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Resumo

Esta dissertação tem como objetivo estender a ferramenta JCircus, um tradutor de es-
pecificações formais para código que recebe uma especificação em Circus como entrada,
e traduz a especificação para código Java. Circus é uma linguagem formal cuja sintaxe
é baseada nas sintaxes das linguagens Z e CSP. O código gerado por JCircus faz uso de
JCSP, que é uma API de Java que implementa primitivas de CSP. O fato de JCSP não im-
plementar CSP completamente faz com que a estratégia de tradução de Circus para Java
seja não-trivial. Algumas primitivas de CSP, como paralelismo, escolhas externa e in-
terna, comunicação, e multi-sincronização são implementadas em JCSP de forma parcial.
Nesta dissertação, estendemos a tradução destas primitivas. Além disso, esta dissertação
também desenvolverá uma ferramenta para fazer testes em processos JCSP, chamada JC-
SPUnit.

Palavras-chave: Circus, JCSP, JCircus.





Abstract

This dissertation aims at extending the JCircus tool, a translator of formal specifi-
cations into code that receives a Circus specification as input, and translates the speci-
fication into Java code. Circus is a formal language whose syntax is based on Z’s and
CSP’s syntax. JCircus’ generated code uses JCSP, which is a Java API that implements
CSP primitives. As JCSP does not implement all CSP’s primitives, the translation strat-
egy from Circus to Java is not trivial. Some CSP primitives, like parallelism, external
choice, communication and multi-synchronization are partially implemented. As an adi-
tional scope, this dissertation will also develop a tool for testing JCSP programs, called
JCSPUnit, which will also be included in JCircus’ new version. The extended version of
JCircus will be called JCircus 2.0.

Keywords: Circus, JCSP, JCircus.
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Capítulo 1

Introdução

Métodos formais são técnicas que têm sido usadas principalmente (mas não apenas)
no desenvolvimento de processos de sistemas de segurança crítica (safety critical sys-
tems). Ao enfatizar a importância de uma semântica rigorosa para a notação usada, o
uso de métodos formais nos permite atingir uma profundidade na análise de sistemas
computacionais que seria extremamente difícil de outra forma. Assim, métodos formais
aumentam a confiabilidade de sistemas, assegurando que eles satisfazem um determinado
conjunto de propriedades e requisitos.

Embora aumentem a confiabilidade de sistemas computacionais, os métodos formais
não a asseguram. Não é possível garantir que haja erros, por exemplo, na especificação
do sistema. Além disso, também é possível haver erros durante a implementação do sis-
tema especificado. Visando diminuir a ocorrência de erros, surgiu a idéia de implementar
softwares para a geração automática de código a partir de especificações formais.

Circus [Woodcock & Cavalcanti 2001] é uma linguagem formal que foi criada em
2001, e surgiu da necessidade de se construir uma notação conveniente para especificar
sistemas concorrentes com grandes quantidades de dados. Circus une o poder de represen-
tação de estruturas de dados complexas presente em Z [Woodcock & Davies 1996] com
a álgebra de processos de CSP [Hoare 1985], que é capaz de representar concorrência.
Circus também possui um cálculo de refinamento [Oliveira 2006].

Pode-se obter boas especificações de sistemas concorrentes em CSP e de sistemas com
grandes quantidades de dados em Z, mas estas notações isoladas não são recomendáveis
para a especificação de sistemas com estas duas características (isto é, sistemas concor-
rentes com grandes quantidades de dados). Apesar de não ser impossível especificar
sistemas com grande quantidade de dados em CSP e sistemas concorrentes em Z, tais
tipos de especificação só podem ser feitos de forma implícita, porque estas linguagens
não foram criadas para tais situações. Uma opção melhor é juntar notações diferentes
para criar uma linguagem mais poderosa conceitualmente. Como conseqüência desta
opção, diversas junções de notações foram feitas. Uniu-se, por exemplo, Z com CCS
[Galloway 1996], Object-Z com CSP [Smith 1997], Object-Z com timed CSP [Mahony
& Dong. 1998], e B com CSP [Butler 2000]. Nenhuma destas junções, no entanto, foi
feita com base no conceito de refinamento, e é esta a grande vantagem da linguagem
Circus: a possibilidade de refinar as especificações escritas nesta linguagem.

Em 2006, Oliveira formalizou um cálculo de refinamentos [Oliveira 2006] para a lin-
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guagem Circus, com mais de 150 leis de refinamento. Oliveira também criou uma es-
tratégia de tradução de especificações escritas em Circus para a linguagem Java, com o
uso da versão antiga de JCSP [Welch 2000]. A versão antiga de JCSP fornece algumas
classes e interfaces através das quais é possível implementar partes de algumas primiti-
vas de CSP, como paralelismo, comunicação, escolha e sincronização. A ausência, em
JCSP na época, de construções que permitissem a implementação da multi-sincronização
de CSP exigiu, por parte de Oliveira, a utilização de um protocolo de multi-sincronização
[Woodcock 2003]. Mas esta não é a única limitação de JCSP: outras primitivas de CSP,
como comunicação, escolha e paralelismo são providas de forma parcial por JCSP.

Ainda em 2005, Angela Freitas implementou e reparou a estratégia de tradução de Cir-
cus para Java (inclusive o protocolo de multi-sincronização) em uma ferramenta, chamada
JCircus [Freitas 2005]. JCircus recebe como entrada uma especificação em Circus concre-
ta (já refinada), a compila com o uso do parser de Circus desenvolvido pela Comunidade
de Ferramentas de Z (Community Z Tools, ou CZT) [Community Z Tools n.d.], efetua
uma busca por possíveis erros de tipo com o uso de um verificador de tipos desenvolvido
por Xavier [Xavier et al. 2006], retorna a especificação como uma árvore chamada Árvore
Sintática Abstrata (Abstract Syntax Tree, ou AST), visita os nós do AST, e gera o código
Java correspondente à especificação.

Também em 2005, Leonardo Freitas criou um verificador de modelo para Circus, o
Circus Model Checker [Freitas 2005]. O verificador de modelo de Circus é capaz de
verificar se uma dada especificação é refinada por outra. O seu desenvolvimento requereu,
por parte de Freitas, a criação de uma semântica operacional [Woodcock et al. 2005] para
representar os modelos (especificações) de Circus como autômatos, e assim viabilizar a
checagem de refinamento entre modelos.

O parser utilizado por JCircus é de 2004, e possui muitos conflitos. Várias outras
versões do parser de Circus foram criadas nos anos seguintes. A mais recente é a versão
1.5.0, implementada em Fevereiro de 2009, em que são resolvidos vários dos conflitos
das versões anteriores.

Em 2008, uma nova versão de JCSP foi lançada. A principal contribuição desta ver-
são é a provisão de uma classe, chamada AltingBarrier [Welch et al. 2008], que im-
plementa barreiras que podem ser colocadas como guardas (Guard) em uma alternân-
cia de JCSP (Alternative). Alternative e Guard são as classes de JCSP através
das quais é possível implementar a escolha externa de CSP. Através de barreiras alter-
nantes (AltingBarrier), é possível implementar a multi-sincronização de CSP, per-
mitindo assim a substituição do protocolo de multi-sincronização por uma solução mais
simples e completa. A primitiva de sincronização, no entanto, continua incompleta,
porque AltingBarrier não permite comunicação de valores. Além disso, em JCSP,
as outras primitivas de CSP continuam incompletas.

JCircus possibilita a automatização da implementação de sistemas concorrentes e com
grandes quantidades de dados através da geração automática do código-fonte do sistema
especificado. Isto não apenas diminui a possibilidade de ocorrência de erros na imple-
mentação do sistema, como também dispensa a necessidade de um programador para
implementar o sistema especificado. Ou seja, num dado processo de desenvolvimento de
software, a implementação do sistema especificado pode ser feita submetendo-se, como
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entrada de JCircus, a especificação a ser implementada, e compilando-se o código gerado.
Esta dissertação tem como objetivo dar continuidade ao desenvolvimento da ferra-

menta JCircus, removendo os conflitos de parsing da ferramenta, e provendo e imple-
mentando uma extensão da estratégia de tradução de Circus para Java. Estas extensões
visam tornar possível a integração de JCircus com CRefine, que é uma ferramenta que
automatiza a aplicação das leis de refinamento criadas por Oliveira, e assim avançar mais
um degrau na provisão de ferramentas para Circus.

Embora haja ferramentas que verifiquem especificações formais (como por exemplo o
FDR [For 1999]), nada garante que o código gerado por JCircus não tenha erros, pois pode
haver erro durante a tradução da especificação. Visando aumentar ainda mais a confia-
bilidade do sistema gerado por JCircus, como escopo adicional, esta dissertação também
propõe a implementação de uma ferramenta de testes para processos implementados em
JCSP, chamada JCSPUnit. JCSPUnit funcionará como uma ferramenta complementar
que, ao contrário do FDR (que possibilita testes no nível de modelo), possibilitará testes
de processos em nível de código.

No que diz respeito às extensões na estratégia de tradução, as extensões a serem feitas
serão:

• O suporte à tradução de multi-sinronização com o uso de barreiras alternantes
(AltingBarrier), removendo assim o uso do protocolo de multi-sincronização;
• O suporte à tradução da primitiva de comunicação de CSP (embora JCSP imple-

mente canais que comunicam valores, estes canais são capazes de comunicar apenas
um valor, e não podem ser usados em multi-sincronização);
• O suporte ao modelo de concorrência de CSP, com a implementação do paralelismo

de CSP (JCSP possui apenas o paralelismo em que os conjuntos de sincronização
correspondem à interseção dos canais de cada ramo do paralelismo; A implemen-
tação do paralelismo de CSP utilizará o paralelismo de JCSP);
• O suporte à tradução de uma GUI livre de deadlocks que interage com os processos

traduzidos;

A figura 1.1 mostra um diagrama contendo o escopo desta dissertação. Nesta figura,
podemos observar as linguagens formais Z, CSP e Circus representadas, no diagrama,
como vértices circulares. As arestas que ligam Z e CSP a Circus indicam que Circus foi
feita com base em Z e CSP. Os vértices em formato de losango representam frameworks
ou ferramentas. A aresta que liga a linguagem CSP ao framework JCSP indica que JCSP
é uma API que implementa a linguagem CSP. Os vértices "versão antiga" e "versão com
AltingBarrier", representados como extensões, representam as duas versões de JCSP,
uma sem multi-sincronização (a antiga), e outra com multi-sincronização (a versão com
AltingBarrier). A aresta que liga o vértice "versão antiga" ao vértice "JCircus" indica
que a estratégia de tradução da versão original de JCircus foi implementada com o uso
da versão antiga de JCSP. As setas que saem do vértice "JCircus" apontam para as exten-
sões realizadas para esta dissertação. As arestas que saem dos vértices de cada extensão
são ligadas ao vértice "JCircus 2.0", indicando que a ferramenta resultante englobará as
extensões realizadas. Por fim, o vértice de "JCircus 2.0" é ligado ao vértice "Integração
com CRefine", indicando que a integração de JCircus com CRefine faz parte do escopo.
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Figura 1.1: Escopo da dissertação

Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: O capítulo 2 introduz conceitos
importantes para o entendimento do restante do texto por parte do leitor (Circus, JCSP,
JUnit e JCircus). O capítulo 3 explica as extensões realizadas à ferramenta JCircus. O
capítulo 4 explica a implementação da ferramenta de testes para processos JCSP, chama-
da JCSPUnit. O capítulo 5 visa ilustrar o funcionamento da versão estendida de JCircus,
exibindo as extensões realizadas à ferramenta. O capítulo 6 realiza uma análise de desem-
penho às primitivas de multi-sincronização e comunicação, no que tange principalmente
ao tempo de execução de cada uma destas primitivas, quanto no que tange à memória con-
sumida. O capítulo 7 conclui o texto da dissertação, e o capítulo seguinte dá as referências
bibliográficas desta dissertação.



Capítulo 2

Referencial teórico

Este capítulo objetiva dar ao leitor o embasamento necessário para o entendimento
das extensões realizadas para esta dissertação. Este capítulo supõe que o leitor já está fa-
miliarizado com os conceitos básicos de linguagens de programação orientadas a objetos,
e com os conceitos básicos de métodos formais e das linguagens Z e CSP.

2.1 Circus

Concurrent and Integrated Refinement CalculUS (Circus) [Woodcock & Cavalcanti
2001] é uma linguagem formal cuja sintaxe é baseada nas sintaxes de duas outras lin-
guagens formais, que são Z [Woodcock & Davies 1996] e CSP [M. G. Hinchey and S.
A. Jarvis 1995]. Circus une o poder de representação de estruturas de dados complexas
presente em Z, que usa cálculo de esquemas (schemas), com a álgebra de processos de
CSP, que é capaz de representar concorrência. Circus também possui um cálculo de refi-
namento [Oliveira 2006] associado a ela, e a sua sintaxe também é baseada na linguagem
de comandos guardados de Dijkstra [Dijkstra 1975].

Um programa em Circus é formado por uma seqüência de parágrafos. Cada pará-
grafo pode ser um parágrafo Z, um parágrafo de declaração de canal, um parágrafo de
declaração de conjunto de canais, ou um parágrafo de processo. Os parágrafos Z podem
conter declarações de esquemas ou definições axiomáticas. Os parágrafos de processos
podem conter um estado (representado por um esquema), e zero ou mais ações. Cada
parágrafo de processo contém obrigatoriamente uma ação principal, que indica o compor-
tamento do processo. A ação principal pode ser composta combinando-se os operadores
de CSP com as outras ações definidas.

Na figura 2.1, mostramos uma especificação em Circus que aceita apostas da Mega-
Sena. Na especificação da figura 2.1, podemos observar a declaração de 3 canais: cho-
sennumber , que pode comunicar um valor qualquer do tipo inteiro, e terminate e error ,
que são canais que não comunicam valores. Depois das declarações dos canais, pode-se
observar a declaração do processo P . Este processo tem um estado de nome STATE ,
que contém 7 valores inteiros: x , que armazena o número de dezenas apostadas no mo-
mento, e os campos de n1 a n6, que armazenam as dezenas apostadas. INITSTATE é
uma das ações do processo P . Esta ação é um esquema de Z que inicializa uma aposta,
alterando todos os valores do estado STATE . Do lado direito do esquema Z, a variável
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Figura 2.1: Especificação que aceita apostas da Mega-Sena

x é atualizada para 0 (nenhum valor foi apostado no início da aposta), e as demais são
atualizadas para 0, que é uma flag escolhida para determinar que aquele campo ainda não
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contém um número apostado. A ação UPDATESTATE é parametrizada, e recebe um
parâmetro do tipo inteiro. O conteúdo da ação consiste em uma seqüência (;) entre um
conjunto de escolhas externas (2) de ações guardadas, e o incremento da variável x do
estado STATE . A escolha externa é uma operação que indica as possíveis execuções que
uma ação pode ter. Por exemplo, a ação UPDATESTATE pode inicialmente executar
cada uma das seguintes ações guardadas:

"(x = 0) & n1 := n; x := x + 1; ",
"(x = 1) & n2 := n; x := x + 1; ",
"(x = 2) & n3 := n; x := x + 1; ",
"(x = 3) & n4 := n; x := x + 1; ",
"(x = 4) & n5 := n; x := x + 1; ",
"(x = 5) & n6 := n; x := x + 1; ", e
"(x < 0 ∧ x > 6) & terminate → SKIP"

Cada ação guardada é executada apenas se o seu predicado for verdadeiro. Por exem-
plo, no caso de (x = 0) & n1 := n; x := x + 1; , a atribuição (:=) de n a n1 e o
incremento de x só ocorrem se a variável x do estado de P for igual (=) a 0, ou seja, se
o predicado x = 0 for verdadeiro. Depois da ação UPDATESTATE , há a declaração da
ação CHOOSENUMBER. Esta é uma ação prefixada com uma comunicação no canal
chosennumber . Ações prefixadas são ações que estabelecem uma relação de dependência
entre um evento e uma ação, isto é, a ação só é executada se o evento tiver ocorrido. A
comunicação chosennumber?n indica que o canal chosennumber aceita qualquer valor
(decoração ?) do tipo inteiro (já que chosennumber é um canal que comunica valores
inteiros), e que o valor será armazenado na variável n. Após esta comunicação, há o ope-
rador de prefixação (→), que estabelece uma relação de dependência entre um evento (no
caso, a comunicação em chosennumber ) e outra ação. No exemplo acima, esta outra ação
corresponde a uma escolha externa entre duas ações guardadas. Caso o número apostado
seja válido (ou seja, esteja entre 1 e 60), a ação UPDATESTATE será executada. Caso
contrário, haverá a execução da ação prefixada error → SKIP . SKIP é um processo
padrão de CSP que representa uma terminação bem-sucedida.

Após a definição da ação CHOOSENUMBER, podemos ver a definição da ação
CHOOSENUMBERS . Esta ação realiza uma recursão (µX ) com X como ponto fixo
da recursão. Se a variável x for menor do que 6 (ou seja, se ainda há números a serem
apostados na Mega-Sena), é executada a seqüência entre a ação CHOOSENUMBER e a
chamada ao ponto fixo X . Caso x seja 6, todos os valores já foram apostados, e portanto
o processo termina (SKIP ).

Após a definição da ação CHOOSENUMBERS , podemos ver a definição da ação
principal do processo P , delimitada pelo símbolo •. A ação principal inicia as va-
riáveis do estado de P , através da chamada da ação INITSTATE , e submete a ação
CHOOSENUMBER a uma recursão. O trecho

µX • INITSTATE ; CHOOSENUMBERS ; X
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indica que há uma ação recursiva (µX ) que executa a seqüência entre a ação INITSTATE
e a ação CHOOSENUMBERS repetidamente. O segundo X deste trecho corresponde à
chamada recursiva.

O trecho chosennumber?n é uma comunicação. Comunicação é uma primitiva da
linguagem CSP que permite que, durante uma sincronização, um ou mais valores se-
jam "transferidos"de um processo a outro (ou a outros, em caso de multi-sincronização).
Em CSP, temos: comunicações de entrada (representadas pela decoração "?"), comuni-
cações de saída (representadas pela decoração "!"), e sincronizações simples (represen-
tadas pela decoração "."). Comunicações de entrada são aquelas que aceitam qualquer
valor do tipo do canal. Por exemplo, como chosennumber é um canal do tipo Z, um pro-
cesso que realiza a comunicação chosennumber?n é capaz de sincronizar com qualquer
processo que realiza uma escrita de um valor inteiro em chosennumber (por exemplo,
chosennumber !5), ou que realiza uma sincronização simples em chosennumber (por ex-
emplo, chosennumber .5). Se um processo C1 realiza a comunicação chosennumber?n
e sincroniza com o processo C2, que realiza chosennumber .5, C1 não só sincroniza com
C2, como também armazena, em n, o valor 5. Na comunicação, ?n e !5 são os cam-
pos da comunicação. Os campos de uma comunicação armazenam uma decoração e uma
expressão, no caso de campos pontuais (dot fields) e campos de escrita (output fields),
e uma decoração e um nome de variável, no caso de campos de entrada (input fields).
No que se refere à semântica de Circus e CSP, comunicações pontuais são equivalentes a
comunicações de escrita, e vice e versa.

O processo Q realiza uma aposta de seis números na Mega-Sena. Cada número
apostado é comunicado através de uma escrita no canal chosennumber . Os números
apostados pelo processo Q são: 5, 10, 13, 25, 40 e 50. Finalizando a especificação, o
processo Apostar realiza a aposta do processo Q o colocando em paralelo com o pro-
cesso P , cujo conjunto de sincronia é formado por todos os canais da especificação
(chosennumber , terminate e error ). O conjunto de sincronia de um paralelismo de-
termina os eventos nos quais deve haver uma sincronização entre as expressões que são
ramos do paralelismo. Isto é, eventos que ocorrem nos dois ramos do paralelismo, du-
rante uma sincronia, ocorrem apenas uma vez no processo paralelo. No caso de P e Q,
chosennumber ocorre em ambos os processos, mas como chosennumber?n, por exem-
plo, sincroniza com chosennumber !5, os eventos chosennumber?n e chosennumber !5,
em paralelo, têm a mesma semântica do evento isolado chosennumber .5.

Se desejarmos, por exemplo, que estes dois eventos não sincronizem, devemos retirar
do conjunto de sincronia o canal chosennumber . Neste caso, dizemos que há uma inter-
calação (interleaving) entre as ocorrências de chosennumber , pois elas não sincronizam.
Um paralelismo com conjunto de sincronia vazio pode ser feito através do operador inter-
leaving (representado por |||). Aqui vale uma distinção importante. Há de se ter cuidado
com os conceitos de canais e eventos: canais são entidades através das quais é possível
comunicar valores, ou sincronizar. Eventos são a ocorrência de uma comunicação, ou
sincronização em um canal: canais são estáticos e eventos são dinânicos.

A linguagem Circus pode ter o seu aprendizado facilitado com o uso de ferramentas
que ilustrem o seu funcionamento. Circus possui três ferramentas: JCircus [Freitas 2005],
CRefine [Oliveira et al. 2008] e o Circus Model Checker [Freitas 2005]. CRefine é um
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aplicativo que realiza o refinamento de especificações Circus. CRefine recebe como en-
trada uma especificação Circus abstrata, a submete à aplicação de leis de refinamento (es-
colhidas pelo usuário), e retorna uma especificação concreta (refinada). O Circus Model
Checker é uma ferramenta de checagem de modelos para a linguagem Circus como o FDR
[For 1999] de CSP, ou seja, o Model Checker de Circus é capaz de checar se um modelo
em Circus (colocado como entrada no formato de uma especificação) é refinado por outro.
JCircus é um aplicativo que traduz especificações Circus para a linguagem Java. O código
gerado por JCircus faz uso da API de JCSP [Welch 2000, Welch et al. 2008], que é um
subconjunto de Java que fornece construções que permitem a implementação de algumas
primitivas de CSP.

O próximo capítulo introduz conceitos da API de JCSP ao leitor. A compreensão deste
capítulo é importante para o entendimento das extensões realizadas por esta dissertação.

2.2 JCSP
Java Communicating Sequential Processes (JCSP) [Welch 2000, Welch et al. 2008] é

uma API da linguagem Java que implementa primitivas de CSP, como canais e processos.
Um processo em JCSP é uma classe que implementa a interface CSProcess e um método
run, que corresponde ao comportamento do processo. Canais em JCSP comunicam ob-
jetos. Paralelismo em JCSP é implementado através da classe Parallel. Considere os
seguintes processos CSP:

P1 = ch1?x → ch2?y → SKIP ,
P2 = ch1!5→ ch2!7→ SKIP , e
P3 = P1 |[ {| ch1, ch2 |} ]| P2.

O processo P1 realiza uma comunicação de entrada no canal ch1 e armazena o valor
comunicado na variável x , depois realiza uma comunicação de entrada no canal ch2 e ar-
mazena o valor comunicado na variável y , para por último realizar uma terminação bem
sucedida com o processo SKIP . O processo P2 realiza uma escrita do valor 5 no canal
ch1, depois realiza uma escrita do valor 7 no canal ch2, e por fim realiza uma terminação
bem sucedida com SKIP . O processo P3 coloca os processos P1 e P2 em paralelo nos
canais ch1 e ch2. Isto quer dizer que P1 e P2 sincronizarão apenas em ch1 e ch2.

As classes P1, P2 e P3 (a serem definidas a seguir) mostram como P1, P2 e P3 podem
ser implementados na nova versão de JCSP [Welch et al. 2008].

public class P1 implements CSProcess {
Integer x = 0, y = 0;
One2OneChannel ch1;
One2OneChannel ch2;
public P1 (One2OneChannel ch1, One2OneChannel ch2) {
this.ch1 = ch1;
this.ch2 = ch2;

}
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public void run () {
x = (Integer) ch1.in().read();
y = (Integer) ch2.in().read();
(new Skip()).run();

}
}

Na classe P1, podemos observar a declaração de dois números inteiros x e y, e de dois
canais, ch1 e ch2, do tipo One2OneChannel. Um One2OneChannel é um canal cuja uti-
lização é segura para apenas um leitor e um escritor ao mesmo tempo. O método run
de P1 implementa o comportamento do processo P1. Na implementação deste método,
ch1.read() e ch2.read() indicam que P1 lê os valores que foram escritos nos canais
ch1 e ch2, e armazenam os valores lidos nas variáveis x e y, respectivamente. O cons-
trutor de P1 recebe dois canais One2OneChannel , ch1 e ch2 como parâmetros. Colo-
camos estes canais como parâmetros para ilustrarmos uma característica da estratégia de
tradução: na tradução, os canais de cada processo deverão ser passados como parâmetros.
A seguir, exibiremos o código-fonte da implementação do processo P2.

public class P2 implements CSProcess {
One2OneChannel ch1;
One2OneChannel ch2;
public P2 (One2OneChannel ch1, One2OneChannel ch2) {

this.ch1 = ch1;
this.ch2 = ch2;

}
public void run () {

ch1.out().write(new Integer (5));
ch2.out().write (new Integer (7));
(new Skip()).run();

}
}

Em P2, ch1.write (new Integer (5)) e ch2.write (new Integer (7)) indicam
que P2 escreve o inteiro 5 em ch1 e ch2, respectivamente. O valor 5 é instanciado como
um objeto da classe Integer porque os métodos read e write dos canais de JCSP re-
cebem objetos como parâmetro. A seguir, exibiremos o código-fonte de P3.

public class P3 implements CSProcess {
public void run () {
(new Parallel (

new CSProcess [] {
new P1(),
new P2()

}
)).run();

}
}
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O corpo do método run de P3 indica que P1 e P2 serão executados em paralelo, e isto
é assegurado com a instanciação da classe Parallel e a invocação do seu método run.
Além disso, um array de CSProcesses contendo instâncias de P1 e P2 é colocado como
parâmetro de Parallel. Já que as comunicações dos dois processos sincronizam, não há
impasse (deadlock ) na execução em paralelo.

Em JCSP, uma escolha externa pode ser implementada através do uso das classes
Alternative e Guard. Supomos que o usuário deseja implementar o seguinte processo:

P4 = ch1?x→ ch1!5→ SKIP 2 ch2?x→ ch2!7→ SKIP,

O processo P4 nada mais é do que uma escolha externa (símbolo 2) entre dois pro-
cessos CSP com prefixação (símbolo→). O processo da esquerda realiza uma leitura no
canal ch1 e armazena o valor lido em x , depois realiza uma escrita do valor 5 no canal
ch1, e por fim termina. O processo da direita realiza uma leitura no canal ch2 e armazena
o valor lido em x , depois realiza uma escrita do valor 7 no canal ch2, e depois termina.
Como estes dois processos citados estão em uma escolha externa, significa que qualquer
processo que deseje sincronizar com P4, pode sincronizar tanto em ch1!5 quanto em
ch2?x . Se sincronizar com ch1!5, significa que o processo da esquerda foi escolhido. Se
sincronizar com ch2?x , então o processo da direita foi escolhido.
Os canais ch1 e ch2 são os mesmos do exemplo anterior. O trecho a seguir mostra o
código JCSP (o JCSP da versão de AltingBarrier) para o processo P4.

public class P4 implements CSProcess {
public void run () {
Alternative choice = new Alternative (
new Guard [] {

ch1.in(), (1)
ch2.in() (4)

}
);
switch (choice.select()) {
case 0:

ch1.out().write (new Integer (5)); (2)
(new Skip ()).run(); (3)
break;

case 1:
ch2.out().write (new Integer (7)); (5)
(new Skip ()).run(); (6)
break;

}
}

}

No código fonte de P4, os canais ch1 e ch2 têm os seus front-ends colocados em um
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array de guardas, que é colocado como parâmetro do objeto choice, instância da classe
Alternative. O objeto choice oferece os front-ends de ch1 e ch2 para sincronização.
Caso o de ch1 seja o escolhido, o método select, de choice, retorna 0. Caso o de ch2
seja escolhido, o método select retorna 1. Caso o retorno do select seja 0, significa
que o lado esquerdo da escolha externa de P4 foi escolhido, e que daí em diante ch1!5→
SKIP deve ser realizado. Isto é implementado em (2) e (3). De forma análoga, se select
retornar 1, ch2!7→ SKIP deve ser realizado, e isto é implementado em (5) e (6).

