da geração de código. O presente trabalho contém técnicas que
buscam essa garantia formal e outras técnicas complementares mais viáveis.

As técnicas de verificação complementares adotadas são mais eficientes, pois
elas aplicam testes com alto grau de automação. Essas técnicas de testes são base-
adas nas abordagens de geração a partir do modelo (UTTING; LEGEARD, 2007)
e da gramática (LÄMMEL, 2001). Adicionalmente, aplicamos diferentes critérios
de cobertura de código. Os vários tipos de testes e os critérios de cobertura apli-
cados são considerados bastante confiáveis, seguros e consagrados. Eles também
são muito utilizados em sistemas de segurança crítica (AMMANN; OFFUTT; HU-
ANG, 2003). Inclusive, esses critérios de cobertura são reconhecidamente impor-
tantes para certificação de software pela Federação Americana de Aviação (FAA),
NASA e membros da indústria.

Existem diferenças importantes sobre as técnicas de verificação do processo
de tradução/compilação de código (DAVE, 2003). Os trabalhos citados por Dave
(2003) usam várias linguagens e abordagens para avaliar a correção desse processo.
O presente trabalho possui escopo restrito, e as principais técnicas relacionadas são
apresentadas a seguir:
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∙ Tradutor verificado formalmente: é uma técnica de geração de código
desenvolvida em um ambiente formal, tal que as suas regras de tradução são
especificadas e provadas. Um exemplo importante da literatura é o Comp-
Cert de Leroy (2008). No primeiro lançamento do CompCert, os autores
escreveram 50.000 linhas de código de especificação em Coq (BARRAS et
al., 2012) e obtiveram um esforço estimado em 4 pessoas-ano para seu desen-
volvimento com uma equipe experiente. Esse esforço mostra que desenvolver
um compilador verificado formalmente requer grande trabalho e tempo para
construção. Existem, na comunidade científica, outros trabalhos importan-
tes (CHLIPALA, 2010; MYREEN, 2010), os quais garantem formalmente a
transformação de um código em uma linguagem específica para outra lingua-
gem. Essa técnica foca na correção da tradução e não se preocupa com a co-
erência entre os requisitos e propriedades do software. Logo, um código-fonte
incorreto, de acordo com as propriedades do software, implica na geração de
código executável incorreto. Devido à utilização do método B, um suporte
adicional do nosso trabalho está na verificação dos requisitos e proprieda-
des do código-fonte, o que identifica previamente vários erros relacionados à
modelagem.

∙ Verificação formal do código gerado: é uma técnica que utiliza um am-
biente formal para avaliar a coerência semântica entre o código de entrada e
o código gerado. Um exemplo é a técnica de tradução da especificação formal
para código em linguagem de máquina real, vista no capítulo 3 e discutida
em Medeiros Jr. (2007), Dantas et al. (2009), Medeiros Jr. e Déharbe (2012).
Essa técnica possibilita verificar formalmente o código gerado, utilizando um
modelo formal com instruções próprias da linguagem de destino. No contexto
do método B e em curto prazo, essa técnica possui baixo custo em relação
à construção de um compilador verificado formalmente e pode ser útil na
construção desse compilador. Em longo prazo, a verificação formal do código
gerado não é econômica, pois cada nova especificação exigirá um novo pro-
cesso de verificação, o qual atualmente ainda necessita de várias interações
manuais. Essas interações acontecem mesmo usando as principais ferramen-
tas publicamente disponíveis (B toolkit e Atelier B), a nossa experiência em
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modelagem B (MEDEIROS JR., 2007; MEDEIROS JR.; DÉHARBE, 2009;
DANTAS et al., 2009; MEDEIROS JR.; DÉHARBE, 2012) e a nossa expe-
riência desenvolvendo ferramentas de verificação B (MARINHO et al., 2008;
GURGEL et al., 2010; MEDEIROS JR.; DÉHARBE, 2014).

∙ Verificação do tradutor e código gerado: é uma técnica que utiliza vá-
rias abordagens para buscar determinado nível de segurança da tradução.
Essas abordagens não garantem formalmente a total coerência da tradu-
ção, embora possam provar algumas fases da tradução e/ou otimizações. Um
exemplo dessa técnica é a tradução da especificação formal para código em
linguagem de máquina virtual (DÉHARBE; MEDEIROS JR., 2013), a qual
verifica rigorosamente o tradutor e o código gerado através de diferentes
abordagens (MOREIRA et al., 2015). As ferramentas BZ-TT (AMBERT et
al., 2002) e ProTest (SATPATHY; LEUSCHEL; BUTLER, 2005) trabalham
nesta linha, inclusive especificamente para com o método B. Elas não avança-
ram como ferramentas públicas e provavelmente evoluíram para ferramentas
proprietárias.

As diversas técnicas de verificação usadas em Moreira et al. (2015) foram
importantes também para mostrar que o B2LLVM já apresenta resultados bem
próximos do gerador C4B. Essa verificação foi realizada através da escrita de testes
na linguagem C e eles são facilmente integrados com código LLVM, desde que
utilizem a mesma assinatura das funções e tipos de dados correspondentes.

Códigos escritos em outras linguagens (C, C++, Javascript, Python, etc.)
podem ser integrados com o código LLVM de forma bastante enxuta, pois o LLVM
possui uma representação intermediária comum e oferece diferentes front-ends fa-
cilitando a integração de código. Nos últimos anos, a infraestrutura LLVM vem
obtendo um reconhecimento crescente. A significante contribuição da pesquisa com
LLVM (LATTNER, 2002) foi reconhecida pela ACM (Association for Computing
Machinery) com um prestigioso prêmio em 2012 (ACM Software System Award).
As qualidades reconhecidas do LLVM justificam o seu uso em larga escala e em
diferentes produtos criados pela Apple, Adobe, AMD, Google, Intel e várias outras.
A tradução de B para linguagem LLVM contém outro benefício importante. Existe
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uma formalização da representação intermediária de LLVM (ZHAO et al., 2012)
útil para verificação da transformação de programas. Tal formalização seria uma
peça-chave em uma futura verificação formal do compilador B2LLVM.

