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Resumo

A remoção de inconsistências em um projeto é menos custosa quando realizada nas
etapas iniciais da sua concepção. A utilização de Métodos Formais melhora a compre-
ensão dos sistemas além de possuir diversas técnicas, como a especificação e verificação
formal, para identificar essas inconsistências nas etapas iniciais de um projeto. Porém, a
transformação de uma especificação formal para uma linguagem de programação é uma
tarefa não trivial. Quando feita manualmente, é uma tarefa passível da inserção de erros.
O uso de ferramentas que auxiliem esta etapa pode proporcionar grandes benefícios ao
produto final que será desenvolvido.

Este trabalho propõe a extensão de uma ferramenta cujo foco é a tradução automática
de especificações em CSPM para Handel-C. CSP é uma linguagem de descrição formal
adequada para trabalhar com sistemas concorrentes, CSPM é a notação utilizada pelas
ferramentas de apoio da linguagem. Handel-C é uma linguagem de programação cujo
resultado pode ser compilado diretamente para FPGA’s. A extensão consiste no aumento
no número de operadores CSPM aceitos pela ferramenta, permitindo ao usuário definir
processos locais, renomear canais e utilizar guarda booleana em escolhas externas. Além
disto, propomos também a implementação de um protocolo de comunicação que elimina
algumas restrições da composição paralela de processos na tradução para Handel-C, per-
mitindo que a comunicação em um mesmo canal entre múltiplos processos possa ser ma-
peada de maneira consistente e que no código gerado não ocorra comunicações indevidas
em um canal, ou seja, comunicações que não são permitidas na especificação do sistema.

Palavras-chave: Métodos Formais, CSP, Handel-C, ferramentas, geração de código.



Abstract

Removing inconsistencies in a project is a less expensive activity when done in the
early steps of design. The use of formal methods improves the understanding of systems.
They have various techniques such as formal specification and verification to identify
these problems in the initial stages of a project. However, the transformation from a
formal specification into a programming language is a non-trivial task and error prone,
specially when done manually. The aid of tools at this stage can bring great benefits to
the final product to be developed.

This paper proposes the extension of a tool whose focus is the automatic translation of
specifications written in CSPM into Handel-C. CSP is a formal description language suita-
ble for concurrent systems, and CSPM is the notation used in tools support. Handel-C is a
programming language whose result can be compiled directly into FPGA’s. Our extension
increases the number of CSPM operators accepted by the tool, allowing the user to define
local processes, to rename channels in a process and to use Boolean guards on external
choices. In addition, we also propose the implementation of a communication protocol
that eliminates some restrictions on parallel composition of processes in the translation
into Handel-C, allowing communication in a same channel between multiple processes to
be mapped in a consistent manner and that improper communication in a channel does
not ocurr in the generated code, ie, communications that are not allowed in the system
specification.

Keyword: Formal Methods, CSP, Handel-C, tools, code generation.
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Capítulo 1

Introdução

Neste capítulo, mostraremos os fatores que motivaram a realização deste trabalho.
Além disso, descrevemos alguns trabalhos relacionados à geração automática de código
fonte baseada em métodos formais. Em seguida, definimos os objetivos que procuramos
alcançar. Por fim, apresentaremos a estrutura deste documento com uma breve descrição
do conteúdo dos capítulos.

1.1 Motivação

O processo de desenvolvimento de sistemas de hardware/software vem sendo cada
vez mais apoiado por novas técnicas e ferramentas, proporcionando uma diminuição nos
custos e no tempo de desenvolvimento de um projeto. Além disso, certos tipos de siste-
mas necessitam ter garantias do seu correto funcionamento, principalmente aqueles cuja
a existência de falhas pode ocasionar perdas financeiras e/ou de vidas. Estes são os cha-
mados sistemas críticos [36].

O desenvolvimento de sistemas concorrentes é bastante complexo. Uma das dificul-
dades encontradas neste processo é controlar aspectos que são exclusivos de um ambiente
paralelo e muitas vezes são difíceis de serem percebidos. Portanto, é essencial que os
desenvolvedores usem técnicas que ofereçam um alto grau de confiança e que a imple-
mentação de sistemas de hardware/software reflita exatamente o que é especificado no
seu design [31].

Métodos Formais são métodos que utilizam fundamentos matemáticos para descre-
ver propriedades de sistemas computacionais. No desenvolvimento formal de sistemas, a
especificação de requisitos é redefinida em uma especificação formal detalhada. Esta es-
pecificação é refinada através de uma série de transformações [36]. Estas transformações,
chamadas de refinamentos, preservam a corretude da especificação através de provas de
corretude ou da verificação exaustiva dos modelos gerados. Porém, neste processo, o pro-



2 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

duto final ainda não será um código executável. No entanto, este é um artefato inicial
desejável em um processo de desenvolvimento: em um cenário ideal, o código executável
deve seguir fielmente a especificação.

A tarefa de traduzir a descrição do sistema computacional partindo de uma notação
formal para uma linguagem de programação não é trivial. Além disso, este passo é bas-
tante problemático, pois ele é passível da inserção de erros quando executado por um
humano. Dependendo da complexidade do sistema, para que a implementação siga fiel-
mente a especificação do sistema, pode ser necessário um período de tempo maior que o
cronograma planejado para a execução desta etapa.

É importante destacar quem, além dos problemas relatados anteriormente, ainda exis-
tem outros que devem ser considerados, entre eles, a diferença entre a implementação
de sistemas de software e de hardware. As linguagens de programação de software atu-
ais, principalmente as chamadas linguagens de alto nível, oferecem um enorme poder de
abstração ao desenvolvedor e facilidades que acarretam em um maior processamento em
baixo nível. Sendo assim, na maioria das vezes, o desenvolvedor não necessita se preocu-
par com alguns detalhes no sistema implementado, como por exemplo, o uso excessivo de
memória, a otimização do código gerado, a necessidade de gerenciar paralelismo como
forma de obter o melhor desempenho. Nestes tipos de sistemas, o Sistema Operacional
(SO) da máquina é o responsável por gerenciar os recursos disponíveis.

Para sistemas de hardware, as preocupações com uso de memória e otimização de
código ficam fortemente ligadas ao processo de desenvolvimento, sendo tomadas como
guia durante o processo de desenvolvimento. Assim, as linguagens que são utilizadas para
este fim, geralmente oferecem maneiras de o desenvolvedor controlar tais facilidades ou
então impõem nativamente algumas limitações ao desenvolvimento.

Deste modo, a existência de uma ferramenta que automatize este processo de tradu-
ção auxilia no desenvolvimento de sistemas, pois assim é possível diminuir a inserção de
erros no processo de codificação do sistema e também diminuir o custo e o tempo gasto
para alcançar o final do projeto. Outro benefício que pode ser adicionado a esta aborda-
gem e a definição de templates de tradução para projetos de hardware, visando adquirir
otimizações necessárias a este tipo de desenvolvimento. Idealmente, a estratégia de tra-
dução implementada pela ferramenta deveria ser provada correta elevando assim o nível
de garantia de corretude da mesma.

Oliveira e Woodcock [25] apresentaram csp2hc, um arcabouço que fornece uma abor-
dagem para que projetos de hardware possam ser gerados automaticamente partindo de
uma descrição de alto nível de um sistema. A ferramenta adequa-se à metodologia mos-
trada na Figura 1.1, interligando as etapas de especificação e implementação do sistema.
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Inicialmente, esta metodologia propõe a construção de uma especificação mais abstrata
contendo as principais propriedades do sistema; esta especificação passa por sucessivos
refinamentos, cuja verificação de equivalência entre os refinamentos deve ser efetuada, até
chegar ao nível mais próximo de sua implementação. Em seguida, o código executável
em Handel-C desta especificação é implementado, sendo possível assim ser compilado
em um FPGA. A ferramenta substitui a etapa de implementação manual do sistema, cujos
problemas foram comentados anteriormente. O escopo deste trabalho consiste em gerar
código Handel-C a partir de especificações formais descritas em um subconjunto de CSP.

Figura 1.1: Metodologia auxilada por csp2hc

CSP (Communicating Sequential Processes) [16] é uma álgebra de processos utilizada
para descrever sistemas concorrentes através da interação entre componentes. Usando
esta notação, os sistemas são abstraídos como unidades comportamentais (processos)
compostas por eventos, operadores algébricos e outros processos. O sucesso da lingua-
gem na indústria tem sido motivado pela disponibilidade de algumas ferramentas e téc-
nicas bem-sucedidas, entre elas o FDR [12] e ProBE [11]. O FDR é um verificador de
modelos utilizado para analisar diferentes aspectos de uma especificação, como ausências
de deadlocks e livelocks, e analisar a corretude de refinamentos. O ProBE é uma ferra-
menta utilizada para animar especificações em CSPM

1. Com ela o desenvolvedor pode
analisar todos os caminhos possíveis, o que ajuda a identificar erros durante o processo
de especificação.

Handel-C [8] é uma linguagem de alto nível cujos programas podem ser compilados
diretamente para FPGA’s [7]. Devido à sua sintaxe ser bastante parecida com C, é possí-
vel transformar algoritmos desenvolvidos para software em módulos de hardware sem a
necessidade de aprender com detalhes o funcionamento de VHDL e FPGA’s. Além disso,
a linguagem conta com uma ferramenta para compilação e simulação de seus programas,
o DK Design Suite, atualmente desenvolvida pela Mentor Graphics Corporation 2. Além
disso, a ferramenta possui geração automática de código em VHDL, Verilog e SystemC.

Por ser uma linguagem de alto nível, Handel-C facilita a compreensão dos seus con-
ceitos por profissionais que não possuem um domínio em linguagens de descrição de

1CSPM é uma notação ASCII para CSP que é aceita pelas ferramentas de suporte à linguagem
2O DK Design Suite foi desenvolvido originalmente pela Celoxica
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hardware. Além disso, a linguagem possui alguns conceitos baseados na noção de con-
corrência de CSPM. Desta forma, diversos recursos da linguagem Handel-C são facil-
mente relacionados com alguns operadores da linguagem CSP, entre eles, a utilização de
canais de envio e recebimento de dados na comunicação entre módulos em paralelo. No
entanto, as implementações de concorrência de Handel-C e CSP apresentam diferenças
sutis, que tornam a tradução entre ambas as linguagens uma tarefa não trivial. Por estes
motivos, faz-se necessário a utilização de uma abordagem que oriente o mapeamento das
especificações em CSPM para código fonte Handel-C, diminuindo a ocorrência de erros
durante tal processo.

A ferramenta csp2hc fornece uma abordagem para a tradução automática de um sub-
conjunto de CSPM para Handel-C. Apesar de aceitar como entrada apenas um subconjunto
da linguagem fonte, csp2hc é capaz de traduzir alguns exemplos clássicos de CSPM en-
contrados na literatura. Diversos construtores de CSPM não contemplados pela ferramenta
podem ser refinados e/ou reescritos utilizando outros construtores da linguagem, de forma
que csp2hc possa aceitá-los. Esta tarefa adicional não introduz erros, dado que a especi-
ficação refinada pode ser verificada utilizando as ferramentas de CSPM, como FDR. No
entanto, o processo de substituição dos construtores não aceitos pode exigir um esforço
que tornaria a utilização da metodologia inviável. Para que a ferramenta possa ser mais
robusta e ter uma melhor aceitação, principalmente no uso industrial, é necessário que os
construtores ausentes possam ser traduzidos adequadamente.

Além disso, o relacionamento entre a forma de descrever concorrência em CSPM e a
implementação de concorrência em Handel-C possui algumas restrições que inviabiliza o
mapeamento direto dos seus componentes paralelos. Estas restrições envolvem o uso de
multi-sincronização e a definição explícita de quais canais podem se comunicar. A imple-
mentação destes conceitos em Handel-C pode ser problemática: como mostra a Seção 3.2,
ela requer que novos módulos sejam adicionados para tratar estas restrições. Com isso,
existe a possibilidade de o desenvolvedor introduzir algum comportamento do sistema
que não condiz com a especificação original. Assim, é necessário garantir que os módu-
los adicionados refinem o comportamento esperado na comunicação paralela, através de
FDR.

Assim, este trabalho pretende incrementar o conjunto de construtores de CSPM aceitos
em csp2hc 3, adicionando construtores como a escolha condicional abreviada e a reno-
meação de canais, que são descritos na Seção 2.1. Além disso, pretendemos eliminar as
restrições da comunicação paralela descritas anteriormente, com implementação de um

3Página Web para download da ferramenta csp2hc, que inclui as melhorias adicionadas neste trabalho
e que serão mencionadas mais adiante: http://www.dimap.ufrn.br/~marcel/research/csp2hc/

http://www.dimap.ufrn.br/~marcel/research/csp2hc/
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protocolo para representar tais comportamentos.
A seguir, descrevemos outras abordagens que propõem a geração automática de có-

digo para sistemas especificados formalmente.

1.2 Trabalhos Relacionados

O sistema Descartes [21, 14] gera automaticamente programas procedurais a partir de
especificações descritas em uma linguagem matemática formal, denominada Descartes.
A linguagem é baseada na teoria dos conjuntos, lógica de predicados de primeira ordem
e na teoria de funções recursivas, permitindo expressar problemas com alto nível de abs-
tração. O sistema Descartes baseia-se em uma metodologia transformacional, que realiza
sucessivas transformações no intuito de diminuir a abstração das especificações utilizadas
como entrada.

O processo transformacional foi dividido em três etapas. Para tornar a ferramenta mais
modular, fácil de desenvolver e de manter, os autores decidiram dividir a ferramenta em
três módulos sequenciais, onde cada módulo recebe como entrada o resultado processado
pelo módulo anterior. O último módulo é o responsável por realizar a tradução para a
linguagem de programação final. Os autores afirmam que este módulo pode ser facilmente
adaptado para permitir que outra linguagem de programação possa ser utilizada como
destino na geração de código.

Segundo os autores, a ferramenta vem sendo desenvolvida desde 1992. Eles também
relatam que a mesma já foi utilizada em diversas aplicações industriais na geração de
código na linguagem C, como um sistema de controle de uma estação de combustível e
um sistema de emergência de uma usina nuclear.

Além de linguagens procedurais, existem ferramentas que também geram código para
outras linguagens como, por exemplo, Java. Em [29], é apresentada uma ferramenta (ou
podemos dizer um conjunto de ferramentas) que traduz especificações em CSP para as
linguagens Java e C, com o auxílio de bibliotecas que implementam os construtores da
linguagem CSP em cada uma delas. A ferramenta proposta por [29] é capaz de traduzir
apenas um pequeno conjunto de construtores CSP. O trabalho mostra alguns exemplos
traduzidos pela ferramenta.

O trabalho de [10] sugere uma ferramenta, chamada cspt translator, que traduz espe-
cificações em CSP para código executável na linguagem C++. Esta abordagem, baseada
no trabalho de [29], é capaz de traduzir todos os construtores CSP descritos no trabalho
anterior e ainda inclui alguns como sequenciação, encapsulamento (hiding), renomeação
de canais e paralelismo com intercalação de canais.
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Continuando com ferramentas que produzem código executável Java, [13] propõe a
ferramenta JCircus que contempla a geração de código a partir de especificações em Cir-
cus. Circus [40] é uma notação formal baseada na notação Z [41] e na álgebra de proces-
sos CSP. Nesta abordagem, a tradução engloba boa parte dos construtores da linguagem,
incluindo processos genéricos e alguns construtores replicados da notação CSP. Assim
como em [29], a ferramenta também utiliza uma biblioteca, JCSP [38], que implementa
tais construtores para Java. Além da biblioteca, a JCircus implementa, em Java, um pro-
tocolo [39] responsável por prover multi-sincronização entre processos.

A ferramenta utiliza um parser para gerar uma árvore da especificação utilizada como
entrada. A tradução ocorre em duas etapas. A primeira etapa coleta informações sobre
a especificação, além de executar uma análise e uma checagem de tipos, e verifica os
requisitos necessários para a tradução, ou seja, restrições da ferramenta. A segunda utiliza
as informações coletadas para gerar um projeto Java, que inclui uma interface gráfica
simples do projeto e um arquivo um arquivo batch (formato .bat) contendo comandos
para compilar o projeto e executar as classes Java.

O trabalho de [5] estende [13] provendo suporte à tradução das primitivas de multi-
sincronização utilizando uma nova versão de JCSP. Com isso, o protocolo proposto por
[39] foi removido em JCircus, oferecendo ganhos de performance ao código executável
gerado. Além disso, [5] propõe a integração de JCircus com outras ferramentas. Entre
elas, JCSPUnit [6], uma extensão do JUnit que permite o teste do código dos processos
gerados por JCircus.

Além de ferramentas para geração de sistemas de software, temos também exemplos
de ferramentas onde o objetivo é obter uma descrição de hardware em uma linguagem
de programação de alto nível. Em [28], é apresentado uma ferramenta (CSPtoHC) que
partindo de especificações em CSPM consegue traduzi-las em código Handel-C [8]. A fer-
ramenta é capaz de converter apenas um pequeno conjunto de operadores da linguagem
CSP. Este conjunto contém somente os construtores que possuem um comando equiva-
lente na linguagem de saída, desconsiderando as diferenças entre os modelos das duas
linguagens. A ferramenta CSPtoHC permite que computações mais complexas, escritas
em código C, possam ser inseridas junto à especificação em CSPM através de macros em
forma de comentários.

A ferramenta proposta no nosso trabalho se diferencia da proposta de [28] no conjunto
de construtores abordados. A nossa ferramenta possui um conjunto maior de operadores
da linguagem que são aceitos. Além disso, o nosso trabalho conta com uma forma mais
abrangente de construir paralelismo, permitindo ao usuário determinar quais canais po-
dem sincronizar (paralelismo alfabetizado).
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1.3 Objetivos Gerais e Específicos

O objetivo principal desta dissertação consiste em proporcionar um ambiente que au-
xilia no design de sistemas de hardware. Este ambiente, sugerido através de csp2hc, pro-
põe a realização do mapeamento de especificações descritas formalmente em CSP para
linguagem Handel-C de maneira automática. Isto possibilita a construção de sistemas
de hardware sem que o desenvolvedor possua um domínio avançado sobre os conceitos
relacionados às linguagens de descrição de hardware, pois Handel-C possui uma sintaxe
parecida com a linguagem C e é capaz de ser compilada diretamente para blocos de FPGA.

Neste sentido, faz-se necessário definir alguns objetivos específicos no intuito de al-
cançarmos o objetivo principal do nosso trabalho. Assim, os objetivos específicos desta
dissertação são:

Estender o conjunto de construtores aceito por csp2hc: O aumento do número de cons-
trutores satisfeitos por csp2hc motiva ainda mais o uso da ferramenta no ambiente
industrial. Entre os operadores ausentes, podemos destacar a implementação de
operadores como a renomeação de canais e a definição local de processos, estes
podem prover o reuso de componentes e a modularização dos processos.

Remover as restrições de concorrência entre as linguagens: As linguagens abordadas
neste trabalho possuem diversos operadores que podem ser mapeados diretamente
e outros operadores contêm restrições referentes à diferença entre as implemen-
tações de comunicação de cada uma das linguagens. Assim, desconsiderar estas
diferenças, pode adicionar ao sistema problemas de inconsistências entre a especi-
ficação e sua implementação. Porém, não foi encontrado em trabalhos anteriores
uma abordagem que tratasse de maneira adequada estas diferenças.

Adicionar suporte à multi-sincronização: Quando se especifica sistemas rodando em
ambientes concorrentes, é bastante comum ter mais de um processo realizando di-
ferentes tarefas em um sistema. Estes processos geralmente necessitam de um me-
canismo para sincronizá-los. Quando a comunicação entre vários processos ocorre
ao mesmo tempo em um determinado meio, chamamos de multi-sincronização. É
importante efetuar o correto tratamento deste tipo de comunicação, como forma de
tornar a ferramenta mais abrangente possível.

A seguir, apresentamos a estrutura geral do trabalho proposto neste documento.
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1.4 Estrutura do Trabalho

No capítulo 2, é apresentada uma introdução à linguagem de especificação formal
CSP e sua notação CSPM, descrevendo os principais construtores e operadores da lingua-
gem, em especial aqueles que fazem parte do escopo da tradução proposta pela ferramenta
csp2hc. Além disso, é apresentada também uma introdução a Handel-C que é definida na
ferramenta como sendo a linguagem alvo da tradução. A descrição da versão inicial de
csp2hc, o detalhamento sobre os parâmetros necessários para a tradução e alguns mapea-
mentos entre as linguagens também são abordados nesta seção.

As principais atividades realizadas durante a execução deste trabalho são detalhadas
no capítulo 3. Entre as atividades estão: os problemas encontrados ao tentar verificar for-
malmente o correto funcionamento da versão inicial da nossa ferramenta; o apresentação
de uma implementação de protocolo de multi-sincronização; uma abordagem para tra-
tar comunicações que não são permitidas na especificação do sistema; a adição de novos
construtores traduzidos por csp2hc; e o caminho que tem como partida a especificação do
sistema e como resultado final a execução do sistema em hardware.

No capítulo 4, são apresentados alguns exemplos de especificações em CSPM, cuja
compilação para placa FPGA foi executada.

Por fim, o capítulo 5 aponta algumas considerações finais, relatando a contribuição
que este trabalho apresenta. Além disso, algumas propostas que podem ser desenvolvidas
em trabalhos futuros são apresentadas.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Neste capítulo, descreveremos os conceitos básicos dos termos envolvidos no es-
copo deste trabalho. Desta forma, apresentaremos uma breve introdução às linguagens
CSP (Seção 2.1) e Handel-C (Seção 2.2), que correspondem às linguagens origem e des-
tino, respectivamente, na nossa abordagem de tradução. Além disso, o capítulo traz uma
descrição da ferramenta de tradução csp2hc (Seção 2.3), mostrando sua interface e quais
as diretivas necessárias para o seu correto funcionamento, o mapeamento de alguns cons-
trutores e os problemas encontrados em outros.

2.1 CSP

CSP é uma notação formal utilizada para descrever a maneira como os sistemas con-
correntes e distribuídos se comportam. Nela, o sistema pode ser abstraído como uma
composição de unidades comportamentais independentes que se comunicam entre si e
com o ambiente [18, 30] através de uma interface particular, chamada eventos [34]. Os
processos são abstrações para as unidades comportamentais e são compostos por even-
tos, operadores algébricos e outros processos. Dessa forma, as abstrações mais simples
de um sistema descrito em CSP são representadas por processos simples e a combinação
destes processos mais simples pode ser utilizada para descrever comportamentos mais
complexos.

Nesta seção, iremos descrever alguns operadores da linguagem, especificamente, os
operadores contidos no foco do nosso trabalho. Antes disso, porém, faremos uma pequena
descrição sobre canais e tipos de dados. CSP permite a criação de novos tipos através do
construtor datatype. Os valores de um novo tipo devem ser únicos, ou seja, não podem
fazer parte do conjunto de valores de tipos já definidos. Estes valores são separados pelo
caractere de barra vertical, como mostra o exemplo abaixo:

datatype AcaoPorta = abrir | fechar



10 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os eventos e/ou canais são os componentes mais elementares da notação. Eles repre-
sentam o mapeamento de fatos do mundo real para o sistema. Um evento c.v representa
a comunicação de um valor v através do canal c. O valor comunicado deve pertencer ao
tipo de dado utilizado na declaração do canal.

A transmissão de valores através de canais pode ser ainda mais detalhada, pois o
CSPM permite que o usuário da linguagem possa distinguir quando canal c é utilizado
como entrada ou saída de valores. A saída de valores é representada pela expressão c!v.
A expressão c?x é utilizada para representar um canal c que recebe um valor de entrada.
O valor recebido por um canal é atribuído à variável x, criada no momento do seu uso
no canal. Neste caso, é importante esclarecer que CSP não permite atribuições às suas
variáveis, a ideia de variável apenas serve para referenciar valores lidos nos canais de
entrada, constantes e argumentos utilizados pelos processos.

Os processos interagem através de canais. Eles bloqueiam quando um canal não está
pronto para ser utilizado, permanecendo neste estado até que haja uma sincronização com
outro processo. Os processos podem ser construídos através de uma combinação entre
eventos e processos, utilizando os operadores da linguagem para relacioná-los. Os prin-
cipais operadores algébricos para a construção de processos em CSP, juntamente com
dois processos primitivos, serão descritos nesta seção. Os demais operadores serão omi-
tidos por não fazer parte do escopo deste trabalho. A Tabela 2.1 contém a representação
dos operadores, utilizando uma notação funcional chamada CSPM, um acrônimo para
Machine Readable CSP [12]. Esta notação é considerada um padrão para que as especi-
ficações em CSP possam ser compreendidas pelas ferramentas existentes.

Processo Descrição
STOP deadlock ou quebra
SKIP finalização bem sucedida

<canal> -> Processo prefixação
Processo [] Processo escolha externa ou determinística
Processo |˜| Processo escolha interna ou não-determinística

if <cond> then Processo else Processo escolha condicional
<cond> & Processo escolha condicional abreviada

Processo \ <conj canais> abstração de canais
Processo [[ <lista renomeação> ]] renomeação
let Processos within Processo definições locais

Processo ; Processo composição sequencial de processos
Processo [| <conj canais> |] Processo paralelismo

Processo ||| Processo intercalação de processos

Tabela 2.1: Operadores da notação CSPM
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Em CSPM, o processo mais simples de todos é o STOP [34]. O comportamento deste
processo é não permitir que nenhum evento seja executado. A princípio, ele pode ser visto
como um processo inútil, mas este é bastante utilizado para descrever o comportamento
de um sistema que, por algum motivo, deixa de funcionar (situação de quebra) ou para
representar um impasse ou bloqueio no sistema (situação de deadlock). Além deste, existe
o processo SKIP que simplesmente termina com sucesso.

A operação de prefixo, denotada pela expressão e -> P, é utilizada para construir
processos definindo a ordem em que os eventos ocorrem. Desta forma, o processo resul-
tante indica que o evento e ocorrerá e, em seguida, esse passará a se comportar como o
processo P. É importante ressaltar que não é possível definir os processos Q = e1 -> e2

e P = P1 -> P2, onde e1 e e2 são eventos, e P1 e P2 são processos. A razão é que o
operador de prefixo é composto por um evento seguido por um processo, restrição ao qual
não é respeitada por esses dois exemplos. Costuma-se utilizar letras em caixa baixa na
definição dos identificadores de canais e caixa alta para a definição de identificadores de
processos. Além disso, a definição de processos é feita através do sinal de igualdade, onde
o identificador de um processo é definido no lado esquerdo desta definição.

Para descrever fluxos alternativos de um sistema podemos utilizar as operações de
escolha. A escolha externa ou determinística, P1 [] P2, é destinada a especificar um
novo processo que oferece eventos de ambos os processos e a decisão sobre o fluxo que
será executado cabe a um agente externo ao novo processo; o novo processo não tem
controle sobre a escolha. Na escolha interna P1 |˜| P2 o controle sobre a escolha fica
a cargo do próprio sistema, apresentando assim um comportamento não-determinístico.
Neste caso, apenas os eventos do processo escolhido são oferecidos para execução. Ou-
tra forma de descrever comportamentos alternativos é através da escolha condicional,
if <cond> then P1 else P2, que permite a tomada de decisões através da avaliação de
uma expressão lógica expressada por <cond>, que pode assumir o valor true ou false.
A escolha condicional possui uma forma abreviada, <cond> & P, onde o processo é exe-
cutado quando a condição for verdadeira ou bloqueia (P = STOP) caso contrário.

A recursão também está presente na definição de processos. Assim, um processo
recursivo é aquele que, após a ocorrência de um ou mais eventos, retorna ao seu compor-
tamento inicial. Quando dois ou mais processos fazem referências mútuas, dizemos que
existe uma recursão mútua.

Na especificação de sistemas, às vezes, é necessário esconder eventos que são especí-
ficos de um processo, ou seja, fazer com que outros processos não saibam que determina-
dos eventos ocorrem para que um determinado serviço seja oferecido. Assim, podemos
dizer que existe um conjunto de eventos que são exclusivos a um determinado processo,
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que iremos chamar de “mundo fechado”. Analogamente, em processos também temos os
eventos que são visíveis aos demais e que podem ou não ser utilizados na comunicação
com o processo, o que iremos chamar de “mundo aberto”. Em CSPM, abstração (hiding)
de eventos oferece uma maneira de encapsular um conjunto de canais pertencentes ao
mundo fechado do processo. Assim, já que estes canais não são visíveis, nenhuma comu-
nicação com outros processos é permitida através de canais do mundo fechado, apenas
comunicações internas ao processo. A abstração de canais é representada pela a constru-
ção P \ <conj canais>, onde <conj canais> é um conjunto de canais separados por
vírgula e delimitado por chaves.

A renomeação de canais é utilizada para definir novos processos a partir de um pro-
cesso existente. Esta operação muda a representação dos canais sem mudar o seu com-
portamento. Para isto, é necessário definir um conjunto de relações que mapeiam os
novos canais para os canais existentes. Assim, o processo P[[ a <- b ]] terá o mesmo
comportamento do processo P, porém os canais de nome a serão renomeados para b.
Neste exemplo, a <lista renomeação> da Tabela 2.1 é formada apenas pela renomea-
ção a <- b . Quando há mais de uma renomeação, elas são separadas por vírgula.

