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Abstract

Íris ttlastet'chip dissertation speci$es lliobiliQ aspecto of a cotnttttltticatiolt protocol to
}ltobile cotttputing tlsing Distributed Joio-Calculas. The speci$catiott Iras beetl used to
pedi» ttlobility properties ofthe protocol. Besides, we cave studied how the applicabitity oj
Distributed Joitt- Calculas can help to see and to uttderstartd better the behavior oflttobile
agettts.

Joio-Calculas is a Jorntat modem of concurretlce trai is cotlsistel'Lt with tnobility and
iistribution that cala be seen in two ways: as a process calculas and as a progratlutting
,anguage with functiollal jeatures. The Joltttat modem used is Distributed Joio-Calculas, an
extetlsion ofJoin- Calcttlus with elçplicit location altd printitives Jor tttobility.

Fhe protocol chosen to be speci$ed is RDP(Result Detivera Protocol). We }tave analyzed
lnd veri$ed Ü some properties inherent to the protocol were satislied, implelttenting the
ttodel to RDP. in Distributed Joio- Calculas, related to the ntobility jeatures. Besides, we
'lave altalyzed the tese oÍDistributed Joio-Calculas related to the protocot speci$cation attd
;he diljictllties to speci$ a protocol with ittobitity.

Íris work is divided in three fases: the speci:Rcatioll ofa sintple attd restrict modem ofRDP
protocot tttobiiity jeatures, to ulldetstand better its working and properties atlalyzed; Íris
protocol specification in a global way; and the .Real attalysis with sorte properties
veriÍication.

Key wot'ds: joio-calcula,
cotttlnutücation protocolo.

distributed joio-calculas, jornal specification, ntobility,



Resumo

Esta dissertação de mestrado especifica os aspectos de mobilidade de um protocolo de
comunicação para computação móvel usando o Z)isüíóafed Joizz-Ca/ctl/us. A especificação
foi utilizada para a veriHlcação das características do protocolo com relação à mobilidade.
Além disso, estudamos como o uso do Z)fs#iõu/edloin-Ca/cu/as pode mudar numa melhor
visão e compreensão do comportamento de agentes móveis.

C) Joio-Ca/ciz/us é um modelo fomial de concorrência, com conceitos de mobilidade e
distribuição, que pode ser visto de duas fomias: como um cálclulo de processos e como uma
linguagem de programação baseada em técnicas de desenvolvimento fonnal. O formalismo
utilizado foi o Z)ísü'íZ)zz/ed Joi/z-(b/czz/ui, uma extensão do Joízz-(12z/cz//z/s com primitivas
para mobilidade e localidades explícitas.

O protocolo escolhido para a especiHlcação foi o RDP (Resta/f Z)e/íve?7 Pro/ocos.
Implementando o modelo para o RDP, no Z)fx/riZ)u/ed Jolzz-CZz/cu/us, em relação às
características de mobilidade, analisamos e verificamos se algumas das propriedades
esperadas pelo protocolo RDP são atendidas. Além disso, analisamos o uso do Z)ísüiba/ed
Joizz-Ca/cu/us com relação à especificação do protocolo e às diHlculdades de se especificar
um protocolo com mobilidade.

Para isso, o nosso trabalho foi dividido em três fases: a especificação de um modelo
simples e resüito das características de mobilidade do protocolo RDP, para um melhor
entendimento do seu funcionamento e das propriedades que analisamos; a especificação
deste protocolo de fomla global; e a análise final com a veriÊlcação de algumas
propriedades.

Palavras-chave: ./oín-ca/ct//zzs, düü'íbzz/ed./oí/z-ca/ct//us, especiHlcação formal, mobilidade,
protocolos de comunicação.
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Capítulo l Introdução

Este trabalho tem como objetivo a especificação das características de mobilidade de um
protocolo de comunicação usando técnicas de desenvolvimento fomtal. O interesse no
desenvolvimento deste trabalho vem do fato de a computação móvel representar um novo
paradigma computacional que tem se expandido rapidamente nos últimos anos, com
expectativas de crescimento ainda maiores devido ao seu baixo custo, à necessidade da
comunicação e à boa aceitação de novas tecnologias pelos usuários [ML98].

Com o crescimento do tamanho e complexidade dos sistemas de software, surgiu a
necessidade de construir especificações mais precisas para descrever o comportamento
destes sistemas e garantir a conetude de suas implementações. A linguagem natural que,
até os dias de hoje, tem sido o meio mais utilizado para especificar sistemas, normalmente
gera documentos ambíguos, incompletos e/ou inconsistentes, e não pemlite que tenhamos a
certeza de que a especificação descreve as propriedades necessárias, e nem que a
implementação está correta [DMRR00] .

Anualmente, alguns serviços de acesso à infomlação estão sendo oferecidos aos clientes
móveis, muitos dos quais são implementados por grupos de servidores distribuídos. Além
disso, muitas aplicações de rede têm fortes requisitos de confiabilidade. Isto significa que a
comunicação cliente-servidor nos serviços para computação móvel também deve ser
confiável além das características próprias da computação móvel. Por exemplo, prover para
os usuários um ambiente computacional com um conjunto de serviços comparáveis aos
existentes num sistema distribuído de computadores estáticos que permita a mobilidade
IH.XI )yXI

O protocolo ]iDP (Resta/r Z)e/íve/.y /'rofoco/) é um protocolo cliente-servidor que
implemente a entrega conHiável de mensagens para unidades móveis [ES098]. Esta
conâlabilidade significa que para todo pedido feito por um agente móvel num serviço de
rede, eventualmente, ele receberá o resultado deste pedido, independentemente dos seus
períodos de inatividade e do número de migrações. Este protocolo é apropriado para
serviços de rede baseado no estilo de comunicação pedido-resultado e onde há grande
probabilidade de uma unidade móvel migrar para outro domínio enquanto está esperando
pelo resultado de um pedido.

Além deste, outro motivo que incentivou nossos estudos sobre esse protocolo é que ele foi
desenvolvido para uso no sistema LIDAM (Sistema de Informação Distribuídos para
Agentes Móveis), o qual tem como objetivo implementar serviços de informação
descentralizados para consulta por agentes móveis [SIDAM] e do qual este trabalho faz
partea

9



Para garantir a conííabilidade de detemiinadas características de mobilidade do protocolo e
um melhor gerenciamento do modelo a ser desenvolvido, utilizamos métodos fomiais, que
usam deHlnições matemáticas rigorosas e que, atualmente, são considerados úteis para os
protocolos dexomunicaçãojDMRR00l=O+omlahsmundlizadcFxerá'a'díízr7õüfed7oí»
ccz/cu/us (/a/zguage, porque implementamos a especificação na sua linguagem)
[FGLMR96], uma extensão do ./oin-ca/ct//ui (/azzgaczge) [FG96] com ]oca]idades
(explícitas) e primitivas para mobilidade. O dfrüibu/ed Joio-ca/c&l/z/i permite expressar
agentes móveis, representados por localidades, que podem migrar entre domínios.

Há uma diferença entre cálculo para processos concorrentes e linguagens de programação
distribuída e sistemas móveis. Cálculos como CCS ou .pí-ca/cz{/us [Mi189, MPW92]
introduzem um pequeno número de construtores e têm uma completa metateoria estudada.
Entretanto, eles são, em sua maioria, baseados em interações não locais e atâmiças que são
difíceis de implementar completamente num contexto distribuído. As linguagens de
programação tal como .dc/orx [AMST93] ou OÓ/fq [Car95] têm primitivas separadas para
transmissão e sincronização, por exemplo, a chamada de procedimento remoto. No entanto,
eles também têm um conjunto muito grande de construtores, nonnalmente, incluindo
primitivas imperativas, impedindo suas investigações formais.

O./oí/z-ca/ct//us é um cálculo de conconência criado na tentativa de eliminar a distância que
existe entre a teoria da concorrência e a programação distribuída [Agh86, BBP87]. Desta
fomla, ele é usado como base de uma linguagem de programação prática e estudado
fomialmente como um cálculo de processos.

O Jolzz-ca/cu/ui pode ser visto como uma variante do pi-ca/cil/wx assíncrono [Bou92] de
Milner, pois o ./oízz-ca/c&z/u.9 é um cálculo do qual toda computação se baseia na
comunicação assíncrona com troca de mensagens. Ele conserva a elegante técnica de
gerenciamento de escopo de nomes desenvo]vido no pí-ca/cu/z/s [Mi]90, MPW92], e herda
algumas noções de equivalência para analisar o comportamento dos programas usando
técnicas eÊIGientes de prova.

O pí-ca/czz/z/s tem demonstrado que, em combinação com a elegante técnica de
gerenciamento de escopo de nomes, as operações de canais são computacionalmente
completos. O /)yCr [PRT93, PT195, PT295] e o À/WB [VM94] são linguagens que
implementam o pí-ca/ct//u.F. O P7C7 tem mostrado também que o /7l-ca/ca/z/s,
especialmente em seu fragmento assíncrono, pode ser usado como base de uma linguagem
concorrente de alta ordem.

Num contexto distribuído, no entanto, os canais introduzem interações atómicas entre
emissores e receptores distantes (comunicação "in //ze e//zer'' [Mi189]) que pode ser difícil
de implementar. Por outro lado, os canais não são absolutamente necessários na
programação distribuída de alto nível. Por exemplo, eles não são primitivas em linguagens
baseados em objetos [AMST93, Car95]. ]nfe]izmente, essas ]inguagens não têm alicerces
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tão simples e precisos como o pí-ccz/cu/z/s
para eliminar tais diõlcluldades.

OJoín-ca/cu/ui é o modelo que foi desenvolvido

Arnecessidadr drdeflniçõermatemáticas:@'prosas Tara oípadr6eí'ae tiíõtõõõlõí'dõ
comunicação é bastante reconhecida. Tais definições são necessárias para melhorar a
especificação dos protocolos e serviços, e para ver.ificar se os protocolos cumprem os
serviços desqados, pois o uso do método de especificação formal comece uma descrição
precisa de um sistema em uma notação com sintaxe e semântica bem definidas [DMRR00].
Muitos desenvolvedores de protocolos ainda confiam nas deHmições infomlais mesmo
sabendo que estas definições não garantem a conHlabilidade dos serviços oferecidos. Mas
com a complexidade inerente às inovações nessa nova abordagem, haverá necessidade
maior de usar métodos formais que possam especiHiçar tais protocolos e garantir que
cumpram seus serviços.

Há trabalhos estudados [BA90, Ba190, EFJ91] que abrangem uma ]inguagem de
especificação formal e que têm por base a semântica de CCS [Mi189]. Mas o uso de uma
álgebra de processos tradicional, tal como a do CCS, é limitada à modelagem para grupos
móveis. Por isso, o uso do dísfríbz//ed./oín-ca/czz/zzi e suas pesquisas [OP96, FG96, CF99]
nessa área para agentes móveis.

1.1 Trabalhos Relacionados

Sobre protocolos e mobilidade, tem-se desenvolvido trabalhos como [BB94, 1oa93, HB93,
MW93, MR97, PRM97, RMP97, AP98]. Em [AP98], é apresentada numa linguagem
padrão de descrição de processos, uma versão simplificada de propostas para suporte à
mobilidade na versão 6 do profoco/o da /nfemef (IP). A preocupação neste trabalho é em
relação à segurança de que as mensagens de e para agentes móveis sejam sempre entregues
sem perda de conectividade (entrega conHlável). Por isso, foram desenvolvidos três
modelos: o primeiro é sem agentes móveis, o segundo dá suporte à mobilidade e o terceiro
com algumas propriedades a mais sobre agentes móveis.

Uma das propriedades-chave, objetivo de muitos protocolos para componentes móveis, que
é a questão mais importante tratada em [AP98] é também uma das propriedades que
estamos preocupados em analisar: se as mensagens para e de agentes móveis são entregues
antes c depois da migração de um agente.

Assim como em [AP98], da descrição informa] de um protoco]o existente, veriHlcamos os
aspectos que parecem relevantes para as propriedades que desçamos chegar (mobilidade) e
especinlcamos o modelo do protocolo aplicando técnicas matemáticas para verificar
algumas propriedades e comportamentos. Nosso trabalho será dividido em dois modelos.
sendo um primeiro restrito, com as características de mobilidade, que é o protocolo /zandcZÓf
e um segundo, o protocolo RDP, que usa o protocolo /zí//ld(2F

1 1



1.2 Estrutura da Dissertação

A forma como este !!gbalho foi estruturado não coincide ÇQm & Sg.qÍiêltQia..realmente
desenvolvida. A parte das implementações dos protocolos foi realizada juntamente com a
especificação, nos auxiliando no desenvolvimento e entendimento da especificação dos
protocolos no dfsüíóufed Joí/z-ca/cu/ui. Mas, para a análise dos protocolos e prova das
propriedades, objetivo principal deste trabalho, a implementação dos protocolos não se faz
necessária, por isso é apresentada no Hlnal do trabalho.

Capítulo 2: fazemos uma breve explicação sobre a máquina química abstrata. Uma visão
geral do ./o//z-ca/czz/us e a máquina química abstrata reflexiva é abordada, bem como sua
sintaxe, semântica, escopo e processos de redução. Uma visão geral do dls/ríbu/edloi/z-
ca/cu/ai e a máquina química reflexiva e distribuída, principalmente, no que se refere à
localidade e migração, é abordada, bem como sua sintaxe, semântica e escopo. Uma visão
geral da linguagem do dis#íbzzfedloi/z-ca/czz/u.y, principalmente, no tratamento de agentes
móveis, comunicação e mobilidade é abordada, bem como sua sintaxe.

Capítulo 3: comentámos o protocolo resta/f de/fve/7 pro/oco/ e o protocolo /zazzdcÚ6 l.Jm
modelo do sistema e a visão geral do funcionamento do protocolo RDP e /zanúh:#' são
apresentadas. As mensagens e as comunicações envolvidas no sistema também são
abordadas. Além disso, apresentamos a especificação do protocolo /za/zúl(2Óf e a
especificação de partes necessárias do protocolo RDP no dísüíbz/fed ./oín-ca/cz//z/s. Estas
especificações são utilizadas na verificação das propriedades inerentes aos protocolos. Uma
análise sobre a avaliação do dfsüíbz/red./o/n-ca/c&z/z/i é também apresentada em relação ao
seu uso para agentes móveis.

Capítulo 4: apresentamos a implementação dos protocolos RDP e /zango/7: Inicialmente,
implementamos a mobilidade do protocolo, numa especificação simples e restrita, na
linguagem do dísüfZ)ufed Joí?z-ca/czz/ui, para o entendimento da linguagem. E
posteriormente apresentamos a implementação completa do protocolo Aa/zdo# e a
implementação de partes relevantes do protocolo RDP, na linguagem do disü'/Z)u/edloín-
ca/czz/tz.ç, de acordo com suas especificações. Uma análise sobre a avaliação da linguagem
do dfs#íbzzfed ./oi/z-ca/cu/as é apresentada além da tradução da especificação para a
\tnguagem do distribtltedjain-calculas.

Capítulo 5: apresentamos a análise, resultado deste trabalho. Para a prova das propriedades
do protocolo ]ZDP e /zczndc:#; os conceitos e deHlnições da lógica temporal foram
introduzidos. As hipóteses e as propriedades do protocolo RDP e /zcznúü2Óf foram escritas
usando a lógica temporal e para a verificação das propriedades usamos as especificações
dos protocolos no dís/ríbz//ed ./ol/z-ca/ct//us. Além disso, uma análise do uso da
especificação do protocolo no dís/ribtz/ed Joín-ca/c //us para a prova das propriedades é
apresentada.

Capítulo 6: apresentamos nossas conclusões e trabalhos futuros
12



Capítulo Formalismos

O uso de um fomlalismo nas especificações produz uma melhor visão e entendimento das
características que se desça observar, reduzindo-se a ocorrência de erros de projeto, além
de garantir que um programa estala correto em relação à especificação ou apresente certas
propriedades. Isso é assegurado pelo uso de definições matemáticas rigorosas.

O formalismo utilizado neste trabalho é o düüiõzz/ed ./oi/z-ca/c /ux [FGLMR96], uma
extensão do ./oi/z-ca/cu/us [FG96]. O dfs//"ibzz/ed]oí/z-ca/cu/zzx, a]ém das características do

./oín-ccz/cu/z/i, introduz o conceito de localidades, representando agentes móveis através de
localidades.