Multi-sincronização em JCSP pode ser implementada através de barreiras, e isto é
feito com AltingBarrier [Welch et al. 2008], que é uma classe que representa barreiras
que podem fazer parte de uma escolha externa. Cada barreira tem um front-end no qual
um processo deve estar matriculado. Se um programa que contém barreiras está sendo ex-
ecutado, a sua execução só continua se cada barreira tiver recebido uma sincronização do
processo matriculado nela. A barreira só será liberada quando todos os front-ends que
fazem parte dela estiverem prontos para sincronização. Caso contrário, a barreira per-
manecerá em estado de espera. É importante ressaltar que caso um dos front-ends nunca
esteja pronto para sincronização, isto resultará em um deadlock . Aqui vale uma distinção:
O deadlock a que nos referiremos ao longo do texto (exceto na sub-seção 3.4.1, em que o
deadlock é caracterizado pela espera circular) corresponde a um bloqueio. Suponha que
desejamos implementar em JCSP o processo MultiSync, exibido a seguir:

Process = a→ SKIP
P0 = Process
P1 = Process
P2 = Process
MultiSync = P0 |[{| a |} ]| P1 |[{| a |} ]| P2

Observe que o processo MultiSync é uma multi-sincronização dos processos P0, P1 e
P2 no canal a. O código-fonte a seguir mostra a implementação do processo MultiSync:

public class Process implements CSProcess {
private AltingBarrier a;
public Process (AltingBarrier a) {

this.a = a;
}
public void run () {

a.sync();
(new Skip ()).run();

}
}

public class MultiSync implements CSProcess {
private AltingBarrier [] as;
public void run () {

as = AltingBarrier.create (3);
Process p0 = new Process (as [0]);
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Process p1 = new Process (as [1]);
Process p2 = new Process (as [2]);
(new Parallel (new CSProcess [] {p0, p1, p2})).run();

}
}

Como o canal a do código-fonte anterior é multi-sincronizado, ele é implementado em
JCSP como uma barreira alternante, ou seja, como uma AltingBarrier. Como a é
um atributo de Process, este processo está matriculado em a. No processo Process, a
ocorrência do evento a é representada pela invocação do método sync, da barreira a. Este
método indica que o processo que contém a barreira está disponível para sincronizar em a.
No processo MultiSync, três instâncias de Process são criadas: p0, p1 e p2. Cada uma
destas instâncias recebe como parâmetro um front-end do array de AltingBarrier as.
Como todos os front-ends de as tem um processo matriculado e cada um dos processos
sincroniza no seu front-end , a execução de MultiSync não entra em deadlock .

Apesar das soluções para algumas partes do modelo de concorrência de CSP apre-
sentadas, existem ainda algumas limitações, pois JCSP não implementa completamente
a linguagem CSP. Algumas primitivas, como multi-sincronização, escolha externa, co-
municação e paralelismo são providas de forma parcial. No que diz respeito à multi-
sincronização, como AltingBarrier não oferece a oportunidade de comunicar valores,
só se pode implementar multi-sincronização de forma trivial com canais que não comu-
nicam valores. É possível simular o comportamento de uma comunicação em multi-
sincronização declarando-se um array multi-dimensional de AltingBarrier, em que as
dimensões do array são os valores comunicados (esta idéia será usada na migração de
JCircus à versão mais nova de JCSP). Por exemplo, a comunicação

a.5

pode ser traduzida como

a [5].sync();

em que a é um array unidimensional de AltingBarrier.

A escolha externa é provida de forma parcial porque não é possível colocar processos
em alternância, ou seja, não é possível colocar objetos da interface CSProcess em um
array de Guard, impossibilitando que estes processos estejam contidos em Alternative.
Só é possível colocar canais em alternância. Esta limitação leva a um fator de dificuldade
na implementação da escolha externa em JCSP: em CSP, os operandos de uma escolha ex-
terna são processos, ao passo que em JCSP os operandos de uma alternância são guardas
(canais). Isto torna a codificação de especificações como ((a → SKIP) u (b → SKIP))
2 ((c→ SKIP) u (d→ SKIP)) não trivial, uma vez que as escolhas internas fazem com
que sequer seja sabido se os canais iniciais das ações prefixadas estão sendo oferecidos
ou não. Para que canais possam ser colocados em alternância, eles precisam estar sendo
oferecidos pelo processo, e isto não necessariamente ocorre em especificações como a
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exibida por último.
Comunicação é provida de forma parcial porque os canais disponíveis em JCSP

(Any2OneChannel, One2OneChannel, One2AnyChannel, Any2AnyChannel, e etc) só per-
mitem a comunicação de um valor. A comunicação de mais de um valor por canal pode ser
implementada através de um array multidimensional de AltingBarrier, como descrito
nos parágrafos anteriores.

Apesar de JCSP ter uma classe específica para simular o paralelismo de CSP (Parallel),
esta primitiva não corresponde exatamente ao modelo CSP de concorrência. O único caso
em que o modelo de concorrência de JCSP corresponde exatamente ao de CSP é quando
o conjunto de sincronização corresponde à interseção dos alfabetos dos processos. Nesses
casos, não temos intercalação de eventos mencionados por ambos os processos. Formal-
mente, temos que

P1 |[ {| αP1 ∩ αP2 |} ]| P2

Na expressão anterior, αPk é o alfabeto de canais do processo Pk . Se quisermos, por
exemplo, colocar a→ b→ SKIP e a→ d → SKIP em paralelo, o único paralelismo que
podemos fazer entre estas duas expressões é

a→ b→ SKIP |[ {| a |} ]| a→ d → SKIP ,

com o conjunto de sincronia sendo formado pela intersecção dos canais visíveis de ambos
os lados do paralelismo. Paralelismos como

a→ b→ SKIP ||| a→ d → SKIP

não são diretamente suportados por JCSP.
Esta dissertação visa tratar as limitações de JCSP relativas às primitivas de multi-

sincronização, comunicação e paralelismo. Para barreiras alternantes multi-sincronizadas,
forneceremos a possibilidade de comunicar valores, habilitando assim a multi-sincroni-
zação entre canais que comunicam valores. Relativo à primitiva de comunicação, ela-
boraremos uma estratégia para comunicações com mais de um valor e com decorações
arbitrárias de campos. Relativo ao paralelismo, iremos prover suporte ao modelo de con-
corrência de CSP.

A seção a seguir explicará o framework de testes JUnit. A compreensão desta sub-
seção será importante para o leitor entender a extensão feita, para esta dissertação, do
framework JUnit, chamada JCSPUnit (capítulo 4).

2.3 JUnit
JUnit [Tahchiev et al. 2011] é um framework para testes de unidade em softwares.

Com o JUnit, é possível verificar se classes, métodos e atributos de um programa fun-
cionam da maneira esperada. Esta verificação é feita através da invocação de asserções.
As principais asserções de JUnit são: (i) assertEquals , (ii) assertTrue, (iii) assertNot-
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Null , e (iv) assertSame. Cada uma destas asserções, quando invocada, tenta assegurar
que uma determinada condição é satisfeita. Se a condição for falsa, é disparada uma ex-
ceção, chamada AssertionFailedError , que interrompe o teste. A asserção assertEquals
tenta assegurar que dois objetos são iguais. A asserção assertTrue tenta assegurar que
uma determinada expressão booleana é verdadeira. A asserção assertNotNull tenta as-
segurar que um determinado objeto é nulo, e a asserção assertSame tenta assegurar que
dois objetos são, na verdade, o mesmo objeto.

A seguir definiremos uma classe Java para a qual escreveremos um caso de teste em
JUnit. O nome da classe a ser testada pelo JUnit terá o nome Pessoa.

public class Pessoa implements CSProcess {
public enum Estado {

acordada,
adormecida

};
public Estado estado;
public void dormir () {

estado = Estado.adormecida;
}
public void acordar () {

estado = Estado.acordada;
}
public void start () {

acordar ();
dormir ();

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

Pessoa p = new Pessoa ();
p.start();

}
}

O código-fonte anterior implementa atualizações do estado de uma pessoa, que pode ser:
adormecida, ou acordada. Cada um destes estados é atualizado de acordo com o que a
pessoa faz em um determinado momento. Se a pessoa acorda (método acordar ), o seu
estado é atualizado para acordada. Se a pessoa dorme (método dormir ), o seu estado é
atualizado para adormecida.

Quando o usuário deseja testar um programa com o JUnit, ele deve primeiramente
definir quais serão as classes e os métodos de cada classe a serem testados. Supomos que
ele deseja testar a classe Pessoa. O próximo passo é implementar a classe de testes. O
código a seguir exibe a implementação de um caso de teste para a classe Pessoa.

import junit.framework.TestCase;
public class TestPessoa extends TestCase {

Pessoa pessoa;
protected void setUp throws Exception {
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super.setUp ();
pessoa = new Pessoa ();

}
public void test_pessoa () {

pessoa.dormir ();
assertEquals (pessoa.estado, pessoa.estado.adormecida);
pessoa.acordar ();
assertEquals (pessoa.estado, pessoa.estado.acordada);

}
}

Cada classe de teste em JUnit deve estender a classe TestCase. As classes de testes podem
conter um método chamado setUp, para inicializar e/ou instanciar as classes a serem
testadas (no caso do exemplo da figura anterior, instanciar a classe Pessoa), e um método
chamado tearDown (não está presente no exemplo) para finalizar as classes. Os métodos
que testam a classe em questão devem ter o nome no formato testXXX . Para o caso do
código-fonte anterior, o nome do método é test pessoa. O método assertEquals é uma
asserção, pertence à superclasse TestCase, e verifica se dois objetos são iguais. No caso
da figura anterior, as chamadas a assertEquals verificam se o estado da pessoa é realmente
o estado esperado após a realização de uma ação sua. Quando as classes de testes são
executadas, o primeiro método a ser executado, caso ele esteja implementado, é o método
setUp, seguido da execução dos métodos testXXX (é obrigatório ter pelo menos um
implementado), seguido pela execução de tearDown, caso este esteja implementado. A
classe de testes acima não detecta nenhum erro ou falha, o que indica que os métodos
procedem como esperado.

2.4 JCircus

JCircus [Freitas 2005] é um aplicativo, desenvolvido por Angela Freitas, em Java,
que traduz especificações em Circus para a linguagem Java. Este aplicativo implementa
a estratégia de tradução de Circus para Java desenvolvida por Oliveira [Oliveira 2006].
As especificações recebidas como entrada por JCircus são escritas em LATEX Circus. Para
realizar a compilação das especificações, JCircus usa o parser da Comunidade de Ferra-
mentas de Z (Community Z Tools, ou CZT) [Community Z Tools n.d.] para a linguagem
Circus.

2.4.1 A Ferramenta
JCircus é composto por quatro módulos: (i) O compilador (o parser de CZT), que

retorna uma árvore sintática (Abstract Syntax Tree, ou AST) com os atributos da es-
pecificação Circus de entrada, caso a especificação esteja sintaticamente correta; (ii) o
verificador de tipos (typechecker ), que verifica se a especificação é bem-tipada; (iii) o
pré-processador, que visita os nós da AST, guarda os atributos da especificação (variáveis,
nomes, e tipos) em ambientes e verifica se a especificação está em conformidade com os
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requisitos exigidos para que ela possa ser traduzida; e (iv) o tradutor, que visita os nós da
AST e retorna um pacote com o código Java gerado. O código gerado é distribuído de tal
forma que cada processo da especificação tem um arquivo Java correspondente.

JCircus possui uma interface gráfica amigável e simples com o usuário. Esta interface
gráfica é composta por uma janela, em que o usuário deve entrar com o caminho da
especificação de entrada (caixa de texto precedida pelo campo Input specification), com
o nome do projeto (caixa de texto precedida pelo campo Project name) e com o caminho
do código gerado pela ferramenta (caixa de texto precedida pelo campo Project path).
Os erros de compilação, de verificação de tipos e/ou de conformidade com os requisitos
de tradução, caso existam, são exibidos na caixa de texto precedida pelo campo Log . A
interface gráfica da versão original de JCircus é exibida na figura 2.2.

Figura 2.2: Tela inicial da versão original de JCircus

O código gerado por JCircus, para cada especificação, é dividido em classes e pacotes.
Cada pacote tem um caminho no formato < nomeDoProjeto > .src. < nomeDoPacote >.
Cada processo tem uma classe Java que implementa o seu comportamento. Após a
tradução de Circus para Java, caso não haja erros de compilação, de verificação de tipos,
ou de conformidade com os requisitos de tradução, é exibida uma tela em que o usuário
pode escolher os processos para os quais ele deseja criar uma classe que o executa.

O funcionamento de JCircus será exemplificado através da especificação dada a seguir

channel a : Z
process P =̂ begin

• a?x → SKIP
end
process Q =̂ begin

• a!7→ SKIP
end
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process R =̂ P |[{| a |} ]|Q

A especificação anterior possui três processos: P , Q , e R. P realiza uma leitura no
canal a, enquanto Q realiza a escrita do valor 7 no canal a, e R realiza um paralelismo
entre P e Q em a. Quando esta especificação é submetida a JCircus, não são encon-
trados erros de compilação, nem de verificação de tipos, e nem de conformidade com
os requisitos para tradução. Assim, a especificação é compilada e a tela da figura 2.3 é
exibida.

Figura 2.3: Tela exibida após a compilação bem sucedida, por JCircus, da especificação
exemplo.tex

Uma classe Main, à qual a figura 2.3 se refere, é uma classe que executa um processo
da especificação. Caso o processo contenha algum canal independente, a classe Main do
processo o coloca para ser executado em paralelo com um processo que implementa uma
GUI com botões e campos de texto.

Canais independentes são aqueles que não participam de um paralelismo. Por exem-
plo, no escopo do processo P , como o canal a não participa de um paralelismo, ele é
independente. O canal a também é independente no escopo do processo Q . No escopo
do processo R, no entanto, a é dependente, pois participa de um paralelismo.

Caso não haja canais independentes, Main coloca o processo para ser executado
sem a necessidade de interação com a interface gráfica. Cada campo de texto deve es-
tar associado a um botão. Os botões desta GUI representam os canais do processo, en-
quanto os campos de texto devem receber o valor que o usuário deseja comunicar naquele
canal. Por exemplo, se clicarmos nos três marcadores da figura anterior, serão criadas,
além das classes de processos, as seguintes classes: Main P .java, Main Q .java, e
Main R.java. A execução de Main P consiste da tela da figura 2.4. O comportamento

Figura 2.4: Resultado da execução de Main P

do processo P é equivalente ao comportamento do processo em CSP a?x → SKIP . As-
sim, o processo P aceita qualquer valor no canal a (label Input : CircusInteger ). Na
GUI acima, portanto, caso seja digitado algum valor inteiro e o botão cujo nome é a



2.4. JCIRCUS 19

seja pressionado, não ocorrerá deadlock . O processo Q possui uma GUI correspondente
semelhante à GUI acima. No caso de Q , o valor 7 é aceito numa comunicação pelo canal
a. Qualquer valor digitado diferente de 7 levará a execução de Main Q a um deadlock .
Isto ocorre porque nenhum outro valor está sendo comunicado pelo canal a, apenas o
valor 7.

O projeto do código Java gerado para esta especificação é exibido na figura 2.5. Nesta
figura, podemos observar a presença do pacote paper .src.paper . Este pacote contém

Figura 2.5: Projeto do código gerado por JCircus para a especificação desta subseção

os arquivos Main dos processos P , Q , e R. No código de cada um destes arquivos
Main, há a instanciação do processo ao qual o Main corresponde e de um processo que
executa a GUI do processo ao qual o Main corresponde (caso o processo ao qual o Main
corresponde contenha canais independentes), e há a distribuição de índices de front-end
(com ChannelInfo) para cada um dos dois processos (o processo propriamente dito, e o
processo da GUI que interage com o processo ao qual o Main corresponde). O pacote
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paper .src.paper possui 4 sub-pacotes: axiomaticDefinitions , gui , processes e typing . O
sub-pacote typing possui duas classes: Type e CircusInteger . Ambas implementam o
toolkit matemático de Z para expressões numéricas inteiras.

2.4.2 Estado original
A versão original de JCircus utiliza as versões mais antigas do parser e do typechecker

de CZT, e gera código Java que usa uma versão desatualizada da API de JCSP, que
não tem suporte à multi-sincronização. Isto exigiu a implementação de um protocolo de
multi-sincronização [Woodcock 2003] para que a tradução de canais multi-sincronizados
pudesse acontecer. Mas este não é o único problema do estado original de JCircus.

A estratégia de tradução de Circus para Java utilizada no estado original de JCircus é
descrita com detalhes em [Freitas 2005]. As especificações em Circus são traduzidas da
seguinte maneira:

• Processos em Circus são traduzidos como classes de Java que implementam a inter-
face CSProcess;
• Canais em Circus são traduzidos como instâncias da classe GeneralChannel , que

encapsula o protocolo de multi-sincronização. Cada canal de cada processo deve
ser passado como parâmetro do construtor do processo;
• Ações de processos em Circus são traduzidas como métodos de Java;
• A ação principal de cada processo em Circus é traduzida como o método run do

processo;
• As declarações de variáveis do estado de um processo em Circus são traduzidas

como declarações de variáveis no método run do processo que contém o estado;
• Definições axiomáticas são declaradas como métodos de uma classe chamada Axio-

maticDefinitions . O tipo de retorno de cada método é dado pelo tipo da variável
da definição axiomática;
• Ações guardadas são traduzidas como estruturas if − then− else;
• Escolha interna entre duas ações é implementada através da geração de um número

randômico, implementado no método generateNumber da classe RandomGenerator ,
do arquivo JAR JCircusUtil ;
• Escolha externa entre duas ações é implementada com a classe Alternative, de

JCSP;
• Paralelismo é implementado através da classe Parallel, de JCSP;

Devido também ao fato de JCSP não implementar exatamente o modelo de concorrên-
cia de CSP, só são traduzíveis por JCircus as especificações que estão em conformidade
com os seguintes requisitos (texto extraído de [Freitas 2005]):

1. Um programa Circus é bem formado e bem tipado (estes requisitos são assegurados
pelo parser e pelo verificador de tipos de CZT);

2. Os únicos tipos suportados por JCircus são tipos livres e A (o tipo A é formado por
números inteiros e naturais);
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3. Parágrafos Z são definições axiomáticas da forma v : T | v = e, tipos livres, ou
esquemas da forma [x11, ..., x1n : T1; ...; xn1, ..., xnn : Tn | pred ] usados apenas
para definir o estado de um processo básico;

4. Um nome de variável não pode ser redeclarado em um bloco de variável aninhado
(esta limitação se deve ao fato de a linguagem Java não permitir redeclaração de
variáveis em escopos internos);

5. Abstração (hiding) de canais aparece apenas como o último operador aplicado a
um processo em uma definição de processo. Isto se deve à maneira como os canais
escondidos são instanciados. Canais escondidos são inicializados no construtor
do processo no qual eles são escondidos. Isto significa que eles são visíveis em
qualquer subprocesso ou ação do processo. Assim, se o canal fosse escondido em
alguma ação ou subprocesso, a implementação ficaria imprecisa.

6. Apenas ações prefixadas, guardadas ou não, podem ser operandos de uma escolha
externa (esta exigência vem do fato de que é mais simples identificar os canais
iniciais de uma escolha externa quando os operandos são ações prefixadas);

7. A comunicação em uma ação prefixada em uma escolha externa não pode ser uma
comunicação de saída (output communication);

8. Os conjuntos de sincronia em qualquer composição paralela são a intersecção dos
conjuntos de canais usados pelas ações paralelas ou processos paralelos;

9. Apenas tipos livres podem ser usados para definir tipos de campos de sincronização
em canais e para instanciar canais genéricos (estes são canais que comunicam um
valor cujo tipo só é determinado no momento do uso do canal);

10. Apenas tipos livres são usados como o conjunto de indexação de operadores itera-
dos;

11. Uma multi-sincronização não deve definir mais de um escritor;
12. Multi-sincronizações em um canal devem sempre envolver o mesmo processo;
13. Comunicações que contém múltiplos campos podem conter apenas um campo de

entrada (input field) e de saída (output field), e ele deve aparecer na última posição;

No que diz respeito aos requisitos apresentados da estratégia de tradução, esta dissertação
visa eliminar os requisitos 2, 7, 8, 11, 12 e 13. As regras de tradução de Circus para Java
podem ser encontradas na referência [Freitas 2005].

O estado original de JCircus também possui deficiências no código gerado. Só são
geradas sem erros de compilação as classes Main dos processos que não tem canais que
comunicam mais de um valor. Isto ocorre porque todos os canais, na tradução da classe
Main, são instanciados como GeneralChannel , que é uma classe implementada para
ser utilizada pela estratégia de tradução de JCircus (GeneralChannel faz parte de um
arquivo JAR chamado JCircusUtil ), que encapsula o protocolo de multi-sincronização.
Por exemplo, se tivermos uma especificação em que um dado canal a comunica 3 va-
lores em uma multi-sincronização, na tradução ele deve ser um array tridimensional de
GeneralChannel , em que as posições de cada dimensão são os valores comunicados. Por
exemplo, o canal ntrad , na especificação NT a seguir, faz com que NT não possua uma
tradução de classe Main compilável.

channel ntrad : N × N × N
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process NT =̂ begin
• ntrad .5.6?x → SKIP

end

Na tradução, ntrad é declarado como um GeneralChannel tridimensional, como segue:

GeneralChannel [][][] ntrad;

Há erro de compilação na tradução de ntrad porque o estado original de JCircus não
possui uma tradução para instanciar arrays de GeneralChannel de número de dimensões
arbitrário. Esta dissertação tornará esta tradução possível.

Além disto, o estado original de JCircus só é capaz de gerar uma GUI para um pro-
cesso se ele não tiver canais que comunicam mais de um valor. Prover uma solução
para estas deficiências está no escopo desta dissertação. A figura 2.6 exibe o conjunto de
pacotes do projeto da implementação da versão original de JCircus. O projeto da imple-

Figura 2.6: Projeto do aplicativo JCircus, com os seus pacotes

mentação (figura 2.6) do estado original de JCircus possui 7 pacotes:

1. jcircus.environment : Possui os ambientes da ferramenta. Este pacote possui uma
classe de um ambiente que mapeia identificadores de processos a índices de front-
end de canais (ChanInfoEnv ), uma classe de um ambiente que mapeia nomes de
canais ao uso deles (se são canais de comunicação ou de sincronização, ChanSync-
Env ), e uma classe que armazena todas as informações de ambientes dos canais de
um processo, chamada ProcChanEnv , entre outras;
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2. jcircus.exceptions: possui as exceções para as especificações que não entram em
conformidade com os requisitos para a tradução. Por exemplo, há exceções dis-
paradas para: formatos de comunicação inválidos (não traduzíveis por JCircus o-
riginal), falhas de parsing, falhas de verificação de tipos, entre outras. Este pacote
possui um sub-pacote, chamado runtime, que possui as exceções que podem ser
lançadas durante a execução de JCircus;

3. jcircus.gui : Possui a implementação da tela inicial de JCircus;
4. jcircus.tests: Possui classes que Angela Freitas utilizou para testar a ferramenta;
5. jcircus.translator : Possui uma classe chamada Translator2Java. Esta classe tem

um atributo que visita os nós da AST para realizar o pré-processamento da especifi-
cação (instância de EnvLoadingVisitor ), e um atributo que visita novamente a AST
para traduzir a especificação (TranslatorVisitor ). Após realizarem as suas tarefas,
Translator2Java gera os códigos Main dos processos da especificação (caso o
usuário assim tenha ordenado) e os códigos GUI dos processos. Cada Main coloca
o seu processo para executar em paralelo com a sua GUI;

6. jcircus.util : Possui algumas classes de utilitários, como um gerador de identifi-
cadores para os nós da AST que correspondem a processos Circus (IdCircusPro-
cessGenerator ), uma enumeração que para o tipo de cada nome da AST (Name-
Type), e uma classe de métodos auxiliares (Util );

7. jcircus.visitor : Possui as classes que visitam os nós da AST da especificação de
entrada: EnvLoadingVisitor , e TranslatorVisitor . A primeira implementa visita-
dores de CZT para acessar os nós da AST da especificação de entrada de JCircus e
realizar o pré-processamento da especificação, isto é, construir os ambientes de
tipos, de nomes, de uso de canais e de processos, e checar se a especificação de
entrada pode ser traduzida pela estratégia de tradução. A classe TranslatorVisitor
implementa os visitadores dos nós da AST da especificação de entrada para gerar a
String correspondente ao código da tradução;
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Capítulo 3

Extensões realizadas a JCircus

Esta dissertação realizou extensões ao aplicativo JCircus, visando o aprimoramento
da estratégia de tradução de Circus para Java, e a sua integração com CRefine, que está
implementado usando a versão 1.5.0 do parser de CZT para Circus.

3.1 Migração de JCircus ao novo parser de CZT

A primeira extensão realizada por esta dissertação foi a migração do aplicativo JCir-
cus ao novo parser de CZT para Circus. A versão do parser que JCircus usava em seu
estado original era mais antiga, e tinha muitos conflitos. A migração de JCircus ao novo
parser de CZT visa eliminar estes conflitos e habilitar a integração de JCircus com CRe-
fine, que está atualmente implementada sob o uso do parser mais novo de CZT.

A elevada complexidade do aplicativo JCircus, a ausência de documentação do parser
mais antigo de CZT e a escassa documentação do parser mais novo de CZT tornaram
a adaptação ao novo parser uma tarefa de elevada dificuldade. A adaptação exigiu a
modificação de mais de 300 linhas de código de JCircus. Algumas substituições, como
DeclName (classe que representa, no antigo parser, um nome em uma especificação Cir-
cus) por ZName (classe que representa, no novo parser, um nome em uma especificação
Circus), foram simples de serem feitas. Outras, no entanto, como

basicProcess.getStateSchema() por

(ZName)
((ConstDecl)(ZSchText)basicProcess.getStatePara()

.getSchText()).getZDeclList().get(0)).
getName(),

exigiram a execução e a depuração simultânea das duas versões de JCircus, a original
e a adaptada, para várias especificações de entrada em Circus. Para cada uma das mais
de 300 linhas, durante a depuração, colocou-se um breakpoint para investigar os nós da
AST, a fim de encontrar atributos com conteúdos semelhantes entre as duas árvores sin-
táticas (a do parser antigo e a do parser novo). A adaptação foi validada para mais de 30
especificações, algumas com mais de 200 linhas.
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Na substituição citada, getStateSchema é um método, de um nó da AST do antigo
parser, que retorna o nome do estado de um processo básico (classe BasicProcess). No
novo parser, para retornar o nome do estado de um processo básico, deve-se primeiro
retornar o seu parágrafo de estado (método getStatePara). O método getSchText retorna
um objeto do tipo SchText , que representa um texto de esquema. Dentro deste texto, há
uma lista de nomes (ZDeclList). O primeiro nome (ou seja, o nome da posição 0 da lista)
é o nome do estado.