A definição local de componentes permite a criação de processos, funções e constantes
em um escopo local pré-determinado. Com isso, os demais processos da especificação
não são capazes de enxergar os componentes definidos como locais, impedindo esses
processos de referencia-los/utilizá-los. O escopo de um componente definido em uma
cláusula let ... within ... fica restrito apenas ao processo definido após a palavra
within. Embora os processos locais não possam ser referenciados por outros processos
da especificação, os canais ainda podem ser utilizados para efetuar alguma comunicação,
ou seja, os canais ainda são visíveis por processos concorrentes.

A composição sequencial de processos permite criar processos mais complexos atra-
vés da combinação de processos mais simples. Isto torna possível a modularização de
processos, que pode ser motivado pelo reuso destes na definição de vários processos. A
composição entre dois processos é feita através da operação P1 ; P2. Neste caso, o pro-
cesso resultante terá o comportamento inicial descrito pelo processo P1 e, após finalização
de P1, passará a se comportar da maneira como é descrito no processo P2.

Existem diferentes formas de representar paralelismo em CSPM, o operador de para-
lelismo generalizado é denotado por P [| <conj canais> |] Q, onde P e Q são pro-
cessos e <conj canais> representa um conjunto de canais de sincronização. Neste caso,
o novo processo é definido através da combinação de dois processos concorrentes que se
comunicam através dos canais contidos em <conj canais>. Os canais do conjunto são
separados por vírgula e o conjunto é delimitado por chaves. Esta comunicação também
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pode ser vista como uma sincronização entre os processos. Desta forma, quando estes
processos possuem a ocorrência de uma comunicação em um dos canais contido no con-
junto, esta só ocorrerá quando ambos estiverem prontos para efetuá-la. Isto significa que
se em um determinado momento um dos processos não tiver outras alternativas além da
sincronização, este permanecerá bloqueado até que o outro processo possa sincronizar.
Os canais não listados no conjunto atuam de forma independente, ou seja, eles não so-
frem influência alguma dos canais do processo concorrente e não precisam esperar para
sincronizar. Assim, mesmo que existam canais de mesmo nome em ambos os processos,
se estes não estiverem no conjunto de sincronização, então eles não se comunicam.

Além do operador de paralelismo generalizado, existe o que chamamos de paralelismo
alfabetizado. A construção deste tipo de paralelismo envolve dois processos e a descrição
do conjunto de canais que são utilizados separadamente por ambos, que é denominado de
alfabeto do processo. A representação sintática da operação é composta da seguinte estru-
tura: P [ alphaP || alphaQ ] Q, onde os conjuntos alphaP e alphaQ correspondem
aos alfabetos dos processos P e Q, respectivamente. Esta formação define que o conjunto
composto pela interseção dos alfabetos dos processos é o conjunto de canais por onde os
processos poderão se comunicar, ou seja, os canais fora desta interseção são independen-
tes e não se falam. Porém, existe mais uma restrição nesta formação, os canais existentes
no processo que não fazem parte do seu alfabeto de sincronização são bloqueados, ou
seja, o processo fica impedido de utilizá-los. Apesar de citado aqui, este construtor não é
utilizado no escopo do nosso trabalho, mas a sua adição está prevista e será relatada nos
trabalhos futuros.

Outra variação do paralelismo em CSPM é chamada de intercalação (interleaving) de
processos, denotada pelo operador |||. Esta variação permite que todos os eventos de
cada processo sejam executados independentemente. este operador é bastante útil quando
deseja-se descrever processos que não se comunicam. Se um mesmo canal está presente
nos dois processos, o sistema deve decidir internamente de maneira não-determinística a
favor de um dos processos, enquanto o outro irá esperar uma nova chance para utilizar o
canal. O mesmo acontece quando dois processos formados através do operador de para-
lelismo geral, cujos canais de mesmo nome não estão contidos no conjunto C, comentado
anteriormente.

A Figura 2.1 mostra o uso de alguns dos construtores descritos. O exemplo mostra
uma especificação abstrata ESTAC que representa uma vaga de estacionamento onde um
cliente, após entrar, deve sair antes que o próximo cliente possa entrar. O processo
ESTAC PAGO representa um refinamento do processo abstrato. Este refinamento inclui
uma MAQUINA que cobra dinheiro pela vaga, emite um bilhete e devolve o troco.
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datatype ALFA = a | b
datatype ID = Lt.ALFA | desconhecido

channel entrar, sair
channel dinheiro, bilhete, troco : ID

ESTAC = entrar -> sair -> ESTAC

CARRO = entrar -> sair -> CARRO

MAQUINA = dinheiro?id -> bilhete.id ->
troco.id -> MAQUINA

CLIENTES = CLIENTE(Lt.a) ||| CLIENTE(Lt.b)
||| CLIENTE(desconhecido)

CLIENTE(id) =
(entrar -> dinheiro!id ->

(bilhete.id -> troco.id -> SKIP
[]troco.id -> bilhete.id -> SKIP));

sair -> CLIENTE(id)

ESTAC_PAGO =
((CARRO [|{|entrar,sair|}|] CLIENTES)

[|{|dinheiro,bilhete,troco|}|]
MAQUINA) \ {|dinheiro,bilhete,troco|}

Figura 2.1: Exemplo de CSPM

Inicialmente, a especificação define dois tipos de dados. O tipo ALFA possui os valores
a ou b. O tipo ID, que está representando a identidade de algo, pode assumir os valores
Lt.ALFA, por exemplo Lt.a, ou desconhecido. Após a definição dos tipos, os canais
são declarados. CARRO controla a quantidade de vagas no estacionamento, neste exemplo,
apenas uma vaga. CLIENTE representa a interação que um cliente realiza com a MAQUINA.
Assim, o cliente entra na vaga, efetua o pagamento, recebe o bilhete e o troco em qualquer
ordem, e na sequência deixa o estacionamento. A especificação define três possíveis
clientes, cada um deles é representado por um identificador, definido por ID. Por fim, a
composição paralela definida no processo ESTAC PAGO esconde as interações realizadas
nos canais dinheiro, bilhete e troco, que são exclusivas do processo.

Existem ferramentas que realizam a verificação dos modelos semânticos de especifi-
cações em CSP de maneira automática, entre elas o FDR - Failures-Divergence Refine-
ment [12]. FDR 1 é uma ferramenta de verificação de modelos para máquinas de estados,
utilizado para investigar diversas características e propriedades de especificações e seus
refinamentos em CSPM. O FDR está disponível para plataforma Linux, Solaris e Mac OS.

A ferramenta considera o comportamento dos processos como um sistema de transi-
ções rotuladas (LTS). Assim, é possível analisar os diversos LTS gerados para realizar a
verificação de refinamentos. O comando assert pode ser utilizado no código da especi-
ficação em CSPM para afirmar as propriedades e refinamentos, os quais o usuário deseje
verificar em FDR.

As asserções sobre as propriedades dos refinamentos são da seguinte forma:

assert P Abstrato [X= P Concreto

onde P Abstrato é o processo que representa uma especificação abstrata do sistema,
P Concreto é o processo que representa um possível refinamento desta especificação
mais abstrata, e X indica o tipo de comparação utilizado na verificação. A comparação do
refinamento pode ser verificada utilizando o modelo de traces T, o modelo de falhas F ou

1URL para download de FDR: http://www.cs.ox.ac.uk/projects/concurrency-tools/

http://www.cs.ox.ac.uk/projects/concurrency-tools/
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o modelo de falhas e divergência FD [30].

Além disto, a verificação também pode determinar se os processos possuem compor-
tamentos indesejáveis, como deadlock ou livelock. Por fim, também é possível verificar
se processos são determinísticos para os tipos de modelos citados anteriormente. Abaixo,
temos alguns exemplos de asserções para o exemplo mostrado na Figura 2.1:

assert ESTAC :[ deterministic [FD] ]

assert ESTAC_PAGO :[ deadlock free [F] ]

assert ESTAC_PAGO :[ divergence free ]

assert ESTAC [FD= ESTAC_PAGO

A Figura 2.2 mostra a tela principal de FDR. No quadro inferior, são exibidos todos
os processos contidos na especificação. As asserções são exibidas no quadro central.
O quadro superior é utilizado para definir asserções de maneira dinâmica. Quando a
especificação é carregada, todas as asserções expressadas no código CSPM são marcadas
como não-exploradas, indicado pelo símbolo de interrogação na figura. Quando o usuário
solicita que uma asserção seja verificada, a ferramenta exibe um símbolo informando
que a especificação está sendo verificada. Ao término da verificação, ela informa se o
refinamento é válido ou não, cujos símbolos são representados por um

√
verde ou por um

X vermelho, respectivamente.

Apesar de ser a principal ferramenta utilizada comercialmente, FDR apresenta alguns
problemas relacionados à explosão de estados causada na geração do LTS. O número de
estados criados na sua verificação pode chegar a uma ordem não suportada pela ferra-
menta.

A ferramenta PAT2 (Process Analysis Toolkit) [37] apresenta uma abordagem alter-
nativa a FDR e propõe a verificação de modelos de CSP através de técnicas mais atuais
como a utilização de algoritmos de redução de ordem parcial. A abordagem de verificação
se preocupa em identificar eventos que são independentes no modelo do sistema. Com a
identificação destes eventos, é possível considerar que a ordem em que estes são executa-
dos não deve ser levada em conta no momento da verificação. Assim, diferentemente de
FDR, não é necessário criar estados adicionais no modelo. Porém, nem todas as especi-
ficações podem se beneficiar das melhorias propostas pela metodologia de verificação de
PAT, como explica [37].

A ferramenta ARC (Adelaide Refinement Checker) [26] também caracteriza-se como
sendo um verificador de modelos para CSP que utiliza técnicas baseadas em diagramas de

2URL para download de PAT: http://www.comp.nus.edu.sg/~pat/

http://www.comp.nus.edu.sg/~pat/
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Figura 2.2: Tela do FDR

decisão binária (BDD - do inglês Binary Decision Diagrams). A ideia proposta por ARC
também apresenta melhorias no que diz respeito ao tratamento utilizado ao manipular
milhares de estados gerados para um modelo. Entretanto, estas melhorias são implemen-
tadas apenas na versão original da ferramenta. Atualmente, na versão disponível para
download 3, a ferramenta ARC oferece um verificador de tipos (type checker) para es-
pecificações em CSP e um animador de modelos para que o usuário possa explorar suas
especificações.

Além dos verificadores de modelos, existe a ferramenta CSP-Prover [20] 4 que oferece
uma abordagem com prova de teoremas para especificações em CSP, baseada nas técnicas
utilizadas pelo provador de teoremas Isabelle [23]. Utilizando como entrada uma especi-
ficação descrita em uma notação similar à notação CSPM, utilizada por FDR, a ferramenta
CSP-Prover é capaz de realizar a prova de refinamentos baseada no modelo de falhas de
CSP. Além disso, ao contrário de FDR, a ferramenta é capaz de tratar sistemas de estados

3URL para download de ARC: http://cs.adelaide.edu.au/~esser/arc.html
4URL para a página de CSP-Prover: http://staff.aist.go.jp/y-isobe/CSP-Prover/

CSP-Prover.html

http://cs.adelaide.edu.au/~esser/arc.html
http://staff.aist.go.jp/y-isobe/CSP-Prover/CSP-Prover.html
http://staff.aist.go.jp/y-isobe/CSP-Prover/CSP-Prover.html
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infinitos, utilizando a prova das propriedades básicas e inferindo estas propriedades para
o caso geral.

Com isso, finalizamos a descrição dos principais conceitos relacionados à linguagem
CSP e algumas ferramentas que oferecem suporte a estes conceitos. A seguir, descre-
vemos a linguagem Handel-C, que também faz parte do escopo deste trabalho, atuando
como linguagem alvo no processo de tradução.

2.2 Handel-C

Handel-C [8], uma linguagem de programação procedural desenvolvida pelo Oxford
Hardware Compilation Group [4]. Ela é similar a um subconjunto da linguagem occam.
Embora, Handel-C não seja considerada uma linguagem de descrição de hardware [4],
ela suporta a compilação de seus programas diretamente para implementações de hard-
ware baseadas em FPGA’s [7], um dispositivo de hardware reconfigurável. Isto permite
sua utilização por profissionais que não estão totalmente familiarizados com os conceitos
de hardware, necessários a usuários de linguagens como VHDL. A sintaxe de Handel-C

é bem parecida com a linguagem de programação C, uma das linguagens de programa-
ção mais populares segundo o índice TIOBE [2] 5. Além disto, ela adiciona instruções
primitivas para prover paralelismo e comunicação através de canais, baseado em CSP.

A Figura 2.3, adaptada de [9], mostra algumas similaridades entre Handel-C e o
padrão ANSI-C. Handel-C suporta comandos de atribuição de variáveis, estruturas de
controles sequenciais, condicionais e de repetição, criação de funções, macros de pré-
processamento, estrutura de dados e vetores, além de permitir a utilização e manipulação
de ponteiros. Entretanto, ela não implementa o conceito de ponto flutuante, nem permite
a utilização de recursividade na criação de funções e macros.

A estrutura geral dos programas é composta de uma ou mais funções main(), onde
cada função é associada a um relógio. A função main() não possui argumentos, nem
tampouco retorna valores. Os comandos da linguagem são interpretados, por padrão, de
maneira sequencial. Essa sequenciação de comandos pode ser descrita explicitamente
utilizando blocos de comandos sequenciais seq, onde um bloco de comandos é deli-
mitados por chaves ({ e }), por exemplo, seq {inst 1; ...; inst n;}. Mas, tam-
bém é possível descrever fluxos paralelos de execução de comandos, fazendo com que
duas ou mais instruções(ou blocos de instruções) sejam executadas de maneira concor-
rente. O paralelismo possibilita ao desenvolvedor obter uma melhor eficiência do hard-

5Índice que fornece uma lista das linguagens de programação mais pesquisadas nos sites de busca.
Acessado em março/2012



18 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Figura 2.3: Construtores C e Handel-C

ware gerado. Sua utilização, em Handel-C é feita através do comando par, por exemplo,
par {inst 1; ...; inst n;}.

Ao permitir paralelismo, faz-se necessário um mecanismo de comunicação entre os
módulos concorrentes. Esta comunicação pode ser obtida através da utilização de canais,
que estabelecem uma ligação entre exatamente dois módulos paralelos em um dado mo-
mento. De qualquer forma, para que haja sincronização entre processos é necessário que
os dois processos estejam dispostos a trocar informações através de um canal, sendo um
deles o responsável pela escrita e, o outro, o responsável pela leitura de tal informação.
Assim como em CSPM, ch ? var indica a leitura de um valor que será armazenado na
variável especificada, e ch ! exp a escrita do valor de uma expressão, ambos no canal
de comunicação.

A possibilidade de descrever fluxos alternativos de execução é uma característica im-
portante no desenvolvimento de sistemas. Além dos comandos if ... else e switch

tradicionais, como na linguagem C, Handel-C permite que a escolha do fluxo alternativo
seja baseada na capacidade de um determinado canal efetuar uma comunicação em um
determinado momento. A escolha prioritária de canais, comando prialt, tem sintaxe pa-
recida com o comando switch. Porém, ao invés de avaliar uma expressão e compará-la
com as opções oferecidas, este comando possui uma lista prioritária de canais de comuni-
cação aptos a receber/transmitir valores de/para outros processos concorrentes, por exem-
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plo, prialt {case c1?x:{...}; case c2!expr:{...};}. Assim, a escolha será fa-
vorável ao primeiro canal que tiver uma comunicação correspondente apta em outro fluxo
paralelo. Caso nenhum destes canais possam sincronizar, será executado o caso padrão
definido pelo comando default (opcional).

Com relação aos tipos de dados, o mais importante é o tipo de dado inteiro int. A
linguagem permite ao usuário definir a quantidade de bits utilizada nos valores inteiros.
Isto possibilita uma otimização do código que será compilado para o hardware. Tipos
como char, short e long também são suportados como forma de garantir a portabilidade
de programas escritos no padrão ANSI-C. Porém, eles são mais eficientes, em termos de
hardware, quando representados como inteiros de tamanho específico. Tipos de ponto
flutuante não são implementados pela linguagem.

Para demonstrar a utilização dos comandos já apresentados, a Figura 2.4 descreve
um exemplo simples de um BUFFER que recebe um valor inteiro de 8 bits através do
canal entrada e envia este valor pelo canal saida. É necessário que seja definido pelo
menos um clock; para efeito de simulação pode-se definir um identificador de relógio
qualquer. O módulo BUFFER() é dividido em outros dois módulos concorrentes: o módulo
RECEBER(), que é responsável pelo armazenamento dos valores, e o módulo ENVIAR(),
que é responsável pela recuperação destes. Os módulos sincronizam através do canal buf,
que provê uma comunicação entre os dois módulos.

set clock = external "relogio";
chan int 8 entrada, saida, buf;
void RECEBER(){ int 8 v; while(1) { entrada?v; buf!v; } }
void ENVIAR(){ int 8 v; while(1) { buf?v; saida!v; } }
void BUFFER(){ par{ RECEBER(); ENVIAR(); } }
void main(){ BUFFER(); }

Figura 2.4: Exemplo de código Handel-C

Handel-C permite a criação de tipos de dados homogêneos (vetores), a criação de
tipo de dados heterogêneos (estruturas) com o comando struct, a definição de novos
tipos de dados com o comando typedef e a definição de constantes e macros com o
comando de pre-processamento #DEFINE. Estes comandos tem sintaxe muito semelhante
aos da linguagem C. Além destes, também é possível a manipulação de dados através de
ponteiros: o operador * é utilizado para declarar e dereferenciar ponteiros, o operador &
retorna o endereço de uma variável, e -> acessa um membro de uma estrutura(struct)
quando esta é referenciada por um ponteiro.

A manipulação de bits de valores inteiros também é uma característica importante da
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linguagem. Além destes operadores serem utilizados para tratar problemas inerentes à
lógica de programação de um sistema, eles também são utilizados para fazer a conversão
de tipos (type casting) entre valores/variáveis do tipo inteiro cujo tamanho seja diferente.
É importante destacar que estas operações não alteram . Dentre os operadores de mani-
pulação de bits, podemos destacar:

deslocamento – Os operadores << e >> são utilizados para deslocar bits para esquerda e
direita, respectivamente, adicionando zeros nas casas vazias, por exemplo, x << 3

desloca os bits do valor contido na variável x três vezes à esquerda.
extração – É possível extrair um conjunto de bits menos significativos de um valor atra-

vés do operador <-, por exemplo, a operação x <- 5 retorna os 5 bits menos sig-
nificativos do valor contido em x. Podemos também eliminar os bits menos sig-
nificativos de um valor, obtendo um valor de tamanho menor, através do operador
representado por duas barras invertidas \\, por exemplo, a operação x \\ 3 re-
torna os bits do valor contido em x desconsiderando os 3 bits menos significativos.
A extração de bits específicos de um valor é realizada através do operador [ ],
por exemplo, a operação x[3] trata o valor contido em x como um vetor de bits e
retorna o bit contido na posição 3 (a posição 0 representa o bit menos significativo).

concatenação – A concatenação entre dois conjuntos de bits é realizada através do ope-
rador @, por exemplo, x @ y. Esta operação resulta em um novo valor cujo tamanho
será a soma das larguras dos de x e y, com os bits do primeiro sendo colocado à
frente dos bits do segundo.

Handel-C possui um comando delay que não realiza alteração alguma no programa.
Porém, este demora um ciclo de relógio para ser executado. Este comando pode ser
útil para ajustar o tempo de execução de um determinado comando ou para evitar ciclos
lógicos combinacionais.

A linguagem Handel-C possui uma ferramenta de apoio chamada DK Design Suite [1].
A ferramenta é utilizada no desenvolvimento, prototipagem e compilação de algoritmos
complexos em netlists configuradas para placas FPGA’s. O código compilado pode ser
simulado na própria ferramenta. Para isto, o projetista deve fazer uso de canais chanin e
chanout, que são utilizados para ler dados de entrada e para escrever valores de saída em
arquivos de dados. Fazendo um analogia ao padrão ANSI-C, estes canais funcionam de
maneira similar aos comandos scanf e printf, respectivamente.

Como forma de auxiliar na identificação de erros contidos em projetos desenvolvidos
na linguagem, o DK Design Suite é capaz de realizar a depuração (debugging) destes
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projetos. No processo de depuração, o desenvolvedor pode acompanhar o estado do sis-
tema através da análise passo-a-passo da execução do código. O ambiente de depuração
permite visualizar os valores das variáveis do sistema, separando estas variáveis segundo
o escopo do programa (variáveis locais e globais) em um determinado momento da exe-
cução. Caso o sistema possua fluxos paralelos de execução, é possível acompanhar cada
fluxo paralelo individualmente.

O DK Design Suite também oferece suporte a transformação do sistema descrito em
Handel-C para linguagens de descrição de hardware como VHDL e Verilog. Com isso é
possível fazer uso de outras ferramentas bem consolidadas para tais linguagens, como o
ModelSim, uma ferramenta utilizada na depuração e simulação de projetos FPGA imple-
mentados através destas linguagens.

A seguir, apresentamos a versão inicial da nossa abordagem para transformação de
especificações formais descritas CSPM para código executável na linguagem Handel-C,
cuja extensão é proposta neste trabalho.

2.3 Versão inicial de csp2hc

A ferramenta de tradução csp2hc fornece um caminho para a construção de projetos
de hardware, cuja especificação foi desenvolvida utilizando técnicas de métodos formais
(especificação e verificação formal). Este caminho é baseado na geração automática de
código, como mostrado na Figura 1.1. Esta seção apresentará o conjunto de operadores
aceitos pela versão inicial da ferramenta, ou seja, antes da execução de nosso trabalho.
Além disso, o conjunto de passos e argumentos necessários para a geração de código são
relatados.

Apesar de contar com a implementação de apenas um subconjunto de construtores de
CSPM, csp2hc é capaz de traduzir para Handel-C diversos exemplos clássicos de CSPM

encontrados na literatura. O conjunto de construtores aceitos pela versão inicial da fer-
ramenta incluíam os processos SKIP e STOP, as composições sequencial e concorrente,
recursão, prefixação, fluxo alternativo, escolhas interna e externa, definição de tipos de
dados, constantes e funções.

A Figura 2.5 apresenta a interface gráfica de csp2hc. A ferramenta é composta por 3
quadros. O primeiro deles, na posição superior à esquerda, é um editor de texto onde são
inseridas as especificações em CSPM. O segundo quadro, na posição superior à direita,
é utilizado para mostrar o resultado obtido na tradução obtida, ou seja, o código Handel-

C gerado. A ferramenta não permite edição deste código, apenas possibilita ao usuário
a opção de salvá-lo. O terceiro quadro, na posição inferior, é utilizado para descrever
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informações sobre o processo de tradução, como o tempo gasto para efetuá-lo, os erros
gerados durante tal processo e as restrições do uso de alguns operadores.

Por possuir um editor de texto simples e também por não ser integrado a um verifica-
dor de tipos (type checker) para analisar a sintaxe dos comandos escritos em CSPM com
a descrição detalhada dos erros, a nossa ferramenta não aponta de maneira direta os erros
contidos na especificação. Os erros de sintaxe no código de entrada serão percebidos ape-
nas quando a tradução for iniciada. Quando isto ocorrer, será exibido uma caixa de alerta
informando o comportamento inesperado, mas sem entrar em detalhes específicos sobre
o erro, como, por exemplo, a linha onde o erro foi encontrado. Desta forma, é altamente
recomendável que estas especificações, antes de serem traduzidas, passem por uma veri-
ficação em FDR. Assim, além do usuário obter a confirmação que sua especificação está
sintaticamente correta, ele ainda poderá verificar outras propriedades, como foi descrito
na Seção 2.1.

A abordagem aqui descrita necessita de algumas informações extras durante o pro-
cesso de tradução. Estas informações são passadas na forma de diretivas, escritas na
própria especificação. Para criar as diretivas, foi utilizado o recurso de comentários dis-
ponível na notação CSPM. Assim, apesar de exigir a adição de informações à especifica-
ção, não se modifica o resultado obtido durante a verificação formal. Para a ferramenta
identificar quais os comentários são úteis no processo de tradução, foram definidos 6 ti-
pos padronizados de comentários, onde qualquer comentário (comando iniciado com --)
que não siga uma das formas padronizadas será descartado pela tradução. A seguir, a
descrição dos 6 tipos de diretivas:

--!! mainp ESTAC PAGO é a principal diretiva, de uso obrigatório na especifica-
ção a ser traduzida. Esta diretiva informa à ferramenta que um processo qualquer
(ESTAC PAGO) será definido como sendo o comportamento principal do sistema.
Assim, o processo é traduzido como sendo a função main no código Handel-C ge-
rado. Composições de processos também podem ser utilizadas para indicar o com-
portamento principal do sistema. Caso os processos necessitem de argumentos,
deverão ser utilizados valores cujo tipo seja o mesmo dos argumentos dos proces-
sos.

--!! int bits 5 indica a quantidade de bits necessária para representar os números
inteiros utilizados na especificação. Quando o tipo de dados Int for utilizado na es-
pecificação do sistema, esta deve conter essa diretiva. Caso a diretiva seja omitida,
csp2hc define que no código Handel-C gerado os valores do tipo int terão tama-
nho 1. O sub-dimensionamento desta diretiva pode acarretar problemas durante a
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Figura 2.5: Tela de apresentação de csp2hc
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execução do código gerado. Por este motivo, é recomendável que este valor seja
criteriosamente escolhido. Futuramente, pretendemos incluir à ferramenta analises
que permitam a definição automática desse dimensionamento.

--!! channel bilhete out within MAQUINA é utilizada para informar que
o canal bilhete no processo MAQUINA será utilizado para o envio de valores, ou
seja, este processo terá o papel de escritor nas comunicações efetuadas através
deste canal. Para informar que o processo irá receber valores (ou seja, será o lei-
tor) neste canal, troca-se a palavra out por in. Os canais que possuem o tipo de
comunicação de entrada ou saída explícito na própria especificação (por exemplo,
dinheiro ? id -> ...) não necessitam do uso desta diretiva.

--!! arg id ID within CLIENTE informa o tipo dos argumentos de um deter-
minado processo. Neste caso, o processo CLIENTE possui um argumento chamado
id que possui o tipo ID. Esta diretiva é usada para cada argumento de um processo.

--!! int choice at compiletime é usada para definir o momento em que as
escolhas internas (ver Seção 2.1) serão resolvidas. O parâmetro compiletime, va-
lor padrão, define que a escolha interna P1 |˜| P2 será resolvida no momento da
tradução. Deste modo, a ferramenta csp2hc fica responsável por resolver a favor
de um dos processos, traduzindo a escolha interna como sendo o processo que a
ferramenta escolheu. É importante destacar que esta abordagem faz com que a tra-
dução não seja equivalente à especificação, porém ela pode ser facilmente provada
em FDR como sendo um refinamento da escolha interna. Se o parâmetro runtime

for utilizado, ao invés de compiletime, a tradução irá definir que a escolha interna
será resolvida em tempo de execução do projeto por meio de uma escolha aleatória
executada internamente pelo código gerado.

--!! bus ch define as interfaces do sistema. No código Handel-C gerado, o canal ch
será utilizado para prover a comunicação do sistema com componentes externos.
As interfaces poderão ser de entrada ou saída de dados, isso vai depender de como
o canal é utilizado na especificação. Na nossa abordagem, as interfaces sempre
deverão manter-se consistentes com relação ao fluxo de dados que elas transmitem,
ou seja, uma interface de saída nunca poderá ser utilizada para receber valores em
algum processo e vice-versa. Outra restrição é que as interfaces nunca poderão ser
utilizadas na comunicação entre processos do sistema.

A tradução dos canais de interface com o ambiente externo é realizada através da uti-
lização do construtor interface de Handel-C. Ele permite definir portas nomeadas que
podem ser identificadas no processo de compilação do código Handel-C para o FPGA.
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Existem dois tipos de interfaces: entrada e saída. A sintaxe destes dois tipos são ligeira-
mente diferentes. Na interface de entrada temos:

interface bus_in(<tipo_comunicado_e> <nome_var_e>)

<nome_interface_e> () with{

data={"E_N", ..., E_0} };

onde o <tipo comunicado e> representa o tipo de dado que é comunicado na inter-
face, <nome var e> indica o nome que representa a variável que irá armazenar o valor
comunicado e <nome interface e> representa o nome que a interface será referenciada
no sistema. Os valores E N até E 0 são definidos de acordo com o tamanho do tipo de
dado. Para a leitura de valores na interface de entrada, basta que o processo acesse a va-
riável da interface através da referência <nome interface e>().<nome var e>. Por
outro lado, a interface de saída possui a seguinte sintaxe:

<tipo_comunicado_s> <nome_var_s>;

interface bus_out()

<nome_interface_s>(<tipo_comunicado_s> OutPort=<nome_var_s>) with{

data={"S_N", ..., S_0} };

onde a declaração de uma variável global é exigida, e a porta de saída da interface
OutPort é associada a esta variável. Os valores S N até S 0 também são definidos de
acordo com o tamanho do tipo de dado comunicado. Com isso, para utilizar a interface
de saída, basta que o processo modifique o valor da variável <nome var s>.