O próximo capítulo resume as principais considerações do trabalho e apre-
senta os trabalhos futuros.
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6 Considerações finais

A certificação de software exige várias técnicas para elevar sua qualidade
e segurança. O uso de métodos formais é uma das técnicas recomendadas para os
mais altos níveis de certificação de software. Um ponto fraco do desenvolvimento
de software crítico está na geração do código de montagem, principalmente para os
sistemas embarcados. Em geral, os geradores de código baseados em modelos não
são maduros como os compiladores C ou ADA. Um maior risco tecnológico des-
ses geradores de código existe quando atendem a uma comunidade relativamente
menor (STUERMER et al., 2007). Muitas vezes, esses geradores de código não
são amplamente utilizados nem testados. Além disso, a taxa de inovação desses
geradores é maior em períodos curtos, o que aumenta a possibilidade da ocorrência
de erros na geração de código (STUERMER et al., 2007).

Em um contexto mais amplo, Yang et al. (2011) identificou mais de 325
erros em compiladores considerados maduros. Diante disso, desenvolvemos uma
abordagem de projeto formalmente verificada até o código de montagem para uma
plataforma específica e real. Essa abordagem estendida mostrou-se interessante na
capacidade de verificar propriedades da especificação dos requisitos, inclusive na
representação em código de montagem, oferecendo também uma maior garantia
sobre a coerência semântica entre a especificação e o código de montagem. Além
disso, a peça-chave dessa verificação formal estendida, o modelo B do Z80 desen-
volvido, é útil para simulação, depuração, documentação e validação. Por outro
lado, essa abordagem demonstrou ser dispendiosa, pois consome muito tempo no
processo de verificação e as ferramentas públicas desse processo não estão madu-
ras o suficiente para tal abordagem. Em programas muito simples, o percentual
de obrigações de prova descartadas automaticamente é ainda baixo, e o desen-
volvedor consome aproximadamente 70% do tempo verificando manualmente as
obrigações de prova. A quantidade e a complexidade das obrigações de prova cres-
cem proporcionalmente ao tamanho dos programas correspondentes, e aumentam
consequentemente o esforço das atividades de verificação.
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O processo de verificação dessas obrigações de provas precisava ser mais
eficiente. As técnicas de verificação automática/semiautomática disponíveis nas
ferramentas mais difundidas e ricas em recursos para o método B (Atelier B e
o ProB) foram exploradas. Inclusive, buscou-se verificar as obrigações de provas
utilizando técnicas de verificação recentes. A ferramenta de Mentré et al. (2012)
descarta as obrigações de prova usando múltiplos provadores de teoremas, mas essa
ferramenta não é disponibilizada publicamente por fatores comerciais. O trabalho
de Déharbe (2013) é público e demonstra ser uma alternativa interessante, porque
amplia a capacidade de verificação para um formato comum para vários provadores
de teoremas. Por outro lado, esse trabalho é compatível somente com Event-B e
não suporta obrigações de prova do método B.

Diante dessas barreiras tecnológicas, o BEval foi desenvolvido e melhorou os
resultados da verificação conforme apresentado por Medeiros Jr. e Déharbe (2014).
Inclusive em vários modelos, houve ganhos excelentes na verificação automática
das obrigações de provas. Tais obrigações não eram verificadas automaticamente
usando todos os níveis de força do provador do Atelier B. As melhorias foram
relevantes em um grupo limitado de obrigações de provas, mas não foram suficientes
para descartar a maior parte delas. A tradução B para o microcontrolador Z80
utiliza muitas operações com aritmética binária e as ferramentas utilizadas (Atelier
B, BEval e ProB) na verificação não avaliam eficientemente essas operações. Um
outro desafio está no grande passo de refinamento da representação B diretamente
para o código de montagem de baixo nível do Z80, o que torna a verificação mais
complexa. Considerando o alto custo de verificação formal da tradução para código
de máquina, buscamos uma verificação mais viável e também compatível com a
nossa proposta (DANTAS et al., 2008a), a qual utiliza somente o ambiente de
verificação do método B.

A tradução de B para código de montagem em linguagem específica e sua
verificação identificou desafios, os quais implicaram na definição de requisitos im-
portantes. O primeiro requisito da tradução é um passo de tradução mais curto,
que eleva o nível de abstração do código de montagem ao nível de uma máquina
virtual genérica. O segundo requisito é uma menor utilização explícita da arit-
mética binária. O último requisito está na compatibilidade com a nossa proposta
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inicial de verificação formal da tradução, a qual requer a especificação formal B
do conjunto de instruções da linguagem destino. A linguagem LLVM foi adotada
como destino da tradução e atende bem aos requisitos citados. Além disso, LLVM
possui suporte para várias plataformas e também uma formalização (ZHAO et al.,
2012) útil para transformação de programas verificados.

O desenvolvimento do B2LLVM avançou atendendo aos vários fatores de
qualidade de software. Em aspectos gerais, os trabalhos desenvolvidos contribuí-
ram para elevar a confiabilidade, usabilidade, facilidade de manutenção, etc. A
confiabilidade é oferecida através dos dois tipos de testes baseados em modelo
e na gramática. A usabilidade é contemplada com a integração do B2LLVM ao
ambiente gráfico do Atelier B, ajudando na compreensão e operacionalização da
ferramenta. A facilidade de manutenção é proporcionada pela documentação do
tradutor, por asserções que identificam previamente possíveis erros, a rastreabili-
dade da tradução, conjunto de testes, etc.

A verificação da tradução B para máquina virtual (LLVM) foi iniciada atra-
vés de técnicas de testes. Os nossos principais experimentos de verificação dessa
tradução foram gerados a partir de modelos através do BETA (MATOS; MO-
REIRA, 2012). Nos testes baseados em modelos, nenhuma falha foi identificada
no código gerado por B2LLVM. Os modelos gerados artificialmente e testados
através do BTest contribuíram para avaliar a escalabilidade da ferramenta. Ou-
tra abordagem de teste usada foi baseada na cobertura da gramática aplicando
o LGEN (HENTZ, 2010). Vale salientar que, no conjunto dos testes baseados em
gramática, o B2LLVM obteve resultados similares aos do C4B, indicando um sig-
nificativo e importante incremento na maturidade da nossa ferramenta.