Os exemplos de validação aos quais nos referimos foram feitos e utilizados para a
validação da estratégia de tradução implementada na versão original de JCircus (eviden-
temente em um momento anterior a esta dissertação). Embora a validação através dos
exemplos não prove a corretude da migração, os exemplos são uma boa fonte de testes,
dado que foram concebidos para exercitar as regras de tradução de JCircus. Um trabalho
futuro interessante seria provar a corretude da migração de JCircus ao novo parser.

Um outro fator que dificultou a tarefa de adaptação foi a mudança da sintaxe de LATEX
para as especificações Circus de entrada. Assim, para que a adaptação fosse validada,
foi necessário primeiramente adaptar a sintaxe das mais de 30 especificações para sin-
taxe de LATEX correspondente ao novo parser. Além disso, a sintaxe de entrada em LATEX
correspondente ao parser anterior não está documentada, o que também contribuiu para
a dificuldade. As especificações foram consideradas válidas quando, para cada uma, o
código gerado pelo JCircus sob o parser novo era idêntico ao código gerado pelo JCir-
cus sob o parser antigo.

3.2 Migração à nova versão de JCSP

A segunda extensão realizada por esta dissertação diz respeito à migração da estratégia
de tradução de Circus para Java à nova versão de JCSP. A migração visa eliminar a neces-
sidade da utilização do protocolo de multi-sincronização e visa prover a tradução da primi-
tiva de multi-sincronização através da utilização de barreiras alternantes (AltingBarrier ).
A substituição visa otimizar em execução, e principalmente em tamanho, o código ge-
rado por JCircus para cada especificação. No exemplo 4 do capítulo 5, fizemos uma
análise comparativa entre as duas estratégias, exibindo os ganhos (e perdas) que a multi-
sincronização com barreiras alternantes fornece.

A migração ao novo JCSP também visa tornar possível a eliminação do requisito
número 7 da seção 2.4.2. Esta eliminação é viável porque é possível colocar as instâncias
da classe AltingBarrier como guardas (Guard ) em alternância (Alternative). Na es-
tratégia de tradução adaptada por esta dissertação, em situações de multi-sincronização,
todos os tipos de comunicação, inclusive aqueles que envolvem canais de saída (output
channels), são traduzidos como invocações do método sync, de AltingBarrier.

A sub-seção que segue explicará o protocolo de multi-sincronização e irá falar sobre
as suas limitações.
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3.2.1 O protocolo e as suas limitações
Na estratégia de tradução da versão original de JCircus, o protocolo de multi-sincroni-

zação foi implementado usando uma solução centralizada com um controlador, que trata
as requisições para multi-sincronização feitas por cada processo participante da multi-
sincronização. O controlador se comunica com os processos através de sincronizações
simples.

Esta implementação, no entanto, possui algumas limitações. Estas limitações levam a
2 requisitos para que a especificação colocada como entrada seja aceita por JCircus. Estes
são os requisitos 11 e 12 do conjunto de requisitos do estado original de JCircus:

• Multi-sincronizações em um canal devem envolver sempre os mesmos processos;
• Uma multi-sincronização não deve definir mais de um escritor;

A primeira exigência listada se deve ao fato de que há apenas um controlador para cada
canal multi-sincronizado. O array de canais from é usado para comunicação entre o con-
trolador e o processo que deseja realizar uma multi-sincronização naquele canal. Como
o array é inicializado no construtor do controlador, ele não pode ser modificado depois.
Assim, o controlador deve sempre interagir com o mesmo processo. Tal exigência não
existe numa multi-sincronização com barreiras alternantes porque não há a necessidade
de um controlador para a sincronização do processo com o canal (barreira alternante).

A segunda exigência listada se deve ao fato de que o protocolo requer que cada pro-
cesso tenha um número de identificação em relação a cada uma das multi-sincronizações
de que ele (o processo) participa e o escritor deve ser o processo com identificação 0.
Com a remoção do protocolo de multi-sincronização, e a sua substituição por multi-
sincronização com barreiras alternantes, esta exigência é automaticamente eliminada.

O uso do protocolo de multi-sincronização se deu pela ausência, na versão de JCSP
utilizada pela versão original de JCircus, de uma construção que simulasse a primitiva
de multi-sincronização. Quando a versão nova de JCSP foi lançada, ela veio com a
classe AltingBarrier , que permite a implementação de canais multi-sincronizados através
de barreiras alternantes. Diante deste cenário, e devido às limitações de que falamos,
tornou-se desejável eliminar o protocolo de multi-sincronização. Tal eliminação é pos-
sível migrando-se a estratégia de tradução para a versão nova de JCSP, que contém bar-
reiras alternantes. A seção que segue expõe as modificações iniciais desta migração.

3.2.2 Modificações iniciais
A adaptação da estratégia de tradução ao novo JCSP requereu modificações simples

em vários trechos de código de JCircus. São elas:

• Substituição das instanciações dos canais do tipo Any2OneChannel ("new Any2-
OneChannel"por "Channel.any2one()");
• Acréscimo do retorno dos front-ends dos canais antes das invocações dos métodos

read (para os canais de entrada) e write (para os canais de saída). Isto acontece
porque os métodos read e write, na mais nova versão de JCSP, não são invoca-
dos pelos canais, e sim pelos seus front-ends. out é o front-end de saída de um
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canal, e in é o front-end de entrada. Supondo que haja um programa em JCSP
implementado na versão utilizada na tradução da versão original de JCircus, e que
possua um Any2OneChannel de nome c, na versão antiga, as invocações de read
e write são feitas como c.read() e c.write(). Na versão nova, estas invocações são:
c.in().read(), e c.out().write();
• Na versão de JCSP utilizada pela estratégia de tradução da versão original de JCir-

cus, o protocolo de multi-sincronização foi implementado na classe GeneralChan-
nel , presente no pacote JCircusUtil .

A principal modificação efetuada na migração ao novo JCSP, no entanto, foi a subs-
tituição do protocolo de multi-sincronização por uma solução que envolve o uso de bar-
reiras alternantes (AltingBarrier ). A seção a seguir detalha esta substituição.

3.2.3 Multi-sincronização com barreiras alternantes
A implementação da multi-sincronização com barreiras foi feita da seguinte forma: a

classe que encapsula o protocolo de multi-sincronização, GeneralChannel , foi mantida,
e nela foi acrescentado um array de AltingBarrier , que guarda os front-ends de todos os
processos matriculados no canal em questão (cada posição do array de AltingBarrier é
um front-end ), e foi acrescentado um atributo do tipo AltingBarrier , chamado end , que
guarda o front-end do processo ao qual o canal pertence. Para determinar o front-end do
processo ao qual o canal pertence, foi implementado o método getProcessSyncEnds , que
é um método que retorna um GeneralChannel com o seu front-end inicializado. Por
exemplo:

process P =̂ begin • a→ SKIP end
process Q =̂ begin • a→ b→ SKIP end
process R =̂ begin • a→ c→ SKIP end

process MS =̂ P |[ {| a |} ]| Q |[ {| a |} ]| R

Na especificação anterior, o processo P é um processo que realiza o evento a, e depois
termina com sucesso (SKIP ). O processo Q realiza o evento a, depois realiza o evento
b, e depois termina com sucesso. O processo R realiza o evento a, realiza o evento c, e
depois termina com sucesso. O processo MS é o paralelismo, no evento a, entre P e o
paralelismo entre Q e R no evento a. Como os conjuntos de sincronização são formados
apenas por a, os processos P , Q e R sincronizam apenas em a. Na tradução de Circus para
Java, os canais são traduzidos como instâncias de GeneralChannel . Mostraremos passo
a passo os conteúdos dos GeneralChannel para cada canal do processo MS . O código
a seguir mostra o conteúdo do GeneralChannel do evento a realizado pelo processo P
(a < P >):

a<P> = GeneralChannel {
AltingBarrier [] ends = {e(P), e(Q), e(R)};
AltingBarrier end = null;

}
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No código anterior, podemos observar a presença de dois atributos: ends , e end . O atri-
buto ends é um array de front-ends de barreira alternante em que cada front-end deve
receber a sincronização de um processo que realiza o evento a. Como P , Q e R realizam
o evento a, sincronizam em a, e estão em paralelo no processo MS , estes três processos
devem estar matriculados em algum front-end do array ends de a. Portanto, o array ends
possui um front-end para o processo P (e(P)), um front-end para o processo Q (e(Q)),
e um front-end para o processo R (e(R)). O atributo end é o front-end de sincronização:
é ele que invocará a sincronização do evento a realizado por P (através do método sync,
de AltingBarrier ). Inicialmente ele está nulo porque ele ainda não foi inicializado. A
inicialização deste atributo é feita através do método getProcessSyncEnds , que será ex-
plicado no decorrer desta seção. O evento a não é realizado apenas por P: Q e R também
o realizam. O conteúdo das ocorrências de a para Q e R serão exibidos como segue.

a<Q> = GeneralChannel {
AltingBarrier [] ends = {e(P), e(Q), e(R)};
AltingBarrier end = null;

}
a<R> = GeneralChannel {

AltingBarrier [] ends = {e(P), e(Q), e(R)};
AltingBarrier end = null;

}

Podemos observar que o atributo ends de a < Q > possui o mesmo conteúdo do atri-
buto ends de a < P > e do atributo ends de a < R >. Isto ocorre porque cada uma
das ocorrências de a, na tradução, devem "saber"com que ocorrências de a elas devem
sincronizar. No processo MS , a < P > deve saber que vai sincronizar com a < Q > e
a < R >, a < Q > deve saber que vai sincronizar com a < P > e a < R >, a < R > deve
saber que vai sincronizar com a < P > e a < Q >. A seguir, são exibidos os conteúdos
dos GeneralChannel b e c.

b<Q> = GeneralChannel {
AltingBarrier [] ends = {e(Q)};
AltingBarrier end = null;

}
c<R> = GeneralChannel {

AltingBarrier [] ends = {e(R)};
AltingBarrier end = null;

}

Como apenas Q realiza o evento b, ends possui apenas um front-end , e este front-end é
de Q (e(Q)). Como apenas R realiza o evento c, o atributo ends de R possui apenas um
front-end , e este front-end é de R (e(R)).

Para que o front-end de a < P > e os dos demais canais sejam inicializados, os
canais, na estratégia de tradução, devem ser submetidos ao método getProcessSyncEnds ,
e os seus conteúdos ficarão como mostra o código a seguir.
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getProcessSyncEnds (id(P), a) = GeneralChannel {
AltingBarrier [] ends = {e(P), e(Q), e(R)};
AltingBarrier end = ends [e(P)];

}
getProcessSyncEnds (id(Q), a) = GeneralChannel {

AltingBarrier [] ends = {e(P), e(Q), e(R)};
AltingBarrier end = ends [e(Q)];

}
getProcessSyncEnds (id(R), a) = GeneralChannel {

AltingBarrier [] ends = {e(P), e(Q), e(R)};
AltingBarrier end = ends [e(R)];

}
getProcessSyncEnds (id(Q), b) = GeneralChannel {

AltingBarrier [] ends = {e(Q)};
AltingBarrier end = ends [e(Q)];

}
getProcessSyncEnds (id(R), c) = GeneralChannel {

AltingBarrier [] ends = {e(R)};
AltingBarrier end = ends [e(R)];

}

Na primeira invocação de getProcessSyncEnds exibida pelo código anterior, os parâme-
tros id(P) e a identificam o canal a < P > (ou seja, o evento a que o processo P realiza).
Podemos observar que os atributos end de cada um dos GeneralChannel estão iniciali-
zados, e isto foi feito por getProcessSyncEnds . Por exemplo, o front-end de a < P > é
e < P >.

O exemplo anterior mostra o resultado de getProcessSyncEnds para canais que não
comunicam valores, mas este método deve também determinar front-ends para canais
que comunicam valores. A seção que segue explica como a primitiva de comunicação
pode ser implementada através de barreiras alternantes.

3.2.4 Comunicação em barreiras alternantes
Na nossa estratégia de tradução, canais que comunicam n valores e são usados pelo

menos uma vez em multi-sincronização serão arrays n-dimensionais de GeneralChannel ,
em que cada índice de dimensão representa um valor comunicado. Se um dado canal chan
comunica dois valores, por exemplo, a sua tradução será como segue:

channel chan : Z x Z⇒ GeneralChannel [][] chan;

A seta (⇒) estabelece uma relação entre a declaração do canal na especificação a ser
traduzida, e a declaração do canal no código a ser gerado. Cada índice do array de
GeneralChannel corresponde ao valor absoluto de um valor comunicado. Por exem-
plo, na especificação que segue



3.2. MIGRAÇÃO À NOVA VERSÃO DE JCSP 31

channel chan : {-4, -2, 0, 2}
process J =̂ begin

• chan.(-2)→ SKIP
end

os valores absolutos dos valores comunicáveis de chan serão: 0 para o valor -4, 1 para
o valor -2, 2 para o valor 0, e 3 para o valor 2. Na tradução, cada canal terá uma classe,
chamada Abs < nome do canal >, que armazenará um mapa que mapeia valores co-
municáveis aos seus valores absolutos. Assim, para o canal chan da especificação do
processo J , -4 será mapeado a 0, -2 será mapeado a 1, e assim por diante.

Na migração ao novo JCSP, comunicações de canais serão traduzidas como execuções
do método sync do front-end end em uma posição de um array de GeneralChannel . Os
valores absolutos dos valores comunicados pelo canal serão os índices das dimensões do
array de GeneralChannel, como segue:

chan.(-4)⇒ chan [Abs chan.abs (−4)].sync();

em que ⇒ simboliza uma relação entre a comunicação na especificação, e a comuni-
cação na tradução. chan.(−4) é uma comunicação com um campo pontual que tem o
valor -4. É bom salientar que o método sync, em chan [Abs chan.abs (−4)] é a invo-
cação do método sync do front-end end , que é atributo de GeneralChannel .

Devido ao número de campos de comunicação arbitrário que os canais podem ter, depen-
dendo da especificação, os canais traduzidos podem ter um número variado de dimensões
em suas declarações. Isto faz com que getProcessSyncEnds deva receber como parâmetro
um array n-dimensional de GeneralChannel , o que torna a sua implementação não-
trivial. A implementação de getProcessSyncEnds deve variar de acordo com o número
de dimensões do canal. Assim, ela foi feita implementando-se um gerador de sobrecarga
de método, chamado GPSEGenerator . Para cada especificação, GPSEGenerator gera
implementações de getProcessSyncEnds da dimensão 0 até a máxima dimensão de um
canal daquela especificação. Estas implementações de getProcessSyncEnds serão en-
capsuladas numa classe, gerada por GPSEGenerator , chamada GPSE . Cada implemen-
tação de GPSE (não importa a dimensão do canal) possui um método chamado index -
Of EndPart , que determina o índice de uma dimensão de um array de GeneralChannel .
O método indexOf EndPart tem 4 parâmetros: o primeiro é a posição do canal, o se-
gundo é a dimensão do canal, o terceiro é o número de dimensões do canal, e o quarto
é o número de valores comunicáveis pelo canal. A figura 3.1 ilustra o funcionamento
de indexOfEndPart . Na figura 3.1, b[1][2] é a quinta possibilidade de comunicação do
GeneralChannel b. Aqui, chamaremos cada uma destas possibilidades de "posições do
GeneralChannel". Os valores das dimensões de b[1][2] são 1 e 2. O número de dimensões
de b é 2, e o número de valores comunicáveis por b é 3 (de 0 a 2). Assim sendo, temos que

indexOfEndPart (5, 0, 2, 3) = 1, e
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Figura 3.1: Esquema explicativo do método indexOfEndPart

indexOfEndPart (5, 1, 2, 3) = 2.

O método indexOfEndPart deverá ser usado por cada sobrecarga de getProcessSyncEnds
para determinar os índices das dimensões do GeneralChannel . Para o caso em que a di-
mensão máxima de um canal na especificação a ser traduzida é 2, uma sobrecarga do
método getProcessSyncEnds é a seguinte:

public static GeneralChannel [][] getProcessSyncEnds
(int x, GeneralChannel [][] gc) {

GeneralChannel [][] b = new GeneralChannel [3][3];
for (int i = 0; i < numberOfEnds(); i++) {

int d0 = indexOfEndPart (i, 0, 2, 3);
int d1 = indexOfEndPart (i, 1, 2, 3);
ChanInfo channelInfo = gc[0][0].getChannelInfo();
b [d0][d1] = new GeneralChannel (channelInfo, channelInfo.get(x));
b [d0][d1].setEnd (gc [d0][d1].getBarrier () [channelInfo.get(x)]);

}
return b;

}

Na sobrecarga de getProcessSyncEnds exibida anteriormente, o método numberOfEnds
calcula o número de possibilidades de comunicação ("posições do GeneralChannel") para
um GeneralChannel , de acordo com o seu número de dimensões e o número de valores
comunicáveis pelo canal (aqui é importante fazer uma distinção: as possibilidades de co-
municação a que nos referimos não são os valores comunicáveis. Por exemplo, um canal
que comunica dois valores de um tipo de conjunto com dois elementos terá 2 valores co-
municáveis, e 4 (2x2) possibilidades de comunicação). O método getChannelInfo retorna
um objeto do tipo ChanInfo. Este objeto possui um mapa hash que mapeia os identifi-
cadores dos processos matriculados no canal aos seus índices de front-end no canal.
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Como as posições do array de GeneralChannel devem ter o mesmo conteúdo, escolheu-
se, por questões de praticidade, a posição de origem (gc [0], gc [0][0], gc [0][0][0], e etc)
como default para ser colocada como parâmetro da instanciação de GeneralChannel .
ChanInfo e getChannelInfo foram implementados por [Freitas 2005], na estratégia de
tradução do estado original de JCircus. A tradução do processo P da seção 3.2.3 em JCSP
é apresentada a seguir.

public class P implements CSProcess {
private GeneralChannel a;
public P (GeneralChannel a) {

this.a = a;
}
public void run () {

(new CSProcess () {
public void run () {

a.sync();
(new Skip ()).run();

}
}).run();

}
}

No processo P do código-fonte anterior, pode-se observar a declaração do atributo a, do
tipo GeneralChannel . Todos os canais visíveis de um processo deverão ser declarados,
no código traduzido, como atributos, e inicializados na instanciação do processo, que
deverá receber o canal como parâmetro. A ocorrência do evento a, na tradução, ocorre
pela invocação do seu método sync.

O procedimento descrito até agora com sincronização através de barreiras alternantes
é utilizado quando houver uma ou mais multi-sincronizações envolvendo o canal. Nem
sempre, no entanto, para um dado canal, ocorre uma multi-sincronização, e dentro de mais
algumas exigências (a serem descritas na próxima sub-seção), a utilização de barreiras
alternantes se torna desnecessária. A seção a seguir explica em que condições o uso de
barreiras alternantes se torna desnecessário.

3.2.5 Casos de sincronização sem barreiras alternantes
Visando economizar memória, a multi-sincronização com barreiras alternantes só será

utilizada quando necessário. Casos de sincronização simples serão tratados com um
canal do tipo One2OneChannelSymmetric, chamado channel4simplesync, que tam-
bém será encapsulado em GeneralChannel . Assim, leituras e escritas consistirão das
invocações dos métodos read e write do canal encapsulado channel4simplesync, que
serão realizadas através das invocações dos métodos pTimerSimpleRead e pTimerSimpleWrite,
implementados para GeneralChannel .

Para uma dada especificação, um canal chan só terá suas comunicações traduzidas
sem o uso de barreiras se os seguintes requisitos forem satisfeitos:
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• chan não é utilizado nenhuma vez em ambiente multi-sincronizado;
• chan não realiza nenhuma comunicação complexa. Uma comunicação complexa é

aquela que tem pelo menos uma decoração de entrada (?) em um de seus campos
que não é o último campo (a explicação de comunicações complexas será dada na
sub-seção 3.3);
• chan não realiza nenhuma comunicação com o seu último campo sendo um campo

pontual (dot field );
• chan não é um canal de sincronização, ou seja, chan comunica valores

Para assegurar os requisitos acima, foram criados os seguintes ambientes:

• ChanDotFieldEnv : ambiente que mapeia um nome de canal a uma variável booleana
que indica se aquele canal realizou na especificação uma comunicação cujo último
campo é um campo pontual;
• ChanTransMSEnv : ambiente que mapeia um nome de canal a um valor booleano

que indica se aquele canal foi utilizado em alguma multi-sincronização na especifi-
cação;
• ChanComplexCommEnv : ambiente que mapeia um nome de canal a uma variável

booleana que indica se aquele canal realizou alguma comunicação complexa na
especificação;

O último requisito pode ser assegurado através do ambiente ChanSyncEnv , implemen-
tado por Angela Freitas na versão original de JCircus. Cada um dos ambientes acima
encapsula uma variável do tipo HashMap, e são construídos durante a fase de pré-proces-
samento de JCircus, em EnvLoadingVisitor (inclusive são declarados em escopo global).
Um outro ambiente foi criado, chamado ChanDimEnv , que mapeia um nome de canal
a um valor inteiro que representa a dimensão do array de GeneralChannel . Este ambi-
ente é construído da seguinte forma: Primeiramente visita-se as declarações de canais na
AST da especificação de entrada, e guarda-se o mapeamento do canal à sua dimensão
como se ela fosse o número de valores que o canal pode comunicar. A seguir, verifica-se
se os 4 requisitos citados procedem para o canal. Caso procedam, a dimensão do canal é
decrescida de um. Isto ocorre porque o último valor será comunicado através de channel -
4simplesync. A tradução da comunicação em Java também é diferente. Consideremos a
especificação a seguir.

process P1 =̂ begin • a.5.6?x → SKIP end
process P2 =̂ begin • a.5.6!3→ SKIP end

Já que a especificação desta figura, que contém o processo NotMS , satisfaz os 4 requi-
sitos para a tradução sem a utilização de barreiras, os processos serão traduzidos sem a
utilização de AltingBarrier . Assim, se comunicam 3 valores, serão traduzidos como um
GeneralChannel bidimensional, e as suas leituras e escritas serão implementadas como
pTimerSimpleRead e pTimerSimpleWrite. As traduções dos processos da especificação
anterior são exibidas nas classes do código-fonte que segue.
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public class P1 implements CSProcess {
private GeneralChannel [][] a;
private Abs_a abs_a;
public P1(GeneralChannel[][] a){

this.a = a;
this.abs_a = new Abs_a ();

}
public void run(){

(new CSProcess(){
public void run(){

{
Integer x = (Integer) (1)

a (2)
[(new CircusInteger(5)).getValue()] (3)
[(new CircusInteger(6)).getValue()] (4)

.pTimerSimpleRead(); (5)
(new Skip()).run(); (6)

}; (7)
(new Skip()).run();

}
}
).run();

}
}

No código-fonte de P1, as linhas de (1) a (5) indicam que a comunicação a.5.6?x é
traduzida como uma leitura de sincronização simples (pTimerSimpleRead ), ou seja,
traduzida como uma comunicação que efetua uma leitura (decoração ?) no seu último
campo e que não participa de ambiente multi-sincronizado. Os inteiros 5 e 6 devem ser
armazenados como parâmetros de CircusInteger , para atender ao sistema de tipos de
Circus.

O código-fonte da tradução do processo P2 é exibido a seguir.

public class P2 implements CSProcess {
private GeneralChannel [][] a;
private Abs_a abs_a;
public P2(GeneralChannel[][] a){
this.a = a;
this.abs_a = new Abs_a ();

}
public void run(){

(new CSProcess(){
public void run(){

a (1)
[(new CircusInteger(5)).getValue()] (2)
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[(new CircusInteger(6)).getValue()] (3)
.pTimerSimpleWrite ((new CircusInteger(3)).getValue()); (4)

(new Skip()).run(); (5)
; (6)
(new Skip()).run();

}
}
).run();

}
}

No código-fonte anterior, as linhas de (1) a (4) indicam que a comunicação a.5.6!3 é
traduzida como uma escrita de sincronização simples (pTimerSimpleWrite), ou seja,
como uma comunicação que efetua uma escrita (decoração !) no seu último campo e que
não participa de ambiente multi-sincronizado.

O código-fonte da tradução do processo NotMS (definido na página 24) é exibido a
seguir.

public class NotMS implements CSProcess {
private GeneralChannel [][] a;
public NotMS (GeneralChannel [][] a) {

this.a = a;
}
public void run () {

(new CSProcess () {
new Parallel () {

new CSProcess [] {
(new CSProcess () {

public void run () {
new P1(a).run();

}
}),
(new CSProcess () {

public void run () {
new P2(a).run();

}
})

}
}

}).run();
}

}

No código-fonte anterior, P1 e P2 são instanciados e suas instâncias são postas para
executarem em paralelo. Observe que a instanciação do canal a, em P1 e P2, é feita sem



3.3. TRADUÇÃO DE COMUNICAÇÕES COMPLEXAS 37

o uso de getProcessSyncEnds , porque estes processos não utilizarão barreiras alternantes
em suas comunicações.

A adaptação da tradução ao novo JCSP foi validada com as especificações ante-
riores e com 2 especificações intituladas MultiSyncComplexComm, e MultiSyncMS
(estes exemplos estão disponíveis no site http://www.cs.york.ac.uk/circus/). Na validação,
checou-se o conteúdo da tradução (isto é, se os canais utilizavam corretamente os atrib-
utos de GeneralChannel ). A primeira testa o requisito que exige que uma comunicação
seja traduzida com o uso de barreiras alternantes se o canal efetua uma comunicação com-
plexa. A segunda testa o requisito que exige que uma comunicação seja traduzida com o
uso de barreiras alternantes se o canal tem intercalação forçada ao menos uma vez. Por
fim, a terceira testa o requisito que exige que uma comunicação seja traduzida com o uso
de barreiras alternantes se o canal está em um ambiente multi-sincronizado ao menos uma
vez.

Embora barreiras alternantes permitam efetuar multi-sincronização sem o uso de um
protocolo, elas não são suficientes para implementar a primitiva de comunicação. A-
pesar de haver comunicações facilmente traduzíveis, como c.5 (que é traduzida como c
[abs(5)].sync()), a tradução de comunicações com decorações arbitrárias de campos não
é trivial, e é mais uma extensão realizada para esta dissertação. A seção a seguir explica
esta importante extensão.

3.3 Tradução de comunicações complexas
A terceira extensão desta dissertação é a tradução de expressões com comunicações

complexas. A intenção desta seção é estender a estratégia de tradução a fim de permitir
a tradução de comunicações com números de campos arbitrários, e com ordens de deco-
ração arbitrárias, que a versão original de JCircus não suporta. O requisito número 12 da
seção 2.4.2 indica que, para uma especificação em Circus ser traduzida para Java, comu-
nicações que contém múltiplos campos só podem ter um campo de entrada ou saída, e ele
deve ser o último campo da comunicação. Ou seja, se tivermos um canal chan, tal que

channel chan : Z x Z x Z x Z

só podemos efetuar comunicações como por exemplo chan.3.10.2.5, chan.4.5.6?x , e
chan.4.5.6!78. Comunicações como chan?x?y?z?w , e chan!5.2?x?y não podem ser
efetuadas pela estratégia de tradução da versão original de JCircus. Daremos a definição
de "comunicações complexas" às comunicações que não são traduzíveis pelo aplicativo
JCircus em sua versão original.