Mesmo sendo um cálculo recente (criado na década de 90), o pí-ca/czz/us é bastante
estudado, além de ser um cálculo de referência para outros formalismos [AP94, Mi190,
Smo94, Wa195]. Apesar disso, utilizaremos o dísüibured./o//z-ccz/cu/ui, pois nele algumas
questões são mais bem tratadas como, por exemplo:

e
e

6

localidade, que trata domínios inteiros em vez de agentes isolados;
propósitos de implementação, que possibilitam a implementação das especificações
numa linguagem de programação própria do./oín-ca/czz/ux; e
distribuição explícita.

Neste capítulo apresentamos, de fomla resumida, o ./of/z-ccz/cu/ui, o düü'ibu/ed Join-
ha/cu/ax, que é uma extensão do Joín-ca/czz/us e a linguagem do díxfríózz/edloizz-ca/cu/as,
que é a linguagem de implementação do cálculo.

2..\ Jota-Calculas

Nesta seção apresentamos, resumidamente, o Joi/z-cíz/ciz/ux: sua semântica, sintaxe, escapo
e definições para as regras de redução. Mostramos apenas as características que são
necessárias para o entendimento deste trabalho, de fomla que nenhum aspecto será tratado
em profundidade. Para um entendimento mais completo, consultar [FG96].

2.1.1 Máquina Química Abstrata

Como o JO//z-ca/ctz/zzs usa uma analogia com a química, veremos brevemente sua
terminologia segundo [BB92]. Em [BB92, Bou94], Bcrry e Boudo] introduzem a máquina
química abstrata (CHAM CBe/7zíca/ ,,4bsü'ac/ iMacAÍ/ze) para descrever semânticas
operacionais de sistemas concorrentes. A COAM oferece uma forma clama e simpliHlcada de
deHlnir semânticas baseadas em redução como equivalências estruturais moduladas por
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redução. A COAM enfoca a noção padrão de redução, ou sda, classificada pelos passos de
transição.

As semânticas químicaslsamqamílias dercgras químicas que operam Sõbríüiiícoõjimto
de conjuntos de moléculas, também chamadas soluções químicas. A noção de reação
química é definida por meio de:

/'egrczs de reação: regras reescritas localmente que descrevem um modelo particular
Estas regras podem ser regras estruturais ou regras de redução:

0 as regrczx ex/rufzzraís, simbolizadas por ;:, são reversíveis (-- simboliza o
aquecimento e -- simboliza o resftiamento). Elas representam as
combinações sintáticas das moléculas na solução. O aquecimento quebra as
moléculas em outras menores, e o resftiamento constrói moléculas maiores
como união de seus componentes.
as regras de /"adução, simbolizadas por --, consomem algumas moléculas
específicas na solução química, substituindo-as por outras; elas
correspondem aos passos computacionais básicos.

0

e /eíx ge/"aix: leis que explicam como as regras locais de reação se aplicam dentro de
uma solução química maior. Por exemplo, para as leis químicas, toda regra de
reação se aplica para qualquer conjunto de conjuntos de moléculas maior, mas as
moléculas estranhas não são alteradas pela reação.

A abordagem química é ilustrada por meio do seguinte fragmento apresentado em duas
regras:

. STR-JOIN

. RED
p lr''
ã<'v/,

P.P
v«> 1 a< .y/, ..., .p. > . P Plv//y/, ..., v./y.}

A regra estrutural STR-JOIN refere-se à composição paralela e deHlne duas relações
opostas: -- e --. Nesta regra, qualquer molécula da forma P l P' pode ser aquecida
(dividida) em duas outras moléculas menores J:'' e P' e, por outro lado, qualquer par de
moléculas P e P' pode ser resfhada (unida) em uma única molécula P l P'

A regra de reação RED consome uma molécula simples que contém dois processos
acoplados cm composição paralela e que pode interagir por algum c;anal a. Esta regra
produz uma molécula simples que contém o processo de recebimento depois da
comunicação.

A seguir, os passos químicos são exemplificados:

{ã<.í>1.Pla(zz).(2} ---- { ã</>,/',a(zz).Q} (1)
{ P, ã<.r> 1 a(«).Q} (2)
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{ P, Q{.7/u} }
{ P l Q{.r/u} }

(3)
(4)

onde: nrlinha:fl);o aquecimento fusadoí'duas vezesjara dBsõlsiêí ã)fõõessãlniêial
ã</> 1 P l a(a).Q nos componentes ã<.7>, P e a(a).Q; na linha (2), o resâiamento é usado
em ã</> e a(u).g para fonnar ã</> 1 a(u).Q; na linha (3), ocorre a comunicação na
molécula ã</> 1 a(z/).Q, consumindo-a e substituindo-a pela nova molécula Q{.7/z/}, onde
todas as oconências de u em Q são substituídas por .7 e; na linha (4), o resfhamento é usado
em /' e Qr//ízg para fomlar P l QÍ7.4íJ.

A CHAM também enfatiza o gerenciamento de escapas usando uma estrutura química
adicional. Uma /ne//lói'a/za é a fronteira de uma subsolução ativa e é considerada como uma
molécula simples dentro da solução química. Assim, uma solução química toma-se uma
hierarquia de soluções aninhadas. As membranas materializam os escopos das variáveis;
elas são "porosas", dado que a interação controlada pode ocorrer através da membrana.

Para conservar a localidade em regras de redução, as moléculas têm uma capacidade de
comunicação extema usando um mecanismo de cantara de vácz/o que isola algumas
capacidades de comunicação e as deixam livres na membrana de forma reversível. como
um pré-requisito para a comunicação em soluções fechadas.

2.1.2 Assegurando a Localidade e Adicionando a Reflexão

As interações da CH.AM são locais desde que as moléculas se desloquem de uma solução
química e até que elas se encontrem em pares e reajam. Assumindo que as regras químicas
têm domínios desconexos, a COAM também tem interpretação operacional: todas as
moléculas passam para um local de reação associado às suas regras, onde elas são
disllibuídas, comparadas e prontas para reagir.

Sob esta interpretação, entretanto, a COAM não é muito concorrente: a comunicação é
centralizada em uin conjunto Hlxo de regras de reação e o gerenciamento de cada regra é
complexo. Assim, como o número de diferentes formas de moléculas esperadas pode
crescer arbitrariamente, seria melhor ter uln número considerável de regras de reação mais
simples.

Em resumo, o modelo da máquina química abstrata reflexiva (RCHAM ReWmfl,e
Chemica/ ,4bxü'czcf .A/ac/zízze) é obtido da COAM genérica assegurando a localidade e
adicionando a reflexão:

e /oca/idade: significa quc toda mensagem pode ser consumida por, no máximo, um
grupo de regras químicas, deHlnidas estaticamente, e que forneçam somente serviços
de sincronização mínima entre mensagens pendentes.
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reWexâo: é adicionada pemlitindo que as reações ampliam uma solução química,
com novos nomes, por meio de suas regras de reações exclusivas. Isto leva esse
modelo a ser computacionalmente completo.

2.1.3 Joln-Cb/cz//zls e a Máquina Química Abstrata Reflexiva

Agora veremos uma idéia geral dos mecanismos da RCHAM. A deHmição fomlal será vista
na proxima seçao.

Esse modelo filnciona numa solução de alta ordem, 'í) f- P' , abrangendo dois conjuntos de
conjuntos. As moléculas P' representam os processos em execução paralela e as reações 'D
definem as regras de reações ativas.

Os nomes de canais podem ser usados tanto como endereços para enviar mensagens quanto
como conteúdo de mensagem. Neste sentido, OJoizz-ca/cu/ui pertence à família dos cálculos
de processos com mobilidade de nome.

Consideramos x<y> para expressar que o nome y está sendo enviado pelo nome x.
Recorrendo à notação química, um áfo/no é uma mensagem pendente x<y> e uma
ca//zpos@ão de moléculas consiste em várias submoléculas acopladas pelo operador "l" de
paralelismo. As moléculas podem ser aquecidas em outras menores de torna reversível.

Como um primeiro exemplo, considera-se um programa de impressão que manipula os
pedidos de impressão solicitados pelas estações de trabalho. Assume-se que a interface do
programa de impressão consiste em duas portas: /eí/zzrcz e »aba//zo. As impressoras livres
como, por exemplo, a /asar, enviam seus nomes pela porta chamada /eífzzra, enquanto os
usuários enviam os arqzzívos como, por exemplo, l e 2, para serem impressos pela porta
chamada üaZ)a//za.

F
[

teitura<laser> , trabatho<1> , trabalho<2>
teitura<laser> \ trabatho<1> , babalho<2>

(1)
(2)

Há três átomos (/eí/t/ra</ases"> , ü'aóa//zo</> e üaóa//zo<2>) na solução química acima em
(1) e um átomo (á'aba//zo<2>) e uma composição de moléculas (/eí/arar/aser> l
rrczba//zo</>) em (2), onde a molécula liga a impressora /aie/" e o arquivo 1 . A equivalência
estrutural ;e relaciona as duas soluções ainda sem reação.

Considere Z) ou / » P, uma reação consome moléculas compostas que compara um padrão
de união J e produz novas moléculas na solução química que são copiadas do processo /",
onde os parâmetros fomlais de J tenham sido instanciados para os valores transmitidos.
Continuando o exemplo,

D 'y leitura<impressora> \ trabcLtho<cLrquivo> > impressora<arqttivo>
16



adiciona-se uma reação que compara impressoras com üabalhos e então envia o arquivo
para a Impressora.

Agora, adiciona-se esta reação química para a solução anterior, podendo então ser usado
para consumir a composição da molécula e gerar um novo átomo.

D
D

F
F

teitura<taser> \ trabalho<1>, trabalho<2>
taser<1> , trabalho<2>

Perceba que o não detemlinismo é induzido por +, que pode selecionar /rapa//zo<.7> ou
rraba//zo<2>, mas na verdade é executado pela redução.

O modelo é reWexivo, isto significa que as reações podem ser criadas dinamicamente. Isto é
feito por um último tipo de molécula: a deHmição de molécula, def D in P, que pode ser
aquecida em duas partes: uma nova reação D e uma molécula P. Neste caso, as novas
portas deHmidas podem ser usadas em D e P. A solução considerada pode vir de uma
molécula simples com as seguintes regras estruturais:

F
F
F

def D in /ei/ura</aser> 1 /raócz/Ao<.7> 1 üczZ)a//zo<2>
/e//ura</ase/.> 1 üczba//zo</> 1 baba//zo<2>
leitura<laser> , trabalho<1> , trabalho<2>

D
D

2.1.4 Sintaxe e Escopos

Nesta seção, apresentamos a sintaxe do./oízz-ca/ciz/as e os escopos para as suas variáveis

Nomes

O./oi/z-ca/ctz/ui é um cálculo de passagem de nome. Sqa N um conjunto contável de nomes
de portas, as variáveis de nomes são escritas em letras minúsculas para representar os
elementos de N e as n-uplas de nomes são representados por xi, x2, ..., x. C N.

Os nomes, que são os únicos valores no ./oí?z-cíz/clz/ui, obedecem a um escopo léxico e
podem ser enviados nas mensagens. Seguindo o mesmo tratamento do clálculo de processos,
usamos as palavras nome, variável, porta e canal altemativamente.

Os nomes podem ser usados para formar mensagens que carregam alguns outros nomes,
por exemplo, x<lz,v>. A aridade de uma mensagem é o número de valores que estão sendo
carregados, neste caso, dois. Enquanto isto não for necessário no ./oí/z-ca/cu/ui, assume-se
que, para qualquer nome dado, o número de argumentos é o mesmo em toda a mensagem e
eln todo padrão de união. Por exemplo, sqa x<> 1 P e suponha que P abranja qualquer
processo do Joi/z-ca/ctz/z/x, então, implicitamente, exige-se que todas as mensagens sobre x
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emitidas em P também sejam x<>, excluindo processos que possam enviar mensagens
.r<z/> ou x<u,v>. Isto equivale a anexar uma aridade para todos os nomes e considerar
somente os processos que tenham mensagens com aridades compatíveis. Assume-se que há
umznúmero-infinitodenomeslara:cadaaridadeaanotíição NifusadãparããBubêoÚunto
de nomes nulos, isto é, nomes em N com aridade nula.

Processos e de8inicões

A gramática para o ./oín-ca/czz/us é deHlnida por indução na Figura l
categorias de termos: osprocessos e as di:/imições.

Ela contém duas

P
.x<'y.z, ..., v«>
def .Z) in P
plp"
0

processos
mensagem
deHiniçãolocal
composição paralela
processo nulo

D deHlnições
regra dereação
conjunção de deHmição
definição nula

J>P
DÀD'
T

/ padrões deunião
mensagem padrão
união de padrões

xql, -., y«>
/II''

Figura 1 -- Sintaxe do Joí/z-Ca/clz/rzs

Um processo P' pode ser

©

©

e

©

a emissão assíncrona de uma mensagem poliádica .r<v/,
a deânição local de novos nomes por def Z) in /';
a composição paralela de processos /' l p'; ou
o processo nulo 0.

Uma definição Z) pode ser

' uma regra local J > P que compara uln dado padrão de união / e o associa a um
processo condicional P;

' a composição de dehnições ligadas pelo operador "; ou
. a deHlnição nula T.

Um padrão de união /pode ser
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©

e
uma composição paralela de mensagens formais q/, -., J/->; ou
um padrão de união da forma /z, quando ele liga n mensagens.

DeHlne-se a precedência dos operadores de fomla que os processos e definições da sintaxe
abstrata dolol/z-ccz/cu/z/s sejam mostrados como tempos concretos, com parênteses quando
há uma ambigüidade. Para simplificar a notação, assume-se que os construtores binários l e
A soam associativos à esquerda e que a composição paralela limita mais que a deHlnição
local. Por exemplo,

def
= def

x'o [' 0 in#x> 1 z'c" l defz:o b 0 in iç<> 1 z'c'
x'c" [:' 0 in 0Kx> 1 z'o" l (defzo [' 0 in (x'o l z':o»)

Escopos e Substituições

Intuitivamente, as regras locais definem como as mensagens são consumidas com o
fornecimento de padrões de união que engatilham processos condicionais. Elas podem ser
consideradas como uma extensão de funções nomeadas com sincronização. Por exemplo, as
vaüáveis de nomes/e x no processo def/<x> > P/ in & obedecem às regras de escopo
léxico similar às variáveis./'e x no processo let.A = ei in e2 encontrado em linguagens de
programação. Geralmente, os nomes que apareclem num processo P podem ser capturados
pela definição de fechamento. O único limitador é o padrão de união J = x<v/, y2, .-, v.> l

Mas, o escapo de seus nomes depende de sua posição nas mensagens.

e Os parâmetros formais v/, vz, ..., v«, que são recebidos em J, são limitados no
processo condicional correspondente. Eles devem ser distintos dois a dois.

© Os nomes x, que são definidos parcialmente em /, são limitados recursivamente em
todo o processo de deHlnição def -D in P', ou seja, no processo principal P e,
recursivamente, em todo o processo condicional dentro da deHmição -Z). Eles podem
aparecer no máximo uma vez em todo o padrão.

As variáveis recebidas vr/:/7, as variáveis definidas vd/:/7 e vd/Z)/ e as variáveis livres
vl[.D] e v]jP] são especificadas por indução estrutura] na Figura 2.

Processos vlrx<v/, ..., v.>]
vlÍdefZ) ín P]

vlFPIPI
vlÍ0]

def

def

def

def

def

def

def

{ x, y/, ..., v. }

(vllP] U vlrZ)]) \ vd]Z)]
vlrF'] U vlFPI
a

Definições vlfJ /:' p']
vila"01

vlÍrl

vd[4 U (v]EP] \ vrrJ])
vlÍZ)] U vlrZ)l
a

19



vr[/ > P]
vrÍZ) WDD l

vrr7'l

def

def

def

vd[4
vd[Z)] U vdrZ)]
a

Padrões de
união vd[x9/, ..., .y«>] def

def

def

def

vdlJ l JI vdld U vdlll

vrt)Ky/, ..., .p.>]
vr[/ ] J ]

{ .P/, ..., .P« }

vrlll u vrlll

Figura2 Escopos do Jo/íz-(=aZczz/i/s

As condições para as ocorrências de nomes nos padrões de união forçam duas restrições

e nenhuma variável recebida pode aparecer duas vezes no mesmo padrão J, o que
evita a comparação de nomes e garante que os padrões de união pemlaneçam
lineares; e

e nenhum padrão pode unir várias mensagens para o mesmo nome deHlnido, o que é
menos importante mas simplifica algumas discussões.