Este trabalho avançou sobre a definição da tradução para código de monta-
gem, definição de estratégias de verificação usando testes automatizados e métodos
formais. Durante a execução do doutorado, contribuiu-se com vários trabalhos inte-
ressantes e relacionados com essa pesquisa, os quais são resumidamente discutidos
a seguir. Uma reformulação do conjunto de instrução de montagem e ampliação do
suporte foi executada para realizar a animação, depuração ou execução de progra-
mas através da própria especificação das instruções da máquina (MEDEIROS JR.;
DÉHARBE, 2012). Tal reformulação implicou um novo e complexo processo de ve-
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rificação. Diante desse processo, o BEval (MEDEIROS JR.; DÉHARBE, 2014) foi
desenvolvido para melhor aproveitar as técnicas de verificação e aprimorar a inter-
face de verificação. Em um período próximo, uma proposta mais leve de tradução e
verificação para máquina virtual foi elaborada em Déharbe e Medeiros Jr. (2013).
Uma definição da tradução aprimorada e revisada foi apresentada por Bonichon et
al. (2014). Complementarmente, um relatório técnico foi elaborado por Déharbe,
Lecomte e Medeiros Jr. (2015) contendo uma nova notação, um conjunto de regras,
vários trechos didáticos de tradução e uma breve discussão sobre meios alternativos
de verificação. A tradução para máquina virtual possibilitou a integração com um
ambiente de testes e a realização de um experimento interessante. Tal experimento
foi realizado em Moreira et al. (2015), que envolveu testes baseados em modelos
B e baseados na gramática. Esses testes ampliaram a oportunidade de executar
trabalhos novos e interessantes na verificação da tradução. Além disso, realizou
a comparação entre os tradutores B2LLVM e C4B. Recentemente, um trabalho
inicial foi desenvolvido em Guilherme, Medeiros Jr. e Rodarte (2015), o qual apre-
senta uma nova abordagem de geração de testes. Esse trabalho pode expandir os
critérios de testes e ser uma linha de pesquisa atrativa para trabalhos futuros.

Trabalhos futuros
Diferentes linhas de trabalhos futuros podem ser desenvolvidas. Tais traba-

lhos podem trazer contribuições científicas e avançar em ferramental para a aca-
demia e indústria, a qual já temos uma boa cooperação. Três linhas de trabalho
de maior interesse serão apresentadas a seguir.

A primeira linha de trabalho é relacionada com o processo de verificação via
testes. Novos critérios de testes podem explorar funcionalidades recentes oferecidas
por BETA e ProB. Atualmente, o ProB fornece subsídios para gerar casos de testes
desde os mais simples, baseados na animação aleatória, até casos de testes mais
complexos, por exemplo, os baseados em MC/DC (AMMANN; OFFUTT, 2008),
o qual é um requisito importante na certificação de software de aviação. Uma
característica diferencial do ProB está na capacidade dos testes serem produzidos
com base na implementação B, possibilitando uma maior automação dos testes.
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Atualmente, os testes gerados por BETA são produzidos com base na máquina
B e podem necessitar de ajustes manuais com relação às eventuais diferenças da
implementação B.

Nesse contexto de trabalho, o protótipo do BTest foi desenvolvido e experi-
mentado gerando testes baseados na implementação B. Ele foi capaz de gerar uma
grande quantidade de testes simples e existem várias potenciais funcionalidades
para desenvolver em um futuro próximo.

A geração de modelos B com um propósito especifico de testes é uma funci-
onalidade existente e que pode ser aperfeiçoada no BTest. A exploração de diversos
critérios de cobertura de código será outra funcionalidade desenvolvida nas pró-
ximas versões do BTest. O cálculo de métricas importantes sobre a execução do
código em teste é uma funcionalidade muito útil que deverá ser aperfeiçoada nas
próximas versões. Essas métricas poderão avaliar o tempo de execução do código,
o consumo de memória e outros elementos. A integração dos testes com diferen-
tes geradores de código é um recurso interessante para desenvolver e isso ajudará
a comparar as métricas sobre os códigos produzidos em diferentes linguagens. O
trabalho de Matos e Moreira (2012) no desenvolvimento do BETA é um potencial
candidato para união de recursos e funcionalidades com o BTest.

Uma segunda linha de trabalho está na ampliação da tradução. O B2LLVM
oferece suporte para um importante conjunto de elementos da gramática B, con-
tudo existem operadores que ainda não são suportados, pois apesar de serem tradu-
zíveis, eles possuem maiores exigências. O método B contém um grande conjunto
de elementos matemáticos que não são representados em geral da mesma forma
em linguagem de programação. Muitos desses elementos também não são supor-
tados por C4B. Como exemplo, existem os operadores de conjuntos, sequências,
expressões lambdas e similares. No futuro, o B2LLVM poderá embutir também,
no código gerado, informações úteis para depuração e avaliação sobre a cobertura
de código.

Um terceiro trabalho mais longo e audacioso é desenvolver o tradutor
B2LLVM verificado formalmente. Atualmente, um protótipo foi desenvolvido no
repositório do projeto em Isabelle (NIPKOW; PAULSON; WENZEL, 2002), mas
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um significativo esforço de trabalho ainda será necessário para a efetivação, consi-
derando o esforço de outros projetos similares.
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APÊNDICE A – Símbolos B

O método B possui uma notação própria que relaciona os símbolos lógicos
e matemáticos com caracteres ASCII1. As tabelas seguintes contêm todos opera-
dores e símbolos B usados neste trabalho. As colunas das tabelas detalham respec-
tivamente: o caractere ASCII, a representação simbólica e a sua descrição. Estas
tabelas foram construídas de acordo com o manual de referência B (CLEARSY,
2014).