Definição : Uma comunicação efetuada por um dado canal chan é denominada "comuni-
cação complexa" quando pelo menos um dos campos desta comunicação, exceto o último,
é um campo de saída (output field ) ou um campo de entrada (input field ). Qualquer co-
municação que não satisfaça estes requisitos é denominada "comunicação simples".

A tradução de comunicações complexas será feita através da expansão das comunicações
como um array de guardas a ser colocado em alternância (com Alternative). No caso
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de tipos de conjuntos, os limites da expansão são o valor do primeiro elemento e o valor
do último elemento da lista de elementos do conjunto. Há alguns problemas quando as
expressões dos processos de Circus se tornam mais elaboradas:

1. E se tivermos uma escolha externa ações com comunicações complexas?
2. E se as comunicações complexas comunicam valores negativos em alguns campos?
3. E se as comunicações complexas não comunicarem valores do tipo A, mas de um

tipo de conjunto determinado pelo usuário?

Visando responder as perguntas acima, e tornar possível a tradução de comunicações com-
plexas, restringiremos o conjunto de expressões com comunicação complexa traduzíveis
por JCircus. Serão traduzíveis por JCircus as expressões com comunicações complexas
que satisfizerem as seguintes condições:

1. Os canais da expressão são do tipo A (com um intervalo de valores comunicáveis
mínimo e máximo determinado pelo máximo valor absoluto colocado como en-
trada pelo usuário), ou do tipo de conjunto de números inteiros, ou do tipo livre da
especificação, ou do tipo de um produto cartesiano formado por estes dois tipos;

2. se a expressão tiver uma escolha externa entre ações com comunicações complexas,
estas ações deverão ser ou prefixadas ou escolhas externas;

A primeira limitação se deve à forma como uma comunicação é traduzida em nossa es-
tratégia. Como os valores absolutos dos valores comunicados são passados como posições
de um array, eles devem ser de tipos finitos. Traduções de tipos infinitos levariam a um
tamanho infinito do array, o que impediria a tradução. E é exatamente por este motivo que
deveremos determinar um máximo valor absoluto para os canais que comunicam valores
de tipos infinitos (como Z, por exemplo). A segunda limitação se deve a uma limitação
do JCSP: Não é possível traduzir escolha externa entre ações que não sejam prefixadas.
Prover a implementação da estratégia de tradução para comunicações complexas não é
uma tarefa trivial porque barreiras alternantes não possuem a primitiva de comunicação.
Isto faz com que seja necessário expandir as possibilidades de valores comunicados. O
método de tradução de comunicações complexas se dividirá nas seguintes partes:

1. Expansão das possibilidades de comunicação da comunicação complexa;
2. Acesso aos valores das variáveis da possibilidade escolhida;
3. Tradução de ações prefixadas com comunicação complexa;
4. Tradução de escolha externa entre ações prefixadas com comunicação complexa.

Explicaremos cada uma destas partes a seguir.

3.3.1 Expansão das possibilidades da comunicação
A primeira parte da estratégia de tradução é a expansão das possibilidades da comuni-

cação complexa. As possibilidades da comunicação complexa são todas as combinações
de valores que um canal pode comunicar em seus campos de comunicação. Por exemplo,
considere a seguinte comunicação:
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chan?x?y ,

com chan : {0, 1} × {0, 1, 2, 3}. Como o tipo do canal chan é um produto carte-
siano entre os conjuntos {0, 1} e {0, 1, 2, 3}, e os dois campos da comunicação com-
plexa chan?x?y são campos com decoração de entrada, chan pode comunicar 0 ou 1 no
primeiro campo, e qualquer valor presente no intervalo [0, 3], no segundo campo. Assim,
há 8 possibilidades de comunicação:

chan.0.0,
chan.0.1,
chan.0.2,
chan.0.3,
chan.1.0,
chan.1.1,
chan.1.2, e
chan.1.3.

Quando o canal da comunicação comunicar algum valor de um tipo infinito (por exemplo,
Z), os limites de valores comunicáveis serão determinados pelo máximo valor absoluto
colocado como entrada em JCircus. Por exemplo, se o máximo valor absoluto é 6 (e o
mínimo, por default, é 0), Só 6 - 0 + 1 = 7 valores serão comunicáveis no tipo Z. No
caso do tipo Z, pega-se os 3 primeiros números negativos, os 3 primeiros positivos, e o 0,
formando o intervalo [-3, 3]. Assim, se o valor absoluto é 6 e o canal comunica um valor
inteiro, o intervalo de valores do número inteiro é [-3, 3]. Este é o caso da comunicação
complexa c?x !0?z , do canal

c: Z x {0, 2, 4} x {6, 8, 10},

com Z no intervalo de -3 a 3, cujas possibilidades de comunicação são exibidas na figura
3.2, a qual exibe as possibilidades de comunicação para comunicações complexas como
c?x!0?z. A comunicação é expandida como escolhas das suas possibilidades. Na estraté-
gia, cada possibilidade será um front-end de barreira alternante que será colocado em
um array de guardas, que contém todas as possibilidades. Este array de guardas é colo-
cado em alternância, e a guarda escolhida será determinada pela posição da possibilidade
escolhida no array de guardas.

A próxima parte da estratégia explica como, a partir do índice da possibilidade es-
colhida, determinar os valores da variável de cada campo de entrada da comunicação
complexa.

3.3.2 Acesso aos valores das variáveis da possibilidade escolhida

A segunda parte para a tradução de comunicações complexas é determinar os valores
das variáveis da comunicação correspondentes à guarda escolhida. Já que a guarda es-
colhida é retornada através do seu índice, a pergunta é: como, através de um índice de
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Figura 3.2: Possibilidades de uma ação prefixada que possui a comunicação complexa
c?x !0?z

guarda escolhida, encontrar os valores das variáveis da comunicação? Ou seja, no caso
de c?x !0?z , supondo que se sabe que a guarda escolhida foi a 15, como saber o valor
de x e z? A solução escolhida para tratar este problema envolverá a construção de um
ambiente, no código gerado, que mapeará cada valor de índice de guarda a um ambi-
ente de variáveis que armazena os valores das variáveis para aquela guarda. A figura 3.3
destaca a possibilidade de um índice, e indica o conteúdo do ambiente de variáveis para
aquele índice. O ambiente que fará o mapeamento do índice ao ambiente de variáveis se
chamará mapFromSelectToVarEnv . O conteúdo do ambiente, para a comunicação com-
plexa c?x !0?z , é exibido na figura 3.4. É a partir do conteúdo desta figura que o código
gerado tem condições de retornar os valores de x e z , utilizando o índice da possibilidade
escolhida. Estes valores são utilizados na estratégia de tradução de ações prefixadas com
comunicação complexa, e na estratégia de escolha externa entre ações prefixadas com
comunicação complexa.

3.3.3 Tradução de ações prefixadas com comunicação complexa

Até agora vimos como podemos expandir as guardas de uma comunicação complexa,
e acessar os valores das variáveis correspondentes à guarda escolhida. Tudo isto foi útil
para que possamos explicar como ações prefixadas com comunicação complexa podem
ser traduzidas. Assim, a estratégia de tradução para uma ação prefixada com comunicação
complexa é exibida no código-fonte a seguir (depois das duas figuras).
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Figura 3.3: Ambiente de variáveis para uma determinada guarda escolhida da comuni-
cação complexa.

Figura 3.4: Conteúdo de mapFromSelectToVarEnv para c?x!0?z

int select;
CCMaps <Nome do processo>_<label> ccMaps_<label>

= new CCMaps_<Nome do processo>_<label> ();
select = (new Alternative (

new Guard [] {
<Guardas da comunicação complexa>

}
)).select ();
<Instruções de acesso aos valores das variáveis da comunicação>
<Tradução da parte prefixada da ação>
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No código anterior, podemos observar que as guardas da comunicação complexa ficarão
em um array de Guard, submetido como parâmetro de Alternative, e que as instruções
de acesso aos valores das variáveis da comunicação ficam antes da tradução da parte
prefixada da ação.

O código gerado para expressões com comunicações complexas é dividido em dois
arquivos Java por processo. Um arquivo possui a tradução e tem o nome do próprio
processo, e o outro arquivo é o arquivo de mapas de comunicação complexa, chamado
CCMaps < Nome do processo > < label > .java. No código-fonte anterior, podemos
observar a presença da instanciação do objeto ccMaps < label >, da classe CCMaps <
Nome do processo > < label >. É esta a classe que encapsula o ambiente mapFrom-
SelectToVarEnv .

As comunicações podem ser encontradas não apenas em ações prefixadas, como tam-
bém em escolhas externas entre duas ou mais ações prefixadas. Explicaremos a seguir
como é o código gerado para escolhas externas entre ações prefixadas com comunicação
complexa.

3.3.4 Tradução de escolha externa entre ações prefixadas com comu-
nicação complexa

A estratégia de tradução de comunicações complexas para ações prefixadas pode fazer
parte da estratégia de tradução de qualquer tipo de ação e processo em Circus, excetuando-
se ações e processos de escolha externa. Isto se deve à maneira através da qual a escolha
externa é implementada: quando há uma escolha externa entre duas ou mais ações prefi-
xadas, os conjuntos de guardas das ações prefixadas têm que ser unidos em um único array
de guardas. Isto exige a criação de mais um ambiente para armazenar, de acordo com um
valor de select de Alternative (ou seja, de acordo com o índice da possibilidade esco-
lhida), qual foi o ramo da escolha externa escolhido, para permitir a implementação do
switch da escolha. Assim, este ambiente foi implementado para a estratégia de tradução, e
o seu nome é mapLeftOrRight . Suponha a seguinte ação de escolha externa formada por
duas ações prefixadas como definido a seguir: c?x !0?z → SKIP 2 c!5.1?w → SKIP , em
que os 3 campos de c comunicam valores inteiros. Como visto anteriormente, a comuni-
cação c?x !0?z tem 21 guardas. Assim, como c?x !0?z está do lado esquerdo da escolha,
as guardas de 0 a 20 são mapeados a 0, e o restante é mapeado a 1, que representa o lado
direito da escolha.

mapLeftOrRight =
{

0→ 0;
1→ 0;
2→ 0;
...
20→ 0;
21→ 1;
22→ 1;
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23→ 1;
}

A estratégia para escolha externa entre ações prefixadas com comunicação complexa é
exibida a seguir.

int select;
CCMaps_<Nome do processo>_<label> ccMaps_<label>

= new CCMaps_<Nome do processo>_<label> ();
select =

(new Alternative (
new Guard [] {

<Guardas da comunicação do ramo 0 da escolha>
<Guardas da comunicação do ramo 1 da escolha>
<Guardas da comunicação do ramo 2 da escolha>
...
...
<Guardas da comunicação do ramo n da escolha>

}
)

).select();
switch ((((Integer)ccMaps_<label>.mapLeftOrRight.get(select)).intValue()) {

case 0: {
<Instruções de acesso aos valores das

variáveis da comunicação de CC0>;
<Tradução da ação A0>;
break;

}
case 1: {

<Instruções de acesso aos valores das
variáveis da comunicação de CC1>;

<Tradução da ação A1>;
break;

}
...
...
case n: {

<Instruções de acesso aos valores das
variáveis da comunicação de CCn>;

<Tradução da ação An>;
break;

}
}

O código-fonte anterior exibe a tradução para a escolha externa
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CC0→ A0 2

CC1→ A1 2

...

...
2 CCn → An ,

em que cada CCi representa uma comunicação complexa, e cada Ai representa a ação
que é prefixada pela sua comunicação correspondente. Neste código-fonte, podemos ob-
servar que o valor retornado por mapLeftOrRight será usado no switch da escolha. Cada
case do switch implementará a parte de cada ação que foi prefixada pela sua comunicação
complexa, com as instruções de acesso aos valores das variáveis, e a tradução de cada
ação.

A estratégia de tradução para comunicações complexas foi validada para uma especi-
ficação que contém 7 processos: Três cujas ações principais são prefixadas com comuni-
cações complexas, um que implementa uma escolha interna entre ações prefixadas com
comunicação complexa, um que implementa um paralelismo entre ações prefixadas com
comunicação complexa, dois que exercitam escolhas externas entre ações prefixadas com
comunicação complexa. A especificação é exibida a seguir.

channel chan, chan2: N × N × N
channel chan3: N × { 0, 3 }
channel chan4: { 0, 2 } × { 0, 3 }
channel chan5: { 0, 2 } × N × { 0, 3 }
process SCC0 =̂ begin

• chan4?x?y→ SKIP
end
process SCC1 =̂ begin

• chan?x?y.1→ SKIP
end
process SCC2 =̂ begin

• chan.3?z?w→ SKIP
end
process SCC3 =̂ begin

• (chan.3?z?w→ SKIP ) 2 (chan2.1?a?b→ SKIP )
end

process SCC4 =̂ begin
• (chan.3?z?w→ SKIP ) u (chan2.1?a?b→ SKIP )

end
process SCC5 =̂ begin

• ((chan.3?z?w→ SKIP ) |[ | {| chan, chan2, chan3 |} | ]|
(chan2.1?a?b→ SKIP )) u (chan3?d!3→ SKIP )

end
process SCC6 =̂ begin
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• (chan.3?z?w→ SKIP ) 2 (chan2.1?a?b→ SKIP ) 2 (chan3?d!3→ SKIP )
end

Na especificação anterior, os processos SCC 0, SCC 1 e SCC 2 exercitam a tradução de
ações prefixadas com comunicação complexa. Os processos SCC 3 e SCC 6 exercitam a
escolha externa entre ações prefixadas com comunicação complexa. O processo SCC 4
exercita a escolha interna entre ações prefixadas com comunicação complexa, e o pro-
cesso SCC 5 exercita o paralelismo entre ações prefixadas com comunicação complexa.

Embora seja possível realizar paralelismo entre ações com comunicações complexas,
cada paralelismo deve satisfazer uma condição: O conjunto de sincronização deve ser
a interseção entre os conjuntos de canais de cada ramo do paralelismo. No modelo de
concorrência de CSP, no entanto, o usuário pode definir conjuntos de sincronização ar-
bitrários para paralelismos. Visando eliminar esta limitação, e estender JCircus para o
modelo de concorrência de CSP, a seção que segue explica mais uma extensão realizada
a JCircus, que é o suporte à tradução do paralelismo de CSP para JCircus.

3.4 Suporte à tradução do paralelismo de CSP para JCir-
cus

JCSP permite a implementação do paralelismo através da classe Parallel . Uma instân-
cia desta classe recebe um array de CSProcesses, e quando o seu método run é invocado,
os processos do array são postos para executarem em paralelo.

O problema da classe Parallel é que ela implementa apenas o paralelismo de Hoare
[Hoare 1985], ou seja, o paralelismo em que os processos sincronizam nos eventos que
eles tem em comum. Assim sendo, se colocarmos os processos a seguir em paralelo

process P1 =̂ begin • a→ b→ d→ SKIP end
process P2 =̂ begin • a→ c→ c→ SKIP end

o único paralelismo que podemos efetuar entre estes processos em JCSP é o paralelismo
P1 [| a |] P2. Isto ocorre porque αP1 ∩ αP2 = {a, b, d} ∩ {a, c} = {a}, em que α corres-
ponde ao alfabeto do processo. Paralelismos como

P1 |[ {| b |} ]| P2
P1 ||| P2
P1 |[ {| b, c |} ]| P2

não são diretamente suportados por JCSP. Como conseqüência, não são suportados pela
versão original de JCircus. A intenção desta seção é prover uma estratégia de tradução
de Circus para Java para qualquer tipo de paralelismo. A provisão de uma estratégia de
tradução para qualquer tipo paralelismo não é trivial. Ela exigiu a investigação de um
método para forçar a intercalação entre dois processos que sincronizam em um mesmo
evento. Em processos como ((a → SKIP ||| a → SKIP) |[ {| a |} ]| a → SKIP), a per-
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gunta é: o que pode ser feito para forçar a intercalação entre os dois primeiros a’s? Além
disso, como garantir que a semântica, após a renomeação, não é alterada? A seguir serão
discutidas algumas idéias que tivemos para este fim.

3.4.1 Intercalação forçada através de compartilhamento de front-ends
Para que possamos entender esta sub-seção, é necessário inicialmente fazermos um

esclarecimento sobre o significado de deadlock. Em todo o texto, excetuando-se esta
sub-seção, usamos a palavra deadlock para caracterizar uma situação de sincronização
mal-sucedida entre um conjunto de eventos que desejam sincronizar. Este é o conceito
de deadlock em CSP, e por conseqüência, o conceito de deadlock em Circus. Na sub-
seção 3.4.1, por outro lado, o deadlock é utilizado no seu conceito usual: denota espera
ocupada.

Como visto anteriormente, é possível implementar multi-sincronização em JCSP através
do uso de barreiras alternantes, em que cada canal é uma barreira. O processo P4, definido
a seguir

P1 = P2 = P3 = c → SKIP
P4 = (P1 |[ {c} ]| P2) |[ {c} ]| (P3)

é representado pela barreira da figura 3.5. Em JCSP, a sincronização entre processos

Figura 3.5: Barreira correspondente ao processo P4 definido anteriormente

em um canal é simbolizada pela sincronização de CSProcesses em diferentes front-ends
deste canal. Na figura 3.5, a execução do programa só continua se todos os processos
matriculados em c sincronizarem em seus respectivos front-ends de c. Enquanto há um
ou mais front-ends sem um processo sincronizado, a barreira c pára a execução do pro-
grama. As setas para baixo da figura anterior representam as execuções dos processos.

Considere agora o processo P5, definido a seguir:

P5 = (P1 ||| P2) |[ {c} ]| P3
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Observe que o processo P5 não pode ser representado pela barreira da figura anterior,
pois P1 e P2 não devem sincronizar em c ao mesmo tempo. Ao invés disso, o que deve
acontecer é a espera do processo P3 pela sincronização de um dos outros dois processos,
P1 ou P2, seguida da oferta do evento c pelo processo que ainda não sincronizou com
P3. Em outras palavras, há a necessidade de um artifício em JCSP que permita efetuar
uma sincronização simples entre P3 e P1 ou P2, e que depois libere um dos front-ends
da barreira para que uma nova oferta do evento c seja feita pelo processo que não sin-
cronizou com P3 ainda. A figura 3.6 ilustra esta situação: há uma disputa entre P1 e P2
pela utilização do front-end 0. Ainda que P1 e P2 realizem o evento c, como ambos

Figura 3.6: Barreira correspondente ao processo P5 definido anteriormente

disputam um mesmo front-end , não há como ambos sincronizarem ao mesmo tempo no
canal c, e isto caracteriza uma intercalação forçada. Quando um dos processos vencer a
disputa pelo front-end , ele deverá sincronizar no front-end , e depois liberá-lo para que
o outro processo possa sincronizar também. A liberação do front-end em JCSP pode ser
implementada através do método reset , de AltingBarrier .

Uma solução para a intercalação forçada através de compartilhamento de front-end
chegou a ser implementada, mas posteriormente ela apresentou problemas. A execução
do código Java gerado por JCircus para a tradução da expressão a seguir, por exemplo,
entrou em deadlock :

P0 = a → SKIP 2 b → SKIP
P1 = b → SKIP
P2 = b → SKIP 2 a → SKIP
P3 = a → SKIP
P4 = (P0 |[ {b} ]| P1) ||| (P2 |[ {a} ]| P3)

Para explicar a razão do deadlock , primeiramente vamos exibir uma figura que repre-
senta o mapeamento de front-ends para cada processo participante do paralelismo em
P4. Podemos observar, pela figura 3.7, que P0 está mapeado aos dois front-ends da
barreira a. Isto ocorre porque, de acordo com o processo P4, P0 deve disputar a barreira
a com P2 e P3, que estão mapeados, respectivamente, aos front-ends 0 e 1. P1, por
outro lado, não é mapeado a nenhum front-end da barreira a porque o evento do canal a
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Figura 3.7: Mapeamento de front-ends para o exemplo

não é realizado por P1. Como P2 e P3 sincronizam em a, eles devem ser mapeados a
front-ends diferentes de a. Também podemos observar, pela mesma figura, que P0 deve
disputar com P2 também a barreira b. Como P2 também disputa a barreira b com P1,
P2 também deve ser mapeado ao front-end 1 de b, ao qual P1 é mapeado. Como P1
sincroniza com P0 em b, os dois são mapeados a front-ends diferentes de b. Por fim, P3
não realiza o evento b. Por este motivo, ele não é mapeado a nenhum front-end de b.

Pode ocorrer um deadlock indesejado no processo P4 porque há possibilidades de
espera ocupada em ambas as barreiras, a e b. Por exemplo, em a, caso P0 tenha sin-
cronizado no front-end 0, ele só liberará este front-end se já tiver também sincronizado
no front-end 1, e vice-versa. Pode ocorrer espera ocupada se P0 tiver sincronizado em 0
e o front-end 1 estiver sendo usado por outro processo, o que gera o deadlock .

Precisamos de uma estratégia de tradução para o paralelismo que seja livre de deadlocks
indesejados. A estratégia a ser descrita a seguir satisfaz esta exigência.

3.4.2 Intercalação forçada através de renomeação de canais
Problemas com comunicações indesejadas na tradução de composições paralelas acon-

tecem porque JCircus considera apenas os nomes de canais para instanciá-los. No entanto,
o uso de nomes diferentes evitam sincronizações indesejadas, mas precisam ser bem con-
trolados para evitar:

(1) Remoção de sincronizações desejadas e
(2) modificação da interface do processo.

A abordagem de JCircus para implementar o paralelismo de CSP usa renomeação para
forçar a intercalação desejada. Ela consiste dos seguintes passos:

1. Identificação dos ramos do paralelismo;
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2. Construção de uma lista de sincronizações possíveis para cada canal. Cada sin-
cronização é um conjunto de identificadores de ramos e indica que aqueles ramos
devem sincronizar no canal dado.

3. Definição da renomeação para cada canal de cada ramo do paralelismo;

4. Processamento da renomeação;
5. Atualização da especificação original;
6. Abstração da renomeação da interface;

Cada um destes passos será explicado para o exemplo da figura 3.8, que nos mostra um
paralelismo cujo conjunto de sincronia possui o evento a. Este paralelismo tem como

Figura 3.8: Expressão que será usada para explicar a estratégia de renomeação do par-
alelismo.

ramos uma ação prefixada (a→ SKIP) e uma intercalação entre uma outra ação prefixada
(a → SKIP), e entre um outro paralelismo cujo conjunto de sincronia é formado por a.
Este outro paralelismo possui como ramos duas expressões iguais, ambas intercalações:
(a→ SKIP) ||| (a→ SKIP).

PASSO 1: IDENTIFICAÇÃO DOS RAMOS DO PARALELISMO

Os ramos de um paralelismo são as sub-expressões que fazem parte de cada expressão
paralela. Na expressão da figura 3.8, as sub-expressões são todas as ações prefixadas que
participam de um paralelismo. Cada sub-expressão que é um ramo não pode consistir
de um paralelismo ou de uma intercalação. Como todas as ações prefixadas são iguais a
a → SKIP , todos os ramos de ações prefixadas serão iguais a a → SKIP . A figura 3.9
mostra a expressão com os índices dos ramos do paralelismo.

Baseados na identificação dos ramos, nós construímos as listas de sincronização, como

Figura 3.9: Identificação dos ramos do paralelismo
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descrito a seguir.

PASSO 2: CONSTRUÇÃO DE UMA LISTA DE SINCRONIZAÇÕES DO PARALE-
LISMO

Uma vez que os ramos estão determinados e indexados, há condições de as listas de
sincronização do paralelismo serem determinadas para cada canal da expressão. Como a
é o único canal da expressão da figura anterior, será construída apenas uma lista de sin-
cronizações, e o canal a será mapeado a ela.

As listas de sincronizações são construídas identificando-se todas as possibilidades de
sincronia da expressão. No exemplo dado pela figura 3.9:

• Para o ramo 2, há uma possibilidade em que ele sincroniza com o ramo 4, e outra
em que ele sincroniza com o ramo 5. Portanto, {2, 4} e {2, 5} são dois conjuntos
de sincronia associados à expressão da figura anterior;
• Para o ramo 3, há uma possibilidade em que ele sincroniza com o ramo 4, e outra

em que ele sincroniza com o ramo 5. Portanto, {3, 4} e {3, 5} são dois conjuntos
de sincronia associados à expressão da figura anterior;
• Os pares {2, 3} e {4, 5} estão intercalados em a, e assim não integram a lista de

sincronizações;
• O ramo 1 está intercalado com os pares {2, 4}, {2, 5}, {3, 4} e {3, 5}, e portanto

não pertencerá a nenhum destes conjuntos;
• Para o ramo 0, há uma possibilidade em que ele sincroniza apenas com o ramo 1,

e outra em que ele sincroniza com o conjunto {{2, 4}, {2, 5}, {3, 4} e {3, 5}}.
Assim, os conjuntos de sincronia da expressão inteira estão no seguinte conjunto:
{{0, 1}, {0, 2, 4}, {0, 2, 5}, {0, 3, 4} e {0, 3, 5}};

O resultado final do segundo passo é a lista <{0, 1}, {0, 2, 4}, {0, 2, 5}, {0, 3, 4} e {0, 3,
5}>, indicando que as possibilidades de sincronização, para o evento a, são:

• O ramo 0 sincroniza com o ramo 1;
• O ramo 0 sincroniza com os ramos 2 e 4;
• O ramo 0 sincroniza com os ramos 2 e 5;
• O ramo 0 sincroniza com os ramos 3 e 4;
• O ramo 0 sincroniza com os ramos 3 e 5.

PASSO 3: DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DE RENOMEAÇÃO DE CADA RAMO
DO PARALELISMO

Construída a lista de sincronizações, o passo seguinte para a implementação do para-
lelismo é a determinação dos índices de renomeação de cada ramo do paralelismo para
cada canal. Isto é feito verificando-se em que índice de conjuntos de sincronia cada ramo
aparece. A lista <{0, 1}, {0, 2, 4}, {0, 2, 5}, {0, 3, 4} e {0, 3, 5}> tem 5 elementos. O
elemento de índice 0 é o conjunto de sincronia {0, 1}, o de índice 1 é {0, 2, 4}, e assim
por diante. Assim, temos que:
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• O ramo 0 aparece nos conjuntos de índices 0, 1, 2, 3 e 4;
• O ramo 1 aparece apenas no conjunto 0;
• O ramo 2 aparece nos conjuntos 1 e 2;
• O ramo 3 aparece nos conjuntos 3 e 4;
• O ramo 4 aparece nos conjuntos 1 e 3;
• Por fim, o ramo 5 aparece nos conjuntos 2 e 4;

Os índices de conjuntos aos quais cada ramo pertence correspondem aos índices de reno-
meação do canal visível em questão. Por exemplo:

• O ramo 0, correspondente à ação a→ SKIP, será modificado para:
a→ SKIP [a← a0, a← a1, a← a2, a← a3, a← a4]

• O ramo 1, correspondente a uma outra ação a→ SKIP, será modificado para:
a→ SKIP [a← a0]

• O ramo 2, correspondente a uma outra ação a→ SKIP, será modificado para:
a→ SKIP [a1← a2]

• O ramo 3, correspondente a uma outra ação a→ SKIP, será modificado para:
a→ SKIP [a3← a4]

• O ramo 4, correspondente a uma outra ação a→ SKIP, será modificado para:
a→ SKIP [a1← a3]

• O ramo 5, correspondente a uma outra ação a→ SKIP, será modificado para:
a→ SKIP [a2← a4]

As expressões entre colchetes são as renomeações. Cada renomeação possui um ou mais
pares de renomeação. Cada par de renomeação consiste de uma relação entre o nome
antigo do canal visível e o seu novo nome. Em nomeantigo → ACT [nomeantigo ←
nomenovo], por exemplo, o par de renomeação "nomeantigo← nomenovo"indica que o
nome do canal, que era nomeantigo, passa a ser nomenovo. Assim, a expressão é equi-
valente a nomenovo → ACT, em que ACT é uma ação que é prefixada pelo evento cujo
canal é nomenovo. Em relação a

a→ SKIP [a← a0]

esta é equivalente a

a0→ SKIP.