Pode-se usar a conversão
qualquerpadrão de união.

a para garantir que nenhum nome apareça duas vezes em

2.1.5 Semântica Operacional

Nesta senão, apresentamos a semântica operacional para oloí/z-ca/c /us

Soluções Reflexivas

O estado da computação é a solução química. Ela consiste em dois conjuntos separados, /)
e /). de conjuntos de moléculas e é representado por Z) f' /) Do lado direito, P é um
conjunto de processos em execução e do lado esquerdo, Z) é um conjunto de conjuntos de
regras ativas. As definições ativas em O são regras de reação que deHmem as possíveis
reduções de processos. Os processos el-n execução em P representam o estado da
computação. Esses processos interagem de acordo com as regras de reação que são
enfatizadas nomeando a máquina reflexiva.
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Regras químicas para o R.CHAM

As semânticas estão deümidas na Figura 3 como
füncliona em âagmentos de soluções-reflexivas:

uma colação de regras químicas que

STR-JOIN
STR-NULL
STR-AND
STR-NODEF
STR-DEF

F- pl /"
1- 0

o"o' F-.
T F-.

f- def Z) in /''

P,P
F

o,o' F-.
F

Z)o;ú F-Po;ú

RED ./> P F-J'aw J'> /'' F- /''aw

Condições para as substituições:
STR-DEF a.ü instancia a porta de variáveis vdIN] para distinto,

nomes livres: Dom(a ú) n vila f- /l = a onde O f- Pé a solução
inicial

RED a'w substitui os nomes transmitidos para variáveis recebidas
distintas vr[4

Figura 3 A máquina química reflexiva (RCHAl\l)

As primeiras quatro regras estruturais determinam que os operadores l e A soam
associativos e comutativos com unidades 0 e T. A regra estrutural STR-DEF estabelece
reflexão com disciplina de escapo estático: na direção do aquecimento, um processo de
deHlnição pode avivar suas regras de reações locais, fomecendo novos nomes que são
substituídos por suas variáveis deümidas. No lado do resfhamento, as regras de reação
podem ser dobradas no processo, desde que seus nomes definidos apareçam somente
naquele processo e naquelas regras.

A regra de redução RED descreve o uso das regras de reações atiras / > P' que aparecem
no lado esquerdo da solução química. Para toda regra de reação deste tipo, o passo de
redução corresponde ao consumo de uma composição paralela de mensagens que compara
/ e libera uma cópia do processo condicional e associado onde os nomes enviados são
substituídos pelos parâmetros recebidos. A regra de reação J > P é inalterada à esquerda e
pode ser usada mais tarde nos passos de redução futuros.

2.1.6 Exemplos

Nesta seção, veremos alguns exemplos de processos e deHJniÇÕes e uma descrição intuitiva
de seus significados. Estes exemplos foram extraídos dc [FGLMR96].
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Este primeiro exemplo de definição retransmite mensagens de um nome para outro

.I'- detx<;zP-E' )Kzz::-iTr'Q

O nome .y é livre em P, enquanto o nome x é limitado. Operacionalmente, a regra x<zz> >
y<z/> recebe qualquer mensagem enviada para x e envia a mensagem com o mesmo
conteúdo param. Assim, o nome x comporta-se como um retransmissor para.y. Ele pode ser
usado em Q através de .y enviando mensagens ou como valor nas mensagens.
Independentemente do contexto, a semântica do./oí/z-ca/cu/as garante que toda mensagem
emitida por x será encaminhada para .p que transfomla os nomes x e .p em sinónimos.
Estendendo nosso exemplo de retransmissão, podemos fazer uma transmissão múltipla de
uma mensagem, encaminhando-a para vários nomes:

P = defx<u> x/<u> 1 x2<u> l xn<#> in Q

Toda mensagem x<v> emitida em <2 produz n mensagens, para serem recebidas por n
diferentes agentes na computação de fechamento.

Num segundo exemplo, assumimos a existência de valores básicos como inteiros
uma especificação pode ter a seguinte fomla:

Assim,

defp/"f/zr<x> > ... in p/"í/zf<3>

Para imprimir alguns inteiros em ordem, precisamos que a impressora retome alguma
mensagem de conclusão de impressão. Assim, a impressora retoma um canal k para cada
trabalho:

def.prí/z/<x,#> > #<> in def#<> prinf<4,k'> in prí/z/<3,k>

Na prática, o controle seqüencial é tão comum que merece um reHlnamento sintático para
tomar a continuação implícita. Assim, temos:

def print(x) > reply to print in print(3); print(4)

Os nomes síncronos são escritos como "x" e "print" em vez de "x" e "pr/n/" para sabermos
que eles estão carregando um canal k de continuação implícita. Ao longo do trabalho,
usaremos Ã:- para nomes livres e as seguintes traduções:

X<'y/, ..., vn>

reply rJ, ..., PC. to x

def

def
x<?/, ..., v,., k*>
Ã,.<r/,..., K.>

em padrões de união J
em processos condicionais P

Para a chamada, são introduzidos o let, sequências e chamadas aninhadas
22



x< r/,..., Hn>
z'« = x(r/, ..., Kn) ín P

lefü;TiíP
zz. = r/,

x(r/,

def

def

dõf

def

def

let v/,
def k<zz/,

let lz.r = r/ in let az =
def #'o > P in x<r/,

v. = rJ, ..., Kn in x<v/,
zz.> > Pinx<rJ,let tz/,

let zz.r, inP

2.1.7 Reduções

As duas próximas subseções utilizam-se da oóxe/varão .Z abaixo que prepara a
identificação de processos e soluções simples de moléculas. A partir de soluções químicas
abstratas, pode-se aplicar repetidamente as regras de aquecimento até se obter dois
conjuntos de conjuntos unifomies de definições simples de condições e mensagens simples.
Assim, pode-se resftiar esta solução usando as regras STR-J0/7V' e S77?.d7VZ) e finalmente
STR-DEF lura vez.

Observação ll : Toda solução química é equivalente estruturalmente:

8 a uma solução completamente aquecida que contenha somente regras de reação
simples e mensagens {... .4 > 4, ...} F {... xl<uí/, ..., ul.>, ...}

© a soluções correspondentes que contenham um processo simples e resâiado ç3 f--
{def A4 > Pj in ]Txi<zzf#, ..., zzi,,>}

A análise de reduções químicas é especialmente simples em soluções completamente
aquecidas quando se deve unir algumas mensagens pela regra sm-iow para comparar um
padrão de união.

2..2 Dista'ibuted Joio-Calculas

Esta seção mostra uma fomla de ./oi/z-ca/ct//us mais explícita para a programação
distribuída. As computações dislHbuídas, soluções químicas ou máquinas, podem se
comunicar sobre uma rede assíncrona. Parte da computação pode migrar de uma máquina
para outra.

O Joí/z-ca/cu/zzi é estendido com localidades e primitivas para mobilidade. O resultado --
dísüióu/ed./oi/z-ca/cu/us pemlite expressar agentes móveis que podem se deslocar entre
as maquinas.

A novidade do dísü'íbufed./oí/z-ca/cl//z/s é a introdução de localidades as quais contêm um
grupo de processos e definições que podem se deslocar de uma máquina para outra. Os
agentes móveis, representados por localidades, podem conter subagentes que são
representados por localidades aninhadas. Quando uma localidade se desloca, todas as suas
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sublocalidades se deslocam com ela, por isso, as localidades são organizadas em uma
arvore.

2:2-1+oluções Distribuídas

Uma visão estática e uniforme de distribuição será apresentada. Processos e deHlnições são
agrupados em /occz/idades. Informalmente, toda localidade é mapeada para uma máquina --
soluções químicas.

Uma máquina química reflexiva e distribuída (DRCHAM Z)fsülZ)z//ed C/zemíca/ .4óxüacf
À/ac/zízzes) é um conjunto de conjuntos de DRCHAMs. Em vez de usar notação de
conjuntos de conjuntos aninhados, uma situação global do DRCHAM é representada como
várias soluções D F-o (2 da DRCHAM separados por um operador ll associativo e
comutativo que representa composição global. Cada solução global é comentada com um
rótulo i2) diferente para referências no texto. Na próxima seção, estes rótulos serão mais
bem detalhados.

Cada solução Z) f-a (2 da DRCHAM pode se desenvolver intimamente pelo uso das
mesmas regras químicas do./oi/z-ca/cu/z/i (Figura 1), ambos por rearranjamento estrutural e
por passos de redução. Tecnicamente, a lei de contexto químico é estendida para
possibilitar a computação em qualquer solução local. Partes inativas do contexto são
mantidas implícitas. Assim, as mesmas regras químicas se aplicam sem alterações. Mas, as
condições de substituições em SZR-DEIF (Figura 3) agora requerem que os nomes globais
recentes soam substituídos por nomes deHlnidos.

As soluções locais podem interagir umas com as outras usando uma nova regra de redução
química que opera para pares de soluções:

COMM F.p x<v/, ..., v«> ll J' > P F-'v -''' F.p
(quando x c vdj4)

11 / > /" F'-v x<ví,

Esta regra modela a comunicação global. Ela declara que uma mensagem emitida em uma
dada solução (p no nome da porta x, que é definido remotamente, possa ser encaminhada
para a solução y que contenha a definição de x. Mais tarde, esta mensagem pode ser usada
na y para unir uma composição paralela de mensagens que comparam J e então consumida
usando a regra REI).

Agora será considerado somente o DRCHAM bem formado, ou sda, onde todo nome é
definido em, no máximo, uma solução local. Se a regra .S'TR-Z).EF' afeta somente soluções
locais então esta condição é claramente fechada pelas reduções químicas. Com esta
condição, a regra COAM é detemlinística, estática e de comunicação direta.

O caminho das mensagens é mantido implícito no cálculo. Fonnalmente, há uma função
parcial que inapeia todo nome para sua solução local de deHtnições. Este mapeamento de
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nomes de portas para localidades não será afetado para nenhuma redução. No texto, a
notação /oc(3ç) é usada para representar a localidade de x. Agora veremos um exemplo
simples de computação distribuída.

Pawaaem remota de mensagem

Neste exemplo, que envolve várias soluções locais, considera-se o exemplo de um
programa de impressoras da Seção 2.1.3. Agora, assume-se que há três máquinas: uma
máquina servidor s que hospeda o programa de impressão, uma impressora laser .p que faz
os registros para o servidor e uma máquina usuário u onde alguns pedidos de impressão
serão requisitados. Como na Seção 2.1 .3, temos:

D leitura<impressora> \ trabalho<arquivo> 1> impressora<arquivo>

e considere /'' representando o código da impressora. Temos a série de passos químicos

/aiez"':r' > ]:'' FP /eí/ura</axer> ll F . üaóa//zo<.7>

fraca//zo</> ll /ase/'</' > P f-, /e//ura</aser> ll F..
fraca//zo</>, /ei/urcz</aser> ll /aye/<P > /" f-P ll f- .
/ases.7> ll /a$e/'';P' > P f-P ll f-.

/ase,'<P' > P f-, /aser<.7> ll f-:,

COMM
- D

COMM
- D

'":i111'D
co3"w D

O primeiro passo encaminha a mensagem üaZ)a//zo<.7> da máquina usuário z/ para a única
máquina que define /rapa//zo, o programa de impressão s. Por outro lado, o segundo passo
encaminha a mensagem /eí/u/"cz</axer> para o programa de impressão. No próximo passo,
ocorre sincronização dentro do programa de impressão entre estas duas mensagens como
um passo de redução local. Como resultado, uma nova mensagem no programa de
impressão é enviada para a impressora laser onde a mensagem pode ser encaminhada e
entãorecebida.

2.2.2 Localidades

As localidades no dís/r/bzz/ed Joín-ca/czz/us são representadas como definições sintáticas
(quando elas migram) ou como soluções químicas locais (quando elas interagem umas com
as outras). Estas estruturas são chamadas no//zes de /ocíz//Jades.

Os nomes de localidades são valores de primeira classe que identificam esteticamente uma
localidade. Assim como nomes de canais, os nomes de localidades podem ser criados
localmente, enviados e recebidos em mensagens. Para introduzir novas localidades. a
sintaxe de deÊlnições do./oin-ca/cu/ui é estendida com novo construtor de localidade:
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D definições
regra de reação
conjunção de deHmição
definição RHila
(sub)localidade

J>P
DÀD'
1'
a[-D" : p']

]ngura4 Sintaxe de definições do dfsfrló fedia//z-ca/cz//zzs

onde Z)" liga todas as deHmições da localidade que são visíveis fora da localidade. /'" é o
código de execução da localidade e a é o nome deHlnido que identiHlca unicamente a
]ocalidade. Informalmente, a deâlnição a[.Z)" : .P] corresponde à so]ução ]oca] {.Z)-} F.P '

A relação de sublocalidade é deHmida como: F.P é uma sublocalidade de f-.P , onde y é um
preHlxo de q). Os DRCHAMs são conjunto de conjuntos de soluções rotuladas cujos rótulos
q) são todos distintos, preHixados e identificados unicamente por seu nome de localidade
mais à direita, se existir. Estas condições asseguram que as soluções ordenadas pela relação
de sublocalidade fomiem uma árvore.

Esta associação é representada pela nova regra estrutural STR-LOC

STR-LOC a]Z) : ]''] FP + F-. ll {.o} }--.. {p} (a resfriado)

A definição -Z) pode conter deHlnições de sublocalidades resftiadas e a condição garante que
Z) captura, sintaticamente, toda a subárvore de sublocalidades na localidade a.

Na direção do aquecimento, a semântica deste novo construtor de deHlnição é criar uma
sublocalidade da localidade atual que inicialmente contém uma definição simples Z) e um
processo simples em execução /"

Na direção do resfhamento, STR-LOC tem um efeito congelante sobre a localidade a e
todas as suas sublocalidades.

2.2.3 Imigração

A migração pode ser expressa como uma relocalização dos ramos na árvore de localidades.
Para introduzir migrações, a sintaxe de processos do Joí/z-ca/c&l/ui é estendida com a nova
primitiva de migração:
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P
.r<'.Z, ..., 'Va>
def.D in P
'pl'p
0
go<b,lpp

processos
mensagem
deHmição local
õõinposiÇã(iParalelã
processo nulo
migração

Figura 5 Sintaxe de processos do dfsírióz/fedloi/l-ca/czz/ns

e com uma nova regra de redução que opera sobre duas soluções químicas

GO a[Z) : P ] go<ó,#>] F-P ]] h-vÓ F-, ]] a]-Z) : .P ] # 'o] F-.rÓ

Informalmente, a localidade a se locomove de sua posição inicial, Qa, na árvore para uma
nova posição, yóa, logo abaixo do nome de localidade ó passado como argumento. A
solução F-vó é identiHlcada pelo nome relativo ó. Uma vez que a chega, a continuação #.e>P
é liberada e engatilha a computação local. No caso da regra STR-LOC ter sido usada
anteriormente para resftiar a localidade a dentro de uma definição, sua condição (a
resfriado) força todas as sublocalidades de a a migraram ao mesmo tempo, como um todo.
Isto é o suficiente para garantir que uma localidade não migra para uma de suas
sublocalidades.

Na prática, o controle sequencial é tão comum que algumas sintaxes tomam a continuação
implícita. Assim, podemos escrever go(a) em vez de gola,#>

A sintaxe, o escopo e a semântica operacional completa do dís/ríóa/edloín-ca/clz/as estão
no Apêndice A.