ASCII Símbolo Descrição
NAT N Conjunto dos números naturais
NAT1 N1 Conjunto dos números positivos

naturais
INT Z Conjunto dos números inteiros
POW P Conjunto de todos os subconjun-

tos
POW1 P1 Conjunto de todos os subconjun-

tos não vazios
<=> ⇔ Equivalência lógica
=> ⇒ Implicação lógica
& ∧ Conjunção lógica
or ∨ Disjunção lógica
not ¬ Negação
true TRUE Predicado verdadeiro
false FALSE Predicado falso
! ∀ Para todo
# ∃ Existe

1 A codificação ASCII é um padrão americano que relaciona código binário e sinais para inter-
câmbio de informação.
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ASCII Símbolo Descrição
= == Igualdade
/= ̸= Diferente
< < Menor
<= ≤ Menor ou igual
> > Maior
>= ≥ Maior ou igual
: ∈ Pertence
/: /∈ Não pertence
<<: ⊂ Está contido
/ <<: ̸⊂ Não está contido
<: ⊆ Está contido ou igual
/ <: ̸⊆ Não está contido nem é igual
<-> ↔ Relação
+-> ↦→ Função parcial
–> −→ Função total
>+> ↦� Função injetora parcial
>-> � Função injetora total
+ >> ↦� Função parcial sobrejetora
− >> � Função total sobrejetora
> − >> �� Função bijetora
|− > ↦→ Mapeamento de pares
{} ∅ Conjunto vazio
< | C Restrição do domínio
<< | C− Subtração do domínio
| > B Restrição da imagem
| >> B− Subtração da imagem
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ASCII Símbolo Descrição
% 𝜆 Lambda
INTER ⋂︀ Interseção
UNION ⋃︀ União
.. .. Conjunto intervalo
+ + Adição
- - Subtração
* * Multiplicação ou produto carte-

siano
/ / Divisão
a**b 𝑎𝑏 Exponenciação
:= := Atribuição
:: :∈ Atribuição de um elemento do

conjunto
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APÊNDICE B – Parâmetros de
animação do modelo Z80

Dois grupos de configurações básicas são necessárias também para anima-
ção do modelo Z80 no ProB. O primeiro deve ser realizado no menu Preferences
-> Animation Preferences.

∙ Aumentar o timeout para 7500, no campo “Time out for computing enabled
transitions (in ms)”, para não interromper antecipadamente a animação do
modelo.

∙ Atribuir true em “Lazy expansion of lambdas and set comprehensions”, para
reduzir a expansão de expressões e conjuntos.

∙ Atribuir true em “Try more aggressively to find well-definedness errors”, para
identificar problemas através de mensagens no terminal.

∙ Atribuir false em “Convert lazy form back into explicit form for Variables,
Constants, Operation Arguments”, para reduzir a expansão de expressões e
conjuntos.

O segundo grupo de configuração deve adicionar ao componente Z80 as
seguintes anotações (na cláusula DEFINITIONS), para definir uma animação
simbólica e evitar a explosão dos estados de memória:

1 DEFINITIONS
2 SET_PREF_SYMBOLIC == TRUE;
3 SET_PREF_EXPAND_CLOSURES_FOR_STATE == FALSE;
4 SET_PREF_CLPFD == TRUE;
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APÊNDICE C – Gramática B2LLVM

A gramática apresentada a seguir descreve as construções suportadas por
B2LLVM. Tal gramática foi desenvolvida com base nos testes realizados em B2LLVM
no trabalho de Moreira et al. (2015). O texto em azul-escuro representa elementos
da gramática e palavras reservadas da linguagem estão entre aspas duplas. Essa
gramática segue o formalismo de Backus-Naur estendido.

Component = Implementation;

Implementation = "IMPLEMENTATION", Ident, Clause_refines, {Clause_implementation},
"END";→˓

Clause_refines = "REFINES", Ident;

Clause_implementation = Clause_IMPORTS
| Clause_concrete_constants
| Clause_values
| Clause_concrete_variables
| Clause_invariant
| Clause_initialization_B0
| Clause_operations_B0;

Clause_IMPORTS = "IMPORTS", ([Ident+"."],Ident, ["(", Instanciation_B0+",",")"])+",";

Instanciation_B0 = Term
| Interval_B0
| "BOOL";

Term = Simple_term
| Arithmetical_expression
| Record_term
| Record_term, ("’", Ident)+;

Simple_term = Ren_ident
| Lit_integer
| Lit_boolean
| Ren_ident, ("’", Ident)+;

Lit_integer = Literal_integer
| "MAXINT"
| "MININT";

Lit_boolean = "FALSE" | "TRUE";

Integer_set_B0 = "NAT"| "NAT1"| "INT";

Interval_B0 = Arithmetical_expression, "..", Arithmetical_expression
| Integer_set_B0;

Arithmetical_expression = Lit_integer
| Ren_ident
| Ren_ident,"(", Term+"," , ")"
| Ren_ident, ("’", Ident)+
| Arithmetical_expression, "+", Arithmetical_expression
| Arithmetical_expression, "-", Arithmetical_expression
| "-", Arithmetical_expression
| Arithmetical_expression, "*", Arithmetical_expression
| Arithmetical_expression, "/", Arithmetical_expression
| Arithmetical_expression, "mod", Arithmetical_expression
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| "succ", "(", Arithmetical_expression, ")"
| "pred", "(", Arithmetical_expression, ")"
| "(", Arithmetical_expression, ")";

Record_term = "rec", "(", ([Ident, ":"], (Term | Array_expression))+",", ")";

Clause_concrete_constants = "CONCRETE_CONSTANTS", Ident+","
| "CONSTANTS", Ident+",";

Clause_values = "VALUES", Valuation+";";

Valuation = Ident, "=", Term
| Ident, "=", "Bool", "(", Condition, ")"
| Ident, "=", Array_expression
| Ident, "=", Interval_B0;

Condition = Simple_term, "=", Simple_term
| Simple_term, "/=", Simple_term
| Simple_term, "<", Simple_term
| Simple_term, ">", Simple_term
| Simple_term, "<=", Simple_term
| Simple_term, ">=", Simple_term
| Condition, "&", Condition
| Condition, "or", Condition
| "not", "(", Condition, ")"
| "(", Condition, ")";

Array_expression = Ident
| Simple_term+"*", "*", "{", Term, "}";

Clause_concrete_variables = "CONCRETE_VARIABLES", (Ident+".")+",";

Clause_invariant = "INVARIANT", Predicate;

Clause_initialization_B0 = "INITIALISATION", Instruction;

(* B0 Grammar - Instructions *)
Instruction = Block_instruction

| Local_variable_instruction
| Identity_substitution
| Becomes_equal_to_instruction
| Operation_call_instruction
| Conditional_instruction
| Case_instruction
| Sequence_instruction
| While_instruction;

Block_instruction = "BEGIN", Instruction, "END";

Local_variable_instruction = "VAR", Ident+",", "IN", Instruction, "END";

Identity_substitution = "skip";

Becomes_equal_to_instruction = Ren_ident, [ "(", Term+"," , ")" ], ":=", Term
| Ren_ident, ":=", Array_expression
| Ren_ident, ":=", "bool", "(", Condition, ")"
| Ren_ident, ("’", Ident), ":=", Term;