Para casos em que temos um nome de canal que participa como o nome antigo de mais
de um par de renomeação (como por exemplo, em a → SKIP [a ← a1, a ← a2]), cada
par corresponderá a um ramo de uma escolha externa entre as versões renomeadas de a
→ SKIP . Por exemplo,

a → SKIP [a ← a1, a ← a2]

é equivalente a
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a1→ SKIP 2 a2→ SKIP .

Uma vez que os índices de renomeação estão determinados, o próximo passo para o de-
senvolvimento do método de paralelismo descrito por esta seção é o processamento da
renomeação, que será descrito como segue.

PASSO 4: PROCESSAMENTO DA RENOMEAÇÃO

A aplicação da renomeação é simples, mas é necessário levar em conta se a renomeação
é funcional (apenas uma renomeação por canal). Renomeação funcional (por exemplo, o
branch 1) é mais simples: Referências ao canal são substituídas por referências ao novo
nome do canal na AST. Uma renomeação não-funcional tem dois ou mais nomes novos
para o mesmo canal. Nesses casos, referências ao canal devem ser substituídas pela es-
colha externa dos novos nomes. A substituição da renomeação não-funcional pela escolha
externa é justificada pela definição B.31, do Cálculo de Refinamento de Circus. Por ex-
emplo, o ramo 2 é substituído por

a1→ SKIP 2 a2→ SKIP

Esta abordagem foi provada com o uso do FDR [For 1999].

PASSO 5: ATUALIZAÇÃO DA AST

O passo final da estratégia de tradução para o paralelismo de CSP é a atualização da
Árvore Sintática Abstrata (AST) da especificação. No nosso exemplo, a nova AST cor-
responde à ação apresentada na figura 3.10. A abordagem apresentada aqui foi verificada
usando o FDR. No entanto, está claro que os canais precisam ser novamente renomeados
para o nome original de cada um, no nível mais alto da especificação. Isto ocorre porque,
do contrário, não haveria sequer um refinamento de traces.

Figura 3.10: Ramos renomeados
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Em CSP, renomeação inversa é trivial. Entretanto, a implementação em JCSP requer
um tratamento interno na GUI que interage com o usuário, e este tratamento é explicado
em sequencia.

PASSO 6: ABSTRAINDO A RENOMEAÇÃO DA INTERFACE

O ambiente externo precisa ser alheio à renomeação usada na nossa estratégia. Isto é
alcançado alterando-se o comportamento da GUI gerada por JCircus. Toda vez que o
usuário pressionar um botão, ele deve esperar que o sistema interaja com o evento se o
evento que corresponde àquele botão está disponível. Nada deve acontecer, caso con-
trário. Internamente, a interface tenta se comunicar com cada uma das possibilidades do
canal correspondente em ordem randômica. Para cada um destes canais, a interface es-
pera um determinado tempo. Se ela expira, a próxima possibilidade é tentada, e assim por
diante. Se a última possibilidade também expira, nada acontece.

Pela perspectiva do usuário, o canal original é a única possibilidade de interação. No
entanto, internamente na GUI, o canal é substituído por uma comunicação em qualquer
uma das sincronizações possíveis nos novos nomes dados àquele canal. Esta abordagem
também foi modelada e provada através do FDR.

O procedimento descrito até agora implementa o paralelismo para expressões (ações)
que não possuem ações de chamada (call actions), nem chamadas recursivas, e para
expressões que não possuem processos em paralelo. No entanto, há casos em que as
expressões de paralelismo podem ter construções que as impedem de serem diretamente
aplicadas ao método. Chamaremos estes casos de casos especiais. Há 7 casos especiais:

• Ações prefixadas com mais de um canal visível;
• Ações de chamada sem recursão;
• Ações de chamada cujo conteúdo possui chamadas recursivas;
• Paralelismo entre paralelismos prefixados;
• Paralelismo entre processos Circus sem parâmetros;
• Paralelismo entre processos Circus parametrizados;
• Paralelismo entre escolhas externas com ações seqüênciais.

Cada um destes casos especiais será explicado como segue.

CASO ESPECIAL 1: AÇÕES PREFIXADAS COM MAIS DE UM CANAL VISÍVEL

A transformação da AST de ações paralelas em que os ramos são ações prefixadas com
um único canal visível cada foi exibida nos passos explicados anteriormente. Quando os
ramos do paralelismo são ações prefixadas com mais de um canal visível (a → b → c →
SKIP , por exemplo), no entanto, os ramos deverão passar por uma transformação pre-
liminar. Esta transformação é responsável por desmembrar uma ação prefixada em uma
ação formada pela seqüência entre ações prefixadas com um único canal visível cada. Por
exemplo, suponha que a seguinte ação prefixada é ramo de um paralelismo.

ACTION =̂ a → b → c → SKIP
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Podemos observar que a ação ACTION , prefixada, possui 3 canais visíveis: a, b e c.
Como esta ação possui mais de um canal visível, ela deve ser desmembrada em uma
seqüência de ações prefixadas com um único canal visível cada. O resultado do desmem-
bramento é exibido na ação ACTION’, a seguir:

ACTION’ =̂ a→ SKIP; b→ SKIP; c→ SKIP; SKIP

Este desmembramento corresponde a aplicações sucessivas da lei de prefixação C.100
[Oliveira 2006], do cálculo de refinamento de Circus (seção A.1 do Apêndice). Cada op-
erador ";"de ACTION’ representa uma seqüência entre duas ações. A ação à esquerda
ocorre antes da ação direita de cada ação sequencial. Na ação ACTION’, a → SKIP
ocorre antes de b→ SKIP, que por sua vez ocorre antes que c→ SKIP.

O desmembramento da ação prefixada em ações sequenciais permite não apenas que
o número de ramos resultantes de uma renomeação seja igual ao número de pares de
renomeação, como também que cada ramo resultante seja uma ação prefixada com ape-
nas um canal visível, o que diminui a complexidade da AST. Por exemplo:

ACTION” = ACTION’ [a← a0, a← a1, b← b0, b← b1, c← c0, c← c1]

O processamento da renomeação da ação ACTION” resulta em uma ação com 6 ações
prefixadas com um canal visível cada, como mostra a expressão a seguir:

ACTION” =
(a0→ SKIP 2 a1→ SKIP);
(b0→ SKIP 2 b1→ SKIP);
(c0→ SKIP 2 c1→ SKIP);
SKIP

Sem o desmembramento, o número de ramos do resultado da renomeação seria igual à
multiplicação do número de vezes que cada canal visível aparece nos pares de renomeação,
e o número de canais visíveis de cada ramo seria igual ao número de canais visíveis da
ação prefixada não-desmembrada. Por exemplo, a ação ACTION”’ a seguir:

ACTION”’ = ACTION [a← a0, a← a1, b← b0, b← b1, c← c0, c← c1]

é equivalente à seguinte expressão:

ACTION”’ =
(a0→ b0→ c0→ SKIP) 2 (a0→ b0→ c1→ SKIP) 2
(a0→ b1→ c0→ SKIP) 2 (a0→ b1→ c1→ SKIP) 2
(a1→ b0→ c0→ SKIP) 2 (a1→ b0→ c1→ SKIP) 2
(a1→ b1→ c0→ SKIP) 2 (a1→ b1→ c1→ SKIP)
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Na renomeação de ACTION”’, cada canal visível aparece em dois pares de renomeação: a
aparece em a← a0 e a← a1, b aparece em b← b0 e b← b1, e c aparece em c← c0 e c←
c1. Assim, o número de ramos do resultado da renomeação é 2*2*2 = 8 ramos. O número
de canais visíveis de cada ramo é 3, o mesmo número de canais visíveis da ação ACTION.

CASO ESPECIAL 2: AÇÕES DE CHAMADA SEM RECURSÃO

O segundo caso especial ocorre quando há ramos do paralelismo que são ações de chamada
(call actions) que não realizam chamada recursiva. Quando uma ação de chamada é de-
tectada como ramo de um paralelismo, ela deve ter o seu conteúdo expandido na ação
paralela. Por exemplo, suponha o seguinte processo Circus:

process P =̂ begin
A =̂ a→ B
B =̂ b→ SKIP
• A ||| (a→ SKIP)

end

Nas ações do processo P, os conteúdos de A e B devem ser expandidos. O processo
P’, definido a seguir, corresponde a uma versão do processo P com os conteúdos de A e
B expandidos em todas as suas ações:

process P’ =̂ begin
A =̂ a→ b→ SKIP
B =̂ b→ SKIP
• (a→ b→ SKIP) ||| (a→ SKIP)

end

O passo seguinte é o desmembramento descrito no caso especial 1. O processo P” e-
xibe o resultado:

process P” =̂ begin
A =̂ a→ SKIP; b→ SKIP; SKIP
B =̂ b→ SKIP
• (a→ SKIP; b→ SKIP; SKIP) ||| (a→ SKIP)

end

O processo P”, então, está em condições de ser aplicado ao método de paralelismo des-
crito por esta sub-seção.

CASO ESPECIAL 3: AÇÕES DE CHAMADA CUJO CONTEÚDO POSSUI CHAMADAS
RECURSIVAS
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No caso de processos com ações paralelas cujos ramos do paralelismo são ações recur-
sivas, as chamadas recursivas precisam ser removidas. Isto pode ser feito mudando-se
a notação utilizada para representar a ação recursiva: substitui-se a chamada recursiva
pela versão da ação em notação de ponto fixo (µX • Ação; X ). Esta substituição é pura-
mente sintática, e isto é assegurado pela semântica denotacional de Circus [Oliveira 2006].
Suponha o seguinte processo Circus:

process PREC =̂ begin
A =̂ a→ B
B =̂ a→ B
• A ||| B

end

Aplicando o método descrito no caso especial 1, obtemos o processo PREC’, exibido
a seguir:

process PREC’ =̂ begin
A =̂ a→ SKIP; B
B =̂ a→ SKIP; B
• A ||| B

end

A ação principal do processo PREC’ possui uma intercalação entre duas chamadas de
ação, A e B . A ação A, na verdade, é uma seqüência entre a→ SKIP e a chamada de B , e
a ação B é na verdade a seqüência entre a → SKIP e a chamada de B . A ação B possui
uma chamada a ela própria, recursiva. Assim, a chamada de B deve ser substituída por
uma versão da ação B em notação de ponto fixo. A árvore sintática do processo PREC’
deve ser alterada para a do processo PREC”, que é exibido a seguir:

process PREC” =̂ begin
A =̂ a→ SKIP; µ XB • (a→ SKIP; XB)
B =̂ µ XB • (a→ SKIP; XB)
• (a→ SKIP; µ XB • (a→ SKIP; XB)) ||| (µ XB • (a→ SKIP; XB))

end

Podemos observar, nas ações dos parágrafos de A e B no processo PREC”, que a ação

a→ SKIP; B

teve a sua sintaxe alterada para a da ação

µ XB • (a→ SKIP; XB).

Além disso, os conteúdos de A e B foram expandidos na ação principal, que não con-
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tém mais chamadas de ação. Assim, PREC” pode ser aplicado ao método de mudança da
árvore sintática descrito por esta sub-seção, ou seja, pode ser submetido a: determinação
dos ramos do paralelismo, construção das listas de sincronização para os canais do para-
lelismo e processamento da renomeação.

CASO ESPECIAL 4: PARALELISMO ENTRE PARALELISMOS PREFIXADOS

O método de implementação do paralelismo descrito nesta sub-seção indica que cada
sub-expressão de um paralelismo que não é um paralelismo deve ser identificado com
um único ramo cada. Por exemplo, na figura 3.9, temos uma ação paralela entre ações
paralelas formadas por ações prefixadas, em que cada ação prefixada é identificada como
um ramo do paralelismo. Mas há um caso em que é necessário identificar sub-expressões
de uma ação (que é ramo de um paralelismo) como diferentes ramos. Por exemplo, em

(a→ (a→ SKIP ||| a→ SKIP)) ||| (a→ (a→ SKIP ||| a→ SKIP)),

há uma intercalação entre duas ações prefixadas, ambas iguais a

(a→ (a→ SKIP ||| a→ SKIP))

Assim, inicialmente, estas ações prefixadas devem ser identificadas como mostra a figura

Figura 3.11: Ramos da intercalação principal

Figura 3.12: Determinação de ramos válida para o método de mudança da AST da sub-
seção 3.4.2

3.11, em que podemos observar que cada lado da intercalação é identificado como um
único ramo (o ramo 1 está intercalado com o ramo 2). Mas os ramos 1 e 2 são inter-
calações prefixadas, o que exige que cada a→ SKIP de cada ramo seja considerado como
fazendo parte de um ramo diferente. Assim, a determinação final dos ramos da expressão
é exibida na figura 3.12.

CASO ESPECIAL 5: PARALELISMO ENTRE PROCESSOS CIRCUS



58 CAPÍTULO 3. EXTENSÕES REALIZADAS A JCIRCUS

O método descrito pela sub-seção 3.4.2 é válido apenas para paralelismos ou intercalações
de ações Circus presentes em um processo básico. No entanto, podemos ter um processo
que seja um paralelismo entre dois ou mais processos Circus. Por exemplo, o processo
PPCPAR, definido como segue, não é diretamente aplicável ao método de paralelismo
descrito por esta seção:

channel a, b
process PPC1 =̂ begin

• a→ SKIP
end
process PPC2 =̂ begin

• b→ SKIP
end
process PPCPAR =̂ PPC1 |[ {| a, b |} ]| PPC2

Para tornar possível a tradução deste processo, é preciso transformá-lo num processo
básico. Como o comportamento de cada processo Circus é dado pelo comportamento
de sua ação principal, o paralelismo entre os processos é equivalente ao paralelismo das
ações principais de cada processo do paralelismo. Assim, para transformar um processo
paralelo em um processo básico é necessário: Unir os estados dos processos participantes
do paralelismo, e incluir esta união no processo básico resultante; unir os parágrafos de
cada processo participante do paralelismo, e incluir esta união no processo básico resul-
tante; e colocar a ação principal resultante do paralelismo. Este procedimento corresponde
à definição B .43 do Cálculo de Refinamento de Circus [Oliveira 2006], que será exibida
a seguir.

P |[ cs ]| Q =̂ begin
state State P .State ∧ Q .State
P .PPar ∧Ξ Q .State
Q .PPar ∧Ξ P .State
• P .Act |[ α (P .State) | cs | α (Q .State) ]| Q .Act

end

O estado do processo P |[ cs ]| Q corresponde à junção dos estados individuais de P e
Q . P .State representa o estado do processo P , e Q .State representa o estado do pro-
cesso Q . A operação P .PPar ∧Ξ Q .State corresponde à junção de cada expressão de
esquema dos parágrafos P .PPar com ∧Ξ Q .State. Isto quer dizer que as expressões de
esquema de P .PPar não devem alterar os componentes de estado do processo Q . De
forma análoga, a operação Q .PPar ∧Ξ P .State representa o conjunto de parágrafos de
Q em que cada expressão de esquema de cada Q .PPar não altera os componentes de
estado do processo P . α (P .State) e α (Q .State) são os alfabetos de nome (name sets)
dos processos P e Q . O conjunto cs é o conjunto de sincronização do paralelismo.
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Aplicando a transformação preliminar descrita por esta seção ao processo paralelo
PPCPAR, obtemos o processo PPCPAR′, que será exibido como segue.

channel a, b
process PPC1 =̂ begin

• a→ SKIP
end
process PPC2 =̂ begin

• b→ SKIP
end
process PPCPAR =̂ begin

• a→ SKIP |[ | {| a, b |} | ]| b→ SKIP
end

CASO ESPECIAL 6: PARALELISMO ENTRE PROCESSOS PARAMETRIZADOS

Quando há a necessidade de intercalação forçada e os processos participantes de um para-
lelismo possuem parâmetros, é necessário, antes de transformá-los em processos básicos,
processar os valores dos parâmetros dentro dos corpos de cada processo participante do
paralelismo. Isto é, substituir as chamadas de parâmetro pelas expressões passadas como
parâmetro. Por exemplo, o processo PARAMPROC, definido na especificação a seguir:

channel chan : Z
process PARAMP =̂ x : Z • begin

• chan.x→ SKIP
end
process PARAMPROC =̂ PARAMP (5) ||| PARAMP (5) ||| PARAMP (5)

deve ser substituído pelo processo PARAMPROC’, definido a seguir:

process PARAMPROC’ =̂ begin
• chan.5→ SKIP ||[ {} | {} ]|| chan.5→ SKIP ||[ {} | {} ]|| chan.5→ SKIP

end

Esta substituição foi necessária porque haverá uma intercalação forçada no canal chan
quando PARAMPROC ′ for submetida ao método de paralelismo descrito por esta seção.
Como há intercalação forçada e paralelismo entre processos Circus, o processo PARAM -
PROC foi transformado em um processo básico.

CASO ESPECIAL 7: PARALELISMO COM ESCOLHAS EXTERNAS ENTRE AÇÕES
SEQUENCIAIS

Por limitações do JCSP, a escolha externa só é traduzível se os ramos da escolha forem
ações prefixadas, ou se forem formados por escolhas externas entre ações prefixadas, e
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assim por diante. Diante da implementação de nossa solução para o paralelismo, uma
situação que pode ocorrer é que uma escolha externa de uma ação paralela inicialmente
traduzível pode se tornar intraduzível após a atualização da AST. Por exemplo:

channel a : Z
process PAREXT =̂ begin

• (a→ b→ c→ SKIP 2 b→ a→ SKIP) ||| (a→ b→ SKIP 2 b→ a→ SKIP)
end

Como cada ramo de cada escolha externa do paralelismo é uma ação prefixada com mais
de um canal visível, o caso especial 1 nos leva a transformar cada uma destas ações pre-
fixadas em ações seqüenciais. Só que a escolha externa só é traduzível, em JCircus, se ela
for entre ações prefixadas, ou entre escolhas externas entre ações prefixadas, e assim por
diante. A solução para este caso é manter a prefixação pelo canal inicial, e só transformar
em seqüencial a parte prefixada da ação. Por exemplo:

a→ b→ c→ SKIP

deve ser transformada em

a→ (b→ SKIP; c→ SKIP; SKIP).

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CASOS ESPECIAIS

O método de paralelismo através de renomeação foi concebido para ações Circus em
que todos os canais são diretamente visíveis. Um canal de uma dada ação Circus é di-
retamente visível na definição daquela ação quando não há nenhuma chamada recursiva
separando o canal da definição da ação. Por exemplo:

AIND =̂ a → BDIR
BDIR =̂ b → SKIP

Nas ações acima, o canal b é diretamente visível pela ação BDIR, mas não é diretamente
visível por AIND . Já o canal a é diretamente visível pela ação AIND .

Se há um caso de especificação em que há um paralelismo que não é paralelismo de
ação ou em que o paralelismo de ação possui um canal que não é diretamente visível por
aquela ação, então este é um caso especial. As exceções a esta regra foram o caso especial
1 (ações prefixadas com mais de um canal visível), o caso especial 4 (paralelismo entre
paralelismos prefixados), e o caso especial 7.

• O caso especial 1 veio de uma possibilidade de otimização: Se transformamos a
ação prefixada em ações sequenciais entre ações prefixadas com um canal cada,
podemos reduzir significativamente o número de novos ramos da AST transfor-
mada;
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• O caso especial 4 nada mais é do que um caso em que um paralelismo pode ter mais
de um índice de ramo;
• O caso especial 7 é um caso em que a transformação da AST pode tornar in-

traduzível uma especificação inicialmente traduzível quando colocada como en-
trada em JCircus. Como o método de paralelismo por renomeação pode introduzir
escolhas externas na especificação, e nem todas as expressões com escolha externa
são traduzíveis, é necessário assegurar que as escolhas externas não impediram a ex-
pressão de ser traduzida. Para isto, basta assegurar que não há ações não-prefixadas
ou ações sem ser de escolha externa como ramos da escolha. O único caso em que
isto acontece é descrito no caso especial 7.

A seguir, falaremos um pouco sobre a implementação deste método de paralelismo.

IMPLEMENTAÇÃO

O método de paralelismo descrito por esta subseção foi implementado como um mó-
dulo que transforma a AST da especificação de entrada de JCircus. O módulo é exe-
cutado antes da fase de pré-processamento de JCircus, como mostra a figura 3.13. O

Figura 3.13: Diagrama que representa o funcionamento de JCircus com o módulo trans-
formador da AST

módulo transformador da AST efetua as transformações preliminares dos casos especi-
ais descritos por esta sub-seção, constrói as listas de sincronização para cada canal de
cada ação de cada processo da AST, e efetua a transformação dos ramos dos paralelis-
mos. Antes de transformar os ramos, no entanto, o transformador mantém, para cada
ação transformada, uma cópia do parágrafo da ação transformada. Cada transformação é
feita com base no conteúdo de sua cópia. Isto evita inconsistências na hora de transformar
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ações que tem chamadas de outras ações. A estratégia de tradução do paralelismo de CSP
para Circus foi provada com o uso do FDR.

O módulo transformador foi dividido em 12 classes presentes no projeto de JCircus,
no pacote jcircus.parallelism. As classes totalizam cerca de 3000 linhas de código Java.

3.4.3 Considerações finais
Como pôde ser visto pelas duas seções anteriores, prover uma estratégia de tradução

para o modelo de concorrência de CSP, em JCircus, não foi uma tarefa trivial. Ela re-
quereu a investigação e implementação de duas candidatas a extensão: o paralelismo
através de compartilhamento de front-ends , e o paralelismo através de renomeação. O pa-
ralelismo através do compartilhamento de front-ends provou não ser livre de deadlocks,
então este foi descartado. Por outro lado, o paralelismo através de renomeação provou ser
livre de deadlocks. Este, então, foi o método escolhido para o paralelismo de CSP a ser
implementado para JCircus.

3.5 Suporte à tradução de uma GUI livre de deadlocks
A versão original de JCircus já possuía estratégia de tradução para gerar GUIs que

interagem com os processos do código Java gerado por JCircus. Esta estratégia, no en-
tanto, é limitada, visto que ela só funciona para canais que comunicam no máximo um
valor. Isto ocorre porque a antiga estratégia só gerava no máximo um campo de texto
para cada canal. Classes Main e GUI de processos com canais que comunicam mais
de um valor eram geradas com erros de compilação. Além disso, a execução não era
livre de deadlocks. Isto ocorria porque, em JCSP, sincronizações mal-sucedidas levam o
programa a deadlock .

A intenção desta seção é apresentar uma solução que permita a tradução de uma GUI
para a execução de processos com canais que comunicam um número arbitrário de va-
lores. Além disso, temos também a intenção de eliminar a ocorrência de deadlocks na
execução de cada GUI, substituindo o deadlock por uma mensagem de sincronização
mal-sucedida. Cada mensagem de sincronização será colocada em uma área de texto da
GUI. As atualizações realizadas serão explicadas nas seções que seguem.

3.5.1 General Channel Array Generator
O problema de tradução de GUI para a execução de processos com canais que co-

municam um número arbitrário de valores exigiu inicialmente um método para inicializar
arrays multi-dimensionais de GeneralChannels. Isto ocorre porque, no código traduzido,
canais que comunicam n valores são instâncias n-dimensionais de GeneralChannel .
Visando atender a esta exigência, esta dissertação implementou a classe GC ArrayGe-
nerator (presente no pacote jcircus.generators , da versão de JCircus para esta disser-
tação), que gera, para cada especificação, uma classe que contém as implementações dos
inicializadores de arrays de GeneralChannel da dimensão 0 até a dimensão máxima uti-
lizada por um canal na especificação. O nome da classe gerada é GCArray , e os nomes
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dos métodos são: create0array (para canais que não comunicam valores), create1array
(para canais que comunicam 1 valor), create2array , create3array , e etc.

3.5.2 Timeout para eliminar a ocorrência de deadlock

A GUI gerada pela versão original de JCircus não era livre de deadlocks. Em JCir-
cus antigo, se não ocorresse sincronização entre o processo e a sua GUI, havia deadlock .
A GUI ficava sem resposta para tentativas de fechamento de tela, e era necessário fi-
nalizar a execução à força. Visando eliminar a ocorrência de deadlocks, implementamos
um tempo de expiração (timeout) para todas as tentativas de sincronização entre a GUI e
o seu processo. Isto foi conseguido colocando-se o front-end de cada GeneralChannel
do processo em alternância com uma instância da classe CSTimer , que implementa o
timeout . CSTimer é um tipo de guarda (classe Guard ) que, passado um determinado
tempo, sempre é selecionado. O front-end que estiver em alternância com o timeout só
é escolhido se conseguir sincronizar antes do tempo de expiração.

Em JCircus, o timeout para front-ends de barreiras alternantes foi implementado no
método timerSync. Este método coloca o front-end do GeneralChannel em alternân-
cia com o timeout . Para as situações em que barreiras alternantes não são usadas na
tradução, os métodos timerSimpleReadWithWhile e timerSimpleWriteWithWhile
colocam o timeout em alternância com o canal de sincronização simples, contido no
GeneralChannel .

3.5.3 GUI para processos que comunicam mais de um valor

O problema de ausência de estratégia para geração de GUI de processos que comu-
nicam mais de um valor, apontado por esta seção, exigiu a geração, na GUI de cada pro-
cesso, de um array de JComboBox ’es, um para cada canal do processo, com o número de
posições do array sendo o número de valores que o canal comunica. Além disso, foram
criados para geração da GUI os métodos instComboBoxes (para instanciar cada caixa de
combinação) e getValues , para pegar os valores escolhidos nas caixas de combinação.
Consideremos uma especificação com um único processo, definido a seguir:

channel c : {0, 2} × {0, 3}
process CCC =̂ begin • c?x?y→ SKIP end

O resultado da execução do processo anterior no código JCSP gerado por JCircus fornece
a GUI exibida na figura 3.14. Nela, pode-se notar a presença de um botão intitulado
c, de duas caixas de combinação (Java combo boxes), e de uma área de texto. Cada
botão da GUI representa um canal do processo em questão. Cada caixa de combinação
à direita do botão corresponde a um campo de comunicação do canal correspondente
àquele botão, e contém todos os valores comunicáveis por aquele campo (0 e 2, no caso
do primeiro campo de c, e 0 e 3, no caso do segundo campo de c). A área de texto
que fica abaixo das caixas de combinação e do botão exibe o resultado da sincroniza-
ção. As mensagens de sincronização exibirão primeiro o nome do método invocado por
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GeneralChannel (timerSync, se a comunicação tiver sido traduzida com barreiras al-
ternantes; timerSimpleRead , se o processo efetuar uma escrita de sincronização simples;
ou timerSimpleWrite, se o processo efetuar uma leitura de sincronização simples, sem
barreiras alternantes), seguido do resultado da sincronização (’Gui and Process synchro-
nized’ ou ’Gui and Process did NOT synchronize. Try another one’).