As linguagens envolvidas na tradução de csp2hc possuem diversas similaridades, pos-
sibilitando o mapeamento direto de alguns construtores. A Tabela 2.2 mostra resumida-
mente algumas destas relações. Esta abordagem de tradução está contida na versão inicial
de csp2hc e serve como base para este trabalho, por isso será breve mente detalhada
nesta seção. É importante destacar também que a representação de alguns deles não é
tão trivial quanto parece. Nesta tabela, os mapeamentos dos operadores de encapsula-
mento de canais (linha 11), paralelismo (linha 13) e intercalação de processos (linha 14)
são amparados por um protocolo que considera algumas diferenças entre os modelos de
implementação de concorrência nas duas linguagens, como será explicado mais adiante.

Nesta abordagem, a tradução do processo STOP (linha 1) é baseada na leitura em um
canal com o qual ninguém se comunica (INEXISTENT CHANNEL), ou seja, este processo
espera indefinidamente que algum outro processo do sistema escreva neste canal. A re-
presentação de SKIP, a princípio, poderia ser apenas ignorada pelo tradutor, resultando
em comando nenhum. Porém, existem casos (por exemplo, teste condicional), onde se
faz necessário ocupar todo o ciclo de clock do processador. Assim, nestas situações, este
processo é traduzido pelo comando delay;, que foi apresentado na Seção 2.2.



26 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CSPM Handel-C

1 STOP INEXISTENT CHANNEL ? syncin;
2 SKIP delay;
3 PROC(x) = ... inline void PROC (tipo x) {...}
4 c?x -> PROC(x) seq{tipo x; c?x; PROC(x);}
5 c!expr -> PROC1 seq{c!expr; PROC1();}

6
c.expr -> PROC1 seq{c[(unsigned)(expr)]?syncin; PROC1();}

ou
seq{c[(unsigned)(expr)]!syncout; PROC1();}

7 c1?x -> PROC1 prialt{ case c1?x:{PROC1();};break;
[] ... ...
[] cn? -> PROCN case cn?y:{PROCN();};break;}

8

PROC1 |˜| PROC2 PROC1();
ou

random(random var);
if((random var%2)==0){ PROC1();}
else{ PROC2();}

9
if b then PROC1 if((boolean)b){PROC1();}

else SKIP else{delay;}

10
b & PROC if((boolean)b){PROC();}

else{INEXISTENT CHANNEL?syncin;}
11 PROC \ {|c|} PROC();
12 PROC1 ; PROC2 seq{ {PROC1();}; {PROC2();} }
13 PROC1 [|{|c|}|] PROC2 par{ {PROC1();}; {PROC2();} }
14 PROC1 ||| PROC2 par{ {PROC1();}; {PROC2();} }

Tabela 2.2: Mapeamento entre as linguagens CSPM e Handel-C

Para cada definição de um novo processo (linha 3), a ferramenta traduz como sendo
uma função inline (a nível de Handel-C, isto significa que o corpo da função será in-
cluído no local onde a função for chamada) com os seus respectivos parâmetros e cujo
retorno é vazio (void). O tipo dos argumentos da função é definido através da diretiva
--!! arg ..., como foi explicado anteriormente.

Os canais utilizados como entrada (linha 4) em um processo têm suas variáveis de-
claradas no código gerado de acordo com o tipo definido na declaração destes canais, por
exemplo, channel c:tipo. A expressão expr, utilizada nos canais de saída (linha 5),
deve possuir o mesmo tipo utilizado na definição do canal. Os canais utilizados como
projeções (linha 6) na especificação são traduzidos como vetores, onde os possíveis va-
lores do tipo informado na declaração do canal são utilizados como índice para acessar o
vetor. Os canais com projeções precisam ser utilizados de maneira consistente, ou seja,
eles devem ser projeções em todos os lugares da especificação. É importante destacar
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que esta restrição na especificação do sistema é aplicada somente no uso da ferramenta
csp2hc, esta restrição não existe na linguagem CSP. Quando os canais não informam
explicitamente o tipo de comunicação que eles realizam (linha 6), faz-se necessário o
uso da diretiva --!! channel ... explicada anteriormente para informar o tipo de co-
municação, pois em Handel-C todo canal deve realizar uma comunicação. Neste caso,
a ferramenta traduz estes canais com a comunicação ?syncin ou !syncout para indi-
car a entrada ou saída de valores, respectivamente. As variáveis syncin e syncout são
declaradas no escopo global do código gerado.

A escolha externa é refinada em uma implementação com o comando prialt (li-
nha 7), onde cada possível fluxo da escolha se transforma em um case. Se, por exemplo,
ao invés do processo PROCN, a escolha externa contiver um processo SKIP, a tradução
deste não poderia ser “ignorada”. Neste caso, a tradução do processo deveria ser o co-
mando delay; para que o bloco onde está localizado o processo PROCN() pudesse ser
executado durante todo o ciclo do relógio (ver Seção 2.2).

A versão inicial de csp2hc restringe que as escolhas externas contenha apenas pro-
cessos prefixados em seus operandos. Esta restrição se deve ao fato do comando prialt

exigir que canais de comunicação seja utilizado em suas cláusulas case’s, como foi ex-
plicado na Seção 2.2. É importante ressaltar que semanticamente a escolha prioritária de
Handel-C não é equivalente à escolha externa de CSP, porém esta abordagem de tradução
é um refinamento. No nosso trabalho, modificamos a restrição aqui citada para permitir
a inclusão de guardas booleanas nos operandos das escolhas externas. A tradução das
escolhas internas (linha 8) depende da diretiva utilizada na especificação, como explicado
anteriormente.

O operador if-then-else é traduzido pelo seu equivalente em Handel-C (linha 9).
A guarda booleana de processos (linha 10) possui comportamento parecido com operador
if-then-else , como foi visto na Seção 2.1. Desta forma, sua tradução também é
similar. Nestes dois casos, se um dos processos é o processo SKIP, a tradução o transforma
no comando delay;. A explicação para isto é a mesma dada anteriormente na tradução
da escolha externa.

A tradução de composição sequencial de processos (linha 12) é feita utilizando o co-
mando de sequenciação de Handel-C. Este comando indica que a execução do segundo
processo só ocorrerá após a finalização do primeiro. Além disto, o escopo de cada pro-
cesso é encapsulado e delimidato por chaves, sendo restrito a cada processo.

Quanto ao encapsulamento de canais (linha 11), a abordagem da ferramenta traduz
a princípio apenas o processo, porém esta abordagem da versão inicial de csp2hc é am-
parada por um protocolo que não permite a comunicação do processo encapsulado com



28 CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

os demais processos através dos canais escondidos. Este protocolo será um pouco mais
detalhado no final desta seção. Além disso, a tradução de concorrência de CSP (tanto
paralelismo quanto a intercalação de processos, linhas 13 e 14) poderia ser representada
diretamente com o comando de paralelismo de Handel-C. Entretanto, diferenças entre a
maneira como a concorrência é implementada em ambas as linguagens inviabilizam esta
solução, tornando a tradução inconsistente com a especificação original.

A versão inicial de csp2hc ainda permite traduzir é a noção de recursividade de CSPM.
Como dito anteriormente, a linguagem Handel-C não implementa este conceito. Entre-
tanto, a solução adotada pela ferramenta é transformar os processos recursivos em proces-
sos iterativos, com a implementação de um loop. Assim, o processo recursivo é refinado
como um laço infinito, onde a quebra da recursividade é representada como a condição de
parada do laço. A seguir, a Figura 2.6 mostra um exemplo da tradução de recursão, o lado
esquerdo descreve a especificação em CSPM e o lado direito mostra como a ferramenta
iria traduzir esta especificação.

--!! int_bits 1

channel in_1, in_2: Int

P =
in_1?x -> P
[]
in_2?y -> SKIP

void P(){
int 1 x, y;
boolean KEEP_LOOPING;
KEEP_LOOPING = true;
while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;
prialt{
case in_1?x : { KEEP_LOOPING = true; } break;
case in_2?y : { delay; } break; } } }

Figura 2.6: Tradução de recursão em csp2hc

No exemplo, o processo P é formado por uma escolha externa entre os canais
in 1 e in 2 que são do tipo inteiro, cuja diretiva informa que possui tamanho 1.
A tradução inclui a criação de uma variável booleana chamada KEEP LOOPING que ini-
cialmente possui valor verdadeiro e será utilizada como condição de parada do laço. No
início de cada iteração do laço, o valor da variável é modificado para falso. A recursão
acontece quando o processo P é chamado dentro de sua definição, neste caso temos
a tradução para KEEP LOOPING = true; indicando que o laço deverá executar mais
uma iteração.

As funções definidas nas especificações em CSPM são traduzidas como macros em
Handel-C. Desta forma, a função f(x)=x+1 é traduzida na abordagem proposta em csp2hc

por macro expr f(x) = x + 1.
No modelo de implementação de concorrência de CSP, é permitido que diversos pro-

cessos utilizem um mesmo canal e efetuem uma comunicação entre todos eles ao mesmo
tempo. Quando isto ocorre, dizemos que houve uma sincronização múltipla entre pro-
cessos. Porém, ao trabalharmos com Handel-C, este comportamento não é suportado.
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Se mais de dois processos concorrentes utilizarem um mesmo canal de comunicação, a
comunicação somente ocorrerá entre dois deles em um determinado momento. Outra
restrição é que um deles deverá transmitir algum valor.

set clock = external "relogio";
chan int 1 sincronizacao;
void PROC1(){ sincronizacao ! 0; }
void PROC2(){ int 1 v; sincronizacao ? v; }
void PROC3(){ int 1 v; sincronizacao ? v; }
void main(){ par{ PROC1(); PROC2(); PROC3();} }

Figura 2.7: Exemplo de falha na sincronização múltipla de processos

A comunicação entre processos ainda possui outra particularidade que deve ser con-
siderada no mapeamento entre essas linguagens. Nas construções paralelas de CSPM, é
permitido definir explicitamente quais canais serão utilizados para prover comunicação,
ou ainda, definir que nenhum canal será utilizado para comunicação entre processos. Em
Handel-C, a comunicação entre dois processos que utilizam um mesmo canal sempre será
permitida, desde que um dos processos esteja preparado para enviar valores e ou outro
processo para receber tais valores. Por exemplo, a especificação em CSPM e o código em
Handel-C mostrados abaixo não são equivalentes necessitando de um tratamento especial,
pois em (a) é definido que os processos não se comunicam, mas em (b) a comunicação é
permitida.

(c!expr -> ...) par{seq{c!expr;...};

||| (c?x -> ...) seq{c?x;...};}

(a) CSPM (b) Handel-C

Para tratar essas inconsistências na tradução dos operadores de paralelismo, interca-
lação de processos e encapsulamento de canais, a versão inicial de csp2hc implementava
um protocolo para gerenciar as comunicações entre processos paralelos, bloqueando os
processos que não estariam aptos a se comunicarem segundo à especificação. O proto-
colo era composto de duas tabelas estáticas: uma delas guardava informações sobre as
sincronizações múltiplas de processos, contendo os grupos de processos que podiam se
comunicar em um determinado canal; a outra tabela armazenava as informações sobre
os processos que não poderiam se comunicar em um determinado canal. Além destas
tabelas, o protocolo ainda contava com uma tabela de permissões para armazenar os iden-
tificadores dos processos que estavam aptos a sincronizar em um determinado momento,
sendo atualizada durante a execução do código gerado.
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Assim, antes do processo executar qualquer comunicação em um canal com alguma
restrição de uso, o processo solicitava a permissão. Com base na tabela de permissões
concedidas, o protocolo verificava se um outro processo com o qual o processo que estava
solicitando a permissão não poderia se comunicar já tinha recebido permissão. Caso ver-
dadeiro, a permissão era negada ao processo. Caso contrário, o identificador do processo
era atualizado na tabela de permissões. Quando um grupo completo de sincronização
estivesse na tabela de permissões, a comunicação era liberada.

Antes que a solução adotada por este protocolo fosse estabelecida como parte da abor-
dagem da tradução realizada por csp2hc, precisou-se realizar uma verificação sobre o re-
finamento proposto com o protocolo. Esta verificação foi incluída no escopo do presente
trabalho e o seu resultado mostrou algumas inconsistência no protocolo. A verificação
mal sucedida do refinamento, utilizando FDR, e as inconsistências encontradas serão dis-
cutidas na Seção 3.2.

2.4 Considerações finais

Neste capítulo, foi apresentado a descrição dos principais comandos e operadores das
linguagens CSPM e Handel-C, além da versão inicial de csp2hc, cuja extensão é proposta
no presente trabalho.

A linguagem CSP possui diversos operadores que juntos podem ser utilizados para
criar especificações de complexidade variada. Na Seção 2.1, optamos por descrever ape-
nas o subconjunto dos operadores de CSPM que são aceitos por csp2hc. Ainda assim,
alguns destes operadores possuem algumas restrições de uso na ferramenta. Mais deta-
lhes sobre a semântica do subconjunto de operadores apresentado e os demais operadores
da linguagem podem ser encontrados em [30, 34, 18].

Adotando esta mesma estratégia, com relação à linguagem Handel-C diversos cons-
trutores e comandos não foram citados na descrição contida na Seção 2.2. O objetivo
desta estratégia é preservar a discussão em torno apenas dos conceitos envolvidos no
escopo da tradução. Os comandos omitidos neste trabalho podem ser melhores compre-
endidos em [4, 8]. Outras dúvidas sobre a linguagem, bem como sobre as ferramentas
utilizadas para auxiliar o desenvolvimento de sistemas, podem ser esclarecidas através do
Fórum Handel-C, disponível na internet 6.

A versão inicial da ferramenta csp2hc incluía a tradução de um subconjunto de ope-
radores de CSPM suficientes para gerar código Handel-C de diversos exemplos clássicos

6 O Fórum Handel-C pode ser acessado através do seguinte domínio: http://www.doc.ic.ac.uk/
~akf/handel-c/cgi-bin/forum.cgi

http://www.doc.ic.ac.uk/~akf/handel-c/cgi-bin/forum.cgi
http://www.doc.ic.ac.uk/~akf/handel-c/cgi-bin/forum.cgi
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encontrados na literatura. Apresentamos neste capítulo o mapeamento entre operadores e
os comandos da linguagem de saída no processo de tradução. Alguns destes mapeamen-
tos são equivalências entre as linguagens, outros são resultantes de refinamentos devido a
inexistência de tal equivalência. Mais detalhes sobre a implementação de csp2hc podem
ser encontrados em [25].

No capítulo seguinte, descrevemos as atividades executadas durante o nosso trabalho,
como os detalhes dos problemas encontrados no protocolo de multi-sincronização da ver-
são inicial de csp2hc, a implementação em Handel-C do novo protocolo, o mapeamento
de novos operadores e o caminho percorrido até a execução do código gerado em uma
placa de FPGA.
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Capítulo 3

Extensão da Estratégia de Tradução e
Suporte Ferramental

Este capítulo aborda algumas características de csp2hc analisadas ao longo deste tra-
balho, assim como descreve em detalhes as melhorias adicionadas à ferramenta. Na Seção
3.1, são apontadas algumas linguagens que poderiam servir como alternativas para a lin-
guagem alvo da tradução proposta por csp2hc. Neste ponto, também apresentamos alguns
fatores que justificaram a nossa escolha em favor de manter a linguagem Handel-C como
linguagem alvo na tradução. A Seção 3.2 mostra algumas inconsistências encontradas ao
tentar analisar o comportamento do protocolo com base na verificação em FDR. Como
solução, propomos na Seção 3.3 a implementação em Handel-C de um protocolo para sin-
cronização múltipla entre processos, cuja verificação formal em FDR do refinamento que
o protocolo propõe foi executada em um trabalho anterior ao nosso. A Seção 3.4 apre-
senta uma solução proposta para garantir que as restrições de comunicação descrita na
especificação do sistema possam ser corretamente mapeadas em Handel-C. Além disso,
mostramos também os construtores de CSPM adicionados ao subconjunto aceito pela fer-
ramenta. E, por fim, fazemos uma descrição sobre o caminho percorrido para obter o
hardware gerado executando em uma placa de FPGA.

3.1 Alternativas para a linguagem alvo da tradução

A linguagem alvo na tradução proposta por csp2hc, Handel-C, possui algumas inde-
finições com relação à longevidade do suporte ferramental oferecido pela empresa deten-
tora dos seus direitos. A indefinição na continuidade de manutenção da principal ferra-
menta que auxilia no desenvolvimento com a linguagem, DK Design Suite, nos levou a
procurar outras alternativas para a tradução realizada por tool.

Desta forma, nós analisamos a possibilidade de mudança da linguagem alvo de csp2hc.
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Dentre as várias opções de linguagens para endereçar hardware (como VHDL, Verilog,
SystemVerilog [3], SystemC [19]), nós optamos por focar a análise em duas delas, Sys-
temC e SystemVerilog. Com isso, foi feito um levantamento sobre as principais caracte-
rísticas destas linguagens, considerando a utilização de cada uma delas no mapeamento
dos construtores de CSPM.

SystemC, na verdade, não é uma linguagem. SystemC é uma biblioteca de templates
e funções para C++, desenvolvida pela OSCI (do inglês, Open SystemC Initiative). Ela
possibilita que blocos, ou módulos, de hardware sejam construídos e simulados obede-
cendo a um relógio (clock) para descrever concorrência. O uso da biblioteca em relação
à linguagem VHDL (mais tradicional) possibilita uma maior flexibilidade no desenvolvi-
mento, pois ela permitir a utilização de diversos níveis de abstração. Assim, os desen-
volvedores podem criar seus projetos utilizando C++ puro para construir uma aplicação e
refiná-la até o nível de transferência de registrador (RTL - Register Transfer Level), que é
o nível de programação para hardware.

Com o uso de SystemC, é possível manipular diversos tipos de dados provenientes da
linguagem C e os tipos existentes na biblioteca como o tipo bit de tamanho variável, o
tipo lógico, etc. Os módulos (SC MODULE) representam as implementações mais básicas
na linguagem e são utilizados para construir sistemas mais complexos. Eles são utilizados
para representar os algoritmos em um nível mais abstrato que o nível de hardware. Os
diferentes módulos criados necessitam de interfaces, chamadas de portas, para se comu-
nicar com os demais módulos. As portas são definidas como sendo somente de entrada
(sc in), somente de saída (sc out) ou possuindo as duas características (sc inout).
Cada porta possui um tipo associado.

Cada módulo definido em SystemC, além de portas, possuem as definições locais de
variáveis, a definição de métodos ou processos e a definição de um construtor (SC CTOR)
que descreve o comportamento inicial do módulo. Na Figura 3.1 temos um exemplo que
ilustra a construção de um simples flip-flop que retorna como saída os dados recebidos na
entrada.

Todos os módulos devem incluir a biblioteca systemc.h. Cada módulo possui um
nome. Em nosso exemplo, o módulo chama-se s ff. O processo resultado apenas
atribui um valor lógico da porta de entrada à porta de saída. O construtor do módulo
define os processos ou métodos ativos SC METHOD, onde cada método define uma lista
que será monitorada e sempre que houver qualquer mudança de valor nos elementos da
lista o método será chamado. No exemplo, a lista monitorada é composta apenas da porta
relogio.

A adoção de SystemC como linguagem alvo na tradução não acarretaria grandes mu-
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#include "systemc.h"
SC_MODULE(s_ff) {

sc_in<bool> entrada;
sc_in<bool> relogio;
sc_out<bool> saida;

void resultado() {
saida = entrada;

};

SC_CTOR(s_ff) {
SC_METHOD(resultado);
sensitive_pos << relogio;

}
};

Figura 3.1: Exemplo de módulo em SystemC

danças na maneira como os construtores de CSPM são traduzidos, pois a linguagem pos-
sui muitos conceitos provenientes da linguagem C que já são implementados na versão
de Handel-C. A desvantagem em utilizar SystemC está no fato de a linguagem não ofe-
recer suporte nativo ao mapeamento do modelo de comunicação de CSPM, ou seja, a
implementação de canais do CSPM não é traduzido de maneira direta para o modelo de
comunicação através de portas como é realizado em SystemC.

Outro importante construtor da linguagem CSPM que não possui suporte nativo em
SystemC é a operação de escolha externa. Como vimos na Seção 2.1, a escolha externa
representa um conjunto de canais que estão dispostos a sincronizar onde a decisão sobre
a sincronização depende do ambiente externo. Este comportamento é refinado através do
operador prialt do Handel-C. Como em SystemC não existe operador com semântica si-
milar, a tradução da escolha externa exigiria uma implementação específica da linguagem
para este comportamento.

A outra linguagem analisada, SystemVerilog [3], é uma extensão da linguagem de des-
crição de hardware Verilog para suportar um nível de abstração maior, criada pela Accel-
lera. A extensão inclui alguns tipos de dados, comandos procedurais, melhora o controle
de processos, funções e tarefas, inclui sincronizações de comunicação inter-processos.
Além disso, em relação a Verilog, SystemVerilog é capaz de melhorar a produtividade, a
legibilidade e a reusabilidade de código baseado em Verilog.

Com sintaxe parecida com a linguagem C, SystemVerilog inclui os tipos de dados
existentes na linguagem C, como int, char, byte, além de adicionar tipos de dados
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module d_ff (
input entrada1, entrada2, relogio,
output saida1, saida2);

task ff_1 ( );
always_ff @ (posedge relogio)

begin
saida1 <= entrada1;

end
endtask

task ff_2 ( );
always_comb

saida2 <= entrada2;
endtask
endmodule

Figura 3.2: Exemplo de módulo em SystemVerilog

provenientes de VHDL como o tipo bit, logic e vetor de bits. A linguagem implementa
os conceitos de orientação a objetos provenientes de C++. Assim, é possível definir outros
tipos de dados na forma de classes da linguagem C++, por exemplo:

class Pacote;

int endereco; //Atributos

bit [63:0] dados;

function new(); // Construtor

function bit send(); // Métodos

endclass : Pacote

Os circuitos são criados a partir de módulos (module). Os módulos são compostos
pela definições das portas, que fornecem o meio de comunicação entre os demais mó-
dulos, e a definição do comportamento do módulo, através das tarefas (task) e funções
(function). É possível definir circuitos síncronos e assíncronos. Apresentamos a seguir
um exemplo, chamado d ff, contendo dois flip-flops executando em paralelo.

Neste exemplo, temos a definição das portas de entrada e saída do flip-flop e temos
também a definição de um sinal de relógio para o módulo. O módulo d ff possui duas
tarefas correspondendo cada uma delas a um flip-flop. Estas tarefas executam um número
infinito de vezes, já que foram definidas utilizando a palavra reservada always. Para
definir que uma tarefa irá executar uma única vez quando for ativada, utiliza-se o comando
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initial. Os comandos begin e end são utilizados para delimitar um bloco de instruções.
Quando o bloco contém apenas uma instrução, os delimitadores são opcionais.

Como foi mencionado, as tarefas do nosso exemplo executam infinitamente. Porém,
existem dois tipos de blocos de execução definidos com o comando always. Este co-
mando é capaz de diferenciar se o bloco irá executar de maneira síncrona (always ff) ou
assíncrona(always comb). Na forma síncrona, é necessário definir uma lista sensível a
qualquer variação no valor dos sinais que a compõe. A lista é determinada pelo operador
@. Ela contém uma combinação de sinais utilizando expressões lógicas, ou seja, através da
combinação de operações de conjunção, disjunção e negação entre os sinais. Além disso,
é possível definir que tipo de mudança de sinal será detectada para a ativação da tarefa. A
mudança poderá ser observada quando o sinal for modificado para o valor alto (posedge)
ou quando o mesmo for modificado para o valor baixo (negedge). Na forma assíncrona,
a tarefa é ativada sempre que houver qualquer mudança nos sinais que a compõe.

Sendo assim, no nosso exemplo, a primeira tarefa será ativada somente quando o valor
do sinal de relógio for modificado para o valor alto (considerando os valores alto e baixo
para os sinais), independente de haver mudança ou não no valor do sinal entrada1. Na
segunda tarefa, sempre que o valor do sinal entrada2 for modificado, ela será ativada.

A linguagem SystemVerilog possui algumas semelhanças com a linguagem Handel-C,
assim como SystemC. Ela possui diversos mecanismos que permitem ao desenvolvedor
implementar em hardware algoritmos desenvolvidos originalmente para linguagens de
programação como C. Entre as abstrações oferecidas está incluída a utilização de opera-
dores de fluxo alternativos tradicionais da linguagem C (if-else, switch-case) e também
o operadores de iteração (for, while, do-while). Entretanto, SystemVerilog originalmente
não implementa a noção de canais presente na linguagem CSP. A comunicação entre os
módulos da linguagem é feita através da utilização de semáforos, filas e caixas de correios
(mailbox). A linguagem oferece primitivas que implementam este modelo de comunica-
ção. Sendo assim, a comunicação entre canais, que é encontrada nativamente em CSP

e Handel-C, é feita através da implementação de protocolos utilizando as primitivas de
comunicação da linguagem.

O trabalho de [32] propõe a adição de canais de comunicação de CSP em Verilog (e
por consequência em SystemVerilog) através da criação de macros SEND e RECEIVE,
para tornar a linguagem mais apropriada para descrever o comportamento de sistemas
concorrentes assíncronos. Em [33], os autores estendem [32] e utilizam interfaces de
SystemVerilog para modelar as comunicações através de canais (SEND e RECEIVE), o
que torna a implementação mais flexível e mais fácil de depurar, além de permitir modelar
as comunicações de um-para-um, um-para-muitos, um-para-qualquer e qualquer-para-
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um. Neste mesmo trabalho, os autores também avaliam a performance com relação ao
tempo de simulação de um teste executado. Os resultados mostram que a implementação
com SystemVerilog possui um desempenho melhor que a versão anterior implementada
em Verilog.

Apesar da ideia de adicionar os canais de CSP à linguagem SystemVerilog motivar
uma possível tradução entre ambas as linguagens, é importante destacar que SystemVe-
rilog também não possui uma implementação nativa para o operador de escolha externa
de CSP equivalente ao comando prialt de Handel-C. A implementação deste operador
somado à alternativa existente para a adição de canais na linguagem poderia resultar em
inconsistências no código final gerado. Além disso, seria necessário realizar uma me-
lhor investigação no que diz respeito à legibilidade do código final gerado. A adição de
módulos SEND e RECEIVE poderia tornar o resultado final da tradução mais difícil de
ser compreendido, se considerarmos que em um sistema complexo temos a utilização de
vários canais, sendo assim necessária a implementação destes módulos para cada canal.

Ao finalizar o estudo sobre as características das linguagens citadas nesta seção, con-
cluímos que a mudança da linguagem final do processo de tradução poderia trazer be-
nefícios em determinados aspectos do nosso trabalho, como a abstração oferecida por
ambas as linguagens. Outro ponto a favor das linguagens é o fato de ambas possuírem
uma comunidade de usuários bastante considerável, que dispõe de várias fontes para o
esclarecimento de dúvidas e tutoriais de utilização destas. Porém, o fato das linguagens
não possuírem uma implementação nativa de alguns construtores de CSP(como o modelo
de comunicação baseado em canais e o suporte à operação de escolha externa) motivou
a permanência da linguagem Handel-C como a linguagem mais adequada para endereçar
a tradução de especificações em CSPM proposta por csp2hc. Por fim, concluímos que a
implementação e inclusão destes construtores ao processo de tradução não deveria fazer
parte do escopo deste trabalho.

O trabalho proposto em [35] apresenta um painel onde 5 especialistas das linguagens
SystemC e SystemVerilog, incluindo acadêmicos e usuários, discutem algumas questões
propostas, como a capacidade das linguagens, os problemas aos quais elas são melhores
endereçadas e a melhora de produtividade com o uso destas linguagens.

A seguir, discutiremos a respeito da tentativa de verificar formalmente a proposta
de protocolo existente na versão inicial de csp2hc que estabelece algumas regras para
eliminar restrições relacionadas à forma como a comunicação é implementada em ambas
as linguagens CSP e Handel-C.



3.2. VERIFICAÇÃO FORMAL DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO 39

3.2 Verificação formal do protocolo de comunicação

Como forma de investigar a existência de erros na tradução do subconjunto de cons-
trutores e do protocolo existente na versão inicial de csp2hc, uma formalização do código
gerado pela ferramenta foi proposta utilizando CSPM. A formalização tem como base
a análise do código gerado e transformação reversa deste em uma especificação formal.
Com isso, pretendia-se verificar algumas propriedades como a ausência de deadlock e li-

velock, além de poder comparar a especificação extraída da tradução com a especificação
original, utilizando FDR.

O protocolo utilizava a ideia de permissões para um determinado processo executar
uma comunicação através de canais onde múltiplos processos sincronizam e para impe-
dir que dois processos se comuniquem em um canal quando esta comunicação não for
indicada na especificação. De acordo com o antigo protocolo, para obter a permissão de
utilização dos canais com estas propriedades, o processo utiliza um procedimento que
consulta uma tabela contendo as permissões concedidas a todos os processos.

A tabela de permissões é implementada na forma de um vetor, cujo tamanho é definido
pelo número de canais contido no sistema. Os procedimentos utilizados pelos processos
realizam operações de consulta e escrita no vetor. Devido à existência de múltiplos pro-
cessos acessando o vetor ao mesmo tempo, cria-se uma condição de corrida entre eles.
Assim, o acesso ao vetor é controlado com o uso de semáforos, que garantem a exclusi-
vidade de um único processo por vez durante o uso do vetor.