Operation_call_instruction =
[(Ren_ident)+",", "<--"], Ren_ident, ["(", (Term | Literal_string)+",", ")"];

Ren_ident = Ident+".";

Conditional_instruction = "IF", Condition, "THEN", Instruction, {"ELSIF", Condition,
"THEN", Instruction}+, ["ELSE", Instruction],"END";→˓

Case_instruction = "CASE", Simple_term, "OF",
"EITHER", Simple_term+",", "THEN", Instruction,
{"OR", Simple_term+",", "THEN", Instruction}+,
["ELSE", Instruction],
"END",
"END";

Sequence_instruction = Instruction, ";", Instruction;
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While_instruction = "WHILE", Condition, "DO", Instruction,
"INVARIANT", Predicate,
"VARIANT", Expression,
"END";

Clause_operations_B0 = "OPERATIONS", Operation_B0+";";

Operation_B0 = Header_operation, "=", Instruction;

Header_operation = [Ident+",", "<--"], Ident+".", ["(", Ident+",", ")"];

(* B0 Grammar - Predicate, Expression and its elements *)
Predicate = Equals_predicate

| Unequals_predicate;

Equals_predicate = Expression, "=", Expression;
Unequals_predicate = Expression, "/=", Expression;

Expression = Expressions_arithmetical
| Expressions_boolean;

Expressions_boolean = Boolean_lit;

Expressions_arithmetical = Literal_integer;

Os seguintes símbolos léxicos Ident, Literal_integer, Literal_string,

Character_string e Boolean_lit representam respectivamente: um identificador,
um literal inteiro, um literal de sequência de caractere, um carácter e um literal
Booleano.
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APÊNDICE D – Tradução de estruturas
e arranjos

Duas abordagens são possíveis para suportar arranjos e estruturas. Uma
abordagem é reusando bibliotecas importadas do AtelierB que são relatadas na
documentação oficial da ClearSy1. Essa abordagem já é suportada, mas gera có-
digo mais complexo e exige mais passos intermediários para manipular os dados
dos componentes importados. Além disso, essa abordagem usa bastante alocação
dinâmica, mas isso é fortemente não recomendado para sistemas de segurança crí-
tica. Uma segunda abordagem aproveita a correspondência entre tipos B0 nativos
e os tipos LLVM.

Esta segunda abordagem é apresentada através de casos básicos com exem-
plos, a fim de tornar as explicações mais claras. Os exemplos são apresentados
descrevendo a tradução e relacionando a representação entre os elementos B e
LLVM.

As traduções dos exemplos utilizam instruções básicas apresentadas na ta-
bela 8.
1 <http://www.atelierb.eu/ressources/DOC/english/reusable-components-reference.pdf>

http://www.atelierb.eu/ressources/DOC/english/reusable-components-reference.pdf
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Instrução Descrição Sintaxe básica e argumentos
alloca Aloca um espaço

de memória para
uma variável.

Ex:<res> = alloca <type>.
A variável <res> recebe um endereço do tipo <type>
com seu espaço alocado em memória.

bitcast Converte o va-
lor para um novo
tipo sem a mu-
dança de qual-
quer bit.

Ex:<res> = bitcast<ty> <var> to <ty2>.
A variável <res> recebe o resultado da conversão. O
valor da variável <var> com tipo original <ty> é con-
vertido para o novo tipo <ty2>.

br Altera o controle
de fluxo do có-
digo.

Ex:br label <dest>.
Ex:br i1<cond>,label<iftrue>,label<iffalse>.
O primeiro br salta incondicionalmente o fluxo de exe-
cução para o rótulo <dest>. O segundo br salta o fluxo
de execução para o rótulo <iftrue> quando <cond> é
um, caso contrário salta o fluxo para o rótulo <iffalse>.

call Chama uma fun-
ção.

Ex:<res> = call <ty> <fname>(<fargs>).
A função <fname> com argumentos <fargs> e tipo de
retorno <ty> é chamada e seu resultado armazenado em
<res>.

getelementptr Obtém o ende-
reço de memória
do subelemento
de uma estru-
tura de dado.

Ex:<res> = getelementptr <ty>,<ty>* <ptr-
val>,<index>*+.
O <ty> é o tipo usado como base para os cálculos. O
<ptrval> é um referência de endereço base para iniciar
o cálculo dos subelementos. Os argumentos remanescen-
tes (,<index>*+) formam pares de tipos e índices que
determinam o endereço dos subelementos indexados.

icmp Compara valo-
res.

Ex:<res> = icmp<cond> <ty> <op1>, <op2>
Os operandos (<op1>,<op2>) do tipo <ty> são ava-
liados no modo de comparação <cond> e o resultado
armazenado em <res>.

load Lê um valor da
memória.

Ex:<res> = load <ty>,<ty>* <ref>.
A variável <res> recebe o valor do tipo <ty> apontado
por <ref>.

store Armazena um
valor em variá-
vel.

Ex:store <ty> <val> <ty>* <ref>.
O <val> do tipo <ty> é armazenado no endereço apon-
tado por <ref>.

type Define o nome de
um tipo de dado.

Ex:<nty> = type<tipo>.
O novo nome <nty> define a descrição do tipo <ty>.

Tabela 8 – Instruções básicas usadas no código LLVM.

A tradução de estruturas B

O seguinte trecho de código B contém os quatro casos básicos que envolvem
a tradução das estruturas. A implementação reci refina de rec, declara a variável
concreta xx, define o tipo e a inicialização da variável de xx, define uma operação
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op1 e diferentes instruções sobre estruturas. A implementação reci é usada para
descrever os casos básicos de exemplos com estruturas.

1 IMPLEMENTATION reci

2 REFINES rec

3 CONCRETE_VARIABLES xx

4 INVARIANT xx : struct(f1 : INT, f2 : INT, f3 : BOOL)
5 INITIALISATION xx := rec(f1:1, f2:2, f3 : FALSE )

6 OPERATIONS
7 op1 =

8 VAR tmp_rec, tmp_int IN
9 tmp_int := xx’f1;

10 tmp_rec:=xx;

11 xx := rec( f1:1 , f2:2, f3 : FALSE )

12 END
13 END

Basicamente, a extensão do suporte para estruturas exige a definição de ca-
sos da tradução: a declaração do tipo estrutura; a obtenção de um campo qualquer
da estrutura; a atribuição entre estruturas e a inicialização de uma estrutura.
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Esses casos são representados na árvore sintática abstrata da seguinte
forma.