Figura 3.14: GUI gerada pela versão de JCircus desta dissertação para interagir com o
processo CCC

3.6 Integração com CRefine

A última extensão desta dissertação foi a integração entre a ferramenta JCircus e a fer-
ramenta CRefine. Esta sub-seção tem como objetivo exibir como foi feita esta integração.
Inicialmente, no entanto, daremos uma breve introdução a CRefine.

3.6.1 CRefine

Circus Refine (ou CRefine) [Oliveira et al. 2008], é uma ferramenta que automatiza
a aplicação das leis de refinamento do cálculo de refinamento de Circus. Este cálculo de
refinamento tem como objetivo disponibilizar determinadas regras que permitem trans-
formar uma especificação sem alterar a sua semântica. Em algumas ocasiões, torna-se
necessária a remoção de certas construções sintáticas para que uma especificação torne-
se, por exemplo, traduzível para Java. Por exemplo, uma ação de schema type que atuali-
za o estado de um processo, para poder ser traduzida para Java, precisa ser convertida em
um comando de atribuição. Exemplo:

state State =̂ [a, b : Z]
INIT =̂ [State’; x?, y? : Z | a’ = x? ∧ b’ = y?]

O pedaço de especificação contendo a ação INIT contém um estado, chamado State,
com duas variáveis inteiras, a e b. Estas variáveis inteiras são inicializadas na ação INIT ,
que é um esquema de Z de atualização de estado (State’). A ação INIT transformada,
através de refinamento, em uma ação parametrizada com uma atribuição. O resultado do
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refinamento está em INITREF .

INITREF =̂ x, y : Z • a, b := x, y

A Interface Gráfica com o Usuário de CRefine é composta por um menu principal e três
telas: Uma tela de refinamento, para o usuário visualizar e editar a especificação, e aplicar
a lei de refinamento que quiser, uma tela de obrigações de prova, e uma tela que exibe o
código da especificação. A figura 3.16 exibe esta tela.

Na figura 3.16, podemos observar que uma especificação está aberta em CRefine, chamada

Figura 3.15: Tela principal de CRefine

ComplexComm, exibida em uma aba. Esta aba contém todo o código da especificação,
escrito em LATEX Circus. Ao lado, a tela de código, que exibe o código da especificação.
E abaixo, a tela de obrigações de prova. Cada aplicação de lei de refinamento gera um
conjunto de obrigações de prova, que podem estar checadas ou não.

3.6.2 Integração
Com JCircus migrado ao novo parser de CZT, e com a estratégia de tradução migrada

para a nova versão de JCSP, a integração entre JCircus e CRefine foi trivial: consistiu do
acréscimo de um menu Java e um item de menu Java à tela de código de CRefine. Para
que o menu (intitulado JCircus) seja exibido, o usuário deve clicar no botão direito. Ao
passar o ponteiro do mouse no menu, aparecerá um item de menu com o texto Translate
2 Java. Após o clique neste menu, dois painéis de opção (JOptionPane) são exibidos:
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um, para o usuário digitar o máximo valor que será comunicado na especificação (este
passo é necessário, pois como os valores comunicados pelos canais na especificação cor-
responderão a posições em um array de GeneralChannel, não é possível comunicar valores
arbitrários na especificação sem antes saber o máximo valor comunicável). O outro painel
corresponde ao caminho do código gerado. A figura 3.16 mostra um pedaço da tela de
código de CRefine com o menu e o item de menu para traduzir a especificação para Java.

A integração com CRefine foi a tarefa final das extensões realizadas à ferramenta JCir-

Figura 3.16: Tela de código de CRefine, com o menu e o item de menu para a tradução

cus. Com esta dissertação, nos preocupamos, no entanto, não apenas com a geração de
código Java a partir de especificações formais escritas em Circus, como também com
os testes em cada código gerado. É com este objetivo que desenvolvemos o framework
JCSPUnit, que será explicado no próximo capítulo.



Capítulo 4

JCSPUnit

A última contribuição desta dissertação foi a implementação de uma ferramenta de
testes para testar processos escritos em JCSP. JCSPUnit [Barrocas et al. 2010] é um ex-
tensão do framework JUnit [Tahchiev et al. 2011], que é uma ferramenta que realiza testes
de unidade em programas escritos em Java. O primeiro passo para o desenvolvimento da
ferramenta foi determinar o que pode ser testado em um programa escrito em JCSP. Supo-
mos o seguinte processo em CSP:

P = a→ b→ SKIP

A primeira pergunta é: O que podemos testar no processo P? JUnit provê meios para
testar as unidades de um programa em Java através de asserções, como assertEquals , que
verifica se uma dada variável é igual a um valor em um determinado trecho do programa.
Usando a mesma linha de raciocínio para processos em JCSP, poderíamos, por exemplo,
testar: se o evento a foi realizado após algum tempo; se o processo P começou a executar
após algum tempo; se a ordem em que a e b acontecem é a antes de b, e não o contrário...
Assim, o objetivo de JCSPUnit é prover asserções para:

• Verificar se um determinado valor foi escrito ou lido em um canal;
• Checar o status de um processo sob teste (Process Under Test, ou PUT)
• Checar se uma trace ocorreu;
• Checar se uma trace foi recusada pelo PUT;

Deste modo, as seguintes asserções foram criadas:

• assertWasWrittenOnChannel;
• assertWasReadOnChannel;
• assertThereWasSynchronizationOnChannel;
• assertRunning;
• assertDidntRunYet;
• assertHasAlreadyRan;
• assertRunningInParallel;

A abordagem da ferramenta é descrita a seguir.
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4.1 Abordagem de JCSPUnit
A abordagem utilizada para JCSPUnit consiste dos seguintes elementos: o Processo

sob teste (PUT), o testador, o sincronizador, o timer, o interceptador do processo e as
traces. O PUT é o processo submetido para ser testado antes que o teste comece. O
testador é um processo que executa em paralelo com o PUT e habilita testes com estes
elementos. O sincronizador executa em paralelo com o PUT e deve conter uma seqüência
de eventos (leituras e escritas em canais) que se encaixa com a seqüência do PUT. Se o
PUT não for um processo paralelo, ou seja, se ele não tem processos internos que sin-
cronizam uns com os outros, e se ele realiza escritas ou leituras em canais, isto significa
que o sincronizador deve ser implementado. A sincronização deve ser feita inicializando
o teste com uma seqüência de leituras e escritas que se encaixam com a seqüência do
PUT. Por exemplo, se o PUT é

P = c?x→ c!6→ SKIP,

o sincronizador deve ser, por exemplo,

T = c!5→ c?y→ SKIP.

O timer espera um tempo determinado para a sincronização entre o sincronizador e o
PUT. Se a sincronização não ocorre durante aquele tempo, isto significa que a seqüência
de eventos do sincronizador está potencialmente sendo recusada pelo PUT. O intercep-
tador do processo é um aspecto [Laddad 2011], que intercepta as operações chamadas
pelo PUT. O interceptador é o elemento-chave para tornar o teste possível. As traces po-
dem ser criadas pelo testador, e submetidas a uma asserção que checa se uma dada trace
ocorre.

4.2 Arquitetura e utilização
A figura 4.1 mostra a arquitetura de JCSPUnit. Casos de teste para programas JCSP

são escritos estendendo a classe JCSPTestCase. Por limitações técnicas, a fim de efetuar
um teste, o usuário de JCSPUnit deve implementar um método chamado contentOfTest .
Estas limitações existem porque o teste deve ser executado pelo testador. Se definido
com outro nome, o método do teste não seria executado pelo testador, e o teste não iria
funcionar corretamente. De fato, contentOfTest é o nome de um método abstrato que
é declarado na classe Tester , cuja implementação deve estar dentro do caso de teste. O
aspecto ProcessInterceptor é implementado em AspectJ [Laddad 2011], que intercepta o
caso de teste para armazenar informações sobre o PUT. Por exemplo, considere que o PUT
é P = a!5→ SKIP. Suponha que um caso de teste em JCSP quer assegurar que a implemen-
tação de P em JCSP realiza o evento a, e que a escreve o valor 5. Para fazer isso, JCSPUnit
usa o ProcessInterceptor para interceptar a instrução JCSP para a!5 (a.write(5)), quando
ela é realizada pelo PUT. Depois da interceptação, ProcessInterceptor armazena a infor-
mação sobre o evento realizado em um vetor de informações de eventos. Quando a as-
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Figura 4.1: Arquitetura de JCSPUnit

serção considerada é invocada pelo caso de teste, ela procura, no vetor de informações de
eventos, a informação concernente a um evento chamado a que escreveu o valor 5. Se esta
informação não existe, a asserção lança uma exceção chamada AssertionFailedError .

Como P deve realizar uma escrita do valor 5 no canal a e nenhum outro processo
sincroniza em P , a execução de P não entra em deadlock somente se ele tiver uma sin-
cronização adequada. JCSPUnit permite sincronização no PUT através do sincronizador
(Synchronizer ). O comportamento do sincronizador deve ser implementado pelo usuário
de JCSPUnit, e isto é feito implementando um método chamado contentOfSynchroniza-
tion, no código do caso de teste. Assim, a fim de evitar um deadlock em P , o sin-
cronizador deve ter o código JCSP da especificação a?x → SKIP .

O sincronizador também pode ser utilizado para testar refutações (refusals). Uma
refutação ocorre quando alguma sincronização é recusada pelo PUT. Isto acontece quando
um evento não sincroniza com os eventos oferecidos pelo PUT. Quando isto acontece em
JCSP, o caso de teste entra em deadlock . Para finalizar o caso de teste, os processos
devem ser mortos depois de algum tempo. Isto é o que o timer (implementado com a
classe Timer ) faz. Então, se o caso de teste entra em deadlock e o timer mata o processo
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do caso de teste (isto é, o sincronizador e o PUT) depois de algum tempo, isto significa
que o sincronizador não sincroniza com o PUT. Assim, algum evento do sincronizador é
recusado pelo PUT.

4.3 Avaliação da ferramenta

Esta dissertação usou o método de injeção de faltas [Garcia et al. 2004] para estimar
a eficácia da detecção de faltas dos casos de testes desenvolvidos usando a abordagem
proposta. O primeiro passo foi definir um modelo de faltas para a nossa abordagem. Nós
definimos um candidato inicial a modelo de faltas composto por um conjunto de faltas
específicas para processos CSP, que inclui: (1) Faltas na ordenação de eventos (traces);
(2) faltas no valor comunicado por um canal; e (3) Faltas nos eventos que são oferecidos.

Então, a fim de conduzir a avaliação, foram manualmente injetadas 24 faltas (8 por
categoria) dentro do sistema Tic-Tac, criando 24 mutantes do sistema original. Para in-
jetar uma falta do tipo (1), por exemplo, nós alternamos as ocorrências dos eventos de
Tic-Tac dentro do processo Tic-Tac como detalhado a seguir:

Ordem original: TicTac =
tic!5→ tac!5→ tic!5→ tac!5→ tic!5→ tac!5→ tic!5→ tac!5→ SKIP

Mutante: TicTac =
tac!5→ tac!5→ tic!5→ tac!5→ tic!5→ tac!5→ tic!5→ tac!5→ SKIP

Se tic é um evento que realiza uma escrita do inteiro 5 em um canal do mesmo nome
(tic!5), e nós mudamos para 6 (tic!6), por exemplo, Tic-Tac tem uma falta no valor
que é comunicado em um canal (falta do tipo (2) detalhado anteriormente). A tabela 4.1
sumariza os resultados do experimento com injeção de faltas. É possível observar, por
esta tabela, que cada falta injetada foi precisamente detectada pelo caso de teste definido
para detectá-la. Entretanto, elas foram detectadas porque as asserções foram feitas alguns
segundos depois do início da execução do processo Tic-Tac. Se tais asserções fossem
realizadas antes da conclusão do processo Tic-Tac, as asserções antecipadas poderiam
não detectar estas faltas.

Tipo de falta Faltas em Tic-Tac (injetadas/detectadas)
Ordem de ocorrência de eventos 8/8

valores comunicados em um canal 8/8
Eventos oferecidos 8/8

Tabela 4.1: Avaliação de JCSPUnit
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4.4 Exemplo: Sistema de Controle de Incêndio
O Sistema de Controle de Incêndio (ou FCS) [Oliveira 2006] é um sistema em JCSP

que monitora detecção de incêndio em seis zonas distribuídas, 4 das quais em duas áreas
diferentes (veja figura 4.2). As outras duas zonas não pertencem a nenhuma área. O sis-
tema pode estar em algum dos seguintes estados: Automático, Manual, ou Desabilitado.
Quando o sistema está no modo Automático e é detectado um incêndio em apenas uma
zona de uma área, o sistema ativa o alarme de primeiro estágio, e lança um gás na área
que contém a zona onde o incêndio foi detectado. Quando o sistema está no modo Au-
tomático e é detectado incêndio em duas zonas da mesma área, o sistema ativa o alarme de
segundo estágio e começa uma contagem regressiva de 30 segundos. Após a contagem,
o sistema lança o gás na área. Detecção de incêndio em uma zona que não pertence a
nenhuma área não faz o sistema lançar gás. Quando o sistema está no modo Manual, o
gás é expelido manualmente. É possível lançar gás numa área quando ela está ativa, e
para isso, a detecção de incêndio é necessária em pelo menos uma zona daquela área.

Figura 4.2: Áreas e zonas do Sistema de Controle de Incêndio

A interface gráfica do Sistema de Controle de Incêndio é exibida na figura 4.3.
Nesta dissertação, implementamos casos de teste em JCSP para o Sistema de Controle

de Incêndio. O objetivo deste caso de teste é verificar se, depois de cada evento, o estado
do sistema esteve como esperado, se as leituras e escritas nos canais foram realizadas
como esperado, e como os requisitos do Sistema de Controle de Incêndio podem ser
checados usando JCSPUnit.

O Sistema de Controle de Incêndio tem alguns requisitos. Exibiremos, nesta disser-
tação, apenas o requisito que será testado. O requisito, extraído de [Oliveira 2006], é:

1. Se o sistema está sendo executado no modo automático e duas zonas de uma área
estão incendiando, o alarme de segundo estágio foi ativado

O caso de teste deste exemplo vai ser a verificação do requisito exibido. Este caso de teste
implementa os métodos setUp, contentOfTest e contentOfSynchronization. Eles serão
implementados como segue:

• contentOfTest automaticamente clica os botões da GUI do Sistema de Controle
de Incêndio e invoca as asserções após cada clique. O objetivo destas asserções é
checar se os valores escritos e lidos dos canais são aqueles esperados;
• setUp instancia um objeto da classe que coloca o sistema para executar, e a coloca

como instância do método prepareProcess , que deve ser invocado no setUp;
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Figura 4.3: GUI do Sistema de Controle de Incêndio

• contentOfSynchronization é implementado com um corpo vazio (não será exibido
neste caso de teste). Isto ocorre porque o Sistema de Controle de Incêndio não
requer sincronização com um testador

No nível de implementação, o requisito exibido significa que se o botão Automatic e
dois botões da mesma área (por exemplo, Zone 0 e Zone 1) foram clicados, a instância
de Alarm foi executada e o sistema está no estado COUNTDOWN , ou seja, o alarme
disparado é o de segundo estágio (o estado COUNTDOWN representa a contagem re-
gressiva antes do disparo do alarme de segundo estágio). Cada botão clicado na GUI
efetua uma sincronização (read e write) no canal btnPressed , da classe Keyboard .

A verificação do estado do sistema pode ser feita checando-se o valor lido no canal
systemState. Assim, a verificação do requisito consiste em clicar respectivamente nos
botões Switch On, Automatic, Zone 0 e Zone 1 (estes dois se encontram na mesma
área). Entre cada clique, será invocada uma asserção para verificar a sincronização cor-
rente do sistema, isto é, verificar se houve uma leitura e uma escrita de um valor naquele
canal, e se aquele valor escrito foi o esperado. No final, assertHasAlreadyRan será invo-
cado com a instância de Alarm como parâmetro.A asserção assertWasReadOnChannel
também será invocada, com systemState e COUNTDOWN como parâmetros, para ver-
ificar se o estado do sistema é o estado que corresponde ao disparo do alarme de segundo
estágio. O código do caso de teste será exibido em duas partes. A primeira corresponde ao
código do método setUp, e a segunda corresponde ao método contentOfTest . O código
a seguir exibe a primeira parte do caso de teste para o Sistema de Controle de Incêndio.
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public class TestFireControl extends JCSPTestCase {
ConcreteMain cm;
public void setUp () {

cm = new ConcreteMain ();
prepareProcess (cm);

}
}

O método setUp deve ser implementado em todos os casos de testes de JCSP, porque a
instanciação do PUT deve ser feita, e isto deve ser feito no método setUp. No código
anterior, o objeto ConcreteMain de nome cm corresponde ao processo principal do Sis-
tema de Controle de Incêndio. Em setUp, este objeto é instanciado e submetido como
parâmetro do método prepareProcess , indicando que este é o PUT, de acordo com o con-
teúdo do teste em contentOfTest .

Em contentOfTest , o PUT deve ser referenciado através do nome preparedProcess , e, por
limitações técnicas, cada vez que ele é referenciado, ele deve ser envolvido com um cast
(esta limitação técnica se deve ao fato de que preparedProcess é um atributo CSProcess ,
e portanto, a princípio, não é uma instância de ConcreteMain). Assim, cm pode ser
referenciado como (ConcreteMain)preparedProcess. A primeira parte do conteúdo
do teste consiste em verificar se as instâncias de ConcreteMain, ExternalDevices e
Keyboard estão sendo executadas em paralelo. Esta asserção é feita 4 segundos após
o início do teste (através do método sleep, com o valor 4 como parâmetro).

O tempo escolhido entre cada clique foi de 1 segundo. Após isso, o teste verifica se o
estado do sistema é FIRE SYS START . Depois de clicar em Switch On, é checado se
realmente houve uma sincronização no canal btnPressed com a constante SWITCH ON ,
e se o estado do sistema é FIRE SYS . Clicando em Automatic, o teste checa se real-
mente houve uma sincronização em btnPressed com MODE SWITCH AUTOMATIC .

Um segundo depois, o teste clica em Zone 0. Depois deste clique, o teste checa se o estado
do sistema é AUTO e se houve uma sincronização em btnPressed com DETECTION
0. Mais um segundo passa, e o teste clica em Zone 1, checa se houve a sincroniza-
ção esperada em btnPressed , com DETECTION 1, e checa se o estado do sistema é
COUNTDOWN . O último passo deste teste consiste da invocação da asserção assert-
HasAlreadyRan, aplicada à instância de Alarm, para checar se o processo já foi execu-
tado. O resultado final é exibido na figura 4.4.

4.5 Integração entre JCircus e JCSPUnit
A intenção da implementação de JCSPUnit para esta dissertação foi não apenas per-

mitir o teste de programas escritos em JCSP, como também permitir o teste do código
traduzido por JCircus para as especificações em Circus submetidas como entrada. Com
este propósito, a ferramenta, originalmente implementada para efetuar testes em códi-



74 CAPÍTULO 4. JCSPUNIT

Figura 4.4: Mensagem exibida depois da execução do caso de teste do Sistema de Con-
trole de Incêndio.

gos da versão mais antiga de JCSP, precisou ser migrada para a nova versão da API
de JCSP, suportada pela versão de JCircus implementada para esta dissertação. A mi-
gração não demandou grande dificuldade, uma vez que exigiu apenas a implementação
de versões de adendos e asserções para os canais da mais nova versão de JCSP. No en-
tanto, um adendo e uma asserção adicional foram implementados. A asserção se chama
assertWasSyncOnGC , que tenta assegurar que o método sync de GeneralChannel foi
invocado anteriormente. Caso o método não tenha sido invocado, a asserção dispara uma
exceção AssertionFailedError .

Um trabalho futuro interessante seria a implementação de uma GUI para automatizar
a escrita do caso de teste em JCSPUnit. Esta GUI poderia ter: uma tarja em que o usuário
poderia digitar a trace que deseja testar, botões para selecionar os canais para os quais
o usuário deseja invocar as asserções de JCSPUnit, uma tarja para determinar o valor do
timer, e etc.



Capítulo 5

Exemplos de especificações em JCircus

O objetivo deste capítulo é exemplificar as extensões realizadas por esta dissertação.
Serão dados alguns exemplos simples de especificações em Circus para ilustrar as seguintes
extensões: sincronização simples, multi-sincronização, comunicações complexas e inter-
calação forçada. O exemplo da seção 5.1 é bastante simples e exercita o caso de sin-
cronização simples. Através dele também iremos explicar como proceder para executar
JCircus a partir de CRefine.

5.1 Exemplo 1: Namoro ou amizade?
Pedrinho é um rapaz de 19 anos, acabou de entrar no curso de Ciências da Com-

putação da UFRN, e adora programação e métodos formais. Como Pedrinho é um rapaz
muito estudioso e passa quase o dia inteiro programando em Java ou especificando sis-
temas em Circus, não tem muito tempo para sair e tentar arranjar uma namorada, embora
queira muito arranjar uma. Maria, de 21 anos, é estudante de Ciências da Computação da
UFRN, e também adora métodos formais. Pedrinho já tentou conquistar Maria de muitas
formas. Já a elogiou, já deu uma caixa de chocolates para ela, mas ela não se interessou
por ele. Então, ele teve uma idéia genial: Fez uma pequena especificação formal em Cir-
cus, representando o seu desejo ou não de namorar Maria, e levou até ela. Não só isso:
submeteu a especificação a JCircus, através de CRefine, a traduziu, e mostrou não só o
código gerado, como também executou a GUI que interage com o processo, e efetuou um
teste. Maria, fã de métodos formais e de programação que é, evidentemente ficou encan-
tada. O processo PEDRINHO é definido a seguir:

DESEJO ::= namoro | amizade
channel desejo : DESEJO
process PEDRINHO =̂ begin

• desejo.namoro→ SKIP
end

O processo que Pedrinho criou, de nome PEDRINHO , é um processo básico que realiza
uma comunicação no canal de nome desejo. Processos básicos são processos que contém
as palavras reservadas begin e end. O canal desejo comunica valores do tipo DESEJO ,
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que é um tipo livre que ele criou com dois valores possíveis: namoro, e amizade. No
caso do processo PEDRINHO , o canal desejo comunica o valor namoro, e executa a
ação SKIP .

O primeiro passo para traduzir a especificação é abri-la, em CRefine. O segundo
passo é clicar no botão direito do mouse, no meio da tela Code. Fazendo isso, aparece
um menu Java de nome JCircus . Passando o mouse em cima deste menu, aparece um
item de menu Java, chamado Translate 2 Java, como mostra a figura 5.1. Ao clicar em

Figura 5.1: Tela de CRefine com a especificação do processo PEDRINHO aberta

Translate2Java, a tela da figura 5.2 é exibida. Esta tela exige que o usuário entre com
o caminho da saída da especificação. A figura 5.2 serve para o usuário decidir em que
diretório estarão armazenados os pacotes com o código gerado por JCircus. Uma vez

Figura 5.2: Tela que exige que o usuário entre com o caminho do código gerado

escolhido o diretório, o passo seguinte é explicar a Maria como é organizado o código
gerado da especificação de entrada. A figura 5.3 exibe o projeto do código gerado para
a especificação: Por default, o nome do pacote que contém os códigos gerados se chama
paper .src.paper . Dentro deste pacote, há os seguintes pacotes: axiomaticDefinitions ,



5.1. EXEMPLO 1: NAMORO OU AMIZADE? 77

Figura 5.3: Projeto do código gerado por JCircus, para a especificação deste exemplo

ccmaps , channels , gui , processes , e typing . Fora destes pacotes, se encontra a classe
Main do processo PEDRINHO , chamada Main PEDRINHO .java. Esta classe coloca
o processo PEDRINHO para executar em paralelo com a sua Gui , que interage com ele.

• O pacote axiomaticDefinitions armazena a classe AxiomaticDefinitions.java,
que implementa as definições axiomáticas presentes na especificação (caso exis-
tam). Se não existirem, a classe terá conteúdo vazio;
• O pacote ccmaps armazena mapas da estratégia de tradução para comunicações

complexas, caso existam. Como estamos lidando com uma especificação que tem
apenas um processo com uma escrita de sincronização simples, este pacote é vazio;
• O pacote channels possui classes que armazenam os valores absolutos do tipo de

cada canal da especificação. As classes Absdesejo.java e Absdesejo0.java ar-
mazenam os valores absolutos comunicáveis pelos canais desejo e desejo0. desejo0
nada mais é do que a versão renomeada do canal desejo, e portanto, seus valores
absolutos são os mesmos deste canal;
• O pacote gui armazena as classes que implementam as GUIs que interagem com

cada processo da especificação. Como o único processo da especificação é PE -
DRI NHO , a única classe presente neste pacote é Gui PEDRI NHO .java;
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• O pacote processes armazena as classes que implementam o processo. Portanto,
possui a classe PEDRINHO .java;
• O pacote typing armazena classes com os tipos usados na especificação, e com

as sobrecargas dos instanciadores de GeneralChannel (GCArray .java) e de get-
ProcessSyncEnds (GPSE ). CircusInteger .java é uma classe, implementada pela
versão original de JCircus, que implementa o toolkit de números de Circus. DE -
SEJO .java implementa o tipo livre DESEJO , mapeando os valores possíveis do
tipo livre (namoro e amizade, no caso de DESEJO) aos seus valores absolutos.

Antes de executar a especificação, será explicado o código gerado para o processo PEDRINHO .
Ele é exibido no código-fonte a seguir.

public class PEDRINHO implements CSProcess {
private GeneralChannel [] desejo;
private Abs_desejo abs_desejo;
public PEDRINHO(GeneralChannel [] desejo){

this.desejo = desejo;
this.abs_desejo = new Abs_desejo ();

}
public void run(){

(new CSProcess(){
public void run(){

desejo[ (new DESEJO(DESEJO.namoro)).getValue()].sync();
(new Skip()).run();

}
}).run();

}
}

A classe PEDRINHO implementa a interface CSProcess . Os processos em Circus são
traduzidos como classes que implementam esta interface. Os canais em Circus são traduzi-
dos como instâncias da classe GeneralChannel , ou de arrays de GeneralChannel , caso o
canal comunique mais de um valor. O fato de desejo comunicar um valor em um campo
de ponto (DotField ) faz com que ele precise ser traduzido como um array unidimensional
de barreiras alternantes. O construtor da classe PEDRINHO recebe como parâmetro um
array unidimensional de GeneralChannel chamado desejo, e o atribui ao atributo desejo
de PEDRINHO . Todos os canais que participarem de uma comunicação ou sincroniza-
ção em um processo, na tradução, deverão ser passados como parâmetros no construtor
do processo, em Java. Depois da implementação do construtor, há a implementação do
método run do processo, que implementa a ação principal do processo. O método run
cria uma instância anônima de um CSProcess , e a coloca para executar. O comporta-
mento desta instância anônima é determinado por um método run que fica dentro dela.
Neste último método run, está a implementação da comunicação.

desejo.namoro é implementado, na tradução, como
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desejo[(newDESEJO(DESEJO .namoro)).getValue()].sync()

O método sync invoca o método de mesmo nome do atributo end , que é o front-end de
barreira alternante do GeneralChannel desejo. Um objeto do tipo DESEJO é instan-
ciado com o seu valor setado para DESEJO .namoro, e o valor absoluto desta instância é
retornado.