2.2.4 Exemplo

O exemplo a seguir refere-se à arquitetura cliente-agente-servidor

O oposto de trazer código é enviar a computação para um servidor remoto. O cliente define
o pedido que vai até o servidor, o pedido é executado no servidor e o resultado é retomado
ao cliente. Isto pode ser expresso pelo lado do cliente pelo seguinte processo:

def f(x,s) > {go(s); reply to flin f(3,J.«,odor)

No código acima, como f é um nome síncrono, a computação remota retoma uma tripla de
valores. No entanto, o resultado deve conter dados arbitrários alojados durante a
computação ou mesmo dados ativos (processos com estado interno). Na arquitetura cliente-
agente-servidor genérico, o servidor não pode retomar um ponteiro para o dado, devendo
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também mover o dado e o retomo do código para a localidade do cliente. Para ilustrar isso.
considere um agente que doca e usa uma célula de referência, new ce//, que é um servidor
de czpp/ef que cria uma nova célula e retoma seus dois conjuntos de métodos para atualizar
e'acessar:

def clF(x,s) >
def aIT : go(s);

let set , get = new.cen(a)
in set(computation(x»; go(c); reply get to f]]
0]

in ... f(3 , iewer) -.

in

A célula de referência é alojada dentro do agente da localidade a durante sua pemlanência
no servidor, podendo ser modificado como parte da computação do agente. Quando esta
computação temlinar, o agente retoma a estrutura de dado para o cliente usando a chamada
da primitiva go(c).

2.3 Linguagem do .Z)h/riów/ed Joím-Cb/cw/as

Nas seções que se seguem, apresentamos como os agentes móveis são representados na
linguagem do dísfríóu/ed/oilz-ca/cu/ui.

2.3.1 Termos e Denlnições

Definimos abaixo alguns termos e deHlnições que serão utilizados ao longo deste texto

Localidade introduz um suporte para a programação distribuída para o düüióu/edloizz
CCEICUIUS.

Sublocalidade uma localidade definida dentro de outra localidade

Mobilidade capacidade das localidades migraram de um domínio para outro

Processos funções usadas num contexto onde algumas ações são desenvolvidas sem o
retomo de resultados.

Expressões fiJnÇÕes usadas num contexto onde o retomo de um resultado é necessário

Agentes
localidade

uln agente contém um grupo de processos e definições sob o nome de uma
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Agentes Móveis agentes com a capacidade de mobilidade

Canais ou nomes de porta principal valor da linguagem do c/Esü'iburedjoin-ca/cz//UJ
Elesrpodem ser vistos como canais que carregam argumentos.

Biblioteca padrão do .Dhí/'ióiífed Joio-('a/ci//z/s - é a biblioteca que contém funções pré
definidas.

Servidor de nomes para desenvolver uma computação disüibuída, se faz necessário a
troca de alguns nomes. Isso é feito usando uma biblioteca construída chamada servidor de
nomes

Cliente - quando as execuções ocorrem em outro servidor de nomes diferente do servidor
de nomes onde estão definidas.

Servidor quando as execuções acontecem localmente no mesmo servidor de nomes onde
está definido.

2.3.2 0s Agentes

No dísüíZ)zz/Calo/ z-ca/cu/ui os agentes são representados por processos e expressões. Os
processos são executados de fomla assíncrona e não produzem resultados, enquanto que
expressões são calculadas de fomla síncrona e retomam valores. Assim, as expressões são
usadas quando há necessidade de um resultado e os processos quando as ações são
desenvolvidas sem a necessidade de haver um retomo.

Na biblioteca padrão do dís#íbu/ed./oi/z-ca/czz/as, temos definidos canais: nomes de porta
dos agentes que são utilizados para identiHlcação e comunicação entre agentes [FM99].
Usaremos no nosso trabalho os canais: echo (canal assíncrono que não retoma valor) e
prínt (canal síncrono que retoma um valor). Além desses canais, podemos definir novos
c;anais de acordo com a necessidade. Estes canais são usados para a comunicação com o
mundo extemo (temlinal) e entre agentes.

Assim, considerando A uma constante, temos que print(A) , que é uma expressão, e
echo (A) , que é um processo, são agentes no dls/ríózz/ed/oí/z-ca/ca/UJ.

Novos canais podem ser definidos, como por exemplo um novo canal quadrado que
retoma o cálculo do quadrado de um argumento e um canal cubo que retoma, da variável
resultado, o cubo de um argumento quando invocado com cubo (quadrado) . No
díxü"íZ)u/ed./oí/z-cíz/ctl/us, os novos canais a serem deHmidos são introduzidos pela palavra
chave "let" e o retorno do resultado de uma função é deHlnido por "='eply"
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let quadrado(x)
reply x:''x

let cubo(funcho)
let resta.atado(x)

reply funcho(x) t x in
reply resta-atado

No dísüióu/ed Joí/z-ca/cu/us existe uma biblioteca, servidor de nomes que, entre outras,
consiste de duas funções: uma para registrar, ns . .regíster e outra para procurar,
ns..lookup, valores arbitrários numa tabela global indexada por uma cadeia de
caracteres. Por exemplo, o seguinte programa contém dois processos em execução paralela,
um deles deHtne localmente um recurso (uma fiinção f que calcula o quadrado de dois
inteiros) e o registra sob a cadeia de caracteres "quadrado". O outro processo não está
dentro do escopo de f. ele procura por um valor registrado sob a mesma cadeia de
claracteres "quadrado", o define localmente em quad e o usa para imprimir algum valor.
No dfr»iózz/ed/oin-ca/cu/as, os processos são introduzidos pela palavra-chave "spawn" :

spawn {
let f(x) = reply x + x in

ns.registei("quadrado",f);
}

spawn {
let qual = ns.lookup("quadrado") in

prínt ( qual(2) )

Para não precisar modificar o programa em execução no servidor toda vez que precisamos
executar uin tipo diferente de processo ou expressão que envolva várias chamadas de uma
função, o dfsü'/bu/ed Joízz-ccz/cl//us introduz uma unidade de localidade chamada
"laca.ti.on''

Uma localidade contém um grupo de definições e processos em execução num mesmo
lugar e para toda localidade é dado um nome. Este nome de localidade pode ser informado
a outros processos e/ou agentes por meio de mensagens, registrado num servidor de nome.
assim como os canais. Eles podem também ser usados em prhnitivas que dinamicamente
tnudain a organização das localidades. No dí.çr/"íótzred./oí/z-c:íz/cu/us, a deHlnição de uma
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localidade é iniciada com a palavra-chave "loc" e terminada com a palavra-chave "end" e
os processos ou expressões podem ser iniciados dentro de uma localidade pela palavra
chave "init". Podemos, por exemplo, criar uma localidade chamada
esta'loclalídadõ:

loc esta localidade
with quadrado(x)

and cubo(x)
init

pr.ínt(quadrado(2));

reply
reply

x t x
quadrado(x) t x

end

do prínt ( cubo (2) )

>84

Esta declaração limita o nome de localidade esta localidade e dois canais
quadrado e cubo cujo escapo se estende dentro da localidade e na declaração seguinte,
do prime(cubo(2)). Ele também inicia um processo, print(quadrado(2)) ;, na
sua parte init. Este processo é executado dentro da loclalidade, em paralelo com o
restante do programa, no nosso caso, prime (cubo (2 ) ) . Como resultado, pode-se obter
84 ou 48, onde 8 é o resultado de print (cubo(2)) e 4 de
print(quadrado(2))

Computações distribuídas são organizadas como árvores de localidades aninhadas e toda
definição e todo processo estão pemianentemente anexados na localidade onde eles
aparecem no programa fonte. Um processo pode criar novas sublocalidades com um
conteúdo inicial que, uma vez criadas, impedem a introdução de novos conteúdos na
localidade pelo seu exterior. Na biblioteca padrão do díx/ríZ)zz/ed Joín-ca/cu/zzi, o canal
print:.string está deHmido para a impressão de uma detemiinada cadeia de caracteres
na tela. A seguir, apresentamos um exemplo de uma localidade com sublocalidades:

loc matemática
ini.t

loc quadrado
with qual( ) pr-ín t=str.íng ( " quadra do

reply
\n")

end
and cubo

wj.th cub( )
end

prín t=s tríng( '' cubo \n''); reply

in
cu-b( ) ; qual( ) ; cub(

end
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> cubo.
> quadrado
> cubos

Este programa derme três localidades tais que as localidades chamadas quadrado e cubo
são sublocalidades de matemática.

2.3.3 Comunicação

A comunicação dos processos ocorre por envio de mensagens através de canais. Os canais
podem conter zero ou mais valores e eles próprios são valores, ou seja, objetos de primeira
Ul\lÇlll.

Podemos exemplificar um processo simples de envio de uma mensagem por um canal
usando um clanal echo existente na biblioteca padrão da linguagem do dís/übz//edloízz-
ca/czz/u.y. Enviando um argumento "i" por este canal, obtemos como resposta a impressão
de "i" na tela:

spawn echo(.A)

spawn echo(.B)

> AB

Podemos exempliHlcar uma expressão simples de envio de alguns valores através de um
canal síncrono (print) existente na biblioteca padrão do dfsü'íbtz/ed Joí?z-ca/cu/ai.
Enviando uma mensagem que consiste em um inteiro "i", o canal imprime o "i" na tela e
retoma um resultado vazio para quem o enviou. No düü'íózzfed./oi/z-ca/cu/z/s, as expressões
são introduzidas pela palavra chave "do"

do pr.int (.A)

do prínt (B)

> AB

Os canais podem ser enviados como mensagens através de outros canais e retomados como
resultados. B assim que ocone a comunicação entre agentes. Para exemplificar isso,
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consideramos os canais cubo e quadrado dos agentes cubo(função) e
quadrado(x) definidos na seção anterior e enviamos o canal quadrado como
mensagem pelo canal cubo. O agente cubo (quadrado) é ativado quando o agente
prime( f ( 2 )Té'exêõütadõ Nêste hloüêntõ; õiaríÊümeiitoiZ iqiiadraãã sao enviados
para o agente cubo(função) que os utilizará para ülnalizar o cálculo da função
cubo (quadrado) que terá como resultado 8.

do let f = cubo(qu.atirado) in
Pr.int (f(2) )

> 8

2.3.4 Mobilidade de Agentes

O dfs/rfburedloízz-ca/czz/ux inüoduz as localidades as quais contêm um grupo de processos
e definições que podem se des]ocar de um lugar para outro. Os agentes móveis,
representados por localidades, podem conter subagentes que são representados por
localidades aninhadas. Quando uma localidade se desloca, todas as suas sublocalidades se
movem com ela, por isso, as localidades são organizadas em uma árvore, como ilustrado na
.Figura 6

No dísüióz/radial/z-ca/cu/zzs, a comuniclação ocorre por troca de mensagens e a mobilidade
ocorre quando as localidades se deslocam de um lugar para outro.

Figura6 Exemplo de Mobilidade de Localidade

A, B, C, D e E são localidades. As localidades D e E são sublocalidades de C e
a localidade C é uma sublocalidade de A. A localidade c é um agente móvel
que se desloca da localidade A para a localidade B, com todas as suas
sublocalidades.
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A execução dos programas no dís/ríó z/ed Joízz-ca/ctr/us pode ser distribuída em um
conjunto de máquinas heterogêneas que podem conter localidades, processos e deülnições
(que são os servidores). Todo processo ou expressão está sendo executado em detemlinada
máquina:'Nmntanta;emdeterminadalnlomentõ;€1êgpodeíií ãii©ãr ãEMma háqiiiiiã@arã
outra, sob controle da linguagem.

Desde que as (sub)localidades e definições estejam hierarquicamente anexadas às suas
localidades, as localidades podem se deslocar de um lugar para outro. Tais migrações são
engatijhadas por um processo dentro desta localidade. Como resultado de uma migração, a
localidade em movimento se toma uma sublocalidade da localidade destino.

Para exemplificar, vamos criar, no lado do servidor, uma nova localidade vazia "aqui" e a
registramos no servidor de nomes. Este nome será usado como o endereço destino para um
agente móvel:

loc aqui end
do ns.reg:íster("aqui",aqui)

No lado do cliente, vamos criar uma localidade "móvel" que define toda a computação
que deve ser executada no lado do servidor. O processo dentro de novel pega o nome
aqui, e então migra sua localidade para a localidade "aqui". Uma vez que isso acontece,
ele desenvolve a computação:

].oc novel
ini.t

let aqui
go(aqui);
let quadrado(x) = reply (x :''

pr.ínt (quadrado (2) ) ;

ns..lookup("aqui.") in

x) in

end

go é uma primitiva do dísüíZ)zz/ed ./oi/z-ca/ctz/t/s e, na nossa especificação, a primitiva
go(aqui) migra toda a localidade "novel" para o servidor aqui., como uma
sublocaJidade de "aqui" e então retoma. Depois disso, toda computação (chamada de
quadrado) é local no servidor aqui. Há somente três mensagens trocadas entre os dois
servidores: um para o pedido lookup(aqui), uln para a resposta e outro para a
migração.

A sintaxe completa da linguagem do di:ü'íbzz/edloín-ca/ctí/ui está no Apêndice B
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2.4 Conclusão

INçslEgaoítulo sob.eLBomalismos..a.máquina-4uímicaibstratl(CHAM), que descreve
semânticas operacionais de sistemas concorrentes, foi apresentada para entender o
formalismo do./oi/z-ca/cu/us que usa uma analogia com a química.

Adicionando reflexão à COAM, temos a máquina química abstrata reflexiva (RCHAM) que
representa o Joí/z-ca/ct//us. Posteriormente, sua sintaxe de processos, definições e padrões
de união, seu escapo e substituições de processos, definições e padrões de união e sua
semântica operacional de soluções reflexivas e regras químicas para o RCHAM bem como
suas reduções foram apresentados.

Adicionando disüibuição à RCHAM, temos a máquina química reflexiva e distribuída
(DRCHAM) que representa o dír#íóufed ./oin-ca/c /u . Posteriormente, uma nova regra

esüutural de localidade é adicionada à sintaxe de dentição e uma nova regra de redução
sobre migração é adicionada à sintaxe de processos, completando assim a sintaxe e a
semântica operacional do d&üíóu/edloin-ca/czz/ux.

Por âlm, a linguagem do dhü'ióufed ./oín-ccz/czz/u.ç é apresentada, mostrando como é o
comportamento dos agentes, que podem ser móveis, e como é feita a comunicação e a
mobilidade entre agentes.

35



Capítulo 3 -- Especificação do RDP (Rosa/# .Z)eZlve/y
Protocob

O Resta/f J)e/íve/7 Profoco/ [ES098] é um protoco]o proposto para a entrega confiável de
respostas às requisições de aplicações clientes localizadas em estações móveis. Este
protocolo é apropriado para serviços de rede baseados num estilo de interação pedido-
resposta e com processamento de pedido demorado.

3.1 Termos e Definições

Deâlnimos abaixo alguns tempos que serão utilizados ao longo deste texto

Rede Fixa porção da rede fornada por máquinas conectadas fisicamente

Máquina Fixa -- máquina conectada Hlsicamente à rede, com localização geográfica e
endereço de rede eixo.

Unidade Mlóvel (UM) máquina da rede cuja localização e ponto de conexão (endereço)
pode variar; é conectada à rede por meio de um canal sem fio.

Estação Base (EB) máquina conectada Hlsicamente à rede e responsável por manter
conectados à rede Hlxa todas as UMs, dentro de uma determinada região (célula).
Chamaremos a EB responsável pela célula onde se encontra uma UM de EB responsável
pela UM.

Célula área geográfica sob a responsabilidade de uma EB

.12'a/zd(!Ílr troca de dados entre duas EBs que transfere a responsabilidade sobre uma UM
quando esta se desloca de uma célula para outra.

h'lensagens as mensagens greet, derem, deregAck, update, request,
forwardresult e forwresAck serão mantidas cm inglês, pois são assim utilizadas no
protocolo original e padronizadas para outros protocolos de comunicação.

3.2 Modelo do Sistema

O Result Delivery Protocol [ES098] é apropriado para serviços de rede baseados no estilo
de interação pedido e resposta que exigem algum tempo no processamento do pedido.
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O protocolo RDP é baseado em um modelo indireto [BBIM93] em que as estações de apoio
à mobilidade atuam como representantes para todas as unidades móveis dentro de sua
célula, mantém parte do estado da UM e faz a üadução entre a comunicação com e sem flo.

O protocolo /zanúí(Zfé avivado quando a UM migra de uma célula para outra, ou seja, é a
parte do protocolo RDP que trata da mobilidade e, portanto, a parte que estamos
interessados em especiülcar e analisar.