Caso 1 : Declaração de uma variável do tipo estrutura.

𝑥𝑥 : 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡(𝑓1 : 𝐼𝑁𝑇⏟  ⏞  
𝐹 𝑖𝑒𝑙𝑑

, 𝑓2 : 𝐼𝑁𝑇⏟  ⏞  
𝐹 𝑖𝑒𝑙𝑑

, 𝑓3 : 𝐵𝑂𝑂𝐿⏟  ⏞  
𝐹 𝑖𝑒𝑙𝑑

)

⏟  ⏞  
𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒⏟  ⏞  

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑

Caso 2 : Obtenção de um elemento da estrutura.

𝑡𝑚𝑝_𝑖𝑛𝑡 := 𝑥𝑥′𝑓1⏟  ⏞  
𝑅𝑒𝑐𝐹 𝑖𝑒𝑙𝑑

Caso 3 : Atribuição entre estruturas.

𝑡𝑚𝑝_𝑟𝑒𝑐 := 𝑥𝑥⏟ ⏞ 
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑

Caso 4 : Inicialização do registro com uma sequência de expressões.

𝑥𝑥 := 𝑟𝑒𝑐(𝑓1 : 𝑥𝑥′𝑓1 + 1, 𝑓2 : 𝑥𝑥′𝑓1 + 1, 𝑓3 : 𝑇𝑅𝑈𝐸⏟  ⏞  
𝑠𝑒𝑞 𝐸𝑥𝑝

)

⏟  ⏞  
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑

A tradução do caso 1 é responsável por declarar o tipo de dado estrutura.
Essa declaração é inserida como um elemento da estrutura que representa o estado
do modelo. Ela é apresentada a seguir.

1 %Rec$state$ = type { {i32,i32,i1}}
2 %Rec$ref$ = type %Rec$state$*

O tipo de dado %Rec$state$ representa o estado do modelo B reci. Na
estrutura de %Rec$state$, a primeira posição (0) representa a variável xx. Na
linha 1, o tipo da variável xx está representado como uma estrutura contendo dois
inteiros de 32 bits e um inteiro de um bit (Booleano). A linha 2 declara um tipo
(%Rec$ref$) para referenciar a estrutura que representa o estado ao modelo e,
por convenção, a variável usada desse tipo é %self$.
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A tradução do caso 2 representa a obtenção de um elemento da estrutura.
Em qualquer expressão, o acesso ao valor de um elemento da estrutura é realizado
com base no seguinte exemplo.

1 %0 = getelementptr %Rec$ref$ %self$, i32 0, i32 0

2 %1 = getelementptr {i32,i32,i1}* %0, i32 0, i32 0

3 %2 = load i32* %1

4 store i32 %2, i32* %tmp_int

A instrução da linha 1 (getelementptr) é usada para obter um ele-
mento de uma estrutura de dado. Ela somente calcula o endereço da memória de
acordo com os argumentos fornecidos e não acessa a memória. Na linha 1, o en-
dereço da variável que representa xx é obtido da primeira posição da estrutura, a
qual contém o estado do modelo. Nas duas linhas seguintes (2-3), o endereço de
xx’f1 é calculado, e armazenado em %1, e o valor de xx’f1 é carregado em %2.
Finalmente, o valor de xx’f1 é armazenado em %tmp_int.

A tradução do caso 3 representa a atribuição direta entre estruturas.

1 %3 = getelementptr %Rec$ref$ %self$, i32 0, i32 0

2 %4 = load {i32, i32, i1}* %3

3 store {i32, i32, i1} %4, {i32, i32, i1}* %tmp_rec

Essa atribuição é simples e similar ao caso 2. Na linha 1, o endereço da
variável xx é obtido da primeira posição da estrutura que contém o estado do
modelo. Na linha 2, o valor de xx é carregado em %4. Na linha 3, esse valor
carregado é armazenado na variável local %tmp_rec.

A tradução do caso 4 representa a inicialização de uma estrutura. A iniciali-
zação de uma estrutura deve ser realizada de forma atômica. Ou seja, os resultados
de todas as expressões que inicializarão a estrutura são calculados, armazenados
em variáveis temporárias e, posteriormente, são atribuídos. Essa forma de atri-
buição é diferente da atribuição sequencial, em que a primeira atribuição pode
influenciar no resultado das seguintes.



APÊNDICE D. Tradução de estruturas e arranjos 140

1 %5 = getelementptr %Rec$ref$ %self$, i32 0, i32 0

2 %6 = getelementptr {i32,i32,i1}* %5, i32 0, i32 0

3 %7 = load i32* %6

4 %8 = add i32 %7, 1

5
6 %9 = getelementptr %Rec$ref$ %self$, i32 0, i32 0

7 %10 = getelementptr {i32,i32,i1}* %9, i32 0, i32 0

8 %11 = load i32* %10

9 %12 = add i32 %11, 1

10
11 %13 = getelementptr %Rec$ref$ %self$, i32 0, i32 0

12
13 %14 = getelementptr {i32,i32,i1}* %13, i32 0, i32 0

14 store i32 %8, i32* %14

15 %15 = getelementptr {i32,i32,i1}* %13, i32 0, i32 1

16 store i32 %12, i32* %15

17 %16 = getelementptr {i32,i32,i1}* %13, i32 0, i32 2

18 store i1 1, i1* %16

As linhas 1-5 resolvem a primeira expressão (xx’f1 + 1) e armazenam
o resultado em %8. As linhas 7-10 resolvem a segunda expressão (xx’f1 + 1) e
armazenam o resultado em %12. Na linha 11, o endereço da variável xx é obtido
da primeira posição da estrutura que contém o estado do modelo. As linhas 13-18
obtêm os endereços de cada campo da estrutura na variável xx, de acordo com
a sua posição na estrutura, e armazena os respectivos resultados das expressões
avaliadas.