O passo seguinte deste exemplo é executar a classe Main do processo PEDRINHO .
A GUI da figura 5.4 é exibida. Esta tela possui um único botão chamado desejo porque o

Figura 5.4: GUI exibida na execução da classe Main do processo PEDRINHO

processo PEDRI NHO só possui um canal. Também há uma caixa de combinação con-
tendo os valores namoro e amizade, representando os valores comunicáveis pelo canal
desejo. Para realizar uma determinada comunicação, Maria (usuária do programa) deve
escolher o valor que deseja comunicar, na caixa de combinação, e depois clicar no botão
do canal. O clique faz com que a GUI tente sincronizar com o processo PEDRINHO . O
processo PEDRINHO oferece para sincronização apenas o valor namoro, e portanto a
GUI só conseguirá sincronizar com PEDRINHO se Maria comunicar namoro. A men-
sagem de sincronização bem-sucedida é: "timerSync : GUI and Process synchronized".
A mensagem de sincronização mal-sucedida é: "timerSync : GUI and Process did NOT
synchronize. Try another one". A figura 5.5 exibe o resultado para dois cliques no botão
desejo com o valor namoro escolhido na caixa de combinação. Como desejo.namoro é
realizado apenas uma vez no processo PEDRINHO , a GUI só sincronizará no primeiro
clique. Do segundo em diante, a sincronização falhará.

Este exemplo exercitou a estratégia de tradução de Circus para Java no caso de sin-
cronizações simples. O principal objetivo, no entanto, foi ilustrar como funciona a uti-
lização de JCircus a partir de CRefine.

5.2 Exemplo 2: Acordes musicais

Um músico inglês alega ter criado várias famílias de seqüências de acordes musicais
através das quais é possível criar novas melodias. Uma destas famílias de acordes é a
família ACX, composta por uma seqüência de 4 partes, em que cada parte possui um
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Figura 5.5: Resultado após dois cliques no botão desejo.

acorde. Este exemplo objetiva criar um programa em Java que reconheça a família de
seqüências de acordes ACX. Os requisitos informais da seqüência são:

1. A família ACX comporta apenas as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. As demais notas
(dó sustenido, ré sustenido, e etc) não estão nesta família;

2. A família ACX possui uma seqüência com 4 partes, em que cada parte possui um
acorde musical;

3. A primeira parte da seqüência deve obrigatoriamente ter a nota dó como a primeira
nota do acorde, e deve ter ou a nota mi ou a nota sol como terceira nota do acorde.
A segunda nota pode ser qualquer uma das notas disponíveis na família ACX;

4. A segunda parte da seqüência de acordes deve ter a nota ré como segunda nota do
acorde. A primeira nota e a terceira podem ser quaisquer notas da família ACX

5. A terceira parte da seqüência de acordes deve ter obrigatoriamente as notas dó, mi
e sol;

6. A quarta e última parte da seqüência de acordes deve ter fá como a terceira nota
musical.

A especificação da seqüência ACX, em Circus, seria feita da seguinte forma:

• As notas musicais seriam elementos de um tipo livre, chamado NOTAMUSICAL;
• Os acordes são representados por um canal, chamado acorde, que comunica 3 va-

lores, um para cada nota musical;
• Cada parte da seqüência de acordes da família ACX seria uma comunicação com-

plexa. O requisito 1, por exemplo, seria uma escolha externa entre ações prefixadas
cujas comunicações são acorde.do?x .mi e acorde.do?x .sol ;
• A família ACX seria representada por um processo que a implementa, chamado

ACXFamily ;

A especificação do processo ACXFamily é exibida a seguir.

NOTAMUSICAL ::= doh | re | mi | fa | sol | la | si
channel acorde : NOTAMUSICAL × NOTAMUSICAL × NOTAMUSICAL
process ACXFamily =̂ begin

•
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(acorde.doh?x.mi→ SKIP 2 acorde.doh?x.sol→ SKIP) ;
acorde?y.re?z→ acorde.doh.mi.sol→ acorde?t?w.fa→
SKIP

end

Na especificação ACXFamily , podemos notar a presença do tipo livre NOTAMUSICAL,
com 7 elementos: doh, re, mi , fa, sol , la e si . Depois da declaração do tipo livre, ve-
mos a declaração do canal acorde, do tipo NOTAMUSICAL × NOTAMUSICAL ×
NOTAMUSICAL. Este tipo consiste de um produto cartesiano entre três notas musicais
quaisquer, e isto quer dizer que acorde comunica 3 valores do tipo NOTAMUSICAL.
A seguir, temos a declaração do processo ACXFamily , que realiza o reconhecimento da
família ACX. A comunicação acorde.do?x .mi aceita qualquer evento que queira comu-
nicar, através do canal acorde, uma tripla de notas cuja primeira nota é dó, cuja terceira
nota é mi , e cuja segunda nota pode ser qualquer nota musical do tipo NOTAMUSICAL
(a nota musical escolhida no segundo campo é armazenada na variável x ). A comunicação
acorde.doh?x .sol aceita qualquer evento que queira comunicar, através de acorde, uma
tripla de notas cuja primeira nota é dó, cuja terceira nota é sol , e cuja segunda nota pode
ser qualquer nota musical do tipo NOTAMUSICAL. A comunicação acorde?y .re?z
aceita qualquer evento que queira comunicar, através do canal acorde, uma tripla de va-
lores cujo segundo valor é a nota ré (os valores da primeira e terceira nota podem ser
quaisquer do tipo NOTAMUSICAL, e são armazenados, respectivamente, nas variáveis
y e z ). A comunicação acorde.doh.mi .sol só aceita eventos que comunicam as notas do
acorde dó (ou seja, dó, mi e sol). Por fim, a comunicação acorde?t?w .fa aceita eventos
que comunicam, em acorde, uma tripla de notas cuja última nota é fá. Devido à extensão
do código gerado para o processo ACXFamily (mais de 700 linhas, se contarmos as linhas
de código dos mapas de cada comunicação complexa), ele não será exibido nesta disser-
tação. No entanto, o processo será executado através de sua GUI. O número elevado de
linhas do código gerado deste exemplo se deve à quantidade de guardas (possibilidades)
de cada comunicação complexa.

Ao terminar de gerar o código Java da especificação, o músico resolve executar o
programa para algumas seqüências de acordes. São elas:

1. acorde.do.re.mi→ acorde.si.re.fa→ acorde.do.mi.sol→ acorde.mi.sol.fa
2. acorde.do.re.sol→ acorde.si.do.fa→ acorde.do.si.sol→ acorde.mi.sol.fa
3. acorde.do.re.sol→ acorde.si.re.fa→ acorde.do.mi.sol→ acorde.mi.la.fa

De acordo com a ferramenta, a primeira seqüência deve ser reconhecida como fazendo
parte da família ACX de acordes, pois todas as suas comunicações atendem as exigências:
acorde.do.re.mi comunica dó no primeiro campo e mi no terceiro, acorde.si .re.fa co-
munica ré no segundo, acorde.do.mi .sol comunica as três notas exigidas na ordem certa,
e acorde.mi .sol .fa comunica fá no terceiro campo. O resultado da execução da GUI de
ACXFamily, então, deve exibir 4 vezes a mensagem: GUI and Process synchronized. A
figura 5.6 exibe o resultado da primeira seqüência.

A segunda seqüência de acordes, ao contrário da primeira, não deve ser reconhecida
como sendo da família ACX, e a falha deve acontecer a partir da segunda tentativa de
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Figura 5.6: Resultado após as comunicações da primeira seqüência de execução

sincronização, em acorde.si .do.fa, pois esta comunicação não comunica ré no segundo
campo. A figura 5.7 exibe o resultado da segunda seqüência (na figura 5.7, evidentemente
paramos de testar as sincronizações a partir da segunda tentativa). Já a terceira seqüên-

Figura 5.7: Resultado após as comunicações da segunda seqüência de execução.

cia de acordes deve ser reconhecida: acorde.do.re.sol comunica dó e sol nos campos
1 e 3, acorde.si .re.fa comunica ré no segundo campo, acorde.do.mi .sol comunica na
ordem certa dó, mi e sol, e acorde.mi .la.fa comunica fá no terceiro campo. A figura
5.8 exibe este resultado. O aplicativo deste exemplo visou exercitar a extensão da primi-

Figura 5.8: Resultado após as comunicações da terceira seqüência de execução.

tiva de comunicação, feita para esta dissertação. O processo ACX , desta sub-seção, não
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é traduzível pela versão original de JCircus, pois possui comunicações com decorações
arbitrárias de campos (comunicações complexas). Além disso, sequer haveria tradução
para a GUI do processo ACX, pois este processo possui um canal (acorde) que comu-
nica mais de um valor. E mesmo que fosse possível, na versão original de JCircus, gerar
uma GUI para esta especificação, ela não seria livre de deadlocks. A cada sincronização
mal-sucedida de acordes escolhidos na GUI, o programa entraria em deadlock .

5.3 Exemplo 3: Fluxo de carros
Um urbanista está realizando uma pesquisa na área de planejamento urbano e está

preocupado com a falta de planejamento com que plantas urbanas de certas cidades são
feitas. Um dos tópicos de sua pesquisa inclui a simulação de um fluxo de carros em vários
cruzamentos de um bairro. O urbanista quer um programa que simule um fluxo de vários
carros em um bairro ao mesmo tempo. Ele disse que o bairro deve possuir 9 cruzamentos
e 4 carros. Cada carro passará por alguns cruzamentos. Os carros devem se mover da
seguinte forma:

• O carro Carro1 dá uma volta passando respectivamente pelos cruzamentos c1, c2,
c3, c6, c5 e c4;
• O carro Carro2 dá uma volta passando respectivamente pelos cruzamentos c4, c5,

c6, c9, c8 e c7;
• O carro Carro3 dá uma volta passando respectivamente pelos cruzamentos c2, c5,

c8, c7, c4 e c1;
• O carro Carro4 dá uma volta passando respectivamente pelos cruzamentos c3, c6,

c9, c8, c5 e c2;

A figura 5.9 ilustra este exemplo. A especificação será composta pelos seguintes elemen-
tos:

• Os cruzamentos serão canais de sincronização (ou seja, canais que não comunicam
valor), e serão representados pelos seguintes nomes: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8
e c9;
• Cada carro será uma ação do processo do sistema;
• O sistema inteiro será representado por um processo cuja ação principal é um para-

lelismo entre as ações que representam os carros;
• Como não poderemos ter dois carros ao mesmo tempo em cada cruzamento, os

canais em comum de cada carro, na expressão de paralelismo, não devem sin-
cronizar. Assim, temos uma intercalação que deve ser forçada;

A seguir é exibido o processo que representa o exemplo desta subseção.

channel c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9
process CRUZAMENTOS =̂ begin

CARRO1 =̂ c1→ c2→ c3→ c6→ c5→ c4→ SKIP
CARRO2 =̂ c4→ c5→ c6→ c9→ c8→ c7→ SKIP
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Figura 5.9: Figura representando este exemplo.

CARRO3 =̂ c2→ c5→ c8→ c7→ c4→ c1→ SKIP
CARRO4 =̂ c3→ c6→ c9→ c8→ c5→ c2→ SKIP
• CARRO1 ||[ {} | {} ]|| CARRO2 ||[ {} | {} ]|| CARRO3 ||[ {} | {} ]|| CARRO4

end

Na especificação CRU ZAMEN TOS , o operador ||| determina uma intercalação entre
os seus operandos. Isto significa que os eventos (cruzamentos) que cada carro (ação) tiver
em comum não devem sincronizar entre si. Isto é, cada evento deve ocorrer separada-
mente (intercaladamente).

Podemos observar que o processo CRU ZAMEN TOS não é diretamente aplicável ao
método de paralelismo desenvolvido para esta dissertação. Isto ocorre porque a sua ação
principal possui ações de chamada (call actions) a CARRO1, CARRO2, CARRO3 e
CARRO4. Estas chamadas devem ser expandidas, mas esta não é a única mudança que
CRUZAMENTOS deve sofrer. As seguintes modificações deverão ser feitas por JCircus:

• Substituição de cada prefixação de cada ação por ações seqüênciais, a fim de diminuir
o tamanho das versões renomeadas da AST da especificação (caso especial 1 da
seção do paralelismo com renomeação);
• Expansão do conteúdo de cada ação de chamada presente na ação principal do

processo CRUZAMENTOS;

Quando são feitas estas mudanças, a Árvore Sintática Abstrata do processo CRU ZA-
MEN TOS é alterada, JCircus pre-processa a especificação, e traduz. O código gerado,
bem como a AST da especificação, não serão exibidos aqui devido às suas extensões.
Quando a GUI de CRU ZAMEN TOS é executada, é exibida a tela da figura 5.10. Esta
tela exibe 9 botões: c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9. Cada um destes botões repre-
senta um cruzamento do sistema. Antes de efetuar cliques e verificar os resultados, é
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Figura 5.10: GUI da execução do processo CRUZAMENTOS

importante refletir sobre qual é o papel da GUI neste exemplo: se a GUI interage com o
processo CRU ZAMEN TOS , os canais de CRU ZAMEN TOS dependem da GUI para
sincronização. É possível simular o movimento dos carros de cruzamento em cruza-
mento. Assim, podemos considerar a GUI como um "bloqueador"dos cruzamentos, em
que os cliques nos seus botões desbloqueiam os cruzamentos. Por exemplo, inicialmente,
todos os cruzamentos estão bloqueados. Se clicarmos, por exemplo, no botão do canal c1,
o cruzamento c1 é desbloqueado, e o seguinte resultado é exibido na área de texto da GUI:

timerSync : GUI and Process Synchronized
timerSync : GUI and Process did NOT synchronize. Try another one

O resultado exibido mostra que a GUI realizou duas tentativas de sincronização em c1,
e apenas uma foi bem sucedida. Isto ocorre porque c1, na AST transformada de CRU -
ZAMEN TOS , possui duas versões renomeadas, c10 e c11. O canal c10 é a versão
renomeada do canal c1 na ação CARRO1, e c11 é a versão renomeada de c1 na ação
CARRO3. Como só CARRO1 desejava realizar o evento do canal c1, então ele foi o
que sincronizou. Isto pode ser interpretado da seguinte forma: Assim que o cruzamento
c1 foi desbloqueado, apenas um carro tentou e conseguiu atravessá-lo. Como só o carro
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1 tenta inicialmente atravessá-lo, sabemos que foi este o carro que atravessou c1.

Vamos agora efetuar o clique em outro botão da GUI, o c9. Ao atravessar o cruzamento
c1, CARRO1 agora espera para conseguir atravessar c2. Nenhum dos outros três carros
estão tentando atravessar o cruzamento c9. Portanto, quando a GUI tentar sincronizar
com as duas versões renomeadas de c9, c90 e c91, não conseguirá, e o resultado exibido
é o seguinte:

timerSync : GUI and Process did NOT synchronize. Try another one
timerSync : GUI and Process did NOT synchronize. Try another one

Este exemplo exercitou a situação de intercalação (interleaving) entre ocorrências de um
mesmo canal, que pode ocorrer em composições Circus paralelas. A especificação deste
exemplo não é traduzível pela versão original de JCircus, porque a estratégia de tradução
original só possui a tradução do paralelismo de Hoare, em que os ramos do paralelismo
sincronizam obrigatoriamente nos eventos que estes ramos tem em comum. Para que a
especificação deste exemplo fosse traduzível pela versão original de JCircus, ela teria que
ser alterada para a especificação CRUZAMENTOS ′, definida a seguir.

process CRUZAMENTOS’ =̂ begin
CARRO1 =̂ c1→ c2→ c3→ c6→ c5→ c4→ SKIP
CARRO2 =̂ c4→ c5→ c6→ c9→ c8→ c7→ SKIP
CARRO3 =̂ c2→ c5→ c8→ c7→ c4→ c1→ SKIP
CARRO4 =̂ c3→ c6→ c9→ c8→ c5→ c2→ SKIP
•

CARRO1 |[ {| c4, c5, c6 |} ]|
CARRO2 |[ {| c4, c5, c7, c8 |} ]|
CARRO3 |[ {| c2, c5, c8 |} ]|
CARRO4

end

A especificação CRUZAMENTOS ′ só é traduzível pela versão original de JCircus porque
os conjuntos de sincronização de cada ramo do paralelismo são formados apenas pelos
eventos que eles tem em comum. Por exemplo, CARRO1 e CARRO2 só tem c4, c5
e c6 em comum. CARRO2 e CARRO3 só tem c4, c5, c7 e c8 em comum. Por fim,
CARRO3 e CARRO4 só tem c2, c5 e c8 em comum. Com as extensões realizadas para
esta dissertação, tanto CRUZAMENTOS como CRUZAMENTOS ′ são traduzíveis.

5.4 Exemplo 4: Sistema de Controle de Largada

Este exemplo tem como objetivo especificar um sistema de controle de largada de
carrinhos de controle remoto. O sistema é composto por 10 carrinhos que devem alinhar
no grid de largada para só então largar. O sistema tem os seguintes requisitos informais:
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• Antes de largar, cada carrinho deve primeiramente alinhar no grid de largada;
• Os carrinhos sincronizam para largar a partir do instante em que todos os carrinhos

estão alinhados;
• Nenhum carrinho queima a largada;

No sistema, o alinhamento de cada carrinho e a largada serão representados por canais
multi-sincronizados. Na tradução, cada canal será uma barreira alternante multi-sincro-
nizada. O sistema terá o nome CARRINHOS , que será formado pelo paralelismo entre
todos os 10 carrinhos. A especificação é exibida como segue.

process CARRINHO =̂ x : N • begin
• alinhar→ largar→ chegar.x→ SKIP

end
process CARRINHOS =̂

(CARRINHO (0) |[ {| alinhar, largar |} ]|
(CARRINHO (1) |[ {| alinhar, largar |} ]|
(CARRINHO (2) |[ {| alinhar, largar |} ]|
(CARRINHO (3) |[ {| alinhar, largar |} ]|
(CARRINHO (4) |[ {| alinhar, largar |} ]|
(CARRINHO (5) |[ {| alinhar, largar |} ]|
(CARRINHO (6) |[ {| alinhar, largar |} ]|
(CARRINHO (7) |[ {| alinhar, largar |} ]|
(CARRINHO (8) |[ {| alinhar, largar |} ]|
CARRINHO (9) )))))))))

Cada instância do processo CARRINHO realiza o evento alinhar , seguido do evento
largar , seguido do evento chegar .x . No processo paralelo CARRINHOS , largar e
alinhar fazem parte dos conjuntos de sincronização do paralelismo, indicando que haverá
multi-sincronização dos processos nestes eventos. A figura 5.11 ilustra a sincronização
dos carrinhos nos eventos alinhar e largar . Nesta figura, podemos observar 10 setas
apontando para a barreira alternante alinhar , e 10 apontando para a barreira alternante
largar . Cada seta representa a sincronização de uma instância do processo CARRINHO ,
e cada instância de CARRINHO é um carrinho da especificação. O controle da largada
é assegurado através da multi-sincronização no canal alinhar , obrigando assim os car-
rinhos a só sincronizarem para largar após todos os carros estarem alinhados no grid de
largada. A barreira alternante alinhar pára a execução do programa enquanto algum pro-
cesso ainda não tiver sincronizado nela. Após o momento em que todos os processos
tiverem sincronizado com alinhar , a barreira alternante largar pára a execução do pro-
grama até que todos os processos sincronizem nela. No código gerado por JCircus, há a
geração de uma GUI com dois botões: alinhar e largar . O alinhamento e a largada dos
carrinhos só ocorrem com os cliques dos botões na ordem certa: primeiro, deve-se clicar
em alinhar , e depois, em largar . A figura 5.12 mostra o resultado da sincronização da
GUI com o Sistema.

O resultado da execução da classe Main de CARRINHOS também pode ser obser-
vado na tela de console. A tela de console exibe o resultado da multi-sincronização do
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Figura 5.11: Processos e barreiras alternantes do processo CARRINHOS

Figura 5.12: Resultado da sincronização da GUI com o Sistema após os cliques, respecti-
vamente, em alinhar e largar

Sistema. O conteúdo de uma execução é exibido como segue.

Process 6 SYNCHRONIZED;
Process 4 SYNCHRONIZED;
Process 2 SYNCHRONIZED;
Process 3 SYNCHRONIZED;
Process 5 SYNCHRONIZED;
Process 7 SYNCHRONIZED;
Process 9 SYNCHRONIZED;
Process 0 SYNCHRONIZED;
Process 8 SYNCHRONIZED;
Process 1 SYNCHRONIZED;
Process 1 SYNCHRONIZED;
Process 0 SYNCHRONIZED;
Process 9 SYNCHRONIZED;
Process 3 SYNCHRONIZED;
Process 2 SYNCHRONIZED;



5.5. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS EXEMPLOS 89

Process 5 SYNCHRONIZED;
Process 4 SYNCHRONIZED;
Process 6 SYNCHRONIZED;
Process 7 SYNCHRONIZED;
Process 8 SYNCHRONIZED;

No conteúdo da tela de console exibido, cada índice de processo exibido é, na verdade, o
índice de front-end de cada instância de CARRINHO em cada uma das barreiras alter-
nantes. Podemos observar que os índices vão de 0 a 9, e cada um deles ocorre duas vezes.
Cada uma das ocorrências corresponde à sincronização do processo em uma das barreiras
alternantes. Por exemplo, a primeira ocorrência de 1 corresponde à sincronização de um
processo no front-end 1 da barreira alternante alinhar . A segunda ocorrência de 1 é a
sincronização no front-end 1 da barreira alternante largar . O fato de a segunda ocorrên-
cia de cada instância de processo ocorrer apenas após a primeira ocorrência de todas as
instâncias comprova que os processos só puderam sincronizar em largar apenas depois
de todos sincronizarem em alinhar , e este é o comportamento esperado da especificação.

5.5 Considerações sobre os exemplos
Embora o exemplo 4 e os exemplos anteriores sejam simples, eles ilustram as exten-

sões realizadas à ferramenta. Dos exemplos aqui apresentados, apenas o exemplo 1 (que
exercita uma sincronização simples) e o exemplo 4 (que exercita multi-sincronização)
são traduzíveis pela versão original de JCircus. E ainda que sejam traduzíveis pelo JCir-
cus original, os programas gerados apresentam algum tipo de deficiência em relação aos
gerados pela versão atualizada para esta dissertação: o primeiro exemplo não traduz uma
GUI livre de deadlocks, e o quarto exemplo possui maior número de linhas de código
gerado (por causa do protocolo de multi-sincronização) e maior tempo de execução. O
exemplo 2 não é traduzível pela versão original de JCircus porque possui comunicações
complexas e canais que comunicam mais de um valor (o que impede a geração da GUI).
O exemplo 3 não é traduzível pela versão original de JCircus por causa da presença de
intercalação forçada.
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Capítulo 6

Análise de desempenho

O objetivo deste capítulo é realizar uma análise de desempenho do código gerado por
JCircus para as primitivas de multi-sincronização e comunicação. A análise englobará
cada um dos seguintes quesitos:

• Tempo de execução do código gerado;
• Memória consumida pela execução do código gerado;

Cada análise de desempenho será dividida em seções, como será exibido a seguir.

6.1 Desempenho da primitiva de multi-sincronização
Esta seção fará uma medição do desempenho do código gerado por JCircus para a

primitiva de multi-sincronização. Nesta análise de desempenho, iremos coletar os dados
obtidos pelo código gerado por JCircus para a multi-sincronização através de barreiras
alternantes, e compará-los com os dados da multi-sincronização através do protocolo. A
sub-seção a seguir mostra os resultados obtidos para a execução do Sistema de Controle
de Largada, no que se refere ao tempo de execução e à memória consumida.

6.1.1 Memória consumida e tempo de execução
Para o exemplo do Sistema de Controle de Largada, geramos código tanto através

da versão estendida de JCircus (implementada para esta dissertação) quanto através da
versão original de JCircus. Estas gerações de código visaram comparar o desempenho da
multi-sincronização através do protocolo e através de barreiras alternantes. Fizemos uma
análise de desempenho levando em conta o tempo de execução e a memória consumida
para versões do processo CARRINHOS com diferentes números de instâncias de P em
paralelo. Para cada caso da análise, gerou-se duas versões do código: uma em que a multi-
sincronização é feita através de barreiras alternantes, e outra em que a multi-sincronização
é feita através do protocolo. Os resultados obtidos são exibidos na tabela 6.1.

Nesta tabela, podemos observar que a média de tempo de execução da multi-sin-
cronização com barreiras alternantes foi menor do que o tempo de execução da multi-
sincronização com o protocolo, não importando o número de processos do paralelismo.
Embora tenha havido uma diminuição da média de tempo de execução com o aumento

91
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do número de processos para a multi-sincronização com barreiras alternantes, esta dimi-
nuição não deve ser levada em conta, uma vez que a diferença é pequena (no máximo,
menos do que 8 mili-segundos). No entanto, são relevantes tanto a diferença de pelo
menos 50 mili-segundos entre a execução da multi-sincronização com barreiras e a exe-
cução da multi-sincronização com o protocolo, quanto o fato de todas as execuções da
multi-sincronização com barreiras terem sido mais rápidas do que as execuções da multi-
sincronização com o protocolo.

A execução do protocolo é menos eficiente do que a execução da solução com bar-
reiras alternantes porque a multi-sincronização, no protocolo, é simulada através de uma
seqüência de sincronizações simples, em que um controlador gerencia as requisições dos
clientes para a multi-sincronização, ao contrário da solução com barreiras alternantes, em
que a multi-sincronização é direta.

Os dados da memória consumida pela máquina virtual Java para as execuções, por
outro lado, apontaram uma menor eficiência do código gerado para a multi-sincronização
com barreiras, dado que a execução desta consome cerca de 400 KB a mais, quando
comparada com a execução do código gerado com o protocolo de multi-sincronização.
A razão desta diferença, no entanto, reside na quantidade de memória consumida pelas
GUIs de cada estratégia de tradução da multi-sincronização. Enquanto a estratégia de
tradução de multi-sincronização com barreiras gera botões para os canais na GUI (o que
faz com que haja mais consumo de memória pela GUI), a estratégia de tradução de multi-
sincronização com o protocolo só gera botões para os canais independentes (ou seja, para
os canais que não participam de sincronização). Como nenhum canal do Sistema de
Controle de Largada é independente, a GUI gerada não possui botões, o que diminui a
quantidade de memória consumida. Sem contar com a GUI, a estratégia de tradução da
multi-sincronização através de barreiras alternantes é também mais eficiente no que tange
à memória consumida. Esta maior eficiência sem a GUI se deve ao fato de que o protocolo
precisa declarar uma variável a mais na classe Main do processo CARRINHOS , que é o
array de canais from. A declaração deste array de canais consome cerca de 1308 KB.

no inst. de P em par. M.T.Prot. M.T.Barr. M.Prot.(KB) M.Barr.(KB)
3 157.8 106.4 11188 11636
4 170.8 98.0 11188 11644
5 152.8 97.8 11188 11668

30 307.3 136.6 11188 11648
100 548.6 378 11188 11692

Tabela 6.1: Análise de desempenho de multi-sincronização através do protocolo e através
de barreiras alternantes

Os dados da tabela 6.1 para a memória consumida, exceto aqueles para 3, 4 e 5 processos
em paralelo, são plotados na figura 6.1. Nesta figura, optamos por representar o gráfico
da memória consumida pelo protocolo como uma reta, dado que para todos os números
de instâncias de carrinhos em paralelo (3, 4, 5, 30 e 100) a memória consumida foi a
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mesma (11188 KB). A memória consumida pelas barreiras alternantes foi representada
através de dois pontos vermelhos. Por questões de escala, os pontos vermelhos para 3, 4 e
5 processos em paralelo foram deixados de fora. Nos gráficos, o eixo dos "x"representa o
número de processos em paralelo, e o eixo dos "y"representa a memória consumida (em
KB).