No modelo do sistema em que o protocolo RDP atum existem dois tipos de máquinas: as
unidades estáticas (EB - Estações Base de suporte à mobilidade) e as unidades móveis
(UM). As unidades estáticas estão conectadas entre si por uma rede estática e conHlável e
assume-se que as EBs nunca falham. Cada EB pode se comunicar somente com as unidades
móveis dentro de sua célula. A EB guarda numa estrutura de dados, UM local, as
inforTnaÇÕes sobre as UMs dentro de sua célula.

As unidades móveis são computadores portáteis (desconectados da rede) que têm um
sistema de identificação único e que podem estar em um dos dois estados: ativo ou inativo.
No estado inativo as unidades móveis não conseguem enviar e nem receber mensagens. As
unidades móveis são capazes de migrar de uma célula para outra e quando entram em uma
nova célula, a UM envia uma mensagem para a EB da célula em que a UM está entrando,
com a identificação da EB da célula onde a UM estava. Com esta infomlação, a EB, da
nova célula, é capaz de iniciar o protocolo /zanúEoÚfcom a EB da célula antiga.

O RDP é baseado na noção de pro;g. Um proxp é criado na EB para uma UM que quer
interagir com servidores dentro de uma rede sem Hio. Os principais objetivos do praz são
prover uma localização Hlxa para a qual as respostas do servidor devem ser enviadas.
controlar e amlazenar os pedidos pendentes e entrega-los à UM. O pro.W é um objeto que
existe até que todos os pedidos enviados sejam recebidos pela UM correspondente, depois
disso ele é destruído. Durante o protocolo /za/zúh:!#, a nova localização da UM é atuahzada
no pro.W A partir de então, a mesma UM pode causar a criação de um novo pro;Q' na
mesma ou em outra EB, dependendo se ela migrou ou não. Entretanto, a UM tem, no
máximo, um proxy.

3.3 Hlipóteses do RDP

Assim como deHlnido no artigo original [ES098], o RDP possui as seguintes hipóteses

l A comunicação entre as EBs é conHlável e a entrega da mensagem não tem uma ordem
específica.

2. Todos as EBs são confláveis e nunca falham

3 Em qualquer momento, cada UM ativa está associada col-n exatamente uma EB
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4 Quando a UM está ativa ela deve enviar uma conHlmtação para todas as mensagens
recebidas da EB responsáve] pela célula corrente, e enquanto estiver inativa, não pode
responder a nenhuma mensageitl: Quandoí umrUM niigía= eütíe aélulãg;êlíjiõaê ser
considerada inativa tanto para a EB que está deixando quanto para a EB em que está
entrando, o período em que o protocolo /zandt:Úfestá ativado.

5 A UM é capaz de saber se uma mensagem da EB, que é responsável pela UM, é nova
ou uma reüansmlssão.

6. A UM deixa o sistema somente quando todas as mensagens recebidas pela EB
responsável pela célula corrente forem recebidas.

3.4 Visão Geral do RDP

O RDP é baseado na noção de pro;W. Para saber para qual EB ele deve encaminhar o
resultado de um pedido, o pro;ly guarda uma variável chamada LocCorr que é atualizada
com o endereço da EB responsável pela UM, sempre que a UM migrar. O pro.W também
guarda uma ListaPedidos contendo identiHlcadores de todos os pedidos pendentes
emitidos pela UM.

Para atualizar a LocCorr sempre que a UM migra, cada UM tem uma referência deproxy
(prof) associada à ela, que é gerada pela EB responsável pela UM. A pRef contém uma
referência (endereço da EB e um proa/D) para o praz anual associado com a UM.
Entretanto, quando a UM não tem um proxy (ou sqa, quando a UM não tem pedidos
pendentes), a pRef guarda um endereço nulo. Uma pRef também contém um indicador.
RI(pR .Ready /o .KÍ//pJ?(g que indica se o pro.W encaminhou o resultado de seu último
pedido pendente.

Toda vez que uma EB recebe um novo pedido de uma de suas UMs locais, ela checa se a
correspondente pRef tem o endereço nulo. Neste caso, um novo proa' é criado localmente
em nome da UM e a EB atualiza a pRef com seu próprio endereço e o proa/D do p/"o.W.
Caso contrário, a EB encaminha o pedido para o pro;W cujo endereço é mencionado na
pReí.e

Quando a UM migra de uma EBa para uma EBn, a pRef é manipulada pelo protocolo
/za/zdcÚ''e assim que completado, a nova localização da UM no proxy será atualizada. Isto
acontece porque a EBn enviou a mensagem update LocCorr para o pro;g. Quando a
mensagem update chega ao proiW, o pro.W atualiza a variável LocCorr e reenvia, para a
nova localidade todos os pedidos pendentes Guio resultado foi enviado para a UM e a
conâlnnação de recebimento do pedido pela UM não tenha chegado ao p/"oig'.
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Quando o resultado de qualquer pedido pendente chegar ao proa/, ele é encaminhado pela
EB responsável pela UM para o endereço mencionado na LocCorr e então entregue à UM
através de uma comunicação sem fio.

Em condições nomlais, ou seja, quando a UM está ativa e está em sua célula por um
período de tempo suHlcientemente longo, a chegada do resultado do pedido é reconhecido
pela UM através de uma mensagem forwresAck, que é encaminhada peia EB
responsável pela UM para a EB onde está o proxy. Uma vez que a mensagem tenha
chegado, oproxy marca que o pedido foi recebido e o remove da lista de pedidos.

Se a EB responsável pela l.JM não for capaz de detecta-la porque a UM está migrando, a
EB não reenvia o resultado do pedido, pois é o pro.W que reenviará o resultado assim que
ele receber a próxima atualização do endereço da UM.

Para cada EB, é prioridade o encaminhamento das mensagens de confirmação da UM para
a EB responsável do que iniciar uma nova transação do &cz/zalolÚ6 Isto evita que resultados já
recebidos pela UM secam reenviados para a nova célula. Além disso, assim que a EB
responsável recebe de outra EB uma mensagem de que a UM está migrando, a EB
responsável passa a ignorar mensagens futuras desta UM.

Pelo ponto de vista do proxy, até que ele não receba uma mensagem de confirmação de
recebimento do pedido pela UM, ele continua reenviando o resultado para toda EBn que Ihe
enviar a mensagem de atualização de endereço da UM. Assim, existe a garantia de que todo
resultado de um pedido chegará à UM, pois a UM não deixa o sistema com um pedido
pendente. O único preço a pagar por esta conHiabilidade é que, eventualmente, um resultado
pode ser enviado mais que uma vez para uma UM.

3.4.1 Exemplo de funcionamento do protocolo RDP

Nesta seção apresentamos um exemplo para ilustrar como o RDP trabalha

A Figura 7 mostra uma esüutura onde uma unidade móvel UM emite um simples pedido
para um servidor através da EBp, então migra para a EBa e mais tarde para a EBn.
Assumindo que este é o primeiro pedido da UM, seu prof não contém nenhum endereço. A
partir daí, um novo proxy é criado na EBp com sua vai.iável LocCorr atualizada para a
EBp e também o endereço na pRef atualizado para a EBp.

Toda vez que a l.JM migra e depois que o protocolo /za/id(2Óf está clompleto, a nova EB
responsável pela UM envia uma mensagem, update LocCorr, para o proxy que atualiza
avariávell.DeCorE.

Quando a resposta do pedido chega no proxy, a EBp entrega o resultado para a EB
mencionado na LocCorr, mesmo se durante o processo, a UM tenha migrado, como
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sugere o ponto de interrogação na Figura 7. Assim, que o resultado é entregue, del.pRef é
atualizado para verdadeiro, porque a lista de pedidos do pro.xy tem somente um pedido.
Como a UM migrou para ouça célula, o p/"oxp não recebe da EBa a confirmação de
recebimento dol)edidapela UMÍpor isso;vproWleenvia onesultada ãcí pedida todã&ez
que a variável LocCorr for atualizada, até que âlnalmente receba a confimlação de
recebimento do pedido pela UM.

Quando a EBn recebe o resultado do pedido com del..pRef = verdadeiro, ela atualiza
RKpR para verdadeiro no pRef da UM, entrega o resultado do pedido para a UM e espera
pela confirmação de recebimento pela UM. Assim que receber essa mensagem e se RKpR
ainda for verdadeiro, a EBn apaga o endereço da pRef da UM e envia para a EBp uma
mensagem de conflmlação de recebimento do pedido pela UM com del.J)roxy
verdadeiro. Finalmente, quando esta mensagem chega à EBp, oproxy é destruído.

servidor

pi'oxy

EBp

forvardrequest esu].tLocCoz'z'p- a

-cCorr:-P
LocCorz:=n

rpdateIP}

R::':- 'd:eg resultgreetl pq: .gg.prof

forçar'd
result

il nRef

EBa
forvresAck
del.proxy

EBn

Figura7 Exemplo de funcionamento do protocolo RDP

3.5 Protocolo /lama(táf

O Àanú&2Ófé um protocolo de comunicação enfie EBs que é executado quando uma UM
migra. No caso do RDP, seu principal objetivo é o de atualizar a infonnação sobre a
localização da UM.

O protocolo ÃízndcÚfé executado entre duas EBs, a EBo (EB de origem) e a EBn (EB de
destino) que, respectivamente, correspondem à EB que define a célula que a UM está
deixando e a EB que deHlne a célula que a UM está entrando.

Quando a UM entra em uma nova célula, ela registra-se, com a correspondente EBn,
enviando uma mensagem greet, contendo a identificação da última EBo responsável por
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ela. Anunciada para a nova EBn, a UM passa a responder somente às mensagens da EBn e
de nenhuma outra EB.

Quandra EBa receba a mensageingreet;elz en\Fleuma nengãgem deiéÍ)hrã ããntigã
EBo, requisitando a referência de pro;g' (prof) da UM e o desregistro da UM naquela EB.
No recebimento da mensagem derem, a EBo responde para a EBn com uma mensagem
deregAck, contendo a prof da UM, e então apaga a UM da sua lista de UMs locais.

De posse da lista de referência de pro.W da UM, a EBn se toma responsável pela UM,
colocando-a na sua lista de UMs locais e atualiza a nova localidade da UM com seupro.D/,
enviando uma mensagem update LocCorr para o pro;W, cujo endereço está na prof.

A UM não receberá a resposta do servidor se, durante o envio de forwardz'esult, ele
migrar de célula. Neste caso, o envio de forwardresult é reiniciado quando for
recebida uma nova mensagem update LocCorr. Isto garante que, em algum instante
futuro, a UM irá receber o resultado.

3.6 Mensagens

A seguir, apresentamos todas as mensagens que fazem parte do sistema, separadas em
mensagens do protocolo ÀczndcÚfe mensagens do protocolo RDP quando não há execução
do protocolo /zanarcZ8

3.6.1 Protocolo /Za/zíZ(!/lr

e

©

e

©

8

greet mensagem enviada da unidade móvel para a nova estação base
dereg mensagem enviada da nova estação base para a estação base antiga
deregAck mensagem enviada da estação base antiga para a nova estação base
update (atualização 1) tnensagem enviada da nova estação base para a estação
base do p/"o.W

update (atualização 2) mensagem enviada da estação base onde o proxy está
para o proxp da unidade móvel

3.6.2 Protocolo RDP sem .Híz/tdlzáy

. forwardresult (resultado do pedido 1) mensagem enviada do servidor para o
proxy da unidade móve]

. forwardresult (resultado do pedido 2) mensagem enviada do pro.W da
unidade móvel para a estação base onde o pz"oxy está
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e

e

e

forwardresult (resultado do pedido 3) mensagem enviada da estação base
onde o,proiW está para a estação base onde a unidade móvel está
forwardresult (resultado do pedido 4) mensagem enviada da estação base
onderutiidadaín6vet esta-para ãUhidadã:tííóVêl
forwresAck (reconhecimento do resultado do pedido 1) mensagem enviada da
unidade móvel para a estação base onde a unidade móvel está
forwresAck (reconhecimento do resultado do pedido 2) - mensagem enviada da
estação base onde a unidade móvel está para a estação base onde o proxy está
forwresAck (reconhecimento do resultado do pedido 3) - mensagem enviada da
estação base onde o proxy está para o pz"oxy
request (novo pedido 1) - mensagem enviada da unidade móvel para a estação
base onde a unidade móvel está
request (novo pedido 2) - mensagem enviada da estação base onde a unidade
móvel está para o novo proiy
request (novo pedido 2) -- mensagem enviada da estação base onde a unidade
móvel está para a estação baseonde o prol)/ está
request (novo pedido 3) mensagem enviada da estação base onde o pro.W está
para o pro.ry

request (novo pedido 4) mensagem enviada do proxy para o servidor

e

e

©

©

e

e

e

3.7 Especiülcação do R])P no .Z)is/riózz/ed Joio-('a/czz/us

Nesta seção, apresentamos a especiHlcação do protoco]o ]la/zúãgúf e de partes relevantes do
protocolo RDP no dfsü'/bufed./oízz-ca/ctz/ui. Para um melhor entendimento, enumerámos
cada linha da especificação e fazemos breve comentários de cada parte da especiHlcação.
Observe que algumas partes do protocolo não estão especificadas, mas explicadas, uma vez
que não são relevantes para o estudo proposto por este trabalho.

3.7.1 Especificação do protocolo &rz alzá7

Para um melhor entendimento do fiincionamento do protocolo RDP, apresentamos
graficamente o ftJncionamento do protocolo /za/zdo#; com as mensagens envolvidas no
sistema e a sequência de procedimentos. Posteriormente, a especiâlcação do protocolo
handoffnn distribtltedjoin-calctLlus sela ap esentada..

3.7.1.11 Diagrama do protocolo /za/zd(:Ór

Cada retângulo do diagrama representa uma localidade e cada seta representa a
clomunicação de mensagens entre localidades. A localidade da UM que estava anexada na
localidade EB antiga, agora está anexada (representada por uma linha que liga EB nova
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com UM) na localidade da EB nova e a localidade do proxy está anexada (representada
por uma linha que liga EB proxy com proxy) na localidade da EB proxy para representar
que a localidade da UM está sob o domínio da EB UM e a localidade do proxy está sob
responsabilidadadrlocalidade'EBWroxy;TegpectiRaüneatr

EB proxy

greet

Proxy

Comunicações:
] --, 2 EB nova:inicial(greet,UM,oldEB)
3 --- 4 EB (derem,UM)
5 --, 7 - EB.nova.retomo(deregAck,UM,prof)
9 --' 10 EB.atualiza(update,prof.UM,EB.proxy)
11 --., 12 Proxy:atualiza(update,prof.UM)

Ações:
l Quando a UM entra em uma nova célula, ela se registra com a EB, enviando para a EB
uma mensagem greet contendo a identiülcação da sua EB antiga (oldEB).
2 EB nova recebe a mensagem greet da EB antiga com o nome da EB antiga.
3 EB nova envia mensagem derem para a EB antiga pedindo para deregistrar a UM da
sua lista local de UMs e para enviar a prof da UM.
4 EB antiga recebe a mensagem derem da EB nova com os pedidos.
5 EB antiga envia mensagem deregAck para a nova EB com a prof da UM.
6 - EB antiga apaga a UM da sua lista local de UMs (UM local).
7 EB nova recebe a mensagem deregAck com a prof da UM.
8 EB nova inc]ui a UM na sua ]ista local de UMs.
9 EB nova envia mensagem update com a LocCorr para o Proiçy.
10 EB onde o Proxy está recebe a mensagem update com a LocCorr.
1 1 EB onde o Proxy está envia a mensagem update com a LocCorr para o Proxy.
12 ProiW recebe a mensagetn update com a l.ocCorr.
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3.7.1.2 Especificação do protocolo Àa/zí/(!Ór

.AsP.funçõesl seguirsâo funções de implel-tentação para ol)rotocolo 7za/zzihclÓ':que nãolerão
especiülcadas, mas utilizadas nas demais definições da especiHlcação. Podemos dizer que
estas deÊmições estão na solução do sistema.