A permissão de utilizar o canal de comunicação é dada a um determinado processo
desde que (i) nenhum outro processo esteja com a permissão ou (ii) processos com o
qual ele não se comunica não estejam com a permissão. Caso ocorra a condição (i),
os processos sempre que tentarem pegar a permissão irão recebê-la, exceto quando o
processo for o escritor no canal. A ferramenta csp2hc exige que as especificações a serem
traduzidas sempre possuam exatamente um escritor em cada comunicação. Sabendo disto,
o protocolo somente dará a permissão ao escritor da comunicação quando os processos
com o qual ele se comunica já estiverem de posse de suas permissões. A condição (ii)
ocorre quando existem dois processos que apesar de utilizarem um determinado canal
não estão autorizados a se comunicar neste canal, de acordo com o que foi estabelecido
na especificação do sistema. Caso esta condição ocorra, não será dada ao processo a
permissão de se comunicar no canal desejado.

Quando um processo consegue a permissão para executar a comunicação em um de-
terminado canal, ele ficará de posse da permissão até que a comunicação no canal ocorra
ou, se ele estiver em um estado de escolha externa, até que outra comunicação da escolha
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externa ocorra. Neste caso se tivermos dois processos, e cada um deles estiver esperando
que o outro libere um recurso para poder prosseguir com sua execução. Isto se caracteriza
como um estado de deadlock. Este comportamento foi detectado durante a verificação
das propriedades da tradução do protocolo implementado em csp2hc.

Outra inconsistência encontrada na verificação é a ocorrência de livelock, que ocorre
quando pelo menos um dos processos realiza uma sequência infinita de comunicações
internas, fazendo com que quaisquer outros componentes e o ambiente externo não obte-
nham resposta alguma ou não possam prosseguir sua execução [34]. Neste caso, apesar
de o sistema estar executando, o usuário ou outro processo que esteja esperando uma
resposta não poderá interagir com o mesmo ou executar outro processamento qualquer,
existindo assim uma situação de inanição.

Uma situação semelhante foi detectada durante a prova do protocolo de sincronização.
Para que a multi-sincronização ocorra é necessário que um processo seja responsável por
iniciar a sincronização, chamado de processo escritor. Resumidamente, este processo fica
monitorando o estado dos grupos de sincronização, ou seja, verificando se os processos
que sincronizam com ele já indicaram o desejo de sincronizar. O protocolo utiliza semá-
foros para acessar as tabelas contendo o estado dos grupos.

O livelock adicionado pelo protocolo acontece devido a ocorrência de 4 eventos cícli-
cos infinitamente, são eles:

1. O escritor pega o semáforo para verificar se o grupo está pronto

2. O escritor percebe que nem todos os processos informaram na tabela que estão
prontos para sincronizar.

3. Ele libera o semáforo.

4. Antes que algum processo no papel de leitor possa pegar o semáforo, o escritor
recebe novamente o semáforo.

Outro comportamento que o protocolo não implementava adequadamente era refe-
rente à oferta de canais na escolha externa. Como foi mencionado na Seção 2.1, a lin-
guagem CSP permite descrever fluxos de execução alternativos através dos operadores
de escolha, em particular o operador de escolha externa. Neste tipo de escolha, o fluxo
ao qual o processo irá prosseguir não depende do próprio processo, ou seja, o ambiente
com o qual o processo interage é quem decide a favor de um destes fluxos. Neste caso,
uma implementação adequada deste operador deve oferecer todos os possíveis fluxos ao
mesmo tempo para que ocorra a escolha.
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No protocolo existente, o processo deve requisitar acesso aos canais pertencentes à
escolha externa, esta requisição é controlada por semáforos e tabelas definidas no pro-
tocolo, como explicado anteriormente. Além disso, o processo requisita gradativamente
estas permissões, seguindo uma ordem pré-estabelecida, enquanto também oferece os ca-
nais que já obtiveram tal permissão.

Agindo de tal maneira, o protocolo desvia-se um pouco do comportamento esperado
para a escolha externa. A mudança do protocolo de tal forma que os canais pertencentes
à escolha só pudessem ser ofertados quando todos eles tivessem obtidos suas respectivas
permissões poderia ser pensada como uma solução possível para este problema. Porém,
isto introduz um novo problema, pois quando um processo solicitar permissão para ofere-
cer um canal ele indica ao grupo de sincronização sua intenção de oferecer o canal. Esta
indicação pode iniciar a sincronização em um determinado grupo mesmo que ao final o
processo não sincronize com o grupo, causando um comportamento inesperado.

Os problemas relatados foram encontrados na tentativa mal sucedida de verificar for-
malmente o código gerado pela ferramenta csp2hc. Foram identificados alguns problemas
contidos no protocolo, como a existência de deadlock e de livelock, além de uma falha
com relação a oferta de canais em escolhas externas. A Figura 3.3 mostra a tela de FDR
com o resultado obtido durante a verificação do protocolo, onde a especificação do sis-
tema (representada pelo processo MultiS) foi traduzida para o processo HANDELC (que
representa a especificação de volta do código gerado por csp2hc).

Após a tentativa de verificar o correto mapeamento da sincronização entre processos
concorrentes, obtivemos evidências que o protocolo utilizado para prover suporte a esse
tipo de comunicação continha falhas. Com isso, surgiu a necessidade de corrigir a tradu-
ção proporcionada com o uso de csp2hc. A abordagem adotada para corrigir essas falhas
envolve a substituição do protocolo existente. A criação do novo protocolo será descrita
na próxima seção.

3.3 Um novo protocolo para sincronização múltipla

Com os problemas detectados na verificação formal do refinamento proposto pelo pro-
tocolo de multi-sincronização existente na versão inicial de csp2hc e a complexidade de
adaptá-lo para que a verificação fosse bem sucedida, a decisão tomada para solucionar
este problema resultou na implementação de um protocolo baseado em [24], cuja veri-
ficação do seu correto funcionamento foi demonstrada em [39]. O princípio básico do
protocolo é garantir que a sincronização entre três ou mais processos possa ser represen-
tada de maneira adequada.
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Figura 3.3: Verificação mal-sucedida do protocolo de comunicação existente na versão
inicial de csp2hc

A ideia do protocolo é composta por 4 componentes. O primeiro componente é res-
ponsável por abstrair os passos necessários para efetuar a multi-sincronização, chamado
de cliente de multi-sincronização. O segundo é responsável por controlar as solicitações
de sincronização. Ele é inicializado junto com o sistema e espera que novos pedidos de
sincronização sejam solicitados, executando um laço infinito. Assim, existe um processo
que executa infinitamente. Os demais componentes foram criados para garantir que o se-
gundo componente finalize sempre que os clientes forem finalizados. Um deles monitora
o funcionamento dos clientes e quando estes não existirem mais, ele sinaliza para o outro
componente que finaliza o controlador de multi-sincronização.

A Figura 3.4 ilustra o funcionamento destes componentes, utilizando como exem-
plo um sistema com dois canais de multi-sincronização e quatro clientes acessando estes
canais. Cada canal possui um controlador, que define quando é possível haver sincroni-
zação. Os clientes enviam dados para o controlador através do canal toSync, enquanto
o controlador responde através dos canais fromSync. É importante observar que o con-
trolador possui um canal de comunicação para cada cliente, que é identificado através de
um número. Na figura, é possível observar que existe apenas um canal de comunicação
toSync para cada controlador e utilizado por todos os cliente. Porém, é importante des-
tacar que na nossa abordagem, existe um canal toSync para cada cliente. Neste caso,
os dois canais serão representados por dois vetores, cujo tamanho é o número de clien-
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Figura 3.4: Funcionamento do protocolo de multi-sincronização 1

tes envolvidos na sincronização. Quando os clientes são finalizados, o responsável por
monitorá-los informa através do canal endManager que os controladores devem também
ser finalizados.

A abordagem de Oliveira [24] propõe uma implementação em Java deste protocolo. A
nossa abordagem baseia-se nesta implementação. Entretanto, a implementação em Java

permite a utilização de diversos recursos de alto nível da linguagem, entre eles a utilização
de objetos da classe Object. Com este recurso é possível manipular elementos de maneira
mais abstrata, já que no código não é preciso estabelecer restrições de tipos na passagem
destes objetos como parâmetro de funções. Em Handel-C, todos os tipos são derivados
do tipo inteiro, como explicamos na Seção 2.2. Assim, sempre algum valor necessita ser
transmitido, é necessário fazer o corte de bits ou a concatenação de bits zeros ao valor
transferido para que este possa “caber” na variável destino, utilizando os operadores de
manipulação de bits da linguagem.

Na nossa abordagem, como veremos mais adiante, é utilizado o conceito de estrutu-
ras de dados que são criadas, a partir do comando struct, como forma de amenizar as
dificuldades encontradas ao transformar a implementação do protocolo em Java para uma
implementação na linguagem Handel-C. Além disso, a utilização de ponteiros da lingua-
gem também é bastante explorada na nossa abordagem. Entretanto, a utilização destes
conceitos torna o código gerado mais difícil de ser compreendido, visto que o uso de
ponteiros dificulta a identificação de erros inseridos durante a implementação.

Outra facilidade presente na implementação de Oliveira [24] é a utilização de uma
biblioteca de classes Java que implementa alguns construtores de CSP, chamada JCSP.
Esta biblioteca oferece classes e métodos que implementa a comunicação entre canais,

1Figura adaptada de Oliveira [24]
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bem como oferece suporte as operações de escolha externa.

Inicialmente, explicaremos algumas estruturas de dados criadas para tornar mais clara
a transferência de valores durante a comunicação de canais com sincronização múltipla
de processos. Os clientes utilizam os canais toSync para informar aos controladores o
seu interesse em fazer parte da sincronização e também para informar os valores que se-
rão transmitidos aos demais clientes na sincronização. A estrutura de dados MessVal foi
criada para especificar estes dois tipos de comunicação, ela possui dois campos: o campo
mess é utilizado para informar o interesse em sincronizar e o campo value para repassar
valores aos demais clientes. Por outro lado, os controladores utilizam os canais fromSync
pra responder às interações iniciadas pelos clientes, podendo enviar confirmações ou os
valores. Do mesmo modo, temos a estrutura de dados BoolVal com os campos: boo

para enviar confirmações aos clientes e val para enviar o valor repassado na sincroniza-
ção. Desta forma, os canais toSync e fromSync são declarados com os tipos struct

MessVal e struct BoolVal, respectivamente. Utilizamos o comando typedef da lin-
guagem Handel-C para redefinir estes tipos.

struct MessVal{

INTEGER_MESSAGE mess;

MSYNC_VALUE val;

};

typedef struct MessVal sMessVal;

struct BoolVal{

boolean boo;

MSYNC_VALUE val;

};

typedef struct BoolVal sBoolVal;

Além destas, o protocolo de tradução faz uso de duas estruturas de dados criadas com
a finalidade de armazenar as informações que serão utilizadas pelos clientes de sincroni-
zação: a estrutura de dados elemOfMSync possui campos referentes aos dados dos canais
que farão parte da sincronização múltipla de processos, onde teremos um ponteiro para
os canais toSync e fromSync, um campo id para identificar o cliente na sincronização,
um campo channel contendo uma referência ao canal, um campo value para armazenar
os valores transmitidos na sincronização; a estrutura elemOfNotSync possui informações
sobre os canais que não pertencem a essa sincronização, que no módulo cliente é deno-
minada de interrupção, como um campo interrupt que armazena o endereço do canal e
um campo value que armazena o valor transmitido neste canal. Novamente, o nome das
estruturas foram redefinidas utilizando o comando typedef e criou-se um tipo para repre-
sentar os ponteiros para as estruturas que inicias-se com a letra p. É importante lembrar
que a instrução chan sMessVal * toSync indica um ponteiro toSync para um canal do
tipo sMessVal.
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struct elemOfMSync{

chan sMessVal * toSync;

chan sBoolVal * fromSync;

MSYNC_ID id;

CHANNEL channel;

MSYNC_VALUE value;

};

typedef struct elemOfMSync MSCHAN;

typedef struct elemOfMSync * pMSCHAN;

struct elemOfNotSync{

chan MSYNC_INTR_VALUE * interrupt;

MSYNC_INTR_VALUE value;

};

typedef struct elemOfNotSync INTCHAN;

typedef struct elemOfNotSync * pINTCHAN;

A sequência de ações para que os processos possam sincronizar é implementada em
um conjunto de funções, denominado módulo cliente. O módulo cliente de cada processo
executa em paralelo com um módulo controlador, que é responsável por intermediar a
troca de mensagens entre os clientes. O módulo cliente é invocado no momento em que
os processos precisam utilizar canais com características de multi-sincronização. Este
módulo substitui a tradução dos canais considerando as características da sincronização
múltipla. Porém, antes de utilizá-lo, é necessário que o processo organize os canais que
fazem parte da múltipla sincronização e os que interrompem esta sincronização. Para isto,
o protocolo declara variáveis com o tipo das estruturas de dados mencionadas. Quando
existe mais de um canal de sincronização ou de interrupção, o protocolo utiliza vetores,
onde M representa a quantidade de canais de sincronização e N a quantidade de canais de
interrupção.

MSCHAN ch_MSync[M];

INTCHAN ch_NotSync[N];

A inicialização destes elementos pode ser feita em paralelo, como forma de otimizar
o desempenho do código gerado. O significado de cada campo da estrutura de dados foi
explicado anteriormente. A principal vantagem desta abordagem é a modularização ob-
tida com o uso dos clientes de multi-sincronização, MSYNC CLI M N. Os clientes realizam
o suporte apenas da sincronização múltipla (e possíveis interrupções). Note que ao passar
o nome do vetor como parâmetro para a função MSYNC CLI M N, estamos passando na
verdade o endereço do primeiro elemento do vetor. Ao final da execução do módulo cli-
ente, um índice id é retornado para indicar o canal que obteve sucesso na comunicação.
Portanto, o valor do índice varia de 0 a M-1, se a comunicação bem sucedida for em um
dos canais de sincronização múltipla, ou varia de M a (M+N)-1, se a comunicação tiver
acontecido em um dos canais de interrupção. Em seguida, prossegue-se a execução do
processo com base no valor do índice retornado.

MS_ID id;

par{ch_MSync[0].toSync = ...; ch_MSync[0].fromSync = ...; ch_MSync[0].id = ...;

...;

ch_MSync[M-1].toSync = ...; ch_MSync[M-1].fromSync = ...; ch_MSync[M-1].id = ...;
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ch_NotSync[0].interrupt = ...;

...;

ch_NotSync[N-1].interrupt = ...; };

id = MSYNC_CLI_M_N(ch_MSync, ch_NotSync);

A abordagem proposta neste trabalho conta com diferentes versões de clientes. Cada
versão restringe o número de canais prontos para executar no momento da sincroniza-
ção. Esta restrição fica explicita no nome que cada função cliente possui, onde o sufixo
M N indica, respectivamente, a quantidade de canais contidos nos vetores ch MSync e
ch NotSync. O uso de diferentes versões de clientes é justificado devido à incapacidade
do operador prialt de Handel-C em aceitar diferentes números de canais.

A função MSYNC CLI M N recebe, como parâmetros, o endereço do primeiro elemento
do conjunto de eventos que irão sincronizar ch MSync e o endereço do primeiro elemento
do conjunto de eventos que poderão interromper o processo de sincronização múltipla
ch NotSync. A função inicializa o ambiente necessário para que o processo possa efe-
tuar a multi-sincronização, enviando sinais que indicam possibilidade de haver sincroni-
zação nos canais contidos em ch MSync. Estes sinais são enviados aos controladores de
cada canal com sincronização múltipla. Como os controladores de diferentes canais são
independentes, a comunicação com estes pode ser realizada em paralelo. O acesso aos
elementos de ch MSync é feito utilizando aritmética de ponteiros através de um índice I

que varia de 0 a M-1.
Para cada canal, cujo índice será determinado por I, o módulo cliente cria uma va-

riável mv do tipo sMessVal, que será utilizada na comunicação com o controlador. É
atribuído ao campo mess da variável o número que identifica o cliente na sincronização.
Este número é obtido através da instrução (ch MSync+I)->id e deve ser transformado
(casting) para o mesmo tipo do campo INTEGER MESSAGE. O operador @ é utilizado para
concatenar bits 0’s à esquerda do número. Após a formação da mensagem, o valor é trans-
mitido no canal toSync do controlador. Vale lembrar que existe um canal toSync para
cada canal de multi-sincronização. O retorno desta função é mesmo retorno da segunda
função do módulo cliente, RUN SYNC M M.

inline MS_ID MSYNC_CLI_M_N ( pMSCHAN ch_MSync, pINTCHAN ch_NotSync){

par { ...;

{ sMessVal mv;

mv.mess = (INTEGER_MESSAGE)(0 @ (ch_MSync + I)->id);

(ch_MSync + I)->toSync[(ch_MSync + I)->id]!mv; };

...; }

return RUN_SYNC_M_N (ch_MSync, ch_NotSync); }

A função RUN SYNC M M completa a tarefa inicializada por MSYNC CLI M N. Ela é
responsável por oferecer os canais de interrupção e por gerenciar as demais mensagens
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trocadas com o controlador da sincronização. A função também recebe como parâme-
tro os grupos de sincronização e de interrupção. O corpo desta função é mais extenso
que a função anterior, portanto sua explicação será dividida em partes para facilitar o
entendimento. Inicialmente, a função permite que os canais de interrupção possam ser
utilizados, mas também aceita receber algum sinal dos controladores, que neste momento
já sabem do interesse do cliente em sincronizar. A oferta é feita através das expressões
utilizadas nos case’s do operador prialt. Para cada elemento no conjunto de sincro-
nização ch MSync, representado pelo índice I, é disponibilizado uma comunicação no
canal fromSync. Esta comunicação originada do controlador correspondente faz parte do
protocolo e tem por objetivo confirmar se o cliente ainda deseja sincronizar. O valor trans-
mitido e armazenado em boolean value será descartado posteriormente. Porém, quando
esta comunicação ocorrer, o cliente atribui o valor verdadeiro à variável tryingSync e
sai do bloco de execução do prialt através de comando break.

prialt{

...

case (ch_MSync+I)->fromSync[(ch_MSync+I)->id]?boolean_value :{

tryingSync = true; };

break;

...

Ainda no operador prialt serão oferecidos as comunicações nos canais de interrup-
ção. Estes canais correspondem aos elementos de ch NotSync que serão acessados atra-
vés do índice J. Como a estrutura de dados de interrupção armazena o endereço dos canais
de interrupção, a expressão (ch NotSync+J)->interrupt representa um ponteiro para
o canal que, neste caso, é acessado pelo operador *. O valor recebido na comunicação
é armazenado na variável (ch NotSync+J)->value. Em seguida, o cliente executa um
delay para completar o ciclo de clock e sai do bloco de comandos do prialt.

...

case *((ch_NotSync + J)->interrupt) ? ((ch_NotSync + J)->value) :{

delay; }; break;

... };

A quantidade de blocos case em prialt será equivalente à soma da quantidade de
canais que irão sincronizar e a quantidade de canais de interrupção. Quando os conjuntos
de canais apontados por ch MSync e ch NotSync tem tamanho igual a 1, não é necessário
os índices I e J, respectivamente, que realizam a aritmética de ponteiros. Vale lembrar
que a linguagem Handel-C estabelece é que o número de case’s dentro de um bloco
de comandos do prialt deve ser definido estaticamente, ou seja, depois de definidos
não pode ser alterado. Isto explica o fato de utilizarmos diversas versões de clientes,
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dependendo da quantidade de canais de sincronização múltipla e de interrupção em um
processo.

Caso um cliente tenha recebido um convite para sincronizar, ele terá que confirmar
sua intenção de sincronizar e receber do controlador a ordem para que a sincronização
ocorra.

if (tryingSync == true){

sMessVal myId; sBoolVal sync;

myId.mess = (ID_VAL)(0 @ (ch_MSync +opt)->id);

(ch_MSync +opt)->toSync[(ch_MSync +opt)->id]!myId;

(ch_MSync +opt)->fromSync[(ch_MSync +opt)->id]?sync;

Caso a sincronização seja autorizada, o cliente cujo ramo de execução seja identificado
como o escritor do canal de multi-sincronização irá transmitir o valor da variável value
através do canal toSync. Os clientes leitores na operação irão receber o valor transmitido
através do canal fromSync. A transmissão fica sob responsabilidade do controlador do
canal.

if (sync.B == true){

if ((ch_MSync)->id == MSYNC_WR_LUT[(ch_MSync)->ch_name ]){

myId.val = (ch_MSync)->value; (ch_MSync)->toSync[(ch_MSync)->id]!myId; }

else{ sBoolVal rcv;

(ch_MSync)->fromSync[(ch_MSync)->id]?rcv; (ch_MSync) ->value = rcv.val; }; };

Sempre que em um mesmo cliente existir pelo menos um canal que possa interrom-
per a sincronização de outro canal, é necessário liberar o canal onde a sincronização não
aconteceu. Com isso, existem dois possíveis casos onde um canal não efetuará sua sin-
cronização. O primeiro deles ocorre quando outro canal efetuar uma sincronização. Isto é
possível porque o vetor ch MSync possui M possibilidades de sincronização. Neste caso,
o cliente invoca a função wdrMAfterSync, informando o id do canal que sincronizou.

if (tryingSync == true){ ... ; wdrMAfterSync (ch$\_$MSync, exc$\_$id);}

else { wdrMAfterNotSync (ch_MSync) };

O segundo caso ocorre quando um canal que não faz parte de algum conjunto de
multi-sincronização é acionado. Neste caso, todos os canais que tenham indicado o desejo
de sincronizar devem cancelar a operação. Esta liberação de canais é feita invocando a
função wdrMAfterNotSync. Assim como os clientes de multi-sincronização, existem
diversas versões das funções wdrMAfterSync e wdrMAfterNotSync, variando de acordo
com a quantidade M de canais de multi-sincronização, contidos em ch MSync.

inline void wdr1AfterNotSync (MSCHAN ch_MSync){

par{ { sMessVal mv; mv.mess = FLIP( (ch_MSync)->id);

(ch_MSync)->toSync[(ch_MSync)->id]!mv; };
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A liberação dos canais ocorre após o cliente enviar ao controlador o seu identificador
com sinal invertido, através da macro FLIP. Quando o controlador recebe esta notificação,
ele se encarrega de enviar aos clientes, inclusive o que liberou, o sinal informando que
a sincronização não ocorrerá. Caso o controlador já tenha enviado um convite para o
cliente convidando-o para participar da sincronização, o cliente receberá dois sinais do
canal fromSync.

{sBoolVal sign; (ch_MSync)->fromSync[(ch_MSync)->id]? sign;

if (sign.boo == true){ (ch_MSync)->fromSync[(ch_MSync)->id]?sign; }}}}

Como já mencionado, o protocolo também é composto por alguns módulos que são
responsáveis por gerenciar as tentativas de sincronização múltipla. Para cada canal, existe
um controlador recebendo e enviando sinais aos módulos clientes através dos canais
toSync e fromSync, respectivamente. O funcionamento de cada controlador é composto
de 4 etapas executadas em sequência, são elas: (i) a etapa em que os clientes oferecem a
opção de sincronização em um determinado canal; (ii) o controlador convida os clientes
para a sincronização; (iii) os clientes confirmam o interesse em sincronizar; (iv) a sincro-
nização e transmissão de valores entre os clientes ocorre, por intermédio do controlador.
As funções a seguir descrevem estas 4 etapas.

A função MSYNC CTRL é responsável por capturar as informações dos clientes que
desejam oferecer canais de multi-sincronização. Para cada grupo de multi-sincronização,
existe uma função MSYNC CTRL N, onde N indica o tamanho do grupo. Assim, se existir
grupos de sincronização de tamanhos diferentes, irá existir diferentes versões da função
MSYNC CTRL . A função executa em loop até que receba o sinal para finalizar, representado
pelo canal end.

inline void MSYNC_CTRL_N (

MSYNC_ID siz,chan sMessVal * toSync, chan sBoolVal * fromSync, chan SYNC * end){

boolean KEEP_LOOPING; MSYNC_ID countdown;

cnt_down = siz; KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

if (countdown > 0 && countdown <= siz){

sMessVal nxt_offer;

prialt{ case toSync[0]?nxt_offer :{ delay; } break; ...

case toSync[N-1]?nxt_offer :{ delay; } break;

case *end?syncin :{ KEEP_LOOPING = false; }; break; };

}

}}

Dentro do laço, existe um contador que controla quantos clientes se ofereceram para
a sincronização. A função recebe as ofertas dos clientes através do canal toSync, em
seguida o controlador decrementa o contador. Os clientes expressam o desejo de sin-
cronizar enviando ao controlador o seu identificador. Quando o cliente não deseja mais
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sincronizar, ele envia o seu sinal com o identificador invertido. Neste caso, o controlador
incrementa o contador.

if (KEEP_LOOPING){

if (nxt_offer.mess >= 0){ countdown = countdown - 1; }

else{ MSYNC_ID nxt_flip; sBoolVal resp; nxt_flip = FLIP(nextoffer.mess); resp.boo = false;

fromSync[nxt_flip]!resp; countdown = countdown + 1; } }

else{ countdown = MSYNC_CTRL_INV_N (countdown, siz, toSync, fromSync); }

Quando a quantidade de clientes que realizam a sincronização é alcançada, a função
MSYNC CTRL INV N é invocada. Este procedimento é responsável por convidar os N cli-
entes a sincronizar. Para isto, ele envia um sinal no canal fromSync contendo o valor
verdadeiro para os N’s clientes da sincronização.

inline MSYNC_ID MSYNC_CTRL_INV_N (

MSYNC_ID id,MSYNC_ID siz, chan sMessVal * toSync, chan sBoolVal * fromSync){

while(id < siz){ sBoolVal b; b.boo = true; fromSync[id]!b; id = id + 1; }

return MSYNC_CTRL_INV_PR_N (0,siz,toSync,fromSync); } }

A próxima função, MSYNC CTRL INV PRM N, recebe dos clientes a confirmação que
eles realmente desejam sincronizar. O cliente transmite no canal toSync o seu identifica-
dor, ele confirma o seu desejo de sincronizar. Caso o cliente, transfira o seu identificador
invertido (flip), indicará que ele está recusando o convite para a sincronização. Após
receber N confirmações, o controlador sabe a quantidade de clientes que abandonaram a
sincronização, indicado por countdown.

inline MSYNC_ID MSYNC_CTRL_INV_PRM_N (

MSYNC_ID inc, MSYNC_ID siz, chan sMessVal * toSync,chan sBoolVal * fromSync){

MSYNC_ID countdown; countdown = siz;

while(inc >= 0 && inc < siz){ sMessVal nxt_comt;

prialt{ case toSync[0]?nxt_comt :{ delay; }; break;

...

case toSync[N-1]?nxt_comt :{ delay; }; break; };

if (nxt_comt.mess >= 0){ countdown = countdown - 1; }

inc = inc + 1; }

return MSYNC_CTRL_SYNC(0, countdown,siz,toSync,fromSync); }

A função MSYNC CTRL SYNC divulga aos clientes se a sincronização irá ocorrer ou
não, baseados na quantidade de clientes que confirmaram sua intenção de sincronizar.
Além disso, a função recebe do processo escritor o valor que será transmitido aos demais
clientes da multi-sincronização. A função invoca MSYNC CTRL SYNCV para transmitir o
valor passado na multi-sincronização, caso os clientes tenha sincronizado. Caso contrá-
rio, após ter enviado aos clientes que a sincronização não ocorrerá, calcula-se a quan-
tidade de clientes que a voltarão a oferecer a opção de sincronização, através da macro
MSYNC CTRL SYNC PRM.
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inline MSYNC_ID MSYNC_CTRL_SYNC (MSYNC_ID i,MSYNC_ID countdown,MSYNC_ID siz,chan

sMsgVal * toSync,chan sBoolVal * fromSync){

boolean KEEP_LOOPING; MSYNC_ID result; KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

if (id < siz){ sBoolVal b;

b.boo = (countdown==0); fromSync[id]!b;

if (countdown==0){ sMessVal value; toSync[id]?value;

result = MSYNC_CTRL_SYNCV( value.MV,siz,fromSync); KEEP_LOOPING = false; }

else{ id = id + 1; } }

else{ result = MSYNC_CTRL_SYNC_PRM(countdown,numberOfClients);

KEEP_LOOPING = false; } }

return result; }

A função MSYNC CTRL SYNCV é responsável por repassar aos clientes o valor trans-
mitido na sincronização ”value”, que é recebido como parâmetro. Antes de transmitir o
valor, a função informa que a sincronização irá ocorrer. Todos os clientes receberão o
valor transmitido, exceto o escritor da sincronização que se caracteriza por ter o seu iden-
tificador igual a zero. Neste caso, a função executa um laço partindo do cliente 1 até o
cliente (siz-1). Primeiro a função envia o sinal que a sincronização irá ocorrer

inline MSYNC_ID MSYNC_CTRL_ SYNCV(

SYNC_VALUE value,MSYNC_ID siz, chan sBoolVal * fromSync){

MSYNC_ID id = 1;

while(id < siz){ sBoolVal b, bv; b.boo = true; bv.val = value;

fromSync[id]!b; fromSync[id]!bv; id = id + 1; }

return MSYNC_CTRL_ SYNC_PRM(0,siz);}

A macro MSYNC CTRL SYNC PRM informa quantos clientes voltarão a oferecer o ca-
nal de multi-sincronização. Em outras palavras, se houve sincronização, indicado quando
o valor de countdown for igual a zero, o controlador volta ao seu estado inicial, permi-
tindo que todos os clientes voltem a oferecer a opção de sincronização. Caso contrário,
este número será igual à quantidade de clientes que se recusaram a sincronizar.

macro expr MSYNC_CTRL_SYNC_PRM (countdown, numberOfClients) =

(countdown > 0) ? countdown : numberOfClients;

Segundo o protocolo, é necessário implementar um controlador para cada grupo de
sincronização. O comportamento básico do controlador consiste de um conjunto de ta-
refas executadas de maneira cíclica infinitamente. Desta forma, temos um processo que
nunca finalizaria. Na implementação do protocolo, garantimos que isto não ocorra adici-
onando dois componentes PROC MGR e CONTR MGR que são responsáveis por finalizar os
controladores quando não houver mais clientes para sincronizar.