Figura 6.1: Gráficos dos dados de memória consumida para o protocolo (reta azul) e para
barreiras alternantes (pontos vermelhos)

Os dados da tabela 6.1 para o tempo de execução de cada estratégia foram plotados
nos gráficos das figuras 6.2 e 6.3. Nos gráficos, o eixo dos "x"representa o número de
processos em paralelo, e o eixo dos "y"representa o tempo de execução.

Figura 6.2: Gráfico representando o tempo de execução do protocolo de multi-
sincronização

A seção a seguir exibe a análise de desempenho de código gerado que utiliza multi-
sincronização.
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Figura 6.3: Gráfico representando o tempo de execução da multi-sincronização com bar-
reiras alternantes

6.1.2 Número de linhas do código gerado

Como exposto anteriormente, a partir do momento em que as barreiras alternantes
foram providas para JCSP, o protocolo de multi-sincronização se tornou descartável. E
embora a classe GeneralChannel tenha sido mantida na multi-sincronização com bar-
reiras alternantes, as outras classes da implementação do protocolo de multi-sincronização
ficaram inutilizadas. Estas classes que foram inutilizadas somam, no total, 827 linhas de
código. Ou seja, a multi-sincronização com barreiras alternantes pode economizar pelo
menos 827 linhas de código, dependendo da especificação. Outro fator que influencia
diretamente o número de linhas de código, para a multi-sincronização, é o número de ins-
tâncias de processos participantes da multi-sincronização. Na classe Main de cada pro-
cesso, como o protocolo coloca um gerenciador de multi-sincronização em paralelo com
um controlador (ControllersManager ), que por sua vez coloca em paralelo instâncias de
MultiSyncControl , cada linha de código de processo participante da multi-sincronização,
na tradução com barreiras alternantes, corresponde a 4 linhas de código na tradução com
o protocolo. As figuras 6.4 e 6.5 mostram os gráficos que exibem o número de linhas
de código da estratégia com o protocolo e com as barreiras alternantes para quantidades
diferentes de carrinhos participantes de multi-sincronização.

A sub-seção a seguir analisa a complexidade do código gerado para cada uma das
estratégias da primitiva de multi-sincronização.

6.2 Desempenho da primitiva de comunicação

A presença de comunicações complexas em uma especificação pode afetar substan-
cialmente os dados de geração e execução de código gerado. Nas sub-seções que seguem,
iremos analisar o desempenho da primitiva de comunicação em JCircus.
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Figura 6.4: Gráfico representando o número de linhas de código gerado para o processo
CARRINHOS (em que a multi-sincronização é traduzida através do protocolo) de acordo
com o número de carrinhos em multi-sincronização

Figura 6.5: Gráfico representando o número de linhas de código gerado para o processo
CARRINHOS (em que a multi-sincronização é traduzida através de barreiras alternantes)
de acordo com o número de carrinhos em multi-sincronização

6.2.1 Estrutura de dados: Por que arrays?
Como expostos nos capítulos anteriores, a estratégia de tradução de Circus para Java

traduz canais que comunicam n valores como arrays n-dimensionais de GeneralChannel .
O uso de arrays para a representação de canais que comunicam valores vem de uma pro-
priedade simples da primitiva de comunicação: eventos que comunicam valores em um
mesmo canal só devem entrar em sincronização se a seqüência de valores oferecidos para
comunicação for a mesma. Por exemplo:

• uma ocorrência da comunicação chan.5.6 só sincroniza com outra ocorrência de
chan.5.6, ou com uma ocorrência de chan que oferece 5 e 6 no primeiro e no
segundo campo, respectivamente (por exemplo, chan?x .6 ou chan.5?x );
• chan.3.4 não deve sincronizar com chan.3.5;
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• se duas ocorrências de chan.3.4 são oferecidas, elas devem sincronizar, obrigatori-
amente;

Assim, a propriedade da comunicação descrita exige que, na tradução, ocorrências de
seqüências diferentes de valores comunicados em um canal sejam tratadas como eventos
diferentes. Se canais que comunicam valores são traduzidos como arrays, garantimos que
os eventos são diferentes: por exemplo, chan [3][4] é diferente de chan [3][5]. Em JCSP,
o único canal idêntico a chan [3][4] é ele mesmo, e assim apenas chan [3][4] sincroniza
com chan [3][4].

O uso de outras estruturas de dados para a comunicação pode levar a problemas na
hora de garantir as propriedades fundamentais do CSP. Por exemplo, se traduzíssemos
canais que comunicam valores como instâncias de uma classe tendo como atributos um
array de valores e um GeneralChannel , como garantir, por exemplo, que um chan.3.4
não sincroniza com um chan.3.5? Pode-se pensar, a princípio, a exemplo do que foi
feito para forçar a intercalação entre dois processos, que se renomearmos as ocorrências
de chan, podemos alcançar o comportamento desejado para que chan.3.4 não sincronize
com chan.3.5. O problema é que, durante a tradução, pode não haver como saber o valor
de cada expressão em cada campo de comunicação. Se não soubermos os valores co-
municados, não temos como saber se precisamos forçar uma intercalação. Por exemplo,
para saber se chan.(x + y) sincroniza com chan.(x + z ), teríamos que avaliar ambas as
expressões. Em alguns casos, essa avaliação é extremamente complexa. Essa avaliação
é desnecessária quando traduzimos as comunicações com arrays. A tradução da comu-
nicação com arrays, no entanto, possui um ponto negativo. Falaremos dele na próxima
sub-seção.

6.2.2 Eficiência e explosão de possibilidades
O ponto fraco da tradução da primitiva de comunicação é a eficiência da geração de

código. Foi feito um teste (em um notebook com processador Intel Pentium Dual Core,
1.87 GHz, no Windows Vista), e dependendo do número de campos de comunicação e da
quantidade de campos com decoração de entrada, os códigos-fonte gerados podem atingir
um elevado número de linhas de código muito rapidamente, devido ao número de guardas
da comunicação. Por exemplo, a comunicação chan?x?y?z?t , em que o canal chan
comunica valores inteiros no intervalo [0, 9], possui 10*10*10*10 = 10000 guardas, o que
leva o código gerado do processo a ter mais de dez mil linhas de código por comunicação.
A cada vez que esta comunicação ocorre, o número de linhas é somado por 10000.

Um outro problema é o tempo de geração de código, que cresce rapidamente depen-
dendo do número de campos de entrada. Foi verificado que a geração de código para os
guardas de uma comunicação complexa com 2 campos de entrada (em que cada campo co-
munica um valor inteiro, no intervalo de 0 a 9) demora pouco mais de 140 mili-segundos.
Quando o número de campos de entrada é 3, o tempo de execução já sobe para aproxi-
madamente 14 segundos. Quando a comunicação foi com 4 campos de entrada, o tempo
passou de 1 minuto, e o código ainda não havia sido completamente processado. Ou seja,
a estratégia de tradução para comunicações complexas carece de eficiência para comu-
nicações com mais de 2 campos de comunicação. Um trabalho futuro interessante seria
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a investigação de uma estratégia mais eficiente para comunicações complexas, no que se
refere ao tamanho do código gerado e principalmente ao tempo de processamento. A
Figura 6.6 mostra um gráfico cujo eixo x representa o número de campos de entrada da
comunicação complexa, e cujo eixo y é o tempo de execução, em mili-segundos.

Figura 6.6: Gráfico representando, em mili-segundos, o tempo de geração de código para
uma comunicação complexa com n campos de entrada

Os dados obtidos pela figura 6.6 mostram que JCircus não está bem preparado para
traduzir comunicações complexas com grandes quantidades de campos com decoração de
entrada, o que o torna não-escalável. JCircus poderia se tornar escalável se fosse capaz de
traduzir comunicações sem a necessidade de expandir as possibilidades da comunicação.
Para isto ser possível, a primitiva de comunicação deveria ser provida de forma completa
por JCSP.

A sub-seção a seguir analisa a memória consumida para canais que realizam comuni-
cações.

6.3 Considerações sobre a análise
Este capítulo teve como objetivo analisar o desempenho das primitivas estendidas por

esta dissertação para JCircus. Comparamos o protocolo de multi-sincronização com a
multi-sincronização por barreiras alternantes, e checamos que as barreiras alternantes são
mais eficientes no que tange tanto ao tempo de execução do programa quanto ao tamanho
do código gerado. A maior eficiência para barreiras alternantes nestes dois quesitos e as
limitações do protocolo de multi-sincronização são os fatores que justificaram a substitu-
ição do protocolo pelas barreiras alternantes.

O próximo capítulo exibe as considerações finais desta dissertação.
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Capítulo 7

Considerações finais

Esta seção concluirá o trabalho, apontando as extensões realizadas em JCircus e as
dificuldades encontradas durante este processo, bem como sugerindo trabalhos futuros
com a ferramenta.

7.1 Conclusões
Nesta dissertação, propomos a continuidade do desenvolvimento da ferramenta JCir-

cus. Foram providas por esta dissertação uma ferramenta para testar o código gerado por
JCircus, chamada JCSPUnit, e a extensão da ferramenta, com suporte às primitivas de
comunicação e paralelismo. Também estendemos a tradução da GUI, de modo a eliminar
a ocorrência de deadlocks , e permitir a geração de GUI para processos com canais que
comunicam mais de um valor.

Um obstáculo para a realização das tarefas foi o estado em que se encontrava a fer-
ramenta JCircus. Foi implementada com o uso de um parser que tinha conflitos de com-
pilação. Além disso, a estratégia de tradução, além de incompleta, também estava desa-
tualizada: Usava uma API de JCSP que não tinha suporte à multi-sincronização. Multi-
sincronização, na versão original de JCircus, era implementada através de um protocolo,
que aumentava a complexidade da estratégia de tradução (a implementação do proto-
colo de multi-sincronização possui aproximadamente 1000 linhas de código). Visando
diminuir esta complexidade e remover os conflitos de compilação que o parser de JCir-
cus tinha, esta dissertação migrou a estratégia de tradução para a mais nova versão de
JCSP e migrou JCircus ao mais novo parser de Circus. A migração ao novo parser não foi
trivial, devido à escassa documentação de CZT e à complexidade do aplicativo JCircus.

Uma extensão importante a JCircus foi o suporte à tradução de comunicações com-
plexas. Como visto, comunicações complexas são aquelas que tem ao menos um campo,
exceto o último, com decoração de entrada ("?"). Esta tarefa não foi trivial devido à
ausência, na classe AltingBarrier de JCSP, da implementação da primitiva de comuni-
cação. A solução foi gerar, na tradução, todas as possibilidades de comunicação em um
array de guardas, e colocá-lo em alternância. A estratégia para comunicações complexas,
no entanto, possui alguns problemas, listados na sub-seção 6.2.2.

Outra extensão importante a JCircus foi o suporte ao paralelismo de CSP. Esta não
foi uma extensão trivial, pois JCSP e CSP possuem modelos de concorrência diferentes.
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JCSP implementa o paralelismo de Hoare, em que as sincronizações ocorrem nos eventos
que os ramos do paralelismo tem em comum. Em CSP, por outro lado, o usuário pode
definir o conjunto de sincronia, e isto pode levar a situações em que deve haver uma in-
tercalação (interleaving) entre ocorrências de um mesmo evento. Como JCSP não possui
intercalação entre ocorrências de um mesmo evento, a extensão ao paralelismo de CSP
exigiu a investigação de um método para forçar uma intercalação entre ocorrências de um
mesmo evento. Duas estratégias foram implementadas: uma, em que front-ends de uma
mesma barreira alternante devem ser disputados por processos que devem ser intercalados
naquela, e outra, em que os canais dos eventos, antes que o código-fonte seja traduzido,
são renomeados. Como a estratégia com compartilhamento de front-ends demonstrou não
ser livre de deadlocks, ela foi descartada. Prevaleceu a estratégia com renomeação.

Esta dissertação também estendeu a tradução da Interface Gráfica com o Usuário de
cada processo da especificação. Além de eliminar a ocorrência de deadlocks, com o
acréscimo de um timeout , esta dissertação permitiu a geração de GUI para processos que
comunicam mais de um valor, e substituiu o campo de texto que pega o valor comunicado
por uma caixa de combinação com os valores comunicáveis pelo processo. Esta substi-
tuição torna ainda mais difícil a ocorrência de erros durante a execução do código gerado
por JCircus, pois controla os valores que são passados como entrada na GUI do processo.

Por fim, esta dissertação proveu um framework de testes para processos em JCSP,
chamado JCSPUnit. O principal desafio deste framework foi a definição e a implemen-
tação de uma abordagem de testes para processos em JCSP. A abordagem criada contem-
pla quatro processos: O processo sob teste (PUT), o testador, o sincronizador, e o timer.
Estes processos devem ser implementados e executados em paralelo durante a execução
do teste.

7.2 Trabalhos Relacionados
JCircus não é a única ferramenta que traduz uma especificação formal para código

executável. Diversas outras ferramentas foram criadas nesta linha, porém com diferentes
propósitos.

Em [Phillips & Stiles 2004], os autores criaram uma ferramenta para traduzir especi-
ficações escritas na linguagem CSP para Handel-C. Handel-C é uma linguagem de alto
nível utilizada para a programação de Hardware de baixo nível. Esta linguagem é comu-
mente utilizada para a programação de FPGAs, que são circuitos integrados configuráveis.
O trabalho relacionado deste parágrafo descreve um método para gerar a implementação
de sistemas concorrentes em FPGAs, tendo como base uma especificação CSP. Nesta
abordagem, o script de CSP é verificado, traduzido para Handel-C, compilado e simulado
para provar que o hardware realiza o mesmo algoritmo descrito pelo script de CSP de
entrada. A diferença fundamental entre esta abordagem e a abordagem desta qualificação
é que a desta qualificação visa automatizar o desenvolvimento de software a partir de uma
especificação formal. A abordagem descrita por este parágrafo, por outro lado, visa au-
tomatizar o desenvolvimento de hardware. Uma outra diferença é que a abordagem desta
qualificação provê também não apenas a geração de uma GUI para a interação com o
código gerado de um dado processo, como também uma ferramenta que permite o teste
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do código gerado (JCSPUnit). Uma outra diferença importante é a presença de barreiras
em JCSP, o que eliminou a necessidade de um protocolo de multi-sincronização. Em
Handel-C, no entanto, não há barreiras para a multi-sincronização, e portanto, no tradutor
de CSP para Handel-C, o protocolo continua.

Em [V. Raju & Stiles 2003], os autores apresentam ferramentas que automaticamente
convertem um subconjunto de CSP legível por máquina para código Java executável ou
código C executável. Para o código gerado, os autores utilizam CCSP (que é uma API
da linguagem C) e CTJ (que é uma API da linguagem Java). No artigo deste parágrafo,
os autores utilizam o CSP para especificar o comportamento de concorrência desejado,
usam ProBE e FDR para verificar se a implementação satisfaz a especificação e é livre
de deadlock e livelock, e caso seja, usam a ferramenta desenvolvida para gerar o código
apropriado. A vantagem da abordagem desta dissertação (em relação à descrita neste
parágrafo) é que ela permite, de forma não-implícita, a tradução de especificações com
grandes quantidade de dados. Isto se deve ao fato de Circus possuir construções de Z,
ao contrário de CSP, que é a única linguagem aceita como entrada pela ferramenta deste
parágrafo.

Em [Kimber 2007], o autor desenvolveu uma ferramenta para traduzir especificações
formais escritas em Object-Z [Duke et al. 1989] para a linguagem Perfect, permitindo
que estas especificações sejam submetidas à ferramenta de verificação Perfect Developer
[Crocker 2003]. A principal vantagem desta abordagem em relação à abordagem desta
dissertação é que a abordagem de [Kimber 2007] permite a geração de softwares verifi-
cados formalmente a partir de uma especificação escrita em Object-Z. Por outro lado, a
linguagem Object-Z não tem a mesma eficiência de Circus na especificação de sistemas
concorrentes, o que torna o uso de JCircus mais vantajoso para a especificação destes
sistemas.

Em [Oliveira 2011], o autor cria um animador genérico para especificações formais,
tomando como entrada o sistema de transições rotuladas (Labelled Transition System, ou
LTS) da linguagem formal para animá-la. A semelhança entre a abordagem de [Oliveira
2011] e a abordagem desta dissertação é que esta dissertação também provê uma anima-
ção da especificação formal, embora esta animação se dê através da execução do código
gerado, enquanto na abordagem de [Oliveira 2011], o usuário pode animar a especificação
diretamente. Outra diferença entre esta abordagem e a de [Oliveira 2011] é que [Oliveira
2011] não anima especificações formais escritas em Circus.

Para esta dissertação, também implementamos um framework de testes para progra-
mas escritos em JCSP, chamado JCSPUnit. A abordagem de JCSPUnit é parecida com a
abordagem de [Coelho et al. 2007]. Em [Coelho et al. 2007], os autores estenderam JUnit
para testar sistemas multi-agentes, e usaram aspectos para monitorar o estado dos agentes
e para permitir a implementação das asserções para os agentes. A diferença entre a abor-
dagem para agentes e a abordagem desta dissertação é a forma na qual a comunicação é
feita. Enquanto agentes usam troca de mensagens, processos em JCSP comunicam valo-
res através de canais.

JCircus não foi a única extensão realizada para a ferramenta CRefine. Em [Filho
2011], o autor estende CRefine para o suporte à automatização de táticas de refinamento.
A semelhança entre esta dissertação e a de [Filho 2011] é, evidentemente, o acréscimo de
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um novo módulo a CRefine.

7.3 Trabalhos futuros
Embora esta dissertação tenha realizado extensões importantes a JCircus, ainda há

um longo caminho a ser percorrido até que se atinja um suporte de ferramentas com-
pleto para a linguagem Circus. A começar pelo fato de que a estratégia de tradução de
Circus para Java ainda não está completa: ela não provê suporte à abstração (hiding), e
nem a tipos de esquema (schema types). O suporte à tradução de tipos de esquema pode
ser feito através do uso de um provador de teoremas, e da implementação de um toolkit
para tipos de esquema. O provador de teoremas a ser utilizado pode ser o VeriT [Bouton
et al. 2009], por sua confiabilidade, eficiência, e pelo fato de ele ser utilizado em CRefine.
No entanto, destas sugestões de trabalho futuro, a mais desafiadora é a abstração. Isto se
deve ao fato de que canais de um processo que são escondidos podem acarretar em um
não-determinismo do comportamento do processo. Processos como:

process P =̂ begin • a→ b→ c→ SKIP \ {a} end
process Q =̂ begin • d→ e→ f→ SKIP \ {d} end
process R =̂ P 2 Q

são fáceis de traduzir: eles podem ser reescritos como

process P’ =̂ begin • b→ c→ SKIP end
process Q’ =̂ begin • e→ f→ SKIP end
process R’ =̂ P’ u Q’

No entanto, processos como

process S =̂ begin • (a→ b→ SKIP 2 c→ d→ SKIP) \ {c} end

tem um comportamento não determinístico, uma vez que não se sabe se o evento d real-
mente pode ser recusado. Observe que S não é equivalente à implementação do processo
S’ definido a seguir

process S’ =̂ begin • a→ b→ SKIP u d→ SKIP end,

uma vez que, em S’, é possível o evento d ser recusado. O desafio de traduzir abstrações
para Java vem da dificuldade de se traduzir situações de não-determinismo.

Os únicos tipos de expressões em Circus com abstração que podem ser traduzidos por
JCircus são aqueles em que a abstração pode ser ignorada na especificação. Dada uma ex-
pressão P \ cs , com P sendo um processo, e cs sendo um conjunto de canais escondidos,
um dado canal c pertencente a cs só pode ser ignorado quando c não está no alfabeto de
P ou quando há uma comunicação em c entre dois ramos paralelos em P . Por exemplo,
considere a seguinte especificação em Circus:
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process H 1 =̂ begin • a?x → SKIP end
process H 2 =̂ begin • a!6→ SKIP end
process H 3 =̂ (H 1 |[ {| a |} ]| H 2) \ {| a |}
process H 4 =̂ H 1 \ {| a |}
process H 5 =̂ H 4 |[ {| a |} ]| H 2

No processo H 3, podemos observar que há um paralelismo entre H 1 e H 2, e que há
uma abstração do canal a neste paralelismo. Esta abstração pode ser ignorada porque
existe uma comunicação em a entre dois ramos paralelos. Assim, H 3 é traduzível por
JCircus. Por outro lado, H 4 não é traduzível, pois não há ramos paralelos se comuni-
cando através de a. No caso de H 5, embora haja dois ramos paralelos, a comunicação no
ramo esquerdo é escondida (de acordo com o que P4 indica). Assim, a abstração também
não pode ser ignorada em H 5.

Um trabalho futuro que auxiliaria a estratégia de tradução de Circus para Java seria prover,
para JCSP, o modelo de concorrência de CSP, e prover a implementação completa da
primitiva de comunicação. Isto não só tornaria mais confiável o código gerado, como
também simplificaria substancialmente a estratégia de tradução de Circus para Java. Tam-
bém podemos sugerir a implementação completa da primitiva de escolha externa. Em
JCSP, escolha externa é provida de forma parcial porque só guardas (ou seja, canais e
barreiras alternantes) podem ser colocados em alternância. Em CSP, os ramos de uma
escolha externa são processos. Mas em JCSP, processos não são guardas: escolha externa
entre processos, em JCSP, deve ser implementada pegando os canais iniciais de cada ramo
da escolha.

Prover uma ferramenta completa para a linguagem Circus é uma tarefa longa que
ainda possui desafios, descritos aqui, a serem enfrentados. A codificação automática
de especificações escritas em Circus tem se mostrado desafiadora, principalmente pela
presença de abstrações cuja tradução para código não é trivial. Embora o caminho a ser
percorrido ainda seja longo, ele foi bastante encurtado com esta dissertação.
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Apêndice A

Leis de refinamento referenciadas no
texto

A.1 Lei de prefixação C.100
c → A = (c → SKIP); A

c.e → A = (c.e → SKIP); A

A.2 Definição B.43
P |[ cs ]| Q =̂ begin

state State P .State ∧ Q .State
P .PPar ∧Ξ Q .State
Q .PPar ∧Ξ P .State
• P .Act |[ α (P .State) | cs | α (Q .State) ]| Q .Act

end

channel c : Z
process S1 =̂ c?x → SKIP
process S2 =̂ c.5→ SKIP
process SPAR =̂ S1 |[ {| c |} ]| S2
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Apêndice B

Script de prova do paralelismo por
renomeação

channel c
channel id:BRANCH
BRANCH = 0..5
P(i) = c→ id.i→ P(i)
SYSTEM = P(0)

[| {c} |]
(P(1) ||| ((P(2) ||| P(3)) [| c |] (P(4) ||| P(5))) )

————————–
– SOLUÇÃO MULTI-BARRIER
————————–
datatype END = A | B | C
channel ask, ack:BRANCH.END
PI(0) = ask.0.A→ ack.0.A→ id.0→ PI(0)
PI(1) = ((ask.1.B→ SKIP) ||| (ask.1.C→ SKIP));

((ack.1.B→ SKIP) ||| (ack.1.C→ SKIP));
id.1→ PI(1)

PI(2) = ask.2.B→ ack.2.B→ id.2→ PI(2)
PI(3) = ask.3.B→ ack.3.B→ id.3→ PI(3)
PI(4) = ask.4.C→ ack.4.C→ id.4→ PI(4)
PI(5) = ask.5.C→ ack.5.C→ id.5→ PI(5)
ALL PIS = ||| i: BRANCH @ PI(i)
FRIENDS = (0,1,1), (0,2,4), (0,2,5), (0,3,4), (0,3,5)
PRODUCT(AA,BB,CC) = (ba, bb, bc) | ba <- AA, bb <- BB, bc <- CC
BARRIER(sA, sB, sC) =

let syncs = inter(FRIENDS,PRODUCT(sA,sB,sC))
within

if empty(syncs)→
ask?branch.A→ BARRIER(union(sA,branch), sB, sC)
ask?branch.B→ BARRIER(sA, union(sB,branch), sC)
ask?branch.C -> BARRIER(sA, sB, union(sC,branch))
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else
c→

u sync:syncs @
let (ba,bb,bc) = sync within

(
ack.ba.A→ SKIP
|||
ack.bb.B→ SKIP
|||
ack.bc.C→ SKIP
) ;
BARRIER(diff(sA,ba),diff(sB,bb),diff(sC,bc))

SYSTEM MB = ALL PIS [| | ask, ack | |] BARRIER(,,)
\ | ask, ack |

assert SYSTEM [FD= SYSTEM MB
– PROVED OK
– Took 11429s (3,17hrs)
————————–
– SOLUÇÃO RENAMING
————————–
channel c0, c1, c2, c3, c4
P0 R = P(0)[[ c <- c0, c <- c1, c <- c2, c <- c3, c <- c4 ]]
P1 R = P(1)[[ c <- c0 ]]
P2 R = P(2)[[ c <- c1, c <- c2 ]]
P3 R = P(3)[[ c <- c3, c <- c4 ]]
P4 R = P(4)[[ c <- c1, c <- c3 ]]
P5 R = P(5)[[ c <- c2, c <- c4 ]]
ALPHA P(n) =

if (n==0) then
id.0, c0, c1, c2, c3, c4

else if (n==1) then
id.1, c0

else if (n==2) then
id.2, c1, c2

else if (n==3) then
id.3, c3, c4

else if (n==4) then
id.4, c1, c3

else if (n==5) then
id.5, c2, c4

else
ALPHA PS(S) = Union(ALPHA P(n) | n <- S)
SYSTEM RN AUX

= P0 R
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[ ALPHA P(0) || ALPHA PS(1..5)]
(P1 R [ ALPHA P(1)
|| ALPHA PS(2..5)]
((P2 R [ ALPHA P(2) || ALPHA P(3)] P3 R) [ ALPHA PS(2..3) ||

ALPHA PS(4..5)] (P4 R [ ALPHA P(4) || ALPHA P(5)] P5 R))
)
SYSTEM RN = SYSTEM RN AUX [[ c0 <- c, c1 <- c, c2 <- c, c3 <- c, c4 <- c]]
assert SYSTEM [FD= SYSTEM RN
channel d, d1
X = c -> d -> SKIP
Y = X [[ c <- c1, c <- c2, d <- d1 ]]
Z = (c1 -> SKIP [] c2 -> SKIP); (d1 -> SKIP); SKIP
assert Y [FD= Z
assert Z [FD= Y
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