[001] ..draga. Z;oca/C/M(C/=@EB)
[002] <Apaga a UM da dista ]oca] de unidades móveis da EB>

[003] 1nc/uj Z,oca/C/M(Z:,C%ZB)
[004] <]nc]ui a UM na ]ista ]oca] de unidades móveis da EB>

[005] Her@ca.pRe«C/]tZpRed
[00ó] <Verif]ca qua] é a pRefda UM e retoma a pReD"

[007] .d/ua/iza Cora:(Proxy,LocCorr)
[008] <Atua]iza, no proxp, a LocCorr com a atua] ]oca]ização da unidade móvel>

[009] Reenvia...pedidos(Proa, C//14)
[010] <Reenvia os pedidos pendentes da unidade móve]>

A seguir estão as localidades para a especiHlcação do protocolo /za/zúlk:l#: Estas localidades
são soluções separadas por ll (isto é, UM ll EB ll r'roxa) e que estão dentro da solução do
sistema:

[01 1 ] def Proxy[/'roxo /lra/íza(me/zi.arda te,p.Re(.EB, C/]td) ]/za/z({.verdadeíroO >
[0 1 2] .d /t/a/iza..LocCorr( "Pro.W']p.R(:C.E.B);
[013] .Ree-ia.pedídoi( "Proa 't C/Àd)
[014] " Pro.[p.artfa/íza(me/zs te,pR(:C.EB, (/Ad) l/zanc/Ja/soC9>
[015] H/zza/iza Cora("Proxy"]p.R((.EB)
[016] : 0]
[017] in /zamc/]aZso0

A localidade Proxy está deHlnida como uma conjunção de definições e um processo inerte,
ativando um processo condicional handfalsoO. Nas definições, temos uma reação [011]
que liga Proxy.atualiza composto com hand verdadeiro com Atualiza LocCorr e
Reenvia.pedidos, atualizando a localidade atual da unidade móvel no proxy e reenviando
os pedidos pendentes da unidade móvel. Temos outra reação [014] que liga Proxy atua]iza
composto com handfalso com Atualiza LocCorr, atualizando a localidade atual da
unidade móvel no proxy.

[01 8] def EB[EB (/zzeni derem, C,rA7) >
[0 1 9] Kerz@ca..P.Re« U]UPReg ;
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[020]
[021]
[022]
[023]
[024]
[025]
[026]
[027]
[028]
[029]
[030]

EB.novaletorno adere pack, UM,pReÊ \
Apaga.LocalUM(IUM. "EBn' )

'" EB .novajniciaKmetts.greet,UM.oldEB) >
EB ãntiÊãÇdétiàg;UM)

N EB.nova-retonto(meus.deregAck, UM,pReD >
Inclui.LocalUMÇUM,"EBtt')\
EB. atualiza(upda te,"EBn'', UM)

h EB. atualiza(meus.upda te,pRef. UM) »
Prmçy. atualiza(meus.upda te,pRef, UM)

in 0
0]

A localidade EBn está definida como uma conjunção de deânições e um processo inerte,
atiçando um processo inerte.

Na dentição temos quatro reações. A primeira reação [018] liga EB toga com
Verifica:prof. EB.nova:retomo e ApagaLoçalUM, verificando a pRefda unidade móvel,
engatilhando uma nova reação e apagando a unidade móvel da lista da estação base.

A segunda reação [022] liga EB.nova.inicial com EB.antiga, engatilhando uma nova
reaçao.

A terceira reação [024] liga EB.novaretomo com ]nc]ui LocalUM e EB atualiza.
incluindo a unidade móvel na lista da estação base e engatilhando uma nova reação.

A quarta reação [027] liga EB atua]iza com Proxy.atua]iza, engati]hando uma nova reação

[032] def UM[T
[033]
[034]
[035]
[036]

goÇEBb ;
han d-verdadeiro q \
EB.n ovajn iciatÇ gree t, UM, "EB' b

]in 0

A localidade UM é um agente Imóvel definido como uma deHlnição inerte e um processo em
execução que engatilha a migração, ativando um processo inerte.

3.7.2 Especificação do protocolo RDP

Para um melhor entendimento do funcionamento do protocolo RDP, apresentamos
graficamente o funcionamento do protocolo RDP, com as mensagens envolvidas no sistema
e a seqüência de procedimentos. Posteriomlente, a especiHtcação do protocolo RDP no
díxü'íó //ed/oin-ca/ct//t/s será apresentada.
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3.7.2.1 Diagrama do protocolo RDP sem /!a/zllklÓr

Cada-retângulo du diagrama: representa uma localidade e çadr3eta representa a
comunicação de mensagens entre localidades. A localidade da UM está anexada
(representada por uma linha que liga EB UM com UM) na localidade da EB UM para
representar que a localidade UM está sob o domínio da EB UM. A localidade do proxy
está anexada (representada por uma linha que liga EB proxy com proxy) na localidade da
EB proxy para representar que a localidade do proxy está sob responsabilidade da
localidade EB proxy. Uma outra localidade proxy está anexada (representada por uma
linha que liga EB UM com proxy) na localidade EB UM para representar que um novo
pro;y foi criado para uma unidade móvel que ainda não tinha um proxy e fez um pedido e
está sob responsabilidade da EB UM.

F - atualiza(LocCorr)

Proxy

crianovoproxy
encaminha novo

:E2Llewest

'ã sywm;=, « '

EB UM
forwardresult Hã1 28 apaga end proxy pRef

F

23

31 destróio proxy 30 forwresAck

EB proxy
UMem
handoff

32

forwres
Àck

20

19
foEwali
result

33 l l 18

::1
13 atualiza(LocCarr)
14 -reenviapedidos --. 18

Proxy
17 verifica se último ped
34 apaga pedido dalista
K inclui oedido na lista

:'que;q.L.,

l H
request

reWest G 24
forward
result

'B

request
A

25 26

16
fozward
resultM

15

Servidor
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Comunicações:
A --, B EB.novo.pedido(request,pedido,UM,proxy)
,D --- E Cria:novo.proxy(request,pedido,UM,proxy)
G - H- EB.'novoUedidõ.pl:axy(reqüest;pedida;pr(iíy)=
1 --, J - Proxy. novo..pedido(request,pedido)
L --- M -- Servidor.pedido(request,pedido)
16 --- 17 Proxy. resJ)adido(forwardresult,pedido)
18 --, 19 EB.resJ)adido..proxy(forwardresult,pedido,UMI,EB,Proxy)
20 --- 21 - EB.res.pedido(forwardresult,UM,EB,pedido)
24 -- 25 UM.pedido(forwardresult,pedido,EB,UM)
26 --, 27 EB.ackp.UM(forwresAck,ackp,UM,Proxy)
29 --' 30 EB.ackp..proxy(forwresAck,ackp,UM,Proxy)
33 --- 33 - Proxy. ackp(forwresAck)

Ações:
1 2 0 Pro.D/ recebe a mensagem update da estação base com a LocCorr
1 3 0 /'roxa atualiza a localização atual da UM com a LocCorr.
14 0 /'roO/ reenvia para a nova localidade todos os resultados dos pedidos que não
confirmaram recebimento pela UM. (vai para a 14).
1 5 0 servidor envia para o proa/ o resultado de algum pedido.
16 0 Proxy recebe o resultado de algum pedido pendente da l.JM.
17 0 Pro.D/ veriHlca se o resultado do pedido recebido é o último, se é o último envia
del..prof como verdadeiro, caso contrário, como falso.
1 8 0 /'roD, envia o resultado do pedido para a estação base do pro;W e o del..prof.
19 A estação base onde o Proxy está recebe o resultado do pedido e o del..pRef.
20 A estação base onde o Proxy está envia o resultado do pedido para a estação base da
UM cujo endereço está na LocCorr e o de].prof.
21 A estação base onde a UM está recebe o resu]tado do pedido e o de]..pRef.
22 Se del..prof é verdadeiro, seta prof RKpR como verdadeiro, caso contrário, como
falso, no pRef da UM.
23 Se a UM estiver em /zanclkÚ#l a EB não enüega o pedido
24 A estação base onde a UM está envia o resultado do pedido e o prof.RKpR para a

25 Se a UM não está em período de handoff. a UM recebe o resultado do pedido eo
prof.RKpR.
26 A UM envia mensagem de confirmação de recebimento do resultado do pedido
forwresAck, para a estação base onde a UM está.
27 A estação base onde a UM está recebe a mensagem forwresAck.
28 Se prof ]q.KpR continuar verdadeiro, a estação base onde a UM está apaga o endereço
de pro;g' da pRef.

29 A estação base onde a UM está envia a mensagem forwresAck para a estação base
onde o /'/"oxy está e envia também del..prof.
30 A estação base onde o Proxy está recebe a mensagem forwresAck e o del..prof.

UM
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31 -- Se del.prof é verdadeiro, a estação base onde está o P/"o.D/ destrói o Prox7 (acaba
aqulJ.
32 Se del.prof é falso, a estação base onde o Proxy está envia a mensagem
forwresAc](para:of'no)q7:
33 0 Proxy recebe a mensagem forwresAck.
34 0 Pro:xip apaga o pedido da lista local de pedidos (ListaPedidos) da UM.

A A UM envia um novo pedido para a estação base onde a UM está.
B A estação base onde a UM está recebe um novo pedido da UM.
C Verifica se já existe um Proxp da UM pela pRefda UM.
D Se a UM não tem um Pro;W, a estação base onde está a UM cria um novo Praia para a
UM, encaminha o pedido para o novo Proxy e envia mensagem update com o l.ocCorr.
E O Proxy recebe o pedido da UM e o LocCorr
F O Pro.D/ atualiza a LocCorr com o endereço da EB onde a UM está
G Se a UM já tem um /'roD,, a estação base onde a UM está encaminha o pedido para a
Estação Base onde o /'ro::W está.
H A Estação Base onde o Proxp está recebe o pedido.
l A Estação Base onde o Proxy está envia o pedido para o p/"o;g'.
J O /"roiW recebe o pedido.
K O .Pro.W inclui o pedido em sua ListaPedidos.
L O Proxy envia o pedido para o servidor.
M O servidor recebe o pedido.

2.7.2.2 Especificação de partes necessárias do protocolo RZ)/'

As fiinções a seguir são fiinções de implementação para o protocolo RDP que não serão
especificadas, mas utilizadas nas demais deHJniÇões da especificação. Podemos dizer que
estas definições estão na solução do sistema.

[00 1] dpczga. .toca/C/M(C,rÀ41.EB)
[002] <Apaga a UM da dista ]oca] de unidades móveis da EB>

[003] 1nc/uí .toca/C/M(C/M..EB)
[004] <]nc]ui a UM na ]ista ]oca] de unidades móveis da EB>

[005] Her@ca.p.Re«C/]MpRed
[006] <VeriHlca qual é a prof da UM e retoma a pReÊ'

[007] Cria -«.P««y(.EB, C/:M)
[008] <Cria um novo proxy na EB para a UM>

tQQ9 \ Inclui.pedido.prmcy(pedido,proWÜ
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[010] <lnclui o pedido da unidade móvel na lista de pedidos (ListaPedidos) do
proa»

[01 tFP/oüesla..peafdó(?edíórõ)'
[012] <0 servidor processa o pedido da unidade móve]>

[0 13] .draga.e«d:proa(C/Mp/"o«.p)
[014] <Apaga o endereço depro:ry da pReÊ'

[0 1 5] Oe/era.proa(Proa,, Ca14)
[01 6] <De]eta (destrói) o proxp da UM>

tQ \l \ Apaga.pedido.proJçyljpedido,PrmWÜ
[018] <Apaga o pedido da unidade móvel da dista de pedidos (ListaPedidos) do

provo'

[019] 4/t/a//za LocCorl{/'roxa,LocCorr)
[020] <Atua]iza, no p/"oiW, a LocCorr com a atua] ]oca]ização da unidade móvel>

[021] Reenvia..pedidos(Pro;g, Z./]]d)
[022] <Reenvia os pedidos pendentes da unidade móve]>

A seguir estão as localidades para a especificação das partes do protocolo RDP. Estas
localidades são soluções separadas por ll (isto é, UM ll EB ll Proas ll Servidor) e que estão
dentro da solução do sistema:

[023] let UM\UM.pedido(menu.forwardresul t,pedido,EB, UM) \
RKpR-verdadeiros »

del.prmcy-venda deiroÇ) \
EB. ackp UMÇ"forwresAck",ackp,UM,Proxyà\
RKpRJalsoO

'" UM.pedidoÇmens.forwa3:dresul t,pedido,EB, UM) \ RKpRJalsoQ »
EB. ackp UM(."forwresAck''.ackp, UM,ProxyÜ

'" UM.no-vo.pedido(pedido,UM,proxyÜ >

EB.novo .pedido (~" re que s t" ,pedido, UM,proxyÜ
UM.no vo .pedido Ç"pedido" , UM,prmcyÜ
goÇEB ) \
RKpRJalso0\
EB.n ova..}niciatÇ'' gree t", UM,EBÕ

\ in UM didoÇ"pedido".UM,prmcyb

[024]
[025]
[026]
[027]
[028]
[029]
[030]
[031]
[032]
[033]
[034]
[035]

A localidade UM está deHlnida como uma conjunção de definições e uin processo
execução que engatilha a migração, ativando a solicitação de pedido da unidade móvel.

em
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Na definição temos três reações. A primeira reação [023] liga a composição UM.pedido e
RKpR.verdadeiro com del..proxy.verdadeiro, EB.ackp.UM e ]iKpR falso, engatilhando
uma nova reaçao.

A segunda reação [027] liga a composição UM..pedido e RKpR falso com EB ckp.UM,
engatilhando uma nova reação.

A terceira reação [029] liga UM.novo..pedido com a composição EB.novo..pedido e
UM adido, engatilhando uma nova reação e podendo emitir um nave pedido.

[036] def ProxyÍPro;W.a/ua/íza(menu.arda te,pR(<.,EB, C/A4) l/za/zúr..verdadeíro0 >
[037] .d rua/Íza..LocCorJ( "Proxy/z ']p.e(Í-ZB);
[03 8] .Re«via.ped/dos("ProWn ", C/À4);
[039] /za/z d]aZsoO
[040] A ProiW.a/tza/íza(pR((EB, Z./Ad) ]/zanúr.JaZigO >

[041] .dfua/iza .LocCorJ< 'Proxpn ']p.R(:(. E.B)
[042] "Proxy.ac@(mezzs.forwres.Ack,acÀp) >

[043] apaga.p.dado.proxy(ac@, "Pro«yn ')
[044] " Pro.W.rei..pedido(mini.forwardresu.Zt,pedido) l z//fino..pedídoO >
[045]de/J.R({C.verdadeiros
tQ46À EB.!es.pedido.proxy(Itens ardresult,pedido, UM. aux,

EB. au)c, "Prmçytt' )
r'' Praz.Jes.pedido(menu.forwardlesul t,pedidos

nao.ultimo.pedidos >

[047]

[048]
[049]

del.pReflalsoq\
EB.res.pedido.proxy(menu rdresult,pedido,UM aux,

EB. al.ix, "Prucyn"')

0]

[050]
[051]
[052]
[053]
[054]
[055]
[056]

ultimo.pedidos
/'' Proxy.novo.pedido(.rnetls.re ques t,pedidos »

Inc lui.pedido.prmWljpedidoÜ ;
nao .u !time .pedido 0 \
Sewidor.pedido (menu.re que s t,pedidos

in /z«crlaZso0

A localidade Pro.W está deHlnida como uma conjunção de definições e um processo inerte,
ativando uin processo condicional handfalso0.

Nas deHlnições, temos seis reações das quais as duas primeiras reagem como no protocolo
/za/zah:!#: A terceira reação [042] liga Proxy.ackp com Apaga.pedido.proxy, apagando do
proxy um pedido cujo resultado já foi recebido pela unidade móvel.
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A quarta reação [044] liga a composição de Proxy. res..pedido e ultimo pedido com
del.pRef.verdadeiro e EB.resJ)adido..proxy, engatilhando uma nova reação.

]âí qiiinta'iêãçãã [047]1iga a composiçãããíPrõi5i..lresledido e nao.ultimo.pedido com
del..prof.falso e EB.res..pedido..proxy, engatijhando uma nova reação.