A função PROC MGR invoca a execução dos processos e ao final desta execução ela
envia um sinal através do canal end system, que é capturado pelo segundo módulo. O
canal end system é declarado fora de qualquer função.
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inline void PROC_MGR (){ MAIN_PROCESS (); end_system!syncout; }

A função CONTR MGR inicializa os controladores de cada grupo de multi-sincronização
e fica monitorando o canal end fsystem. Quando o sinal para finalização é enviado, ela
finaliza cada controlador de maneira individual. Para isto, é definido na própria função
um canal de finalização para cada controlador existente, end ch channelName.

inline void CONTR_MGR (){

chan SYNC end_ch_A, ..., end_ch_Z;

par {

MSYNC_CTRL_N( &to_ch_A[0] , &from_ ch_A[0], &end_ch_A);

... ;

MSYNC_CTRL_M( &to_ch_Z[0] , &from_ ch_Z[0], &end_ch_Z);

seq { end_system?syncin; par{ end_ch_A!syncout; ...; end_ch_Z!syncout; }; };

}

}

O protocolo garante que a comunicação entre múltiplos processos possa ser mapeada
adequadamente em Handel-C. Com essa bordagem, em um sistema complexo, é possível
haver diferentes clientes de multi-sincronização. Isto ocorre devido as restrições impostas
por alguns construtores Handel-C, que não permitiu a criação de um único cliente genérico
para tratar sincronizações com diferentes números de canais envolvidos.

A seguir, mostraremos a solução adotada para garantir que os processos se comuni-
quem apenas quando tal sincronização for permitida na especificação CSPM.

3.4 Intercalação forçada de canais

A intercalação de processos ocorre quando dois processos necessitam executar suas
ações independentemente, ou seja, sem haja a sincroniza entre ambos. Este comporta-
mento é facilmente percebido quando não há canais de comunicação em comum entre
estes processos. Dizemos que a intercalação de processos/canais é forçada quando os
dois processos estão preparados para se comunicar em um determinado canal, mas esta
comunicação é proibida devido a restrições estabelecidas durante a criação de paralelismo
entre eles, por exemplo, sejam dois processos P = a?x -> P e Q = a?y -> Q agru-
pados em paralelo através do operador de paralelismo generalizado de CSPM cujo grupo
de sincronização/comunicação entre eles possui apenas o canal b, o resultado seria:

P [| {| b |} |] Q

Observe que, apesar dos processos possibilitarem comunicações no canal a, a comunica-
ção entre ambos os processos P e Q através deste canal é proibida. Esta situação também
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ocorreria se, ao invés do operador de paralelismo generalizado, a formação fosse com-
posta através do operador de intercalação, ou seja, P ||| Q.

Para ilustrar melhor a intercalação forçada, considere a existência de um terceiro pro-
cesso R = a!0 -> R, que também realiza interações através do canal a, onde este pro-
cesso pudesse ser agrupado em paralelo com o processo definido anteriormente. Consi-
dere ainda que esta formação de paralelismo fosse definida através do operador de para-
lelismo generalizado e com o grupo de sincronização contendo o canal a, como mostra
abaixo:

(P [| {| b |} |] Q) [| {| a |} |] R

Neste caso, pode-se notar que a comunicação entre os 3 processos não pode ocorrer simul-
taneamente, pois os processos P e Q não pode interagir entre si através do canal a. Assim,
para que o processo R possa se comunicar com os demais processos através do canal a,
é necessário que os processos do lado esquerdo da definição mais externa de paralelismo
intercalem de maneira forçada e se comuniquem individualmente com o processo R.

A utilização do construtor de paralelismo de Handel-C par{ } não oferece condições
para que o desenvolvedor possa explicitamente restringir as comunicação entre os proces-
sos paralelos. Em uma implementação de paralelismo, para que uma comunicação entre
processos ocorra é necessário apenas que 3 condições seja satisfeitas: (i) a existência de
dois processos preparados para efetuar alguma comunicação em um determinado canal,
onde (ii) um dos processos tem a intenção de transmitir/escrever no canal e (iii) o ou-
tro processo tem a intenção de receber/ler do canal. Sempre que as três condições são
satisfeitas, a comunicação no canal em questão ocorre, sem que haja alguma forma de
restringi-la.

Desta forma, o desenvolvedor necessita controlar para que, nas implementações de
sistemas baseados em especificações CSPM, não ocorra comunicações indevidas, ou seja,
comunicações que não foram expressas da especificação. Esta tarefa é não-trivial e pode
levar a inconsistências no sistema.

Neste trabalho, foi incorporada à ferramenta de tradução uma abordagem para garan-
tir que a intercalação forçada seja implementada de maneira adequada. Esta abordagem
envolve a identificação dos ramos paralelos do sistema, a identificação dos grupos de
sincronização. Para garantir este comportamento, foram definidas algumas regras de tra-
dução baseada em renomeação de canais. Com isso, sempre que existir dois processos
com canais de mesmo nome e a comunicação através destes canais não for permitida, os
canais terão seus nomes redefinidos. A renomeação pode ser feita utilizando o operador



54 CAPÍTULO 3. EXTENSÃO DA FERRAMENTA

de CSPM, P[[ R ]]. No nosso exemplo, a aplicação do operador poderia ser da seguinte
forma:

(P[[a <- a_1]] [| {| b |} |] Q[[a <- a_2]])

[| {| a |} |]

R[[a <- a_1, a <- a_2]]

Portanto, o resultado desta renomeação seria um processo:

• um processo com comportamento similar ao processo P, porém com o canal a 1 ao
invés do canal a, ou seja, P RN = a 1?x -> P RN;
• um processo com comportamento similar ao processo Q, porém com o canal a 2 ao

invés do canal a, ou seja, Q RN = a 2?y -> Q RN;
• um processo com comportamento similar ao processo R, porém com duas opções

ao invés de canal a, ou seja, R RN = a 1!0 -> R RN [] a 2!0 -> R RN.

Neste caso, não haveria problemas com relação a comunicações não permitidas, pois
os canais são diferentes. Entretanto, o exemplo serve apenas para ilustração da ideia
proposta. A solução adotada deve considerar outros fatores, como o fato de o processo a
ser renomeado estar se comunicando com um outro qualquer. Desta forma, a renomeação
deve afetar todos os demais processos que se comunicam com um processo renomeado.

A ferramenta utiliza um parser que gera uma árvore contendo a estrutura da especifi-
cação em CSPM. Através da análise da árvore gerada, são identificados todos os possíveis
fluxos de execução da especificação, os ramos da árvore. Estes ramos são numerados de
tal forma que cada ramo terá uma identificador numérico.

Com todos os ramos identificados, é construída uma tabela contendo todos os canais
da especificação e os seus grupos de sincronização. Os grupos de sincronização são for-
mados pelos identificadores dos ramos da árvore da especificação. Quando dois ou mais
ramos da árvore realizam alguma comunicação, é considerado como sendo um grupo de
sincronização. A tabela com os grupos de sincronização serve para guiar o processo de re-
nomeação, pois ela informa quais processos/ramos serão renomeados. O processo criado
com a renomeação é inserido no arquivo contendo a especificação.

Em seguida, uma nova árvore da especificação é gerada. Com isso, é feito o tratamento
de todos os processos inseridos, resolvendo a renomeação como uma cópia do processo
antigo com o nome dos canais alterados. Existe a possibilidade de um canal de um mesmo
processo possuir duas ou mais renomeações, ou seja, o processo/ramo pertence a mais de
um grupo de sincronização. Neste caso, o canal é replicado de modo a formar uma escolha
externa, onde cada uma das escolhas possui um dos possíveis canais renomeados.
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A renomeação engloba todos os canais envolvidos na intercalação forcada de canais,
evitando assim que algum processo que antes se comunicava com um processo renomeado
passe a deixar de se comunicar. Entretanto, existem os canais responsáveis por prover a
comunicação do sistema com o mundo externo, as chamadas interfaces, que poderiam ser
renomeados e passar a não servir mais como comunicação com o ambiente externo. Neste
caso, seria necessário uma renomeação de volta destes canais.

Apesar deste possível problema, a abordagem apresentada nesta seção não necessita
da renomeação de volta. Essa garantia é justificada por uma restrição existente em csp2hc

que proíbe que os canais de interface do sistema possam ser utilizados em comunicações
internas do sistema especificado. Desta forma, como tais canais não são usados em co-
municações, eles nunca serão atingidos pela abordagem tratada aqui.

Esta abordagem, além de garantir que a comunicação somente ocorra quando autori-
zada, implementa uma solução para traduzir o construtor de renomeação, que não existe
na primeira versão de csp2hc.

3.5 Novos construtores

Inicialmente, a ideia principal do nosso trabalho estava focada na ampliação do con-
junto de construtores aceitos na tradução. Com o decorrer da pesquisa surgiram outros
desafios que nos desviaram um pouco desta ideia, desafios estes que já foram abordados
neste documento juntamente com a sua relevância para o nosso trabalho.

Porém, para não mudarmos completamente a ideia inicial do nosso trabalho, apresen-
tamos nesta seção um conjunto de construtores da linguagem CSPM que foram adiciona-
dos a csp2hc. Na Seção 2.3, foi mostrado o conjunto de operadores contidos na versão
inicial de csp2hc.

Iniciaremos com a remoção de uma restrição contida na utilização de escolhas exter-
nas. A maneira como o operador de escolha externa é traduzido, impõe algumas restrições
quanto ao seu uso. A versão inicial da nossa ferramenta permite apenas que processos
prefixados possam fazer parte deste tipo de escolha. A adição de guardas booleanas às es-
colhas externas torna a especificação mais legível, pois evita o encadeamento de escolhas
condicionais.

(g1) & c1?x -> ...

[] (g2) & c2?y -> ...

[] (g3) & c3?z -> ...
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A nossa abordagem para adicionar essa nova forma de construir escolhas externas
baseia-se no encadeamento de escolhas condicionais compostas if-else. Inicialmente,
a ferramenta identifica quais são as guardas associadas a cada alternativa da escolha ex-
terna. O código gerado irá conter um if cuja condição será formada pela associação por
conjunção de todas as guardas da escolha externa sendo negadas. O bloco de instruções
do if será formado pela escolha externa dos canais que não possuem guardas associadas.
Caso todas as alternativas da escolha possuírem guardas, o código gerado será equivalente
ao processo STOP.

if (!g1 && !g2 && !g3) {

INEXISTENT_CHANNEL ? syncin;

}

Em seguida, para cada guarda da escolha, a tradução adiciona um bloco de comandos
else if, onde a condição destes blocos será formada pela associação por conjunção de
todas as guardas da escolha externa sendo negadas, exceto uma. O entendimento desta
abordagem pode ser melhorado se considerarmos que o fluxo do programa só irá executar
um destes else’s se existir pelo menos uma guarda booleana que seja verdadeira.

else if (!g1 && !g2) {

c3?z; ...

} else if (!g1 && !g3) {

c2?y; ...

} else if (!g2 && !g3) {

c1?x; ...

}

Esta abordagem prossegue criando blocos de comando else if para todas as possi-
bilidades de conjunções de guardas onde apenas duas delas não são negadas, e assim por
diante. Quando chega-se ao caso onde todas as guardas não são mais negadas, teremos o
bloco de comandos else, onde a escolha externa é traduzida como se não tivesse guardas
associadas.

else {

prialt {

case c1?x :{...}; break;

case c2?y :{...}; break;

case c3?z :{...}; break; } }



3.5. NOVOS CONSTRUTORES 57

É importante destacar que essa abordagem não é equivalente à utilização de guardas
booleanas em escolha externa. Porém, trata-se de um refinamento utilizado para obter tal
comportamento. Este refinamento pode ser facilmente verificado formalmente através do
uso de FDR.

Pode-se observar que esta abordagem insere problemas com relação à escalabilidade
do sistema gerado. Para uma especificação mais complexa e com o número de guardas
em uma escolha externa elevado, o número de if-else para cada escolha externa cresce
exponencial na ordem de 2n, onde n igual ao número de guardas.

Uma solução para contornar este problema seria a transformação de cada guarda bo-
oleana em um if-then-else com o processo STOP no bloco else. Isto também se con-
figura como sendo um refinamento da guarda booleana em processos. Porém, esta abor-
dagem para a escolha externa inviabiliza a tradução da escolha para o operador prialt
do Handel-C, já que o operador não aceita que seja associado nenhum tipo de guarda aos
seus case.

Outro construtor adicionado corresponde à renomeação de canais. A renomeação de
canais consiste na criação de um novo processo com comportamento idêntico ao de outro
processo, porém a nomenclatura dos canais renomeados será substituída. A renomeação
de canais de CSPM permite que o desenvolvedor adicione ao seus sistemas a noção de
reuso de componentes. O reuso de processos nas especificações pode ser uma boa prática,
principalmente quando os processos reutilizados já foram verificados formalmente. Seja
P = c!v -> Q, então temos a seguinte equivalência:

P [[c <- d]] ≡ d!v -> Q [[c <- d]]

É possível também criarmos múltiplas renomeações de um mesmo canal, ou seja,
termos várias renomeações de um canal em um processo. Esta forma de renomeação cria
uma escolha entre as renomeações dos canais, onde o ambiente externo é o responsável
pela decisão. Assim, também temos a seguinte equivalência:

P[[c <- d,c <- e]] ≡ (d!v -> P[[...]]) [] (e!v -> P[[...]])

A outra possibilidade(ter múltiplos canais sendo renomeados para um único canal)
também é aceita em CSPM. Porém, este tipo de renomeação pode resultar em não-
determinismo caso dois canais renomeados façam parte de uma escolha externa, ou seja,
o resultado seria uma escolha externa entre dois canais de mesmo nome, o que seria
equivalente a uma escolha interna após a comunicação no canal ocorrer. Optamos por
não permitir este tipo de renomeação devido às restrições do cronograma previsto para a
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realização deste trabalho. Porém, uma forma de adicionar este caso específico de reno-
meação seria resolver esta escolha interna no momento da tradução a favor da primeira
renomeação, executando o processo da primeira alternativa e eliminando as demais reno-
meações.

Apesar de, na especificação em CSPM, a renomeação de canais evitar a definição de
um novo processo, a solução adotada para adicionarmos este construtor no subconjunto
de construtores aceitos por csp2hc é exatamente a cópia do processo renomeado. Porém,
a automatização desta atividade pela ferramenta evita a inserção de erros durante a cópia.
O novo processo é inserido na especificação com o nome do processo que está sendo
renomeado juntamente com o sufixo RENAMED.

Ainda restam algumas restrições para o uso deste construtor, entre elas: (i) as renome-
ações de canais só podem ser efetuadas em processos que foram definidos em algum lugar
na especificação; (ii) o resultado de uma nomeação só poderá ser utilizado para definir um
novo processo, não podendo ser utilizado com outros operadores da linguagem.

A seguir, mostramos o caminho percorrido com base na metodologia proposta para
a geração do hardware, partindo da especificação formal do sistema até o transporte do
resultado para uma placa de FPGA.

3.6 Geração de Hardware

A metodologia proposta em [25], mostrada na Figura 1.1, pode contar com o auxílio
de csp2hc para estabelecer uma maneira de criar implementações de hardware sem a
necessidade de conhecimentos avançados no domínio de linguagens utilizadas para esse
propósito.

Com isso, podemos observar que o esforço principal desta abordagem concentra-se na
aplicação dos métodos formais envolvidos. A etapa de especificação do sistema consiste
na formalização dos requisitos em uma linguagem formal. Neste caso, a descrição formal
do sistema na linguagem CSPM. De acordo com os recursos oferecidos pela linguagem,
é possível criar uma especificação mais abstrata do sistema e transformá-la até um nível
mais concreto, ou seja, um nível que servirá como base para a implementação do sistema.
Além disso, a lista de construtores aceitos por csp2hc e suas restrições devem ser levados
em consideração, de modo que o nível mais concreto da especificação seja adequado para
a geração proposta pela ferramenta.

A complexidade destas transformações, chamadas de refinamentos, pode variar de-
pendendo da complexidade do projeto. De todo modo, o desenvolvedor necessita de
ferramentas para garantir a corretude dos refinamentos da especificação durante o design
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do sistema. Como foi mostrado na Seção 2.1, a linguagem conta com o auxílio de FDR,
que cria um modelo de estados da especificação e realiza a varredura deste no intuito de
observar todas características comportamentais especificadas. Esta verificação é capaz de
proporcionar evidências de que os refinamentos preservam as propriedades originais do
sistema, contidas na especificação mais abstrata.

Após o processo de especificação e verificação formal das propriedades do sistema,
faz-se necessário a adição das diretivas utilizadas pela ferramenta na geração de código.
Nesta etapa, são definidos também os canais que irão realizar a comunicação do sistema,
através das diretivas bus, ou seja, o usuário deve informar as interfaces do sistema. Após
esse último ajuste, a especificação estará pronta para ser traduzida. Caso a especificação
verificada em FDR tenha obedecido as restrições impostas pela ferramenta, o resultado
da tradução será mostrada no quadro referente, cuja opção de salvar será disponibilizada.

Com o arquivo do código Handel-C, o desenvolvedor irá criar um projeto no DK De-
sign Suite, onde irá compilar e/ou simular o código gerado. A simulação no DK exige
algumas modificações no código gerado. Estas modificações servem para adequar as in-
terfaces do sistema de maneira que as entradas possam ser lidas e os resultados possam
ser gravados pela ferramenta. As interfaces são mapeadas para as estruturas interface
de Handel-C, contendo identificadores para cada bit contido nelas. Porém, para efeito de
simulação no DK Design Suite, estas devem ser substituídas por canais do tipo chanin e
chanout. Essa substituição é feita através de comandos de pre-processamento do Handel-

C que identifica quando o sistema está sendo simulado ou não, estes comandos são inse-
ridos automaticamente pela ferramenta csp2hc.

O DK também oferece a opção de transformar o código gerado para a linguagem
VHDL, basta informar esta opção no momento de compilação do projeto. Neste proce-
dimento, as interfaces do sistema não precisam ser alteradas como foi feito na simulação
do DK. O código VHDL gerado será armazenado em uma pasta com o nome da lingua-
gem localizada no diretório do projeto, será composto de dois arquivos de extensão *.vhd.
Além destes, o usuário precisa de uma biblioteca de funções localizada no diretório de
instalação do DK, também em uma pasta com o nome da linguagem que o código está
sendo transformado.

Com os arquivos VHD do projeto e a biblioteca de funções da linguagem corres-
pondente, o usuário poderá simulá-los através da ferramenta chamada ModelSim [22].
Recomenda-se efetuar esta simulação antes de tentar gerar o FPGA. A simulação é com-
posta basicamente dos seguintes passos: (i) criar o projeto no ModelSim; (ii) adicionar
os arquivos obtidos com o DK; (iii) compilar o projeto; (iv) definir os valores de entrada
e o clock do sistema; (v) definir o tipo de visualização do resultado. Por fim, devemos



60 CAPÍTULO 3. EXTENSÃO DA FERRAMENTA

comparar os resultados da simulação com o esperado, de acordo com a especificação do
sistema.

Se os resultados da simulação no ModelSim forem satisfatórios, o código VHDL po-
derá ser enviado para a placa FPGA. Para isto, é necessário a criação de um projeto na
ferramenta Quartus da Altera. Para a criação do projeto no Quartus também são necessá-
rios os arquivos VHD e a biblioteca de funções. Após a criação e compilação do projeto,
o usuário somente precisará definir o mapeamento entre os dados contido na interface do
sistema e os pinos do FPGA. Com isso, o projeto poderá ser executado na placa FPGA.
No Capítulo 4, mostramos alguns resultados com base no caminho descrito nesta seção.

3.7 Considerações Finais

A utilização de linguagens de alto nível para a implementação de executáveis de hard-
ware pode trazer diversos benefícios. Neste capítulo, tentamos analisar duas outras lin-
guagens candidatas a ser o destino da tradução proposta por csp2hc. Pudemos observar
que apesar das vantagens oferecidas por cada linguagem, o esforço gasto para mudar o
rumo da tradução desviaria o foco dos objetivos propostos pelo nosso trabalho.

Além disso, no decorrer do nosso trabalho, percebemos algumas inconsistências no
tratamento dos modelos de concorrência das linguagens de partida e de destino da tradu-
ção. E com a verificação formal em FDR, pode-se constatar tais inconsistências. Este fato
motivou a implementação de um novo protocolo para tratar corretamente as comunicações
entre múltiplos processos e a intercalação de processos.

Alguns construtores de CSPM que planejávamos inicialmente incluir no subconjunto
aceito pela ferramenta, tiveram sua implementação prejudicada devido ao atraso originado
com a implementação destes protocolos. Consequentemente, não foram incorporados ao
nosso trabalho. Porém, os construtores de componentes locais do sistema e a renomea-
ção de canais nos processos levaram vantagem com a solução adotada pelo protocolo, e
acabaram por serem incluídos ao subconjunto aceito pela ferramenta.

Neste capítulo, mostramos o caminho percorrido pelo desenvolvedor que deseja espe-
cificar formalmente um sistema e ver o resultado rodando em uma placa FPGA. Com isso,
foi possível observar que a metodologia de desenvolvimento proposta com uso de csp2hc

permite um maior esforço nas etapas de especificação dos sistema. Isto tem impacto direto
na diminuição de erros do sistema a ser desenvolvido.

No capítulo 4, mostraremos alguns exemplos utilizados no intuito de validar a tra-
dução proposta por csp2hc, especialmente a implementação do protocolo e a adição dos
novos construtores resultantes deste trabalho .



Capítulo 4

Resultados da nossa abordagem

Neste capítulo, apresentaremos o caso de uso que será utilizado como forma de exem-
plificar a metodologia proposta com o uso de csp2hc, como a geração automática de
código Handel-C que parte da especificação do sistema até o objeto final sendo executado
em um FPGA, utilizando o mecanismo de comunicação múltipla entre processos.

Além disso, iremos mostrar alguns resultados coletados em uma análise do produto
gerado pela ferramenta no que diz respeito a escalabilidade e utilização da ferramenta
em sistemas a níveis industriais, ou seja, os sistemas que possuem vários processos em
paralelo. Por fim, o capítulo descreve os demais exemplos utilizados para demonstrar a
tradução dos novos operadores da linguagem CSP aceitos por csp2hc e que foram adici-
onados durante a realização do nosso trabalho.

4.1 Caso de uso

O caso de uso apresentado nesta seção, como forma de exemplificar a geração de
um sistema e sua execução no FPGA, é referente a um sistema que utiliza comunicação
entre múltiplos processos para executar diferentes tarefas. O sistema consiste em simular
um conjunto de processos que são utilizados para efetuar diferentes cálculos matemáticos
com base em valores oferecidos por uma fonte de dados.

Para tornar simples o exemplo, foram definidos apenas dois processos. O primeiro
deles executa o cálculo do fatorial de um número. Este cálculo é feito de maneira recur-
siva, onde o resultado consiste na multiplicação dos números contidos no intervalo de 1 ao
valor que se deseja realizar o cálculo. Neste exemplo, o processo FATORIAL possui dois
argumentos do tipo inteiro: um deles representa o valor acumulado no cálculo de fatorial
e o outro é utilizado para variar entre o intervalo citado, iniciando pelo maior número e
sendo decrementado a cada recursão. Enquanto o valor for maior que um, o cálculo é
efetuado através da sua multiplicação com o acumulado. Quando o argumento que esti-
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ver variando for zero ou um, o processo FATORIAL comunica o resultado ao responsável
por exibir os valores de saída e fica esperando que um novo cálculo seja solicitado. Em
seguida, volta ao estado inicial, onde o valor acumulado é 1. O processo utiliza o canal
calcular para receber os valores e o canal fat para informar o resultado.

--!! arg n integer within FATORIAL

--!! arg f integer within FATORIAL

FATORIAL (n,f) =

if (n == 0 or n == 1) then

fat ! f -> calcular ? x -> FATORIAL(x,1)

else

FATORIAL(n-1,n*f)

O outro processo deste exemplo é utilizado para efetuar o somatório de (n+1) números
em sequência, iniciando pelo número zero. Este processo também possui dois argumen-
tos, onde um deles irá conter o valor n que será decrescido até o número zero, e o outro
guarda o acumulado da soma. Quando o valor de n é igual a zero o processo informa o
resultado acumulado da soma através do canal som. Este valor é recebido pelo processo
que gerencia a saída de dados do sistema. Após informar o resultado, o processo aguarda
um novo número passado através do canal calcular.

--!! arg n integer within SOMATORIO

--!! arg s integer within SOMATORIO

SOMATORIO (n,s) =

if (n == 0) then

som ! s -> calcular ? x -> SOMATORIO(x,0)

else

SOMATORIO(n-1,n+s)

Deste modo, as operações de cálculo deste sistema serão composta em paralelo, uti-
lizando o canal calcular para sincronizar com o processo que ordenará a realização da
tarefa. Além disto, os processos que representam os cálculos serão inicializados com o
valor neutro das respectivas operações que formação o novo processo OPERACOES.

OPERACOES = (SOMATORIO(0,0) [|{|calcular|}|] FATORIAL(0,1))

A fonte de dados que alimenta o sistema é definida contendo uma interface de entrada
novo numero, definida através da diretiva -- bus, que receberá valores oriundos do am-
bientes externo. Estes valores são definidos como sendo números inteiros cujo tamanho
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também deve ser especificado. Após receber esta informação, o sistema solicita que o
processos responsáveis pelos cálculos executem suas tarefas. Para isto, os valores são
comunicados ao mesmo tempo, através do uso do canal calcular compartilhado entre
esses processos.

--!! bus novo_numero

ENTRADAS =

novo_numero ? x -> calcular ! x -> ENTRADAS

A saída de dados e comunicação com o ambiente externo ao sistema é realizada pelo
processo SAIDAS. Este processo recebe valores informados pelos demais processos que
calculam valores e envia estes dados de maneira formatada para serem consumidos pela
fonte externa. O processo é formado pela escolha externa entre os canais fat e som

que recebem valores vindos dos processos FATORIAL e SOMATORIO. O processo encami-
nha este resultado para os canais da interface de saída onde serão exibidos. Os canais
saida X digito Y foram definidos pensando no dispositivo que iria exibir os valores,
os valores neles transmitidos são formatados para a visualização em um display de 7 seg-
mentos. O processo ainda formata estes valores para serem representados de maneira
adequada no FPGA, utilizando a funções display 7 seg .

--!! bus saida_1_digito_0

--!! bus saida_1_digito_1

--!! bus saida_1_digito_2

--!! bus saida_2_digito_0

--!! bus saida_2_digito_1

SAIDAS =

fat ? f ->

saida_1_digito_0 ! display_7_seg_0(f) ->

saida_1_digito_1 ! display_7_seg_1(f) ->

saida_1_digito_2 ! display_7_seg_2(f) -> SAIDAS

[]

som ? s ->

saida_2_digito_0 ! display_7_seg_0(s) ->

saida_2_digito_1 ! display_7_seg_1(s) -> SAIDAS

As funções utilizadas neste exemplo foram criadas para formatar os valores utiliza-
dos como saída para um display de 7 segmentos que será utilizado no FPGA. A função
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display 7 seg number mapeia os dez dígitos do sistema decimal para a sua represen-
tação correspondente no display. A função display 7 seg X extrai o dígito X de um
número, neste caso, são necessárias o número de funções é proporcional à quantidade
de números utilizado, ou seja, se forem utilizados somente valores com 3 dígitos só será
necessário 3 funções, uma para cada dígito.

display_7_seg_0(n) = display_7_seg_number (n%10)

display_7_seg_1(n) = display_7_seg_number ((n%100)/10)

display_7_seg_2(n) = display_7_seg_number ((n%1000)/100)

display_7_seg_number (d) =

if (d == 0) then 64

else if (d == 1) then 121

else if (d == 2) then 36

else if (d == 3) then 48

else if (d == 4) then 25

else if (d == 5) then 18

else if (d == 6) then 2

else if (d == 7) then 120

else if (d == 8) then 0

else 16

As demais informações contidas na especificação utilizada como entrada na geração
de código deste exemplo são a quantidade de bits que será utilizada para representar os
números inteiros e a composição paralela dos processos descritos anteriormente, que cor-
responderá ao comportamento principal do sistema.

--!! int_bits 10

--!! mainp (ENTRADAS [|{|calcular|}|] OPERACOES) [|{|fat,som|}|]SAIDAS

A especificação descrita neste capítulo não foi verificada em FDR, já que não possui
refinamentos. Porém, utilizamos um verificador de tipos de CSPM (CSP Type Checker)1

para ajudar a comprovar a ausência de erros de tipos nesta especificação. Em seguida,
a especificação foi utilizada como entrada na ferramenta csp2hc. A seguir, mostramos
alguns dados referente à geração de código.