A tradução de arranjos B

Os arranjos armazenam uma coleção sequencial de elementos com número
fixo de elementos do mesmo tipo. Eles consistem em uma localização contínua
de memória, onde o menor endereço (0) corresponde ao primeiro elemento e o
mais alto endereço ao último elemento. Em B, um arranjo concreto é uma função
total na qual o domínio é representado por índices para selecionar elementos da
imagem. Em LLVM, o arranjo é um simples tipo derivado que organiza os elementos
sequencialmente em memória. A declaração [10 x i16] é de um arranjo com
10 elementos inteiros de 16 bits.

O seguinte trecho de código B contém os quatro casos básicos que envolvem
a tradução dos arranjos. A implementação array_i refina de array_m, declara as
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variáveis concretas v_array e tmp_array, define o tipo e a inicialização das va-
riáveis v_array e tmp_array, define uma operação op1 e diferentes instruções
operando sobre os arranjos. A implementação array_i é usada para descrever os
casos básicos de exemplos com arranjos.

1 IMPLEMENTATION array_i

2 REFINES array_m

3 CONCRETE_VARIABLES tmp_array, v_array

4 INVARIANT v_array : ((0..2)*(0..2) --> 0..1000)

5 tmp_array : ((0..2)*(0..2) --> 0..1000)

6 INITIALISATION v_array := (0..2)*(0..2) * {1}

7 tmp_array := (0..2)*(0..2) * {1}

8 OPERATIONS
9 op1 =

10 BEGIN
11 v_array := (0..2)*(0..2) * {1};

12 tmp_array := v_array;

13 v_array(2,1) := v_array(1,0)

14 END;
15 op2 =

16 BEGIN
17 v_array := { 0|->0|->1,0|->1|->1,0|->2|->1,

18 1|->0|->1,1|->1|->1,1|->2|->1,

19 2|->0|->1,2|->1|->1,2|->2|->1}

20 END
21 END

Existem quatro casos básicos relacionados com tratamento de arranjos B.

Caso 1 : Declaração do tipo arranjo.

𝑣_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 : ((0..2) × (0..2)⏟  ⏞  
𝑠𝑒𝑞𝑆𝑒𝑡

→ 0..1000⏟  ⏞  
𝑇 𝑦𝑝𝑒

)

⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦𝑇 𝑦𝑝𝑒

Caso 2.1 : Inicialização do arranjo com produto cartesiano.

𝑣_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 := {0..2 × 0..2 × 0..2⏟  ⏞  
𝑠𝑒𝑞 𝐸𝑥𝑝

× {1}⏟ ⏞ 
𝐸𝑥𝑝⏟  ⏞  

𝐶𝑃 𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

}

⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦
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Caso 2.2 : Inicialização do arranjo com uma sequência de mapeamento. A defi-
nição do B0 exige a declaração de todos os valores do arranjo.

𝑣_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦 := {(0 ↦→ 0)⏟  ⏞  
𝑠𝑒𝑞𝐸𝑥𝑝

↦→ 1⏟ ⏞ 
𝐸𝑥𝑝

, ..., (0 ↦→ 3)⏟  ⏞  
𝑠𝑒𝑞 𝐸𝑥𝑝

↦→ 1⏟ ⏞ 
𝐸𝑥𝑝⏟  ⏞  

𝑠𝑒𝑞 𝑀𝑎𝑝

}

⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦

Caso 3 : Atribuição entre arranjos. A definição de B0 obriga que os arranjos
tenham o mesmo tamanho e tipo.

𝑡𝑚𝑝_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦

:= 𝑣_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦

Caso 4 : Seleção de um elemento no arranjo e atribuição.

𝑣_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦

( 2, 1⏟ ⏞ 
𝑠𝑒𝑞 𝐸𝑥𝑝

)

⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦𝐼𝑡𝑒𝑚

:= 𝑣_𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦

( 1, 0⏟ ⏞ 
𝑠𝑒𝑞 𝐸𝑥𝑝

)

⏟  ⏞  
𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦𝐼𝑡𝑒𝑚

A tradução do caso 1 é responsável por declarar o tipo de dado estrutura.
Essa declaração é inserida como um elemento da estrutura que representa o estado
do modelo. O tipo de dado %array$state$ representa o estado do modelo B
array_i e ele é declarado a seguir. Na estrutura de %array$state$, a primeira
posição (0) representa a variável tmp_array, e a segunda posição (1) representa
a variável v_array. Cada variável é definida como um arranjo com duas dimen-
sões, cada uma com três índices que selecionam um inteiro de 32 bits. O tipo que
referencia o estado do modelo é %array$ref$ e, por convenção, a variável usada
desse tipo é %self$.

1 %array$state$ = type {[ 3 x [ 3 x i32]], [ 3 x [ 3 x i32]]}
2 %array$ref$ = type %array$state$*

O arranjo pode ser inicializado completamente de duas formas. As tradu-
ções do caso 2.1 e caso 2.2 inicializam o arranjo respectivamente por: produto
cartesiano e sequência de mapeamento. O resultado da tradução de ambas é o
seguinte.



APÊNDICE D. Tradução de estruturas e arranjos 143

1 %0 = alloca [ 3 x [ 3 x i32]]
2 store [ 3 x [ 3 x i32]] [[3 x i32 ] [i32 1, i32 1, i32 1 ], [3 x i32 ]

[i32 1, i32 1, i32 1 ], [3 x i32 ] [i32 1, i32 1, i32 1 ] ], [ 3 x
[ 3 x i32]]* %0

→˓
→˓

3 %1 = getelementptr %array$ref$ %self$, i32 0, i32 1

4 %2 = bitcast [ 3 x [ 3 x i32]]* %0 to i64*
5 %3 = bitcast [ 3 x [ 3 x i32]]* %1 to i64*
6 call void @llvm.memcpy.p0i64.p0i64.i64(i64* %3, i64* %2, i64 36, i32 0, i1

false)→˓

Na tradução dos casos 2.1 e 2.2, uma nova função LLVM é utilizada. A
função @llvm.memcpy obtém uma sequência de argumentos. O primeiro argu-
mento é uma referência para o destino, o segundo é uma referência para a origem.
O terceiro é um argumento inteiro especificando o número de bytes para copiar, o
quarto argumento refere-se ao alinhamento da localização da origem e destino, o
quinto argumento indica a volatilidade de acesso. Por simplificação e padronização,
adotamos sempre em nossa tradução os últimos dois argumentos como zero e falso
respectivamente. A função usada é específica para uma plataforma de 64 bits, mas
existem outras versões dessa função para outras plataformas.