A sexta reação [051] liga Proxy ovo..pedido com ]nc]ui.pedido..proxy,
nao. ultimo..pedido e Servidor..pedido, incluindo um pedido da unidade móvel no prol? e
engatilhando uma nova reação.

[057]
[058]
[059]
[060]
[061]
[062]
[063]
[064]
[065]
[066]
[067]
[068]
[069]

def EBt.E8.azz/zga(menu.deres illlA4) >
Verifica.pReKUM,pReÊ\
EB.novaletorno adere pack, UM,pReÊ\
Apaga.LocatUM(UM, "EBn ' )

A EB. nova..inicialÇlnens.greet, UM,otdEBÜ >
EB. antiga(adere g, UM)

A EB. nova..retomo(menu.deregAck, UM,pReÊ »
Inclui.LocalUM(UM, "EBn' b\
band verdadeiro("\\
EB. atualiza Curda te, "EBn", UM)

h EB. atualiza(meus.upda te,prof. UM) >
Pro)cy.atualiza Çm ens.arda te.prof, UM)

A EB.novo.pedidoÇmens.request,pedido,UM,pro)çyÜ \
nao. existe.proxyOt'

Cria Jtovo.pro)çyÇ"EBn " , UM)\
existe.prmcyq\
Proxy. atualiza (upda te,prof. UM)\
Proxy.no vo .pedido (Jnens.re que s t,pedidos

N EB-novo.pedido(menu.request,pedido, UM,pro)cyÜ \ riste.prmcyÇ)D''
EB. novo.pedido.prucyÇmens st,pedido,proxyÜ

'" EB-novo.pedido.pracy(Jnetls equest,pedido,proxyb »
Proxy. novos)edido (bens.re que s t,pedidos

' EB.res.pedido(.trens rwardresul t,UM,EB,pedidos \
del.prof.verdadeiros \ harLdlatso0 »

[070]
[071]
[072]
[073]
[074]
[075]
[076]
[077]
[078]
[079]
[080]
[081]
[082]
[083]
[084]
[085]
[086]
[087]
[088]
[089]

RKpR. verdadeiros,
UMI dado(meus.forwardresult,pedido.EB,UM)

'' EB.res.pedidoÇmens rwardresul t, UM,EB,pedidos \
del.pRefla lsoq \han dla lso0>

UMI.pedido(Imens.fo rwa lares ul t,pedido. EB, UM)
'' EB.ackp UMÇlnens saca,CLckp,UM.ProxyÜ \

del.prmcy. verdadeiros)>
Ápagct end.praz(UM.PraWl\
EB oxy(bens.farwresAck,ackp.UM,ProxyÜ,
del.prmçyla lsoÇ) \
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[090]
[091]

det.pRefJa tso q
'' EB.ackp UM(bens.forwresAck,ackp,UM,PrmçyÜ \

det.prmcylako0>
EU. ackp.prmWtlnêiiÍ foiw&esAcK,aclcp, um,rroxy)

f' EBJes.pedido.prmcy(meus.folwardresul t,pedido, UM,EB,PrmWb >
EBJes.pedido qmerts.força odres ul t, UM,EB,pedidos

h EB.ackp.pracy(mem rwresAck,ackp,UM,PraQÜ \
del.prmcy-verdadeiroQ>

Delega .proxy(Prm;y, UM) \
nao existe.prolWQ\
det.prmcylalso0

h EB. ackp.pro)W(metas.forwresAck,ackp, UM,PraWÜ \
del.praWJatsoO»

Proxy. ackp(meus.forwresAck, ackpÜ

in nâo.exü/el..proiW0 1
det.pruçylalsoÇ) \
det.pReflalsoq \
RKpRJaLso0

0]

[092]
[093]
[094]
[095]
[096]
[097]
[098]
[099]
[100]

[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]

A localidade EB está deHlnida como uma conjunção de definições e um processo inerte,
ativando um processo condicional.

Na deHlnição temos quatorze reações das quais as quaüo primeiras reagem como no
protoco[o /zanúEclÓ#[ A quinta reação [069] ]iga a composição EB.novo.pedido e
nao.existe.proxy com Cria:novo..proxy, existe.proxy, Proxy atuahza e
Proxy.novo.pedido, criando um novo pro.W para a unidade móvel e engatilhando duas
novas reaçoes.

A sexta reação [074] liga a composição EB ovo.pedido
EB.novo.pedido, engatilhando uma nova reação.

e proxy. existe çom

A sétima reação [076] liga EB.novo..pedido..proxy com Proxy.novo.pedido, engatijhando
uma nova reaçao.

A oitava reação [078] liga a composição EB s.pedido, de].pRef verdadeiro
handfalso com RKpR.verdadeiro e UM.pedido, engatilhando uma nova reação.

e

A nona reação [082] liga a composição EB.res.pedido, de] Ref fa]so e hand falso cojB
UM..pedido, engatilhando uma nova reação.

A décima reação [085] liga a composição EB ackp.UM e de].proxy verdadeiro com
de].proxy.falso, ApagaendJ)roxy e EB ackpJ)roxy, deLproxy.falso e de] Ref falso,
apagando o endereço do proxy da prof e engatilhando uma nova reação.
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A décima primeira reação [091] liga a composição EB.ackp.UM e de]..proxy. falso com
EB kp.proxy, engatilhando uma nova reação.

A décima segunda reação [093] liga EB edido.proxy com EB.res.pedido,
engatilhando uma nova reação.

A décima terceira reação [095] liga a composição EB roxy e de].proxy:verdadeiro
com Deleta.proxy, nao.existe.proxy e del..proxy.verdadeiro, destruindo o proig' da
unidade móvel.

A décima quarta reação [100] liga a composição EB.ackp..proxy e de]..proxy.falso com
Proxy.ackp, engatilhando uma nova reação.

[107]
[108]
[109]
[110]

def ServidorlSen'ídoPJedído(meus request,pedido) >
Processa.pedido(pedidos

'- Servidorles.pedidoqmens.forward=esul t,pedidos »
Prm;y. res.pedido (menu.fQrwa rd=esul t.pedido,

EBJes.pedido.prmcyÜ \
Servidor.Jes.pedido(menu.forwardresul t,pedidos \
iel.prm;y.verdadeiros \
ultimo.pedidos

in nao.u/limo...ped/do0 1
Sewidorles pedidos"forwardresul t",pedidos

0]

[1 1 ] ]
[112]
[1 13]
[114]
[115]
[116]

A localidade Servidor está definida como uma conjunção de definições e uin processo
inerte, avivando um processo condicional que engatilha o retomo do resultado do pedido da
unidade móvel.

Na denlnição temos duas reações das quais a primeira [107] liga Servidor.pedido e
Processapedido, processando o pedido da unidade móvel. A segunda reação [109] liga
Servidor.res.pedido com a composição de Proxy.res..pedido, Servidor.res..pedido,
del. proxy.verdadeiro e último.pedido, enviando o resultado de um pedido para o proxy e
esperando um novo resultado.

3.8 Análise do uso do dis//"/óu/e(/Joio-cíz/czl/us para agentesmoveis

O catnpo da computação móvel é novo e desenvolve-se rapidamente de diferentes fomias.
O dixfríbtz/ed./oín-ccz/ct//z/i não foi desenvolvido com o propósito de abranger uma pesquisa
completa na área, mas para ter alguns pontos de comparação com trabalhos já existentes.
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Como o díxfríbtz/edloi/z-czz/cz//as une a teoria da concorrência com sistemas distribuídos.
ele é muito mais complexo do que o ./oí/z-ca/cl//ux, mas visa a simplicidade e enfoca um
modelo particular de comunicação distribuída. O dísüióufed./oí?z-ca/cu/ux não se dirige às
iííúmeragquestõl:!g iãiÍ)ortantes F iiltütãí3ezéíencõiitradag iiõg moãêlõí naif êõiiiijiêios
para sistemas distübuídos. Por exemplo, o d/ /ríbu/ed./oín-ca/cu/us não é adequado para
tratar técnicas baseadas em replicação, computação móvel como um todo ou ligação
intemntente.

O dfs/ríZ)u/ed Joí/z-ca/cu/us foi desenvolvido para estudos tradicionais do cálculo de
processos que está mais interessado nas especiÊlcações de protocolos do que em outros
programas. Mas, também é adequado para escrever programas paralelos cqas propostas
soam gerais.

Para tratar as equivalências, foram desenvolvidas algumas técnicas como, por exemplo,
equivalências observacionais, assincronismo e congruências "óczróed bfsimu/a//an''

Os critérios de avaliação se baseiam nos conceitos gerais e propriedades de agentes móveis
que normalmente aparecem nas pesquisas desta área [Hua01]. Assim, o estabe]ecimento
desses critérios tem como objetivo prover um meio de avaliar o dlsüíózz/ed./ol/z-ca/czz/us
em relação à mobilidade.

Os critérios a serem usados na avaliação do dís/ríóz/zed./oi/z-ca/czz/us, para agentes móveis,
sao

e

e

©

©

8

©

e

Mobilidade: capacidade de migrar por si próprio de um domínio para outro dentro
cle uma rede;

Inteligência: a habilidade de interagir com o ambiente e aprender a partir dele a
tomar decisões;
Autonomia: tem total clontrole sobre suas próprias ações;
Lealdade: desenvolve a computação em nome do seu usuário;
Recursão: cria subagentes para subtarefm, se necessário;
Colaboração: coopera e negocia com outros agentes;
Assincronismo: capacidade de desenvolver uma computação assíncrona.

3.8.1 Mobilidade

A mobilidade é a propriedade essencial que diferencia o agente móvel de outros tipos de
agentes. Um agente móvel carrega sua identidade, estado de execução e código.

A facilidade de espeçinicação de mobilidade no dísüíót//edloízz-crz/cu/us vem do fato do
uso de localidades e primitivas para mobilidade. Isso pcnnite expressar agentes móveis que
podem migrar entre diferentes máquinas. Além disso, quando uma localidade migra, ela
leva consigo seu grupo de processos e definições.
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3.8.2 Inteligência

Um agente móvel é capaz de decidir suas ações baseadas no conhecimento e na informação
do caminho perconido por ele e é capaz de gerar novos conhecimentos de sua experiência.

No df /ríZ)zz/ed Joí/z-ca/ctl/us, um agente móvel não consegue guardar informações dos
caminhos percorridos por ele e muito menos utilizar esses conhecimentos.

3.8.3 Autonomia

Um agente móvel deve ser capaz de executar, migrar e parar independentemente, sem
supervisão, mesmo em uma execução longa.

Uma localidade controla seu próprio movimento e pode migrar para outra localidade tendo
somente o nome desta localidade. A execução de processos é independente da distribuição
e esta transparência de localidade simpliülca o modelo dos agentes móveis e iluda na prova
de suas propriedades.

3.8.4 Lealdade

Um agente móvel é responsável peia tarefa de um usuário, representando um usuário para
obter recursos e serviços para terminar uma tarefa.

No düüióz{/edloizz-ca/cu/zzi, um agente móvel possui seus próprios processos e definições
que podem ser deHmidos para representar exclusivamente um usuário na manipulação de
suas tarefas.

3.8.5 Recursão

Um agente móvel tem a capacidade de criar subagentes para subtarefas, se necessário

No dfsü'/bzzfed Jol/z-ca/ctí/us, uma localidade pode ter seus processos e definições
expressados como sublocalidades, podendo, por exemplo, desenvolver parte da computação
em outros domínios. Quando uma localidade migra, ela caneca consigo todas as suas
sublocalidades.
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3.8.6 Colaboração

As tarefas complicadas podem ser executadas em colaboração com outros agç!!!ç!

Como o dfsüíbured./oí/z-ca/czz/zzi considera a programação disüibuída, há várias situações
onde alguns níveis de recursos de mobilidade são necessárias. Por exemplo, um agente
pode, naturalmente, usar seus subagentes para desenvolver alguma parte da computação em
outros domínios.

3.8.7 Assincronismo

Num ambiente de computação distribuída, a cooperação de agentes móveis pode
desenvolver sua computação concorrentemente e possivelmente em loc;alidades diferentes.

No düü'íZ)zzred./oi/z-ca/ca/ui, por deHmição, um processo pode ser uma emissão assíncrona
de uma mensagem poliádica. Além disso, o d&ü'íZ)zzfedloín-ca/cu/u tem a característica de
colaboração dos agentes móveis e desenvolve uma computação concorrente podendo ser
em localidades diferentes.

3.9 Conclusão

Neste capítulo sobre a especiHlcação do RDP, o modelo do sistema, que utiliza estações
base, unidades móveis e proxíes, foi apresentado, juntamente com suas hipóteses conforme
artigo original do RDP. Além disso, uma visão geral do RDP e seu fiincionamento. desde a
solicitação de um pedido pela unidade Imóvel até a chegada do resultado desse pedido à
unidade móvel, considerando que a unidade móvel pode ter migrado, também foram
apresentados.

O protocolo /zcz/zd(2Zlgl parte do protocolo RDP que trata a mobilidade, foi apresentado.
Considerando as mensagens referentes ao protocolo /za/zúh)ÚÊ este foi especificado
informalmente através de um diagrama para veriHlcamtos suas comunicações e ações e,
posteriomlente, especiHlclado no dísüfb fed/oin-ccz/c&//zzi.

O protocolo RDP, considerando somente as partes necessárias para este trabalho, também
foi especificado informalmente, da mesma fonna que o protocolo /zczndcZ#f e,
posteriomlente, especiHlcado no distributed join-calçulus.

Analisando o uso do dís//"íblzi'ed./o/n-ca/cl//zzs para agentes móveis e considerando alguns
critérios de avaliação que se baseiam nos conceitos gerais e propriedades de agentes
móveis, concluímos que o díxü'íó&/fed Joí/z-ca/ct//zls satisfaz os critérios de mobilidade,
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autonomia, lealdade, recursão, colaboração e assincronismo e não satisfaz o critério de
inteligência.
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Capítulo 4 -- Aná]ise do ]iIDP

Nesta fase de análise, veriHícamos algumas propriedades inerentes aos protocolos AanciEt2Z?fe
RDP utilizando a lógicla temporal e as especificações dos protocolos apresentadas no
Capítulo 3, Seção 3.7. Para isso, apresentamos parte da lógica temporal com deHmições de
fórmulas temporais, conjuntos pré-deHlnidos e predicados do sistemas que são necessárias
para a prova das propriedades. As hipóteses e propriedades escritas na lógica temporal são
apresentadas em seguida e posteiiomlente a prova de cada propriedade.

Além disso, realizamos uma análise do düü'íbzz/ed./oí/z-ca/czz/&zs e de sua linguagem em
relação a agentes móveis para saber quais cütérios são ou não abordados pelo cálculo e pela
linguagem. Analisamos também o uso do díxü'íbzzfed ./oí/z-ca/czz/ui para a prova das
propriedades e a facilidade da tradução para a linguagem dada a especificação.

4.1 Notações e Definições

O modelo computacional que usamos refere-se ao modelo de Manna e Pnueli definido em
[MP91]. Esse mode]o é mais genérico por fornecer um mode]o para variáveis associadas e
passagem de mensagem. A noção de computação neste trabalho é dada por um conjunto
infinito de ações atómicas.

(5

4.1.1 Lógica temporal

Uma fórmula temporal é construída de uma fórmula de estado para que operadores
temporais, conectivos boleanos e quantiâlcadores soam aplicados. Neste trabalho são
aplicados alguns operadores de futuro e de passado.

Fórmulas Temporais sobre V

e

e

e

e

e

Toda fórmula de estado está em r.

-p,p A q,p V q,p :> g ep '--' q, sep e q são fómiulas temporais sobre r.
O p, se p é uma fómiu]a tempora] sobre r. O p é válido na posição (passo)./ se e
somente se p é válido na próxima posição (/ + 1).
D p, se p é uma fórmula temporal sobre r. [] /7 é válido na posição (passo)./ se e
somente se p é válido na posição ./ e ein todas as posições seguintes (a partir de
agoraJ.
O p, sep é uma fórmula temporal sobre r. O p é válido na posição (passo)./ se e
somente se p é válido em alguma posição k Z ./.