A especificação utilizada no caso de uso utilizava apenas um canal de sincronização
múltipla e dois canais responsáveis pela comunicação com o processos que tratavam os

1Disponível para download em http://www.fsel.com/typechecker_download.html. Acessado
em abril/2012

http://www.fsel.com/typechecker_download.html
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dados que seriam utilizados como saída do sistema. Uma análise baseada na compa-
ração da quantidade de linhas de código não quer dizer muita coisa, mas somente por
curiosidade a especificação em CSPM continha 60 linhas. No código Handel-C gerado,
o número de linhas obtidas com esta tradução foi mais de 10 vezes maior, chegando a
quase 800 linhas de código. Boa parte deste resultado é atribuído ao uso do protocolo de
multi-sincronização que ficou distribuído entre mais de 50% deste total.

Com relação à simulação e à compilação da executada no DK Design Suite, não foram
encontrados erros nem warnings no projeto criado para executar este caso de uso. Além
disso, um resultado mais interessante que a quantidade de linhas de código gerado refere-
se à quantidade estimada de portas NAND e flip-flops necessários para implementar o
projeto. A compilação do projeto estimou que são necessárias 290265 portas NAND e
811 flip-flops para a construção do sistema apresentado neste caso de uso.

4.2 Execução em FPGA

O nosso trabalho conta com uma demonstração de código executando em um dispo-
sitivo de FPGA. O sistema utilizado é resultado da especificação descrita no início deste
capítulo que foi transformada em código Handel-C através da ferramenta csp2hc. Com
o auxílio do DK Design suite pudemos obter o código VHDL necessário para criar um
projeto que pudesse ser rodado em uma placa de FPGA.

A Seção 3.6 descreveu a sequência de passos para chegar até a execução do hardware.
A Figura 4.1 mostra uma foto tirada durante a execução do sistema de matemáticos apre-
sentados no caso de uso. As chaves destacadas em vermelho representam a entrada de
dados, na figura elas estão indicando os valores 2 e 4 representados no sistema binário.
Os dígitos do display de 7 segmentos destacados em amarelo representa a saída apresen-
tada pelo processo que realiza o somatório dos números. Enquanto os dígitos destacados
em azul representa a saída calculada pelo fatorial. Os valores obtidos são referentes aos
dados utilizados como entrada.

A seguir, o trabalho mostra os resultados de uma análise sobre o código Handel-C

gerado a partir da tradução de alguns exemplos simples.

4.3 Análise quantitativa do código gerado

Durante este capítulo mostramos o caminho necessário para se obter o sistema espe-
cificado em CSPM rodando em uma placa de FPGA. Até então não tínhamos falado sobre
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Figura 4.1: Execução do caso de uso no FPGA

a escalabilidade do código gerado. Sendo assim, identificamos a importância de se obter
dados sobre o processo de tradução efetuado por csp2hc. A investigação sobre esse pro-
cesso pôde nos ajudar a identificar de pontos de melhorias, que podem ser atacados em
esforços futuros.

Nosso experimento consistiu na criação de exemplos que pudessem testar a escala-
bilidade da nossa abordagem de tradução. Este aspecto apresenta um fator de grande
relevância na utilização de uma ferramenta a nível industrial, onde a expansão e com-
plexidade dos sistemas são mais comuns. Deste modo, nós utilizamos alguns exemplos
simples para capturar dados sobre a quantidade de hardware gerado ao aumentarmos, por
exemplo, o número de processos executando em paralelo. Os exemplos utilizados contém
operações de multi-sincronização e intercalação forçada de processos que são construções
da linguagem CSP contidas no escopo abordado neste trabalho.

O primeiro exemplo que utiliza o recurso da multi-sincronização envolve a comunica-
ção entre 3 processos, onde o primeiro processo W realiza a escrita em um canal comparti-
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lhado com os processos que formam o processo RS. Este último, por sua vez, é composto
de dois processos que leem dados do canal compartilhado e são organizados em forma
de paralelismo com sincronização neste canal. O processo principal, informado na dire-
tiva mainp, descreve que o conjunto de processos (W e aqueles que formam o processo RS)
irão sincronizar através do canal, caracterizando-se assim como uma composição para-
lela com multi-sincronização. A especificação em CSPM do exemplo pode ser visualizada
a seguir:

--!! mainp W [| {| canal |} |] RS

channel canal

--!! channel canal in within R

R = canal -> R

--!! channel canal out within W

W = canal -> W

RS = R [| {| canal |} |] R

O segundo exemplo, bastante similar ao primeiro, descreve a intercalação forçada
entre processos. Assim, inicialmente, temos 3 processos onde um deles é responsável
pela escrita de valores através de canal. E também temos dois processos organizados
em paralelo através do processo RS. Porém, neste caso, ao invés de uma sincronização
entre os processos de RS, teremos a intercalação entre eles. Desta forma, o processo W em
um determinado momento comunica-se com apenas um destes processos, como mostra o
exemplo:

--!! mainp W [| {| canal |} |] RS

channel canal

--!! channel canal in within R

R = canal -> R

--!! channel canal out within W

W = canal -> W

RS = R ||| R

Com os exemplos definidos, o experimento foi realizado no intuito de expandir o
número de processos de RS para ambos os exemplos e verificar de que forma esta ex-
pansão afetaria o desempenho de csp2hc na geração de código, ou seja, quanto tempo
em segundos a ferramenta levaria para gerar o código Handel-C. Além disso, o experi-
mento também envolveu a comparação do código gerado para descobrir a relação entre o
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aumento do número de processos e o aumento do hardware obtido, em termos da quan-
tidade de linhas de código (NLC) e de portas lógicas (NAND) e flip-flops (FF) obtidos
na compilação do código através do compilador para Handel-C fornecido pela Mentor
Graphics, DK Design Suite. Os experimentos foram realizados utilizando uma máquina
com processador Intel i3, com frequência de 2.53GHz, com 3GB de memória RAM, e
rodando o sistema operacional Windows 7 (64 bits).

A Figura 4.2 mostra os resultados coletados no nosso experimento. Pode-se observar
que houve um crescimento exponencial do tempo de tradução a medida que o número
de processos com multi-sincronização cresce, principalmente quando o número de pro-
cessos é maior que 9. Assim, podemos concluir que o uso da nossa abordagem para
permitir multi-sincronização apresenta um fator limitante, podendo alcançar valores de
tempo bastante altos para efetuar a tradução e tornar o uso desta abordagem impraticá-
vel para sistemas mais complexos. Entretanto, o experimento mostrou que o número de
linhas de código e portas lógicas gerados com o aumento do número de processos multi-
sincronizados tente a crescer linearmente. Assim, podemos concluir que se faz necessário
uma análise mais detalhada da metodologia de implementação adicionada a csp2hc para
o processo de identificação do comportamento de multi-sincronização. O objetivo de uma
análise mais detalhada é descobrir pontos na implementação que podem ser otimizados,
para que a ferramenta csp2hc possa obter melhores resultados no processo de tradução.

A figura mostra também que para a intercalação forcada de processos a abordagem
utilizada por csp2hc apresenta resultados mais motivadores para o uso da ferramenta na
tradução de especificações com este tipo de construção. Pode-se observar que o cresci-
mento de linhas de código geradas, de tempo gasto na tradução, e de portas lógicas obtidas
na compilação do código foi linear ao aumento do número de processos intercalados.

Em ambos os experimentos, o número de portas lógicas cresceu de maneira linear ao
número de Flip-Flops gerados pelo compilador de Handel-C. Assim, pode observar uma
equivalência entre essas grandezas nos nossos experimentos. Desta formas, omitimos
os gráficos que apresentam os valores para o número de FF obtidos para cada operação
analisada.

Até este ponto, vimos a tradução, compilação e execução do caso de uso que demons-
tra o funcionamento, utilizando a placa de FPGA, da nossa implementação do protocolo
de multi-sincronização. Apresentamos também evidências de que a nossa abordagem para
as operações de multi-sincronização e intercalação forçada de processos pode ser adotada
no desenvolvimento de sistemas a nível industrial, através dos resultados encontrados na
nossa análise quantitativa. A seguir, iremos apresentar outros exemplos significativos que
foram utilizados neste trabalho para validar a nossa extensão proposta.
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Figura 4.2: Resultado dos experimentos
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4.4 Outros exemplos

Os exemplos mostrados neste capítulo demonstram o funcionamento da ferramenta
csp2hc na tradução das operações de multi-sincronização e intercalação forçada. No
exemplo discutido na Seção 2.1, que descreve o comportamento de um estacionamento
(Pag. 14), podemos identificar o uso de sincronização e intercalação entre processos. Ele
também foi traduzido pela ferramenta.

Nesta seção, apresentamos outros exemplos que simulam situações onde os demais
operadores adicionados neste trabalho podem ser utilizados. O exemplo que descreve um
buffer simples demonstra a operação de renomeação de canais. Enquanto no exemplo do
acumulador, é utilizada a definição local de processos.

4.4.1 Um buffer simples

Este exemplo diz respeito a um dos exemplos clássicos encontrados na literatura de
CSP. O exemplo consiste de um buffer simples cuja implementação demonstra a capaci-
dade da linguagem de prover a comunicação e sincronização entre dois processos. Para
o nosso trabalho, adaptamos o exemplo de modo que a implementação do buffer fosse
definida com o uso da operação de renomeação de canais.

A especificação abstrata do BUFFER determina que o mesmo deve conter um meca-
nismo de armazenamento de dados, onde o dado é recebido por um canal entrada e
disponibilizado no canal saida.

BUFFER = entrada ? x -> saida ! x -> BUFFER

A implementação original proposta para o buffer consiste de dois processos execu-
tando em paralelo, onde estes se comunicam através dos canais meio e sincroniza. O
processo ENVIA recebe o valor através do canal entrada e repassa para o processo RECEBE
através do canal meio. O processo RECEBE, por sua vez, recebe o valor informado no ca-
nal meio e repassa o valor através do canal saida. Por fim, os processos sincronizam
através do canal sincroniza.

ENVIA = entrada ? x -> meio ! x -> sincroniza -> ENVIA

RECEBE = meio ? x -> saida ! x -> sincroniza -> RECEBE

SISTEMA = (ENVIA

[| {| meio, sincroniza |} |]

RECEBE) \ {| meio, sincroniza |}
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No nosso exemplo, adaptamos o processo SISTEMA para que fosse composto pelos
processos NOVOENVIA e NOVORECEBE. Estes processos são formados, respectivamente, pe-
los processos ENVIA e RECEBE contendo canais renomeados pela operação de renomeação
de canais. A renomeação envolve os canais meio e sincroniza, onde estes passam a se
chamar novomeio e novosincroniza, respectivamente, nos processos criados.

NOVOENVIA = ENVIA [[ meio <- novomeio, sincroniza <- novosincroniza ]]

NOVORECEBE = RECEBE[[meio <- novomeio, sincroniza <- novosincroniza ]]

SISTEMA = (NOVOENVIA

[| {| novomeio, novosincroniza |} |]

NOVORECEBE) \ {| novomeio, novosincroniza |}

Assim, obtemos um sistema que implementa o buffer simples através de processos que
foram criados a partir da renomeação de canais de outros processos existentes, utilizando
o conceito de reuso de processos.

O código gerado é composto de uma função para cada processo existente. Na fun-
ção main é chamado o processo principal SISTEM, que por sua vez executa em paralelo
as funções NOVOENVIA e NOVORECEBE. Na nossa abordagem, a ferramenta gera funções
individuais para ambos os processos de origem e as suas cópias renomeadas, a diferença
entre elas se dá apenas pelo fato de seus canais possuírem nomes diferentes. O resultado
da tradução efetuada por csp2hc, juntamente com a especificação completa utilizada no
exemplo do buffer simples, encontra-se no Apêndice B.2.

4.4.2 Acumulador

O exemplo do Acumulador foi criado no intuito de demonstrar a tradução do operador
que possibilita a definição local de processos de CSP.

O sistema é definido utilizando o construtor let...within... descrito na Seção 2.1.
Assim, temos um conjunto de definições locais na expressão let e a expressão within

que indica o contexto inicial da execução do processo.
Dentre os objetos que são definidos localmente, temos a constante MAX INT, a fun-

ção incremento, o processo ACUMULADOR e o processo SOMA. A constante indica o valor
inteiro máximo que o sistema irá suportar. A função incremento é utilizada para efe-
tuar a soma entre dois valores passados como parâmetros, sendo que o resultado da soma
sempre será um valor entre 0 e o valor inteiro máximo MAX INT.

MAX_INT = 10

incremento(i,j) = (i + j) % MAX_INT
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O processo ACUMULADOR armazena o valor inteiro acumulado durante a execução do
sistema, que é passado como parâmetro. Inicialmente, o processo oferece duas alterna-
tivas de execução. A primeira delas corresponde ao evento para informar o resultado

acumulado. Neste caso, o processo irá informar o valor acumulado através da operação
de escrita no canal memoria e, em seguida, ele finaliza. Na segunda alternativa, o pro-
cesso identifica que o valor deve acumular um número x, através da leitura deste valor
no canal acumula. Neste ponto, o processo efetua o calculo disponibilizado na função
incremento e, em seguida, volta a oferecer as alternativas disponíveis inicialmente.

ACUMULADOR(valor) =

resultado -> memoria!valor -> SKIP

[] acumula?x -> ACUMULADOR(incremento(valor,x))

Já o processo SOMA será o responsável por interagir com o processo anterior, indi-
cando quando este último deve acumular valores ou informar o resultado acumulado.
Inicialmente, ele recebe como parâmetro uma valor n que será acumulado, operação que
é representada pela escrita do valor no canal acumula. Neste ponto, o processo realiza um
teste booleano para saber qual fluxo deverá seguir, através do comando if-then-else.
Caso o valor passado como parâmetro seja diferente de zero, o processo volta ao seu es-
tado inicial, tendo o valor do seu parâmetro decrementado. Por outro lado, se o valor
for igual a zero, o processo solicita que o resultado seja informado, lê esta informação
através do canal memoria e finaliza.

SOMA(n) = acumula!n ->

if (n == 0) then resultado -> memoria?valor -> SKIP

else SOMA(n-1)

Com isto, para completar a descrição da definição local, a expressão within define
que os processos locais irão ser organizados de forma paralela e que irão se comunicar
através dos canais resultado, acumula e memoria. Portanto, o processo SISTEMA é
definido como sendo:

SISTEMA(n) =

let

MAX_INT = 10

incremento(i,j) = (i + j) % MAX_INT

ACUMULADOR(valor) =
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resultado -> memoria!valor -> SKIP

[] acumula?x -> ACUMULADOR(incremento(valor,x))

SOMA(n) = acumula!n ->

if (n == 0) then resultado -> memoria?valor -> SKIP

else SOMA(n-1)

within

(ACUMULADOR(0) [| {| resultado, acumula, memoria |} |] SOMA(n))

Neste exemplo, qualquer processo fora do escopo local criado com uso do operador
que quisesse referenciar a constante, a função ou um dos processos definidos localmente
ficaria impossibilitado. Esta restrição é refletida no código gerado através da alteração do
nome do processo. Esta alteração atinge somente o nome do processo e suas referências.
O nome da processo passará a conter também um prefixo com o nome do processo pai
juntamente com a palavra LOCAL . Diz-se o processo pai aquele no qual o processo
original foi definido. A mesma mudança acontece também com as funções e constantes
definidas localmente.

No código gerado, o processo principal será chamado na função main. Como foi
explicado anteriormente, todos os demais processos são traduzidos como funções da lin-
guagem Handel-C. A função SISTEMA será definida apenas com o conteúdo da expressão
within, ou seja, será formada da composição paralela entre as funções ACUMULADOR e
SOMA. O código contendo a especificação completa e o resultado da tradução encontra-se
ao final deste documento no Apêndice B.3.

4.5 Considerações Finais

Este capítulo serviu com forma de tentar validar o uso da ferramenta. Apresentamos,
em linhas gerais, alguns dados obtidos com o uso do protocolo de comunicação para
múltiplos processos que utilizam um mesmo canal. Além disso, apresentamos uma com-
provação de que a tradução da ferramenta funciona e pode ser demonstrada através da
utilização de placas de FPGA para testar os sistema gerados pela ferramenta csp2hc.

Uma análise quantitativa com relação às operações de multi-sincronização e interca-
lação forçada de canais também foi realizada. Com estes experimentos, pudemos ob-
servar pontos de melhorias na nossa abordagem, por exemplo, a identificação de multi-
sincronização em csp2hc apresenta um crescimento desproporcional à quantidade de có-
digo gerado. Assim, podemos utilizar estes resultados como ponto de partida para melho-
rias futuras na ferramenta.
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O Capitulo 5 apresenta as contribuições principais do nosso trabalho e descreve algu-
mas orientações que poderão ser consideradas em trabalhos futuros.



Capítulo 5

Conclusão

Este capítulo apresenta uma visão geral sobre as contribuições apresentadas ao longo
desta dissertação. Por fim, discute sobre alguns direcionamentos que podem servir como
base para a construção de trabalhos futuros.

5.1 Contribuições

O desenvolvimento de sistemas por natureza é complexo. Assim, o processo de cons-
trução de sistemas de hardware/software necessita de técnicas e ferramentas que auxiliam
nas etapas de sua concepção. Somados a essa complexidade, a introdução de paralelismo
aumenta a dificuldade de compreensão já que aspectos exclusivos de ambientes paralelos
não são facilmente percebidos e tratados. Estes aspectos devem ser controlados com a
finalidade de se obter o correto funcionamento do produto final.

A utilização de técnicas de Métodos Formais, como especificação e verificação for-
mal, é capaz de oferecer diversos benefícios ao processo de desenvolvimento [15]. A
especificação formal consiste em descrever os requisitos do sistema em uma linguagem
fundamentada na matemática, bem estruturada e livre de ambiguidades. Além disso, esta
especificação pode ser utilizada para provar diversas propriedades de um sistema, atra-
vés da verificação formal. Estas provas garantem que determinadas propriedades de um
sistema são preservadas durante seu processo de design.

Este trabalho apresentou a extensão de uma abordagem para a criação de sistemas de
hardware que utilizam Métodos Formais na sua concepção. Nesta metodologia, os sis-
temas são implementados em uma linguagem com sintaxe parecida com a linguagem C,
porém ela é capaz de ser compilada diretamente para FPGA’s. Para auxiliar esta abor-
dagem, os desenvolvedores podem contar com uma ferramenta que realiza a tradução
automática de especificações formais em CSPM para código executável em Handel-C,
chamada csp2hc.
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O foco principal do nosso trabalho é apresentarmos uma extensão da ferramenta de
tradução csp2hc que propõe a utilização de CSPM na especificação formal de sistemas
de hardware, oferecendo uma abordagem para geração de código Handel-C. Esta meto-
dologia beneficia-se da possibilidade de verificar formalmente diversas propriedades da
especificação do sistema, através de FDR. A nossa extensão da tradução para Handel-

C preocupa-se em realizar o mapeamento consistente dos construtores das linguagens,
removendo as restrições imposta pela diferença entre os seus modelos de concorrência.
Além disso, nossa extensão propõe a adição de outros construtores ao subconjunto da
linguagem CSPM aceito pela ferramenta, como a definição local de processos e a renome-
ação de canais. A Tabela 5.1 mostra o cenário inicial (v1.0) antes do nosso trabalho e o
cenário alcançado com a execução do nosso trabalho (v2.0).

Neste trabalho, tentamos verificar formalmente o protocolo adicionado na versão ini-
cial ferramenta csp2hc que prometia eliminar as restrições relacionadas à maneira como
ambas as linguagens, Handel-C e CSP, implementam os conceitos de concorrência. O
protocolo tinha como objetivo estabelecer uma maneira padronizada e consistente para
descrever a comunicação entre múltiplos processos em um mesmo canal de comunica-
ção. Além disso, ele evitava que ocorresse comunicações indevidas entre processos em
um determinado canal, ou seja, as comunicações que não estão descritas na especificação.
No processo de verificação, o código obtido na tradução efetuada por csp2hc, cuja es-
pecificação em CSPM continha multi-sincronização, foi utilizado como ponto de partida
para uma nova descrição em CSPM. Assim, esta descrição poderia ser comparada com a
especificação original do sistema, com o auxílio da ferramenta FDR.

O resultado desta verificação apontou a não existência de um refinamento entre a es-
pecificação original e a implementação proposta pelo protocolo, devido à identificação
de propriedades indesejadas nesta implementação, como deadlock, e ao mapeamento in-
consistente do operador de escolha externa. Com estes resultados adversos, o trabalho
passou a englobar a substituição do protocolo de comunicação existente em csp2hc. A
nova implementação de um protocolo para resolver o problema da tradução de multi-
sincronização foi baseada no trabalho proposto por [24], onde a verificação formal desta
abordagem tinha sido demonstrada em [39]. Com isso, a ferramenta passou a efetuar a
tradução de maneira consistente da especificações concorrentes em CSPM que utilizam o
conceito de multi-sincronização entre processos.

Além não possibilitar o mapeamento direto de multi-sincronização, as implementa-
ções de concorrência de CSP e de Handel-C possuem outra restrição que impossibilita
a relação direta entre processos paralelos em CSPM e a utilização do construtor de pa-
ralelismo de Handel-C. CSPM permite a descrição explicita de quais processos podem
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Construtor Exemplo v1.0 v2.0
quebra ou dea-
dlock

STOP X X

finalização bem
sucedida

SKIP X X

processos para-
metrizados

P(x) X X

recursão P = c -> P X X
prefixo c -> P X X
comunicação
de entrada/-
saída

c1?x -> c2!exp -> P X X

escolha condi-
cional

if b then P else Q X X

guarda em pro-
cessos

b & P X X

composição se-
quencial

P;Q X X

escolha externa c?x -> P [] d?y -> Q X X
Restrições: uso de guardas boolea-

nas
escolha interna c?x -> P |˜| d?y -> Q X X
composição pa-
ralela

P [|{|cs|}|] Q X X

Restrições: canais não pertencentes
a cs contendo o mesmo
nome em ambos os pro-
cessos

multi-
sincronização

X

intercalação de
processos

P ||| Q X X

Restrições: canais de mesmo nome
em ambos os processos

encapsulamento P \ cs X X
renomeação de
canais

P [[a <- b]] X

Restrições: renomeações
aninhadas

definição local
de processos

let P = SKIP within P X

Restrições: definições
locais
aninhadas

Tabela 5.1: Tradução alcançada com csp2hc
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se comunicar. Para que csp2hc pudesse gerar traduções consistentes entre ambas as lin-
guagens, foi necessário a utilização de uma abordagem que garante que a interação entre
processos somente irá ocorrer quando a comunicação entre eles for permitida na especifi-
cação do sistema. A abordagem estabelece que na existência de um canal compartilhado
entre dois processos onde a comunicação não é permitida, estes canais serão renomeados
para evitar que a comunicação entre eles ocorra através deste canal.

Outro ponto contemplado neste trabalho consiste na ampliação do subconjunto da lin-
guagem aceita como entrada na ferramenta csp2hc. Com os novos construtores inseridos,
a ferramenta é capaz de traduzir a renomeação de canais e a definição local de processos.
A renomeação de canais de CSPM permite que o desenvolvedor adicione a noção de reuso
de componentes na descrição dos sistemas. O reuso de processos nas especificações pode
ser uma boa prática, principalmente quando os processos reutilizados já foram verificados
formalmente.

O trabalho aqui proposto ainda mostra evidências do funcionamento da abordagem
utilizada por csp2hc. Outros trabalhos que tinham a linguagem Handel-C como destino
na tradução não chegaram ao ponto de mostrar a implementação do sistema rodando em
FPGA’s.

5.2 Trabalhos futuros

Além das contribuições relatadas neste capítulo, é possível identificar alguns pontos
de melhorias para o estado atual da nossa ferramenta. A utilização em escala industrial de
csp2hc pode ser ainda mais motivada com a capacidade de expressar todo o conjunto de
construtores de CSPM. Para isto, é preciso identificar outros operadores para fazer parte
do conjunto que a ferramenta é capaz de traduzir.

Algumas das diretivas utilizadas na especificação para ajudar no processo de tradu-
ção podem ser removidas. Entre elas, a definição do tipo dos argumentos utilizados nos
processos e a definição dos canais de entrada e saída dos processos. A primeira delas,
através de uma análise estática do código, a ferramenta pode capturar o momento que os
argumentos de processos são utilizados e, com base nisto, inferir o tipo destes argumen-
tos. Por exemplo, se o argumento é utilizado na comunicação de um canal, a localização
do tipo do canal na sua declaração resolveria o problema. A segunda seria removida com
a própria ferramenta sendo responsável pela definição dos canais que seriam utilizados
como entrada e aqueles que serviriam como saída de dados. Vale lembrar que esta dire-
tiva somente é útil para canais que utilizam projeções sem comunicações.

A possibilidade de aceitar comunicações complexas ainda é um recurso a ser adici-
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onado à ferramenta csp2hc. Comunicações complexas ocorrem quando em um mesmo
canal e ao mesmo tempo existem várias entradas e saídas de valores. Uma maneira de
remover essa restrição é expandir todos os valores de comunicação no canal, transfor-
mando uma comunicação no canal em uma escolha externa entre todas as comunicações
possíveis. Esta expansão faria com que canais com comunicações complexas fossem
transformados em canais com projeções, cuja a solução é a tradução na forma de vetores.
Porém, deve-se considerar uma análise referente a escalabilidade desta solução.

A adição do operador de paralelismo alfabetizado também estará incluído nos pró-
ximos trabalhos. Como foi mencionado na Seção 2.1, os processos (i) comunicam-se
através da interseção entre os seus alfabetos de sincronização, (ii) atuam de maneira in-
dependente nos canais fora da interseção e (iii) bloqueia os canais existentes no processo
mas que não fazem parte do seu alfabeto. Para traduzir os dois primeiros comportamen-
tos, basta uma adaptação na abordagem utilizada na tradução do operador de paralelismo
geral. O terceiro comportamento exige um pouco mais de trabalho, sendo necessário
localizar tais canais, guardá-los em memória e traduzi-los da mesma forma que csp2hc

traduz o processo STOP, com um canal inexistente.

Na impossibilidade de traduzir todo o universo de CSPM, a alternativa mais viável a
se seguir é a definição de uma Forma Normal (FN) para a linguagem tal que qualquer
operador da linguagem possa ser representado através da FN. Ou seja, é preciso tentar
estabelecer um subconjunto de operadores da linguagem capaz de expressar todos os de-
mais.

A tentativa de verificação utilizada no trabalho para validar a proposta de protocolo
existente na versão inicial de csp2hc foi executada através da transformação do código
gerado pela ferramenta novamente em uma especificação na notação CSPM. Esta trans-
formação foi feita manualmente através da análise do código gerado. Entretanto, para
obtermos garantias de que os operadores traduzidos na versão inicial da ferramenta e a
extensão proposta neste trabalho possuem uma relação de refinamento com a especifica-
ção em CSP seria necessário utilizar uma semântica para a linguagem Handel-C, baseada
em UTP como o trabalho realizado por [27]. Com uma semântica UTP da linguagem
Handel-C definida, é possível compará-la com a semântica UTP [17] existente na litera-
tura para especificações em CSP.

Ainda no que diz respeito à prova do protocolo adicionado em nosso trabalho, futura-
mente pretendemos mover esforços na tentativa de provar, utilizando CSP-Prover, que o
protocolo apresenta garantias do seu correto funcionamento. Além disso, podemos atra-
vés do provador de teoremas, garantir que a tradução proposta por csp2hc é de fato um
refinamento da especificação original do sistema.
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A abordagem proposta no nosso trabalho possibilita que o desenvolvimento de siste-
mas possa ser simplificado através da geração automática de código. Porém, essa faci-
lidade impede que tenhamos otimizações que seriam possíveis se trabalhássemos direta-
mente com o código Handel-C. A definição de estilos de especificações CSP que oferecem
níveis de otimização mais elevados, sem precisarmos descer para o nível de Handel-C é
um trabalho muito interessante e que pode ser realizado futuramente.

Outra otimização que deve ser realizada futuramente é uma análise mais detalhada
no intuito de diminuir a quantidade de if-else inserido no código traduzido por csp2hc.
Como vimos anteriormente, para cada guarda booleana em uma escolha externa o número
de if-else no código final cresce exponencialmente. Uma melhoria a ser feita consiste
de uma análise estática com a finalidade de identificar guardas booleanas que são mutua-
mente exclusivas. Com esta informação, csp2hc não precisaria traduzir o caso onde estas
guardas fossem ambas verdadeiras ou ambas falsas, pois o resultado da conjunção entre
o valor das guardas nestes dois casos sempre seria falso.

A implementação do protocolo que possibilita a sincronização múltipla de proces-
sos gera uma grande carga de componentes de código para o produto final da tradução.
Nenhuma análise sobre a possibilidade de otimização foi executada. Porém, acredita-
mos que seja possível obter melhorias no código gerado. Uma análise detalhada deste
código, em parceria com especialistas na linguagem Handel-C, poderia revelar trechos
não-otimizados e apontar melhores soluções.

Outro importante ponto que merece destaque nos próximos trabalhos está relacionado
à viabilidade de integrar csp2hc com outras ferramentas para CSPM, por exemplo FDR.
Isso poderia criar uma abordagem capaz de verificar as especificações de sistemas e ao
mesmo tempo realizar a geração automática de código, sem precisar da intervenção do
usuário caso a verificação seja bem sucedida.