A linha 1 aloca o espaço em memória da variável do tipo arranjo. A linha
2 armazena o valor do literal arranjo na referência da variável %0. No caso 2.1
com produto cartesiano, os valores desse literal arranjo são preenchidos obriga-
toriamente com um único valor. No caso 2.2 com sequência de mapeamento, os
valores desse literal arranjo são preenchidos de acordo com a declaração do mape-
amento. Na linha 3, o endereço da variável v_array é obtido da segunda posição
da estrutura que contém o estado do modelo. As linhas 4-5 convertem as referên-
cias dos arranjos para referências de 64 bits. A última linha (6) realiza a cópia do
arranjo através das referências de %2 para %3.

A tradução do caso 3 realiza a atribuição entre arranjos, sendo semelhante
ao caso anterior. As linhas 1-3 obtêm as referências das variáveis. As linhas 4-5
convertem as referências dos arranjos para referências de 64 bits. A última linha
(6) realiza a cópia dos arranjos através das suas referências em memória.
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1 %4 = getelementptr %array$ref$ %self$, i32 0, i32 1

2 %5 = getelementptr [ 3 x [ 3 x i32]]* %4, i32 0

3 %6 = getelementptr %array$ref$ %self$, i32 0, i32 0

4 %7 = bitcast [ 3 x [ 3 x i32]]* %5 to i64*
5 %8 = bitcast [ 3 x [ 3 x i32]]* %6 to i64*
6 call void @llvm.memcpy.p0i64.p0i64.i64(i64* %8, i64* %7, i64 36, i32 0, i1

false)→˓

A tradução do caso 4 representa o acesso ao elemento selecionado de um
arranjo e a atribuição. Esse acesso exige a resolução das expressões que definem
os índices de seleção dos elementos no arranjo. A linha 1 obtém a referência para
a variável v_array na posição 1 de %self$. A linha 2 obtém a referência do
ponteiro para o arranjo. Em seguida, na linha 3, a referência para v_array(1,0)
é armazenada em %11. O valor de v_array(1,0) é carregado para %12 na
linha 4. As linhas 5-7 realizam procedimento similar guardando o endereço de
v_array(1,0) em %15. A última linha (8) grava o valor de %12, que representa
v_array(1,0), no endereço %15, que representa v_array(2,1).

1 %9 = getelementptr %array$ref$ %self$, i32 0, i32 1

2 %10 = getelementptr [ 3 x [ 3 x i32]]* %9, i32 0

3 %11 = getelementptr [ 3 x [ 3 x i32]]* %10, i32 0 , i32 1, i32 0

4 %12 = load i32* %11

5 %13 = getelementptr %array$ref$ %self$, i32 0, i32 1

6 %14 = getelementptr [ 3 x [ 3 x i32]]* %13, i32 0

7 %15 = getelementptr [ 3 x [ 3 x i32]]* %14, i32 0 , i32 2, i32 1

8 store i32 %12, i32* %15

Os operadores de conjuntos, como união, interseção, e outros, podem mani-
pular os arranjos em B. Entretanto, esses operadores são mais abstratos, incomuns
nas linguagens de programação e ainda não traduzíveis por B2LLVM. Atualmente,
o B2LLVM oferece o suporta básico para o acesso e a atribuição em arranjo mul-
tidimensional.
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APÊNDICE E – Configurações do
B2LLVM

A figura 40 é obtida da ajuda do B2LLVM e descreve todos os argumentos
suportados, tais como: o componente a ser traduzido, o nome do arquivo de saída, o
diretório do projeto B, as configurações opcionais e o diretório de saída da tradução.

usage: b2llvm.py [-h] [-m {comp,skeleton,proj}] [-a] [-t] [-p] [-v]
b_module llvm_file directory settings [output]

Generates LLVM code for a B module. In component mode, the generator
produces type and function definitions corresponding to the state and
operations of a given developed machine. In project mode, the
generator instantiates the given module and all the instances of
imported modules, and defines a function to link these modules and
initialize their execution.
Positional arguments:

b_module name of the B module (implementation)
llvm_file output LLVM file name
directory when set, the program will lookup files in

that directory
settings project settings file
output defines the output file directory

Optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-m {comp,api,proj}, --mode {comp,api,proj} selects code generation

mode.
-a, --atelierb updates the project.xml according the Atelier

B project files (<projectName>.db and
<fileName>.dep), only when it is needed

-t, --trace enables emission of references to B source in
LLVM code

-p, --emit-printer enables emission of LLVM functions that print
the state of the components

-v, --verbose outputs some information while running

Figura 40 – Ajuda sobre os argumentos oferecidos por B2LLVM.
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O exemplo típico de comando da figura 41 chama o B2LLVM para traduzir
o componente “C_i” registrado em “project.xml” da pasta “examples_bxml” e
gera o arquivo “C_i.llvm”. Essa chamada usa o modo “comp” apresentado na
seção 4.5.2 e diferentes argumentos opcionais. A opção “-v” mostra as informações
durante a execução do B2LLVM. A opção “-p” adiciona funções que permitem
imprimir o estado dos componentes, o que é útil para depuração. A opção “-t”
insere referências do código B no código LLVM oferecendo a rastreabilidade dos
requisitos, mais detalhes estão na seção 4.6. A última opção (“-a”) cria ou atualiza
o arquivo “project.xml” de acordo com a descrição do projeto do Atelier B na
pasta “examples_bxml”. Esse arquivo XML do projeto pode também ser descrito
manualmente, evitando o uso dessa última opção (“-a”).

$./b2llvm -v -p -t -a -m comp C_i C_i.llvm ./examples_bxml
project.xml→˓

Figura 41 – Exemplo típico de chamada do B2LLVM.

A instalação do B2LLVM no Atelier B foi desenvolvida e pode ser execu-
tada através do arquivo configAtelierB.py. O instalador adiciona arquivos
de configuração no Atelier B descrevendo os botões e os argumentos de invoca-
ção da ferramenta. A figura 42 mostra o B2LLVM integrado como um plugin do
Atelier B e a figura 43 apresenta o resultado da execução do B2LLVM listando os
argumentos utilizados.
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Figura 42 – B2LLVM integrado ao Atelier B.

Figura 43 – Resultado da execução com sucesso do B2LLVM.
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