Neste trabalho, utilizamos apenas exemplos simples como forma de validar as me-
lhorias propostas aqui. Uma importante tarefa que poderá ser executada futuramente é a
utilização de um estudo de caso aplicado à indústria envolvendo a especificação de um sis-
tema mais complexo. Com isto, iremos obter melhores evidências com relação ao correto
funcionamento das melhorias implementadas aqui.
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Apêndice A

Protocolo de Multi-sincronização em
CSPM

noClients = 2

I = { 0..(noClients-1) }

Message = { -noClients..(noClients-1) }

Value = {0..2}

datatype MessageValue = M.Message | MV.Value

datatype BoolValue = B.Bool | BV.Value

-----------------------------

-- SINGLE MULTI-SYNCHRONISING

-----------------------------

----------------

-- SPECIFICATION

----------------

channel m: Value

channel q: I

P(i) =

(i==0) & (m!i -> q.i -> P(i)

[] interrupt.i -> P(i))

[] (i!=0) & (m?v -> q.i -> P(i)

[] interrupt.i -> P(i) )

S= ([|{| m |}|] i: I @ P(i))
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-----------------

-- IMPLEMENTATION

-----------------

channel to_sync : MessageValue

channel from_sync : I . BoolValue

channel interrupt : I

flip(i) = -(i+1)

SyncControl =

let

Offer(countdown) = -- listen to offers

countdown > 0 and countdown <= noClients & (

to_sync?M.nextoffer -> (

nextoffer >= 0 & Offer(countdown-1)

[] nextoffer < 0 &

-- acknowledge a withdrawal

from_sync.flip(nextoffer)!B.false -> Offer(countdown+1)))

[] countdown == 0 & Invite(0)

Invite(i) = -- invite committments

i < noClients & from_sync.i!B.true -> Invite(i+1)

[] i == noClients & Invite’(0,noClients)

Invite’(i,countdown) = -- accept committments

i >= 0 and i < noClients & to_sync?M.nextcommit -> (

nextcommit >= 0 & Invite’(i+1,countdown-1)

[] nextcommit < 0 & Invite’(i+1,countdown) )

[] i == noClients & Sync(0,countdown)

Sync(i,countdown) =

i < noClients &

-- synchronise, or release

from_sync.i!B.(countdown==0) ->

((countdown==0) &

to_sync?MV.value -> SyncV(i+1,countdown,value)

[] (countdown!=0) &

Sync(i+1,countdown) )

[] i == noClients & Sync’(countdown)
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SyncV(i,countdown,value) =

i < noClients & from_sync.i!B.(countdown==0) ->

from_sync.i!BV.value -> SyncV(i+1,countdown,value)

[] i == noClients & Sync’(countdown)

Sync’(countdown) =

countdown > 0 & Offer(countdown)

[] countdown == 0 & Offer(noClients)

within

Offer(noClients)

Alter(i) =

let

Offer = to_sync!M.i -> Sync -- make an offer

Sync =

-- invitation to commit

from_sync.i?B.any ->

-- commit

to_sync!M.i ->

from_sync.i?B.synchronised -> (

-- synchronised

synchronised & (

(i==0) & to_sync!MV.i -> SKIP

[] (i!=0) & from_sync.i?BV.v -> SKIP

); q.i -> Offer

[]

-- released; keep waiting

not(synchronised) & Sync )

[] interrupt.i -> ( -- withdraw

(to_sync!M.flip(i) -> SKIP

||| from_sync.i?B.invite -> (

invite & from_sync.i?B.invite -> SKIP

[] not(invite) & SKIP )

); Offer )

within

Offer
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Network = (||| i:I @ Alter(i))

System = ( Network

[|{|to_sync, from_sync |}|]

SyncControl

) \ {|to_sync, from_sync |}

-------------

-- ASSERTIONS

-------------

assert S \ {| m |} [FD= System

assert System [FD= S \ {| m |}

-------------------------------

-- MULTIPLE MULTI-SYNCHRONISING

-------------------------------

----------------

-- SPECIFICATION

----------------

channel mm,mn : Value

channel minterrupt0, minterrupt1, mq, mr: I

MultiP(i) =

(i==0) &

(mm!i -> mq.i -> MultiP(i)

[] mn!i -> mr.i -> MultiP(i)

[] minterrupt0.i -> MultiP(i)

[] minterrupt1.i -> MultiP(i))

[] (i!=0) &

(mm?v -> mq.i -> MultiP(i)

[] mn?v -> mr.i -> MultiP(i)

[] minterrupt0.i -> MultiP(i)

[] minterrupt1.i -> MultiP(i))

MultiS= ([|{|mm,mn|}|] i: I @ MultiP(i))
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-----------------

-- IMPLEMENTATION

-----------------

first((a,b,c,d)) = a

second((a,b,c,d)) = b

third((a,b,c,d)) = c

forth((a,b,c,d)) = d

channel to_n, to_m : MessageValue

channel from_n, from_m : I. BoolValue

-- sync: set of (from_sync_chan, to_sync_chan, sync_id, next_chan)

MultiAlter(setOfSync,setOfNotSync) =

let

Offer =

-- make an offer

(||| sync:setOfSync @ second(sync)!M.third(sync) -> SKIP

); Sync

Sync =

[] sync:setOfSync @ (

-- invitation to commit

first(sync).third(sync)?B.any -> (

-- commit

second(sync)!M.third(sync) ->

first(sync).third(sync)?B.synchronised -> (

synchronised & (

(third(sync)==0) &

second(sync)!MV.third(sync) -> SKIP

[] (third(sync)!=0) &

first(sync).third(sync)?BV.v -> SKIP );

( -- withdraw others multi-synchronisations

||| no_sync:diff(setOfSync,{sync}) @ (

second(no_sync)!M.flip(third(no_sync)) -> SKIP

||| first(no_sync).third(no_sync)?B.invite -> (
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invite &

first(no_sync).third(no_sync)?B.invite ->

SKIP

[] not(invite) & SKIP ) )

); forth(sync).third(sync) -> Offer

[]

-- released; keep waiting

not(synchronised) & Sync ) ) )

[]

-- an interruption

([] not_sync:setOfNotSync @ (

not_sync.third(sync) -> (

(-- withdraw all multi-synchronisations

||| no_sync:setOfSync @ (

second(no_sync)!M.flip(third(no_sync)) -> SKIP

|||

first(no_sync).third(no_sync)?B.invite -> (

invite &

first(no_sync).third(no_sync)?B.invite ->

SKIP

[] not(invite) & SKIP ) )

); Offer )

)

)

within

Offer

MultiNetwork =

(||| i:I @ MultiAlter(

{(from_m,to_m,i,mq),(from_n,to_n,i,mr)},

{minterrupt0,minterrupt1}))

MultiSyncControl(to,from) =

SyncControl [[ to_sync <- to, from_sync <- from ]]
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MultiSystem =

( MultiNetwork

[| {| to_n, from_n, to_m, from_m |} |]

(MultiSyncControl(to_n,from_n) ||| MultiSyncControl(to_m,from_m))

) \ {| to_n, from_n, to_m, from_m |}

-------------

-- ASSERTIONS

-------------

assert MultiSystem :[ livelock free]

assert MultiSystem :[ deadlock free]

assert MultiS \ {|mm,mn|} [FD= MultiSystem

assert MultiSystem [FD= MultiS \ {|mm,mn|}
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Apêndice B

Exemplos Traduzidos

B.1 Caso de Uso dos Matemáticos

B.1.1 Especificação matematicos.csp

--!! mainp (ENTRADAS[|{|calcular|}|]OPERACOES) [|{|fat,som|}|] SAIDAS

--!! int_bits 10

--!! bus novo_numero

--!! bus saida_1_digito_0

--!! bus saida_1_digito_1

--!! bus saida_1_digito_2

--!! bus saida_2_digito_0

--!! bus saida_2_digito_1

channel calcular, novo_numero, fat, som:Int

channel saida_1_digito_0,saida_1_digito_1,saida_1_digito_2 : Int

channel saida_2_digito_0,saida_2_digito_1 : Int

display_7_seg_0(n) = display_7_seg_number (n%10)

display_7_seg_1(n) = display_7_seg_number ((n%100)/10)

display_7_seg_2(n) = display_7_seg_number ((n%1000)/100)

display_7_seg_number (d) =

if (d == 0) then 64

else if (d == 1) then 121

else if (d == 2) then 36
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else if (d == 3) then 48

else if (d == 4) then 25

else if (d == 5) then 18

else if (d == 6) then 2

else if (d == 7) then 120

else if (d == 8) then 0

else 16

OPERACOES = (SOMATORIO(0,0) [|{|calcular|}|] FATORIAL(0,1))

--!! arg n integer within FATORIAL

--!! arg f integer within FATORIAL

FATORIAL (n,f) =

if (n == 0 or n == 1) then

fat ! f -> calcular ? x -> FATORIAL(x,1)

else

FATORIAL(n-1,n*f)

--!! arg n integer within SOMATORIO

--!! arg s integer within SOMATORIO

SOMATORIO (n,s) =

if (n == 0) then

som ! s -> calcular ? x -> SOMATORIO(x,0)

else

SOMATORIO(n-1,n+s)

ENTRADAS =

novo_numero ? x -> calcular ! x -> ENTRADAS

SAIDAS =

fat ? f ->

saida_1_digito_0 ! display_7_seg_0(f) ->

saida_1_digito_1 ! display_7_seg_1(f) ->

saida_1_digito_2 ! display_7_seg_2(f) -> SAIDAS

[]

som ? s ->
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saida_2_digito_0 ! display_7_seg_0(s) ->

saida_2_digito_1 ! display_7_seg_1(s) -> SAIDAS

B.1.2 Código gerado matematicos.hcc

// ---------------------------------

// Declaration of the system’s clock

// ---------------------------------

set clock = external "clock1";

// ------------------------------------------------------------------

// Declaration of auxiliary constants for communication through

// synchronisation channels

// ------------------------------------------------------------------

typedef unsigned int 1 SYNC;

const SYNC syncout =0;

SYNC syncin;

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype boolean

// ---------------------------------------------------------

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype boolean

// ---------------------------------------------------------

#define boolean unsigned int 1

#define false 0

#define true 1

#define boolean_card 2

#define boolean_set unsigned int boolean_card

#define true_set 0b10

#define false_set 0b01

#define boolean_set_nil 0b00

static boolean_set boolean__set_LUT[boolean_card] ={

false_set,true_set};
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// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype integer

// ---------------------------------------------------------

#define integer int 10

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype CHANNEL

// ---------------------------------------------------------

#define CHANNEL unsigned int 2

#define chan_som 0

#define chan_calcular 1

#define chan_fat 2

#define CHANNEL_card 3

#define CHANNEL_set unsigned int CHANNEL_card

#define chan_fat_set 0b100

#define chan_calcular_set 0b010

#define chan_som_set 0b001

#define CHANNEL_set_nil 0b000

static CHANNEL_set CHANNEL__set_LUT[CHANNEL_card] ={

chan_som_set,chan_calcular_set,chan_fat_set};

// --------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype BRANCH

// --------------------------------------------------------

#define BRANCH unsigned int 2

#define BRANCH_0 0

#define BRANCH_1 1

#define BRANCH_2 2

#define BRANCH_3 3

#define BRANCH_card 4

#define BRANCH_set unsigned int BRANCH_card

#define BRANCH_3_set 0b1000

#define BRANCH_2_set 0b0100

#define BRANCH_1_set 0b0010

#define BRANCH_0_set 0b0001

#define BRANCH_set_nil 0b0000



B.1. CASO DE USO DOS MATEMÁTICOS 97

static BRANCH_set BRANCH__set_LUT[BRANCH_card] ={

BRANCH_0_set,BRANCH_1_set,BRANCH_2_set,BRANCH_3_set};

// -------------------------------------------------------

// Constants that express the possible actions on channels

// -------------------------------------------------------

#define ACTION unsigned int 1

#define A_READ 0

#define A_WRITE 1

#define MAX_MULTI_SYNC_SET_card 1

// ---------------------------------------

// Declaration of constants for Multi-sync

// ---------------------------------------

#define bits_of_MSYNC_ID 2

#define MSYNC_ID unsigned bits_of_MSYNC_ID

#define integer_message int (bits_of_MSYNC_ID+1)

#define integer_value SYNC

#define MSYNC_VALUE unsigned 10

#define MSYNC_INTR_VALUE unsigned 0

#define integer_MS_CLIENT unsigned 1

// ---------------------------------------

// Declaration of datatypes for Multi-sync

// ---------------------------------------

struct MessageValue{

integer_message M;

MSYNC_VALUE MV;

};

struct BoolValue{

boolean B;

MSYNC_VALUE BV;

};

typedef struct MessageValue sMessageValue;

typedef struct BoolValue sBoolValue;

struct ChannelOfMultiSync{
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chan sMessageValue * to_sync;

chan sBoolValue * from_sync;

MSYNC_ID id;

CHANNEL channel;

MSYNC_VALUE value;

};

typedef struct ChannelOfMultiSync sChannelOfMultiSync;

typedef struct ChannelOfMultiSync * psChannelOfMultiSync;

struct InterruptOfMultiSync{

chan MSYNC_INTR_VALUE * interrupt;

MSYNC_INTR_VALUE value;

};

typedef struct InterruptOfMultiSync sInterruptOfMultiSync;

typedef struct InterruptOfMultiSync * psInterruptOfMultiSync;

// ------------------------------

// Auxiliary macros on Multi-sync

// ------------------------------

macro expr FLIP(ID) = -(ID + 1);

// ------------------------

// Auxiliary macros on Sets

// ------------------------

macro expr IS_EMPTY_SET(SET_S) = (SET_S == 0);

macro expr SET_UNION(SET_S,SET_T) = (SET_S | SET_T);

macro expr SET_DIFF(SET_S,SET_T) = (SET_S & (~SET_T));

macro expr SET_INTER(SET_S,SET_T) = (SET_S & SET_T);

// ---------------------------

// Declaration of the channels

// ---------------------------

chan SYNC INEXISTENT_CHANNEL;

chan SYNC endSystem;

chan integer som;

chan sMessageValue to_calcular[3];

chan sBoolValue from_calcular[3];
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chan integer fat;

// ----------------------------------

// Constants and functions prototypes

// ----------------------------------

macro expr display_7_seg_number(d);

macro expr display_7_seg_0(n);

macro expr display_7_seg_1(n);

macro expr display_7_seg_2(n);

// -----------------------

// Constants and Functions

// -----------------------

macro expr display_7_seg_0(n) =

(display_7_seg_number((n)%(10)));

macro expr display_7_seg_1(n) =

(display_7_seg_number(((n)%(100))/(10)));

macro expr display_7_seg_2(n) =

(display_7_seg_number(((n)%(1000))/(100)));

macro expr display_7_seg_number(d) =

((((d)==(0))?

(64):

((((d)==(1))?

(121):

((((d)==(2))?

(36):

((((d)==(3))?

(48):

((((d)==(4))?

(25):

((((d)==(5))?

(18):

((((d)==(6))?

(2):

((((d)==(7))?

(120):
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((((d)==(8))?

(0):

(16) )) )) )) )) )) )) )) )) ));

// ------------------------

// Declaration of the buses

// ------------------------

integer out_bus_saida_2_digito_0;

interface bus_out() OutBus_saida_2_digito_0(

integer OutPort=out_bus_saida_2_digito_0) with{

data={

"saida_2_digito_0_10", "saida_2_digito_0_9", "saida_2_digito_0_8",

"saida_2_digito_0_7", "saida_2_digito_0_6", "saida_2_digito_0_5",

"saida_2_digito_0_4", "saida_2_digito_0_3", "saida_2_digito_0_2",

"saida_2_digito_0_1"} };

integer out_bus_saida_1_digito_2;

interface bus_out() OutBus_saida_1_digito_2(

integer OutPort=out_bus_saida_1_digito_2) with{

data={

"saida_1_digito_2_9","saida_1_digito_2_8","saida_1_digito_2_7",

"saida_1_digito_2_6","saida_1_digito_2_5","saida_1_digito_2_4",

"saida_1_digito_2_3","saida_1_digito_2_2","saida_1_digito_2_1"} };

integer in_bus_novo_numero;

interface bus_in(integer bus_novo_numero_value) InBus_novo_numero()

with{ data={

"novo_numero_10","novo_numero_9","novo_numero_8",

"novo_numero_7","novo_numero_6","novo_numero_5",

"novo_numero_4","novo_numero_3","novo_numero_2",

"novo_numero_1"} };

integer out_bus_saida_1_digito_0;

interface bus_out() OutBus_saida_1_digito_0(

integer OutPort=out_bus_saida_1_digito_0) with{

data={
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"saida_1_digito_0_10","saida_1_digito_0_9","saida_1_digito_0_8",

"saida_1_digito_0_7","saida_1_digito_0_6","saida_1_digito_0_5",

"saida_1_digito_0_4","saida_1_digito_0_3","saida_1_digito_0_2",

"saida_1_digito_0_1"} };

integer out_bus_saida_1_digito_1;

interface bus_out() OutBus_saida_1_digito_1(

integer OutPort=out_bus_saida_1_digito_1) with{

data={

"saida_1_digito_1_10","saida_1_digito_1_9","saida_1_digito_1_8",

"saida_1_digito_1_7","saida_1_digito_1_6","saida_1_digito_1_5",

"saida_1_digito_1_4","saida_1_digito_1_3","saida_1_digito_1_2",

"saida_1_digito_1_1"} };

integer out_bus_saida_2_digito_1;

interface bus_out() OutBus_saida_2_digito_1(

integer OutPort=out_bus_saida_2_digito_1) with{

data={

"saida_2_digito_1_10","saida_2_digito_1_9","saida_2_digito_1_8",

"saida_2_digito_1_7","saida_2_digito_1_6","saida_2_digito_1_5",

"saida_2_digito_1_4","saida_2_digito_1_3","saida_2_digito_1_2",

"saida_2_digito_1_1"} };

// -----------------

// ID for Multi-sync

// -----------------

static MSYNC_ID MULTI_SYNC_ID_LUT[CHANNEL_card][BRANCH_card] ={

// --------

// chan_som

// --------

{

// --------

// BRANCH_0

// --------

0,

// --------
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// BRANCH_1

// --------

0,

// --------

// BRANCH_2

// --------

0,

// --------

// BRANCH_3

// --------

0} ,

// -------------

// chan_calcular

// -------------

{

// --------

// BRANCH_0

// --------

0,

// --------

// BRANCH_1

// --------

1,

// --------

// BRANCH_2

// --------

2,

// --------

// BRANCH_3

// --------

0} ,

// --------

// chan_fat

// --------

{

// --------
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// BRANCH_0

// --------

0,

// --------

// BRANCH_1

// --------

0,

// --------

// BRANCH_2

// --------

0,

// --------

// BRANCH_3

// --------

0}

};

// --------------------

// WRITER in Multi-sync

// --------------------

static MSYNC_ID MULTI_SYNC_WRITER_LUT[CHANNEL_card] ={

// --------

// chan_som

// --------

0,

// -------------

// chan_calcular

// -------------

0,

// --------

// chan_fat

// --------

0};

// --------------------------------

// Multi-Synchronization Prototypes
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// --------------------------------

inline integer_MS_CLIENT sync_1x0x0(psChannelOfMultiSync seqOfSync);

inline integer_MS_CLIENT MultiSyncClient_1x0x0(

psChannelOfMultiSync seqOfSync);

inline MSYNC_ID invitePrimeMultiSyncControl3(

MSYNC_ID i, chan sMessageValue * to_sync,

chan sBoolValue * from_sync);

inline MSYNC_ID inviteMultiSyncControl3(

MSYNC_ID i, chan sMessageValue * to_sync,

chan sBoolValue * from_sync);

inline void MultiSyncControl3(

chan sMessageValue * to_sync, chan sBoolValue * from_sync,

chan SYNC * endController);

inline MSYNC_ID syncPrimeMultiSyncControl(

MSYNC_ID countdown, MSYNC_ID numberOfClients);

inline MSYNC_ID syncVMultiSyncControl(

MSYNC_ID i, MSYNC_ID countdown, MSYNC_VALUE value,

MSYNC_ID numberOfClients, chan sBoolValue * from_sync);

inline MSYNC_ID syncMultiSyncControl(MSYNC_ID i, MSYNC_ID countdown,

MSYNC_ID numberOfClients, chan sMessageValue * to_sync,

chan sBoolValue * from_sync);

inline integer_MS_CLIENT MultiSyncClient_1x0x0(

psChannelOfMultiSync seqOfSync){

sMessageValue Local_M;

Local_M.M = (integer_message)(0 @ (seqOfSync)->id);

(seqOfSync)->to_sync[(seqOfSync)->id]!Local_M;

return sync_1x0x0(seqOfSync); }

inline integer_MS_CLIENT sync_1x0x0(psChannelOfMultiSync seqSync){

boolean KEEP_LOOPING;

integer_MS_CLIENT channelsInSync;

sBoolValue boolean_value;

sMessageValue message_value;

boolean chosenInSeqSync;

integer_MS_CLIENT chosId;
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channelsInSync = 1;

KEEP_LOOPING = true;

while (KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seqSync->from_sync[seqSync->id]?boolean_value;

chosenInSeqSync = true;

chosId = 0;

if (chosenInSeqSync == true){

unsigned 1 iOfWithdraw;

sBoolValue * syncz;

sMessageValue * myId;

syncz = &boolean_value;

myId = &message_value;

(*myId).M = (integer_message)(0 @ (seqSync+chosId)->id);

(seqSync+chosId)->to_sync[(seqSync+chosId)->id]!(*myId);

(seqSync+chosId)->from_sync[(seqSync+chosId)->id]?(*syncz);

if ((*syncz).B == true){

seq{

if ((seqSync+chosId)->id ==

MULTI_SYNC_WRITER_LUT[ (seqSync+chosId)->channel ]){

(*myId).MV = ((seqSync+chosId)->value);

(seqSync+chosId)->to_sync[(seqSync+chosId)->id]!(*myId);

}

else{

sBoolValue * recV;

recV = &boolean_value;

(seqSync+chosId)->from_sync[(seqSync+chosId)->id]?(*recV);

(seqSync+chosId)->value = (*recV).BV; }; } }

else{ KEEP_LOOPING = true; }; } };

return (chosenId);

}

// --------------------------

// Processes MultiSyncControl

// --------------------------

inline void MultiSyncControl3(
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chan sMessageValue * to_sync,

chan sBoolValue * from_sync,

chan SYNC * endController){

MSYNC_ID numberOfClients;

boolean KEEP_LOOPING;

MSYNC_ID Local_countdown;

numberOfClients = 3;

Local_countdown = numberOfClients;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

if (Local_countdown > 0 && Local_countdown <= numberOfClients){

sMessageValue nextoffer;

prialt{

case to_sync[0]?nextoffer :{ delay; }; break;

case to_sync[1]?nextoffer :{ delay; }; break;

case to_sync[2]?nextoffer :{ delay; }; break;

case *endController?syncin :{

KEEP_LOOPING = false;

delay; }; break; };

if (KEEP_LOOPING){

if (nextoffer.M >= 0){Local_countdown = Local_countdown-1; }

else{

sBoolValue resp;

MSYNC_ID nextflipped;

nextflipped=(MSYNC_ID)(FLIP(nextoffer.M)<-bits_of_MSYNC_ID);

resp.B = false;

from_sync[nextflipped]!resp;

Local_countdown = Local_countdown + 1; } } }

else{

Local_countdown = inviteMultiSyncControl3(0,to_sync,from_sync);

} } }

inline MSYNC_ID inviteMultiSyncControl3(

MSYNC_ID i,

chan sMessageValue * to_sync,

chan sBoolValue * from_sync){
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MSYNC_ID numberOfClients;

boolean KEEP_LOOPING;

MSYNC_ID Local_i;

numberOfClients = 3;

KEEP_LOOPING = true;

Local_i = i;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

if (Local_i < numberOfClients){

sBoolValue b;

b.B = true;

from_sync[Local_i]!b;

Local_i = Local_i + 1;

KEEP_LOOPING = true; }

else{ KEEP_LOOPING = false; } }

return invitePrimeMultiSyncControl3(0,to_sync,from_sync);

}

inline MSYNC_ID invitePrimeMultiSyncControl3(

MSYNC_ID i,

chan sMessageValue * to_sync,

chan sBoolValue * from_sync){

MSYNC_ID numberOfClients;

boolean KEEP_LOOPING;

MSYNC_ID Local_i;

MSYNC_ID Local_countdown;

numberOfClients = 3;

Local_i = i;

Local_countdown = numberOfClients;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

if (Local_i >= 0 && Local_i < numberOfClients){

sMessageValue nextcommit;

prialt{

case to_sync[0]?nextcommit :{ delay; }; break;
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case to_sync[1]?nextcommit :{ delay; }; break;

case to_sync[2]?nextcommit :{ delay; }; break; };

if (nextcommit.M >= 0){

Local_i = Local_i + 1;

Local_countdown = Local_countdown - 1; }

else{

Local_i = Local_i + 1;

Local_countdown = Local_countdown; }

KEEP_LOOPING = true; }

else{ KEEP_LOOPING = false; }}

return syncMultiSyncControl(0,Local_countdown,

numberOfClients,to_sync,from_sync);

}

inline MSYNC_ID syncMultiSyncControl(

MSYNC_ID i,

MSYNC_ID countdown,

MSYNC_ID numberOfClients,

chan sMessageValue * to_sync,

chan sBoolValue * from_sync){

boolean KEEP_LOOPING;

MSYNC_ID Local_i;

MSYNC_ID result;

Local_i = i;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

if (Local_i < numberOfClients){

sBoolValue b;

b.B = (countdown==0);

from_sync[Local_i]!b;

if (countdown==0){

sMessageValue value;

to_sync[Local_i]?value;

result = syncVMultiSyncControl(Local_i + 1, countdown,

value.MV,numberOfClients,from_sync);
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KEEP_LOOPING = false; }

else{ Local_i = Local_i + 1;

KEEP_LOOPING = true; } }

else{

result = syncPrimeMultiSyncControl(countdown,numberOfClients);

KEEP_LOOPING = false; } }

return result;

}

inline MSYNC_ID syncVMultiSyncControl(

MSYNC_ID i,

MSYNC_ID countdown,

MSYNC_VALUE value,

MSYNC_ID numberOfClients,

chan sBoolValue * from_sync){

boolean KEEP_LOOPING;

MSYNC_ID Local_i;

Local_i = i;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

if (Local_i < numberOfClients){

sBoolValue b;

sBoolValue bvalue;

b.B = (countdown==0);

bvalue.BV = value;

from_sync[Local_i]!b;

from_sync[Local_i]!bvalue;

Local_i = Local_i + 1;

KEEP_LOOPING = true; }

else{ KEEP_LOOPING = false; } }

return syncPrimeMultiSyncControl(countdown,numberOfClients);

}

inline MSYNC_ID syncPrimeMultiSyncControl(

MSYNC_ID countdown,
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MSYNC_ID numberOfClients){

MSYNC_ID result;

if (countdown > 0){ result = countdown; }

else{ result = numberOfClients; }

return result;

}

// --------------------

// Processes Prototypes

// --------------------

inline void FATORIAL(BRANCH BRANCH_ID,integer n,integer f);

inline void ENTRADAS(BRANCH BRANCH_ID);

inline void SAIDAS(BRANCH BRANCH_ID);

inline void SOMATORIO(BRANCH BRANCH_ID,integer n,integer s);

inline void OPERACOES(BRANCH BRANCH_ID);

// -----------------

// Process OPERACOES

// -----------------

inline void OPERACOES(BRANCH BRANCH_ID){

par{ { SOMATORIO(BRANCH_ID+0,0,0); };

{ FATORIAL(BRANCH_ID+1,0,1); } } }

// ----------------

// Process FATORIAL

// ----------------

inline void FATORIAL(BRANCH BR_ID,integer n,integer f){

boolean KEEP_LOOPING;

integer FATORIAL_loc_n;

integer FATORIAL_loc_f;

FATORIAL_loc_n = n;

FATORIAL_loc_f = f;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{
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if((boolean)((FATORIAL_loc_n)==(0) || (FATORIAL_loc_n)==(1))){

seq{

fat! FATORIAL_loc_f;

seq{

integer x;

sChannelOfMultiSync seqOfSync;

par{

seqOfSync.to_sync = &to_calcular[0];

seqOfSync.from_sync = &from_calcular[0];

seqOfSync.id = MULTI_SYNC_ID_LUT[chan_calcular][BR_ID];

seqOfSync.channel = chan_calcular;

seqOfSync.value = (MSYNC_VALUE) x;

}

MultiSyncClient_1x0x0(&seqOfSync);

x = (integer) seqOfSync.value;

FATORIAL_loc_n = x;

FATORIAL_loc_f = 1;

KEEP_LOOPING = true;

}; } }

else{

par{ FATORIAL_loc_n = FATORIAL_loc_n-1;

FATORIAL_loc_f = (FATORIAL_loc_n)*(FATORIAL_loc_f); }

KEEP_LOOPING = true; } } } }

// -----------------

// Process SOMATORIO

// -----------------

inline void SOMATORIO(BRANCH BR_ID,integer n,integer s){

boolean KEEP_LOOPING;

integer SOMATORIO_local_n;

integer SOMATORIO_local_s;

SOMATORIO_local_n = n;

SOMATORIO_local_s = s;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;
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seq{

if((boolean)((SOMATORIO_local_n)==(0))){

seq{

som! SOMATORIO_local_s;

seq{

integer x;

sChannelOfMultiSync seqOfSync;

par{

seqOfSync.to_sync = &to_calcular[0];

seqOfSync.from_sync = &from_calcular[0];

seqOfSync.id=MULTI_SYNC_ID_LUT[chan_calcular][BR_ID];

seqOfSync.channel = chan_calcular;

seqOfSync.value = (MSYNC_VALUE) x;

}

MultiSyncClient_1x0x0(&seqOfSync);

x = (integer) seqOfSync.value;

SOMATORIO_local_n = x;

SOMATORIO_local_s = 0;

KEEP_LOOPING = true; }; } }

else{

par{

SOMATORIO_local_n = SOMATORIO_local_n-1;

SOMATORIO_local_s = SOMATORIO_local_n+SOMATORIO_local_s;}

KEEP_LOOPING = true; } } } }

// ----------------

// Process ENTRADAS

// ----------------

inline void ENTRADAS(BRANCH BRANCH_ID){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{

seq{

in_bus_novo_numero=InBus_novo_numero.bus_novo_numero_value;
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seq{

sChannelOfMultiSync seqOfSync;

par{

seqOfSync.to_sync = &to_calcular[0];

seqOfSync.from_sync = &from_calcular[0];

seqOfSync.id=MULTI_SYNC_ID_LUT[chan_calcular][BRANCH_ID];

seqOfSync.channel = chan_calcular;

seqOfSync.value = (MSYNC_VALUE) in_bus_novo_numero;

}

MultiSyncClient_1x0x0(&seqOfSync);

KEEP_LOOPING = true; }; } } } }

// --------------

// Process SAIDAS

// --------------

inline void SAIDAS(BRANCH BRANCH_ID){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ {

integer f;

integer s;

prialt{

case fat? f :{

seq{

out_bus_saida_1_digito_0=display_7_seg_0(f);

seq{

out_bus_saida_1_digito_1=display_7_seg_1(f);

seq{ out_bus_saida_1_digito_2=display_7_seg_2(f);

KEEP_LOOPING = true; }; }; }

}; break;

case som? s :{

seq{

out_bus_saida_2_digito_0=display_7_seg_0(s);

seq{ out_bus_saida_2_digito_1=display_7_seg_1(s);
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KEEP_LOOPING = true; }; }

};break; } } } } }

// ----------------------------------------------------

// Declaration of the controllers manager in Multi-sync

// ----------------------------------------------------

inline void controllersManager (){

chan SYNC end_calcular;

par{

seq{ endSystem?syncin;

par{ end_calcular!syncout; }; };

MultiSyncControl3(&to_calcular[0],

&from_calcular[0],& end_calcular); }; }

// --------------------------------------------------

// Declaration of the processes manager in Multi-sync

// --------------------------------------------------

inline void processManagerMultiSync(){

BRANCH BRANCH_ID;

BRANCH_ID = 0;

par{

{ par{ { ENTRADAS(BRANCH_ID+0); };

{ OPERACOES(BRANCH_ID+1); } }; };

{ SAIDAS(BRANCH_ID+3); } }

endSystem!syncout;

}

// ------------------------------

// Declaration of the main method

// ------------------------------

void main(){

par{ processManagerMultiSync();

controllersManager(); } }
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B.2 Buffer simples

B.2.1 Especificação buffer.csp

datatype FRUTAS = bananas | macas | laranjas

channel entrada,saida,meio : FRUTAS

channel sincroniza

channel novomeio : FRUTAS

channel novosincroniza

BUFFER = entrada ? x -> saida ! x -> BUFFER

--!! channel sincroniza in within ENVIA

ENVIA = entrada ? x -> meio ! x -> sincroniza -> ENVIA

NOVOENVIA = ENVIA[[meio <- novomeio, sincroniza <- novosincroniza]]

--!! channel sincroniza out within RECEBE

RECEBE = meio ? x -> saida ! x -> sincroniza -> RECEBE

NOVORECEBE = RECEBE[[meio <- novomeio, sincroniza <- novosincroniza]]

--!! mainp SYSTEM

SYSTEM = (NOVOENVIA

[| {| novomeio, novosincroniza |} |]

NOVORECEBE) \ {| novomeio, novosincroniza |}

B.2.2 Código gerado buffer.hcc

// ---------------------------------

// Declaration of the system’s clock

// ---------------------------------

set clock = external "clock1";



116 APÊNDICE B. EXEMPLOS TRADUZIDOS

// ------------------------------------------------------------------

// Declaration of auxiliary constants for communication through

// synchronisation channels

// ------------------------------------------------------------------

typedef unsigned int 1 SYNC;

const SYNC syncout =0;

SYNC syncin;

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype boolean

// ---------------------------------------------------------

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype boolean

// ---------------------------------------------------------

#define boolean unsigned int 1

#define false 0

#define true 1

#define boolean_card 2

#define boolean_set unsigned int boolean_card

#define true_set 0b10

#define false_set 0b01

#define boolean_set_nil 0b00

static boolean_set boolean__set_LUT[boolean_card] ={

false_set,true_set};

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype integer

// ---------------------------------------------------------

#define integer int 1

#define integer_card 2

// --------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype FRUTAS

// --------------------------------------------------------

#define FRUTAS unsigned int 2
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#define laranjas 0

#define macas 1

#define bananas 2

#define FRUTAS_card 3

#define FRUTAS_set unsigned int FRUTAS_card

#define bananas_set 0b100

#define macas_set 0b010

#define laranjas_set 0b001

#define FRUTAS_set_nil 0b000

static FRUTAS_set FRUTAS__set_LUT[FRUTAS_card] ={

laranjas_set,macas_set,bananas_set};

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype CHANNEL

// ---------------------------------------------------------

#define CHANNEL unsigned int 3

#define chan_meio 0

#define chan_entrada 1

#define chan_saida 2

#define chan_novomeio 3

#define chan_novosincroniza 4

#define chan_sincroniza 5

#define CHANNEL_card 6

#define CHANNEL_set unsigned int CHANNEL_card

#define chan_sincroniza_set 0b100000

#define chan_novosincroniza_set 0b010000

#define chan_novomeio_set 0b001000

#define chan_saida_set 0b000100

#define chan_entrada_set 0b000010

#define chan_meio_set 0b000001

#define CHANNEL_set_nil 0b000000

static CHANNEL_set CHANNEL__set_LUT[CHANNEL_card] ={

chan_meio_set,chan_entrada_set,chan_saida_set,

chan_novomeio_set,chan_novosincroniza_set,chan_sincroniza_set};

// ---------------------------
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// Declaration of the channels

// ---------------------------

chan SYNC INEXISTENT_CHANNEL;

chan FRUTAS meio;

chan FRUTAS entrada;

chan FRUTAS saida;

chan FRUTAS novomeio;

chan SYNC novosincroniza;

chan SYNC sincroniza;

// ----------------------------------

// Constants and functions prototypes

// ----------------------------------

// -----------------------

// Constants and Functions

// -----------------------

// ------------------------

// Declaration of the buses

// ------------------------

// --------------------

// Processes Prototypes

// --------------------

inline void NOVOENVIA();

inline void BUFFER();

inline void NOVORECEBE();

inline void RECEBE();

inline void SYSTEM();

inline void ENVIA();

// --------------

// Process BUFFER

// --------------

inline void BUFFER(){
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boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

FRUTAS x;

entrada? x;

seq{

saida! x;

KEEP_LOOPING = true;

}; } }

} }

// -------------

// Process ENVIA

// -------------

inline void ENVIA(){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

FRUTAS x;

entrada? x;

seq{

meio! x;

seq{

sincroniza?syncin;

KEEP_LOOPING = true;

}; }; } }

} }

// -----------------

// Process NOVOENVIA

// -----------------

inline void NOVOENVIA(){
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boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

FRUTAS x;

entrada? x;

seq{

novomeio! x;

seq{

novosincroniza?syncin;

KEEP_LOOPING = true;

}; }; } }

} }

// --------------

// Process RECEBE

// --------------

inline void RECEBE(){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

FRUTAS x;

meio? x;

seq{

saida! x;

seq{

sincroniza!syncout;

KEEP_LOOPING = true;

}; }; } }

} }

// ------------------

// Process NOVORECEBE
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// ------------------

inline void NOVORECEBE(){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

FRUTAS x;

novomeio? x;

seq{

saida! x;

seq{

novosincroniza!syncout;

KEEP_LOOPING = true;

}; }; } }

} }

// --------------

// Process SYSTEM

// --------------

inline void SYSTEM(){

par{ { NOVOENVIA(); };

{ NOVORECEBE(); } } }

// ------------------------------

// Declaration of the main method

// ------------------------------

void main(){ SYSTEM(); }

B.3 Acumulador

B.3.1 Especificação

--!! mainp SISTEMA(3)

--!! int_bits 5
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channel resultado

channel acc, memoria:Int

--!! channel resultado in within ACUMULADOR

--!! arg valor integer within ACUMULADOR

--!! channel resultado out within SOMA

--!! arg n integer within SOMA

--!! arg n integer within SISTEMA

SISTEMA(n) =

let

MAX_INT = 10

incremento(i,j) = (i + j) % MAX_INT

ACUMULADOR(valor) =

resultado -> memoria!valor -> SKIP

[] acumula?x -> ACUMULADOR(incremento(valor,x))

SOMA(n) = acumula!n ->

if (n == 0) then resultado -> memoria?valor -> SKIP

else SOMA(n-1)

within

(ACUMULADOR(0) [| {| resultado, acumula, memoria |} |] SOMA(n))

B.3.2 Código gerado

// ---------------------------------

// Declaration of the system’s clock

// ---------------------------------

set clock = external "clock1";

// ------------------------------------------------------------------

// Declaration of auxiliary constants for communication through

// synchronisation channels

// ------------------------------------------------------------------

typedef unsigned int 1 SYNC;

const SYNC syncout =0;
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SYNC syncin;

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype boolean

// ---------------------------------------------------------

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype boolean

// ---------------------------------------------------------

#define boolean unsigned int 1

#define false 0

#define true 1

#define boolean_card 2

#define boolean_set unsigned int boolean_card

#define true_set 0b10

#define false_set 0b01

#define boolean_set_nil 0b00

static boolean_set boolean__set_LUT[boolean_card] ={

false_set,true_set};

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype integer

// ---------------------------------------------------------

#define integer int 5

#define integer_card 32

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype CHANNEL

// ---------------------------------------------------------

#define CHANNEL unsigned int 2

#define chan_memoria 0

#define chan_acumula 1

#define chan_resultado 2

#define CHANNEL_card 3

#define CHANNEL_set unsigned int CHANNEL_card

#define chan_resultado_set 0b100
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#define chan_acumula_set 0b010

#define chan_memoria_set 0b001

#define CHANNEL_set_nil 0b000

static CHANNEL_set CHANNEL__set_LUT[CHANNEL_card] ={

chan_memoria_set,chan_acumula_set,chan_resultado_set};

// ---------------------------

// Declaration of the channels

// ---------------------------

chan SYNC INEXISTENT_CHANNEL;

chan integer memoria;

chan integer acumula;

chan SYNC resultado;

// ----------------------------------

// Constants and functions prototypes

// ----------------------------------

macro expr SISTEMA_LOCAL_MAX_INT;

macro expr SISTEMA_LOCAL_incremento(i,j);

// -----------------------

// Constants and Functions

// -----------------------

macro expr SISTEMA_LOCAL_MAX_INT = (10);

macro expr SISTEMA_LOCAL_incremento(i,j) =

((i+j)%(SISTEMA_LOCAL_MAX_INT));

// ------------------------

// Declaration of the buses

// ------------------------

// --------------------

// Processes Prototypes

// --------------------

inline void SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR(integer valor);

inline void SISTEMA_LOCAL_SOMA(integer n);
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inline void SISTEMA(integer n);

// -------------------

// Process SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR

// -------------------

inline void SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR(integer valor){

boolean KEEP_LOOPING;

integer SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR_local_valor;

SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR_local_valor = valor;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ {

integer x;

prialt{

case resultado?syncin :{

seq{ memoria! SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR_local_valor; }

}; break;

case acumula? x :{

SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR_local_valor =

SISTEMA_LOCAL_incremento(

SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR_local_valor, x);

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

} } }

} }

// -----------

// Process SISTEMA_LOCAL_SOMA

// -----------

inline void SISTEMA_LOCAL_SOMA(integer n){

boolean KEEP_LOOPING;

integer SISTEMA_LOCAL_SOMA_local_n;

SISTEMA_LOCAL_SOMA_local_n = n;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){
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KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

acumula! SISTEMA_LOCAL_SOMA_local_n;

if((boolean)((SISTEMA_LOCAL_SOMA_local_n)==(0))){

seq{ resultado!syncout;

seq{ integer valor;

memoria? valor; }; } }

else{

SISTEMA_LOCAL_SOMA_local_n = SISTEMA_LOCAL_SOMA_local_n-1;

KEEP_LOOPING = true; }; } }

} }

// ---------------

// Process SISTEMA

// ---------------

inline void SISTEMA(integer n){

par{ { SISTEMA_LOCAL_ACUMULADOR(0); };

{ SISTEMA_LOCAL_SOMA(n); } } }

// ------------------------------

// Declaration of the main method

// ------------------------------

void main(){ SISTEMA(3); }

B.4 Estacionamento

B.4.1 Especificação

--!! mainp ESTAC_PAGO

datatype ALFA = a | b

datatype ID = Lt.ALFA | desconhecido

channel entrar, sair

channel dinheiro, bilhete, troco : ID
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--!! channel entrar in within ESTAC

--!! channel sair in within ESTAC

ESTAC = entrar -> sair -> ESTAC

--!! channel dinheiro in within MAQUINA

--!! channel bilhete out within MAQUINA

--!! channel troco out within MAQUINA

MAQUINA = dinheiro?id -> bilhete.id -> troco.id -> MAQUINA

--!! channel entrar out within CARRO

--!! channel sair out within CARRO

CARRO = entrar -> sair -> CARRO

--!! channel entrar in within CLIENTE

--!! channel sair in within CLIENTE

--!! channel dinheiro out within CLIENTE

--!! channel bilhete in within CLIENTE

--!! channel troco in within CLIENTE

--!! arg id ID within CLIENTE

CLIENTE(id) =

(entrar -> dinheiro!id ->

(bilhete.id -> troco.id -> SKIP

[] troco.id -> bilhete.id -> SKIP)); sair -> CLIENTE(id)

CLIENTES = CLIENTE(Lt.a) ||| CLIENTE(Lt.b) ||| CLIENTE(desconhecido)

ESTAC_PAGO = ((CARRO [| {| entrar,sair |} |] CLIENTES)

[| {|dinheiro,bilhete,troco|} |]

MAQUINA) \ {|dinheiro,bilhete,troco|}

B.4.2 Código gerado

// ---------------------------------

// Declaration of the system’s clock

// ---------------------------------
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set clock = external "clock1";

// ------------------------------------------------------------------

// Declaration of auxiliary constants for communication through

// synchronisation channels

// ------------------------------------------------------------------

typedef unsigned int 1 SYNC;

const SYNC syncout =0;

SYNC syncin;

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype boolean

// ---------------------------------------------------------

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype boolean

// ---------------------------------------------------------

#define boolean unsigned int 1

#define false 0

#define true 1

#define boolean_card 2

#define boolean_set unsigned int boolean_card

#define true_set 0b10

#define false_set 0b01

#define boolean_set_nil 0b00

static boolean_set boolean__set_LUT[boolean_card] ={

false_set,true_set };

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype integer

// ---------------------------------------------------------

#define integer int 1

#define integer_card 2

// ------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype ALFA
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// ------------------------------------------------------

#define ALFA unsigned int 1

#define b 0

#define a 1

#define ALFA_card 2

#define ALFA_set unsigned int ALFA_card

#define a_set 0b10

#define b_set 0b01

#define ALFA_set_nil 0b00

static ALFA_set ALFA__set_LUT[ALFA_card] = {b_set,a_set};

// ----------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype ID

// ----------------------------------------------------

#define ID unsigned int 2

#define desconhecido 0

#define Lt_a 1

#define Lt_b 2

#define ID_card 3

#define ID_set unsigned int ID_card

#define Lt_b_set 0b100

#define Lt_a_set 0b010

#define desconhecido_set 0b001

#define ID_set_nil 0b000

static ID_set ID__set_LUT[ID_card] ={

desconhecido_set,Lt_a_set,Lt_b_set};

static ID ID_Lt_LUT[ALFA_card] ={ Lt_b ,Lt_a};

// ---------------------------------------------------------

// Declaration of constants related to the datatype CHANNEL

// ---------------------------------------------------------

#define CHANNEL unsigned int 5

#define chan_entrar_SYNC_813 0

#define chan_entrar_SYNC_612 1

#define chan_dinheiro_SYNC_1992 2

#define chan_bilhete 3
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#define chan_dinheiro 4

#define chan_sair_SYNC_813 5

#define chan_troco_SYNC_1737 6

#define chan_bilhete_SYNC_1992 7

#define chan_sair_SYNC_612 8

#define chan_troco_SYNC_1536 9

#define chan_dinheiro_SYNC_1737 10

#define chan_dinheiro_SYNC_1536 11

#define chan_bilhete_SYNC_1737 12

#define chan_bilhete_SYNC_1536 13

#define chan_troco 14

#define chan_sair_SYNC_1068 15

#define chan_entrar_SYNC_1068 16

#define chan_entrar 17

#define chan_sair 18

#define chan_troco_SYNC_1992 19

#define CHANNEL_card 20

#define CHANNEL_set unsigned int CHANNEL_card

#define chan_troco_SYNC_1992_set 0b10000000000000000000

#define chan_sair_set 0b01000000000000000000

#define chan_entrar_set 0b00100000000000000000

#define chan_entrar_SYNC_1068_set 0b00010000000000000000

#define chan_sair_SYNC_1068_set 0b00001000000000000000

#define chan_troco_set 0b00000100000000000000

#define chan_bilhete_SYNC_1536_set 0b00000010000000000000

#define chan_bilhete_SYNC_1737_set 0b00000001000000000000

#define chan_dinheiro_SYNC_1536_set 0b00000000100000000000

#define chan_dinheiro_SYNC_1737_set 0b00000000010000000000

#define chan_troco_SYNC_1536_set 0b00000000001000000000

#define chan_sair_SYNC_612_set 0b00000000000100000000

#define chan_bilhete_SYNC_1992_set 0b00000000000010000000

#define chan_troco_SYNC_1737_set 0b00000000000001000000

#define chan_sair_SYNC_813_set 0b00000000000000100000

#define chan_dinheiro_set 0b00000000000000010000

#define chan_bilhete_set 0b00000000000000001000

#define chan_dinheiro_SYNC_1992_set 0b00000000000000000100



B.4. ESTACIONAMENTO 131

#define chan_entrar_SYNC_612_set 0b00000000000000000010

#define chan_entrar_SYNC_813_set 0b00000000000000000001

#define CHANNEL_set_nil 0b00000000000000000000

static CHANNEL_set CHANNEL__set_LUT[CHANNEL_card] ={

chan_entrar_SYNC_813_set,chan_entrar_SYNC_612_set,

chan_dinheiro_SYNC_1992_set,chan_bilhete_set,chan_dinheiro_set,

chan_sair_SYNC_813_set,chan_troco_SYNC_1737_set,

chan_bilhete_SYNC_1992_set,chan_sair_SYNC_612_set,

chan_troco_SYNC_1536_set,chan_dinheiro_SYNC_1737_set,

chan_dinheiro_SYNC_1536_set,chan_bilhete_SYNC_1737_set,

chan_bilhete_SYNC_1536_set,chan_troco_set,chan_sair_SYNC_1068_set,

chan_entrar_SYNC_1068_set,chan_entrar_set,chan_sair_set,

chan_troco_SYNC_1992_set};

// ---------------------------

// Declaration of the channels

// ---------------------------

chan SYNC INEXISTENT_CHANNEL;

chan SYNC entrar_SYNC_813;

chan SYNC entrar_SYNC_612;

chan ID dinheiro_SYNC_1992;

chan SYNC bilhete[ID_card];

chan ID dinheiro;

chan SYNC sair_SYNC_813;

chan SYNC troco_SYNC_1737[ID_card];

chan SYNC bilhete_SYNC_1992[ID_card];

chan SYNC sair_SYNC_612;

chan SYNC troco_SYNC_1536[ID_card];

chan ID dinheiro_SYNC_1737;

chan ID dinheiro_SYNC_1536;

chan SYNC bilhete_SYNC_1737[ID_card];

chan SYNC bilhete_SYNC_1536[ID_card];

chan SYNC troco[ID_card];

chan SYNC sair_SYNC_1068;

chan SYNC entrar_SYNC_1068;

chan SYNC entrar;
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chan SYNC sair;

chan SYNC troco_SYNC_1992[ID_card];

// ----------------------------------

// Constants and functions prototypes

// ----------------------------------

// -----------------------

// Constants and Functions

// -----------------------

// ------------------------

// Declaration of the buses

// ------------------------

// --------------------

// Processes Prototypes

// --------------------

inline void CLIENTE_RN_2(ID id);

inline void CLIENTE(ID id);

inline void CLIENTE_RN_3(ID id);

inline void CLIENTES_RN_1();

inline void CLIENTES();

inline void ESTAC_PAGO();

inline void CARRO_RN_0();

inline void ESTAC_PAGO_RN_0();

inline void MAQUINA();

inline void MAQUINA_RN_4();

inline void ESTAC();

inline void CARRO();

inline void CLIENTE_RN_1(ID id);

// -------------

// Process ESTAC

// -------------

inline void ESTAC(){
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boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

entrar?syncin;

seq{

sair?syncin;

KEEP_LOOPING = true;

}; }

} } }

// ---------------

// Process MAQUINA

// ---------------

inline void MAQUINA(){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

ID id;

dinheiro? id;

seq{

bilhete[id]!syncout;

seq{ troco[id]!syncout;

KEEP_LOOPING = true;

}; };

} } } }

// -------------

// Process CARRO

// -------------

inline void CARRO(){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;
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while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

entrar!syncout;

seq{ sair!syncout;

KEEP_LOOPING = true; }; }

} } }

// ---------------

// Process CLIENTE

// ---------------

inline void CLIENTE(ID id){

boolean KEEP_LOOPING;

ID CLIENTE_local_id;

CLIENTE_local_id = id;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{

seq{

entrar?syncin;

seq{

dinheiro! CLIENTE_local_id;

{ prialt{

case bilhete[CLIENTE_local_id]?syncin :{

seq{ troco[CLIENTE_local_id]?syncin;}

}; break;

case troco[CLIENTE_local_id]?syncin :{

seq{ bilhete[CLIENTE_local_id]?syncin;}

};break;

} }; }; };

seq{

sair?syncin;

CLIENTE_local_id = CLIENTE_local_id;

KEEP_LOOPING = true;

} } } } }
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// ----------------

// Process CLIENTES

// ----------------

inline void CLIENTES(){

par{ { CLIENTE(ID_Lt_LUT[a]); };

{ par{

{ CLIENTE(ID_Lt_LUT[b]); };

{ CLIENTE(desconhecido); } };

} } }

// ------------------

// Process ESTAC_PAGO

// ------------------

inline void ESTAC_PAGO(){

par{

{ par{

{ CARRO(); };

{ CLIENTES(); } };

};

{ MAQUINA(); } } }

// ---------------------

// Process CLIENTES_RN_1

// ---------------------

inline void CLIENTES_RN_1(){

par{

{ CLIENTE_RN_1(ID_Lt_LUT[a]); };

{ par{

{ CLIENTE_RN_2(ID_Lt_LUT[b]); };

{ CLIENTE_RN_3(desconhecido); } };

} } }

// -----------------------

// Process ESTAC_PAGO_RN_0

// -----------------------
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inline void ESTAC_PAGO_RN_0(){

par{

{ par{

{ CARRO_RN_0(); };

{ CLIENTES_RN_1(); } }; };

{ MAQUINA_RN_4(); } } }

// --------------------

// Process CLIENTE_RN_1

// --------------------

inline void CLIENTE_RN_1(ID id){

boolean KEEP_LOOPING;

ID CLIENTE_RN_1_local_id;

CLIENTE_RN_1_local_id = id;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{ seq{

entrar_SYNC_612?syncin;

seq{

dinheiro_SYNC_1536! CLIENTE_RN_1_local_id;

{ prialt{

case bilhete_SYNC_1536[CLIENTE_RN_1_local_id]?syncin :{

seq{ troco_SYNC_1536[CLIENTE_RN_1_local_id]?syncin; }

}; break;

case troco_SYNC_1536[CLIENTE_RN_1_local_id]?syncin :{

seq{ bilhete_SYNC_1536[CLIENTE_RN_1_local_id]?syncin; }

}; break;

} }; };

};

seq{ sair_SYNC_612?syncin;

CLIENTE_RN_1_local_id = CLIENTE_RN_1_local_id;

KEEP_LOOPING = true; } } }

} }

// ------------------
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// Process CARRO_RN_0

// ------------------

inline void CARRO_RN_0(){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ {

prialt{

case entrar_SYNC_813!syncout :{

{ prialt{

case sair_SYNC_813!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case sair_SYNC_1068!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case sair_SYNC_612!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

} }

}; break;

case entrar_SYNC_1068!syncout :{

{ prialt{

case sair_SYNC_813!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case sair_SYNC_1068!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case sair_SYNC_612!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

} }

}; break;

case entrar_SYNC_612!syncout :{
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{ prialt{

case sair_SYNC_813!syncout :{ KEEP_LOOPING = true; };

break;

case sair_SYNC_1068!syncout :{ KEEP_LOOPING = true; };

break;

case sair_SYNC_612!syncout :{ KEEP_LOOPING = true; };

break; } }

}; break;

} } } } }

// --------------------

// Process CLIENTE_RN_2

// --------------------

inline void CLIENTE_RN_2(ID id){

boolean KEEP_LOOPING;

ID CLIENTE_RN_2_local_id;

CLIENTE_RN_2_local_id = id;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{ seq{

entrar_SYNC_813?syncin;

seq{ dinheiro_SYNC_1737! CLIENTE_RN_2_local_id;

{ prialt{

case bilhete_SYNC_1737[CLIENTE_RN_2_local_id]?syncin :{

seq{ troco_SYNC_1737[CLIENTE_RN_2_local_id]?syncin; }

}; break;

case troco_SYNC_1737[CLIENTE_RN_2_local_id]?syncin :{

seq{ bilhete_SYNC_1737[CLIENTE_RN_2_local_id]?syncin; }

}; break;

} }; }; };

seq{ sair_SYNC_813?syncin;

CLIENTE_RN_2_local_id = CLIENTE_RN_2_local_id;

KEEP_LOOPING = true;

} } } } }
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// --------------------

// Process CLIENTE_RN_3

// --------------------

inline void CLIENTE_RN_3(ID id){

boolean KEEP_LOOPING;

ID CLIENTE_RN_3_local_id;

CLIENTE_RN_3_local_id = id;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;

seq{ seq{ seq{

entrar_SYNC_1068?syncin;

seq{ dinheiro_SYNC_1992! CLIENTE_RN_3_local_id;

{ prialt{

case bilhete_SYNC_1992[CLIENTE_RN_3_local_id]?syncin :{

seq{ troco_SYNC_1992[CLIENTE_RN_3_local_id]?syncin; }

}; break;

case troco_SYNC_1992[CLIENTE_RN_3_local_id]?syncin :{

seq{ bilhete_SYNC_1992[CLIENTE_RN_3_local_id]?syncin; }

}; break;

} }; };

};

seq{

sair_SYNC_1068?syncin;

CLIENTE_RN_3_local_id = CLIENTE_RN_3_local_id;

KEEP_LOOPING = true;

} } } } }

// --------------------

// Process MAQUINA_RN_4

// --------------------

inline void MAQUINA_RN_4(){

boolean KEEP_LOOPING;

KEEP_LOOPING = true;

while(KEEP_LOOPING){

KEEP_LOOPING = false;
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seq{ {

ID id;

prialt{

case dinheiro_SYNC_1536? id :{

{ prialt{

case bilhete_SYNC_1536[id]!syncout :{

{ prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

} }

}; break;

case bilhete_SYNC_1992[id]!syncout :{

{ prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

} }

}; break;

case bilhete_SYNC_1737[id]!syncout :{

{ prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;
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case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

} }

}; break; } }

}; break;

case dinheiro_SYNC_1992? id :{

{ prialt{

case bilhete_SYNC_1536[id]!syncout :{

{ prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

} }

}; break;

case bilhete_SYNC_1992[id]!syncout :{

{ prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

} }
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}; break;

case bilhete_SYNC_1737[id]!syncout :{

{ prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break; } }

}; break; } }

}; break;

case dinheiro_SYNC_1737? id :{

{ prialt{

case bilhete_SYNC_1536[id]!syncout :{

{ prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break; } }

}; break;

case bilhete_SYNC_1992[id]!syncout :{

{ prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;



B.4. ESTACIONAMENTO 143

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break; } }

}; break;

case bilhete_SYNC_1737[id]!syncout :{

{prialt{

case troco_SYNC_1536[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1992[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break;

case troco_SYNC_1737[id]!syncout :{

KEEP_LOOPING = true;

}; break; } }

}; break; } }

}; break; }

} } } }

// ------------------------------

// Declaration of the main method

// ------------------------------

void main(){ ESTAC_PAGO_RN_0(); }
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