58



e

©

(ê) p, se p é uma fórmula temporal sobre r. @ p é válido na posição (passo)./ se e
somente se p foi válido na última posição (./ - 1).
'9 p, se p é uma fómiu]a temporal sobre r. e' p é válido na posição (passo)./ se e

Sülmentísdpítiíválídd êiã alguinãTogiÇãéí f <7

4.1.2 Conjuntos pré-definidos

Alguns elementos do sistema devem ser distinguidos para conseguirmos
propriedades. Assim, descrevemos um conjunto de elementos pré-deHmidos:

certas

e

e

e

e

e

©

cona-UM = \UMt, UMz,
sistema

coq/--EZ? = {,EZ?/, .EZ?z, ...}: conjunto de todas as estações base (estações de serviço
de mensagem) inerentes ao sistema.
cona-Pro=w - {Pro;W/, Pro;WZ, ...}: conjunto de todos os pz"oxíei inerentes ao
sistema.

cona-.A/e/zi-RZ)P ' {request, forwardresu.Z t, forwlesAc.kl: conjunto de
todas as mensagens do RDP inerentes ao sistema.
cone-Me/z.f-.flana = {greet, dez'eg, dereg=Ac.k, upda te} : conjunto de todas as
mensagens do /zanakÚfinerentes ao sistema.

co/Ü-.A/e/zs-C/À/ = {forwardresu.Z t, forwres.Ackl: conjunto de todas as
mensagens da unidade móvel quando não está no período de /za/zúüZ6

.}: conjunto de todas as unidades móveis inerentes ao

Funções

e

e

e

Chove/6ZBy: conjunto de todas as unidades móveis do sistema que estão sob o
domínio da .EIB.

Pro.rp(U/14): conjunto de todos os proxiei do sistema que estão sob o domínio da
C,Cll/, tal que o número de elementos deste conjunto é 0 ou l .
/'z"oigZ?B(EB): conjunto de todos os pro.rias do sistema que estão sob o domínio da
EB

4.1 .3 Predicados do sistema

Alguns predicados do sistema são necessários para conseguirmos escrever as hipóteses e
propriedades do sistema, bem como suas provas. Atentamos por determinar somente os
predicados necessários para escrever as hipóteses, propriedades e suas provas e não todos
os predicados envolvidos no sistema, minimizando, ao máximo, o número de predicados.

'J ílti, m2 c qconj- UM \J conj-EB \J cona-PrmçyÜ

e a/ívo(m/): é verdadeiro se m/ responde efetivamente para o sistema
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e
enviar(m/,m.a,/14): é verdadeiro se m/ envia a mensagem apara mz.
receber(m/,mZ,/L0: é verdadeiro se a mensagem À/, de mz, chega a m/ com
segurança.
rew07zder(7?ii;7?il;ilO: f verdadeira SF iiiÍenViã$ara iiiJ ã iêiüliããã tlii pedido que
estájunto com a mensagem M.
apaga/. C/m(/}z/,/n2): é verdadeiro se a unidade móvel //z/ é removida da lista intima
de unidades móveis da estação base /?zz.
í/zc/uí/. CJIM(m/,mZ): é verdadeiro se a unidade móvel m/ é incluída na lista interna
de unidades móveis da estação base mz.
per41/icaz...pRe«m/): é verdadeiro se a pRefda unidade móvel m/ é veriHlcada.
criar..proxy(m/,mZ): é verdadeiro se o proa m/ é criado na estação base /nz.
í/zc/zzi?Jroxy(m/): é verdadeiro se um pedido é incluído no proxy m/
p/"ocexiar0: é verdadeiro se um pedido está sendo processado.
apaga/...pro.W(m/): é verdadeiro se a unidade móvel m/ apaga o endereço de proxy
de sua prof.
desüuir...proxp(m/): é verdadeiro se o p/"oJg m/ é destruído.
apagai...proxp..pedido(m/): é verdadeiro se um pedido é apagado doproxy m/.
a/ucz/içar..proa(m/,m2): é verdadeiro se o proa, m/ é atualizado com a nova
localidade /nz da unidade móvel
/zcz/zdcZÓ«m/): é verdadeiro se a unidade móvel m/ estiver no período do protoclolo
handoff.
edis/e..proiW0: é verdadeiro se existe um proxy para uma unidade móvel.
deC.pro.W.verdadeiros: é verdadeiro se umproD/ pode ser destruído.
deLpR(f ve/dadeiro0: é verdadeiro se uma referência deproD/ pode ser apagada.
zí//ímo..pedído0: é verdadeiro se um proxp entrega o resultado do último pedido da
unidade móvel.

©

©

©

©

©

e

©

e

e

©

e

e

©

e

e

e

4.2 Hipóteses e Propriedades do RDP e do Protocolo /ZanarclÓf

Nesta seção apresentamos as hipóteses e propriedades do protocolo RDP e do protocolo
/zandcÚf escritos na lógica temporal. As hipótese foram retiradas do artigo que descreve o
protocolo RDP e Àa/zdcúg: As propriedades foram detemtinadas visando veriHlcar pontos
importantes dos protocolos e garantia de resultados. A maioria destas propriedades foram
apontadas como desejáveis ao protocolo no artigo original.

4.2.1 Hipóteses

A seguir, apresentamos as hipóteses dos protocolos /band(ZÓfe RDP separadas por hipóteses
referentes às unidades móveis, às estações base e do /zazzdoÓ6 para um melhor entendimento
de cada hipótese. Nem todas as hipóteses apresentadas no artigo original foram
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consideradas, ou porque não as consideramos como hipóteses e sim com propriedades ou
porque não eram relevantes para o desenvolvimento de nossa análise.

Das unidades móveis

1. Hipótese do sistema. O conjunto de UMs é constante nas computações
V UM ç: cona-UMo

3 UM C cona-UM

Esta hipótese garante que o número de unidades móveis no sistema é constante. não
podendo haver inclusões ou exclusões de unidades móveis no sistema. Esta não é uma
hipótese do artigo original que descreve o RIDP, mas facilita nas provas e não afeta
efetivamente o comportamento do protocolo no propósito de nossa análise.

2. Hipótese do protocolo RDP. As UMs respondem a todas as mensagens recebidas:
d EB C coÜ-EB, UMI C UMovel(EB)

receber(UM, EB ,Jorwardresulltà:+ Q enviaKEB, UM, forwresAckb

Hipótese extraída do artigo original que descreve o protocolo ]iDP

3 Hipótese do protocolo RDP. As UMs não recebem e não enviam mensagens se seu
estado é inativo:

q EB C cona-EB, UM C UMovel(EB)
--.a/fvo(C/A4) :>

jnen vier(.UM, EB, M) /\ nreceberÇUM, EB, M)Ü

Hipótese extraída do artigo original que descreve o protocolo RDP

4 Hipótese parcial do protocolo RDP. No passo 0, ou seja, assim que a UM entra no
sistema, cada UM atava está sob o domínio de uma única EB:

''J UM c comi-UMo
3 \ EB C con.j-EBo

(UM e UMovelo (EB) A. ativaÇWÜ

No artigo que descreve o protocolo RDP e /zanúloÚfIES098], esta hipótese 4 é considerada
sempre verdadeira em qualquer tempo. No entanto, acreditamos que o protocolo é quem
deve garantir que uma unidade móvel atiça está sempre sob o domínio de uma única
estação base. Isso porque, quando ocone o /za/zdclZ71 a unidade móvel está migrando de uma
estação base antiga para uma estação base nova e poderia acontecer da unidade móvel
continuar sob o domínio da estação base antiga e passar a estar também sob o domínio da
estação base nova. Portanto, para esta hipótese, consideramos que, inicialmente, ou sqa,
somente no passo 0, a unidade móvel está sob o domínio de Rima única estação base.
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11B&çstações base

5. Hipótese do sistema. O conjunto de EBs é constante nas computações
Ü BB ct(}íFEBb

a EB ç: conj-EB

Esta hipótese garante que o número de estações base no sistema é constante, não podendo
haver inclusões ou exclusões de estações base no sistema. Esta não é uma hipótese do
artigo original que descreve o RDP, mas facilita nas provas e não afeta efetivamente o
comportamento do protocolo no propósito de nossa análise.

6. 11ipótese do protocolo RDP. As EBs não falham
VEB Cconj-EB

0 «/Í«(EB)

Hipótese extraída do artigo original que descreve o protocolo RDP

7 Hipótese do protocolo RDP. A comunicação entre cada
conHiável:

ÇW EBi ,EB2 ç: conj-EB
:aviar(EBi, EBz. M) :> '0 receberÇEBZ, EBi, M)

('q EB € cona-EB , UM C UMovetÇEB]
(athoÇUM) A.

uenviar(EB, UM, M) » Q receber(IUM,EB, MFV
enviar((JM, EB, M):> Q receber(EB, UM, M)ÜÜ

(N EB C cona-EB , Prmy C PrmçyEB(.EB)
@nviat(Pro;çy, EB, M):> Q receber(EB, Prmçy. M) V
enviarÇEB, Procy, M):> Q receber(Prmg, EB, M)h

dois elementos é

) A

) A

)

No artigo original que descreve o protocolo RDP, há a hipótese de que a comunicação entre
as estações base é conülável. No entanto, para veriHlcar as propriedades dos protocolos, é
necessário que qualquer comunicação entre cada dois elementos do sistema sqa confiável.
Caso contrário, não poderíamos garantir que qualquer mensagem enviada por um elemento
seja recebida pelo elemento que deveria receber a mensagem, não garantindo a entrega de
pedido da unidade móvel até o servidor e do resultado desse pedido do servidor até a
unidade móvel.

Do /ía/zdo

8 Hipótese do protocolo RDP. As UMs ativas só enviam uma mensagem greet se
responderem a todas as mensagens recebidas.

V EBt, EBz C cona-EB , UM C Ul\4ovelÇEBÕ , EBt + EB2
(receber(.UM, EB i, forwardres ul tà A
"-'enviarÇUM, EBi, forwresAckâÜ +
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nenviar(UM,EB2,greetà

As unidades móveis só respondem as mensagens, com o resultado de um pedido, recebidas
drestaçãubase-responsável pof ela: Pare es7ítar qüFZbãidade mó:çeriêõeüa novamente o
mesmo resultado de um pedido, ela deve responder essa mensagem, de recebimento do
resultado, para a estação base responsável por ela antes de entrar no período de /zanc/oP:
Isto é descrito no artigo original que descreve o RDP mas não como hipótese.

9 Hipótese do protocolo RDP As UMs iniciam o Ãa/zcikÜf quando enviam a
mensagem greet para uma nova EB:

'J UM € cona-UM ,EB € coÜ-EB , UM q UMovelÇEBb
ertviarÇUM,EB,greetà S Ohand(!$\UM)

A necessidade de saber exatamente o início do /zancll(Zfnos levou a detemiinar esta hipótese
que não está clara no artigo original que descreve o protocolo RDP

10. Hipótese do protocolo RDP As UMs pemtanecem inativas durante o #a/zaEcW'(a
migração)

q UM e cona-UM
handoJKUM) » nativo(UM)

Hipótese extraída do artigo original que descreve o protocolo RDP

4.2.2 Propriedades do Protocolo .27anzlíZÓr

A seguir, apresentamos as propriedades do protocolo ÀcznaklÓfescritas na lógica temporal

l As UMs não enviam e não recebem mensagens durante o /zamdoóf(migração)
gUMe:cona-UM,EBCcoÜ-EB. '' ' ' ' '

handofKUM) :> Ç'enviarÇUM, EB. M) /', "-receber(UM, EB, M)h

Como as unidades móveis Hlcam inativas durante a migração, ou sda, no período do
/zancllc:#; é importante verificar se as unidades móveis realmente não enviam e não recebem
mensagem nesse período. Neste período, as unidades móveis não respondem a nenhuma
estação base e se enviassem alguma mensagem, provavelmente esta se perderia, e se
recebessem alguma mensagem, não seria possível garantir de qual estação base é a
procedência desta mensagem.

2 Após o Àa/zdo#; cada UM clontinua a ter, no máximo, umproD/:
;J UM E cona-UM

©handofKUM) :>

(Proxy(C/À4) - {} V(]l Proxy C co«/-Proa Proa C .Proa(C,r/U»)
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O pro.x}/ é um elemento que existe para administrar os pedidos de uma unidade móvel, por
isso, a unidade móvel necessita de, no máximo, um p/'oxy. A existência de mais de um
pro:;7 poderia causar confusões de pedidos. Umprag é criado quando uma unidade móvel
fazWe'didr r nãa'teíü' uní?i;Zi®; ãêstrüíãF qüandr ã iêgultãilã a& último pedido
pendente chega à unidade móvel e continua o mesmo quando sua unidade móvel migra.
Desta forma, é importante garantimlos que, a qualquer tempo, a unidade móvel tenha, no
inaxlmo, uin .proig'.

3 Após o /za/zúã=Ú#l os proxíes reenviam o resultado de um pedido cuja conülrmação
não foi recebida:

q EBi, EB2 C cona-EB , UM C: UMovelÇEBÕ
EBi + EBz A. 3 Proxy E Prmçy(UM)

enviar(Proxy, EBi, forwardresul tà N
"'receberÇUM, EBi, forwardresul tà N
©handoÍKUM) A. UM C UMo-vel(EB2Õ:+

Q ettviar(Pracy, EBz, forwaldresul tà

Esta propriedade garante que, se o proiW enviou o resultado de um pedido para sua unidade
móvel e esta migrou antes de receber o resultado, o proxy reenvia o resultado deste pedido
assim que a unidade móvel temlinar de migrar. Esta propriedade é importante para garantir
que o resultado de um pedido feito pela unidade móvel sempre ]he é en&egue.

4. Após o /zanclEo#'l cada UM atava está sob o domínio de uma única .EZ?
V UM e conj-UM

©hatldolH(UM):> 3\ EB C: cona-EB
(UM C UMovel(EB) A cltivaljUM)b

Como comentado na hipótese 4, é importante que o protocolo garanta que uma unidade
móvel ativa esteja sempre sob o domínio de uma única estação base. Esta propriedade
verifica se, mesmo após a migração da unidade móvel, ela continua sob o domínio de uma
única estação base.

4.2.3 Propriedades do Protocolo RDP

A seguir, apresentamos as propriedades do protocolo RDP escritas na lógica temporal

l Cada UM pode se comunicar somente com a EB em cujo domínio está incluída
q UM E conj-UM , EB ç! coÜ-EB

(receberÇUM, EB, MY'v ettviar(UM, EB, M)Ü:»
UM c conj- UMovelÇEBh

Esta propriedade garante que uma unidade móvel se comunica somente com a estação base
responsável por ela. A veracidade desta propriedade é importante pois se a unidade móvel
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se comunicar com outras estações base, ela pode não receber o resultado de um pedido,
pois o proxy entrega o resultado de um pedido somente para a estação base responsável
pela unidade móvel. E também não haveria a possibilidade do proxy entregar o resultado de
umliedidopara'todagas estãçõesibbagdtomjüõãüniãadím6Vêrgiõõiiluãicou, pois, neste
claso, a unidade móvel receberia a quantidade de cópias do resultado de um mesmo pedido
na quantidade de estações base com que ela se comunicou.

2 Nenhuma mensagem espontânea é gerada:
q ml e m2 c. (corlj-UM \J conj-EB \J cona-ProxyÜ

receber(ini, m2, M) :> + enviar(JnZ} mi, M)

Para garantir que o funcionamento do protocolo sda controlado, toda emissão de
mensagem vem da solicitação de um pedido, retomo do resultado de um pedido ou da
resposta de alguma mensagem enviada, é necessário que o protocolo saiba exatamente qual
elemento do sistema e quando uma mensagem foi enviada. Por isso, a importância de se
veriHcar se nenhuma mensagem espontânea é gerada.

3 O resultado de um pedido é sempre entregue:
q EBi, EB2 C: cona-EB , UM e UIWovetÇEBI)

EBi + EB2 A. 3PrmW C Prmcy(UM)
envi.aKProxy,EBI, forwardresultà e>

Q t'eceber(UM, EBI, forwardresul tà 'V
t©hand(}ÍKUM) A. UM C UMovetÇEB2à h
O enviar(Prm;y, EBz, forwardresul t:)b

Esta é uma das propriedades mais importantes do protocolo: a garantia da entrega do
resultado de um pedido. Se o protocolo garante que o resultado de um pedido é sempre
entregue, aumenta a conülabilidade deste protocolo. Mesmo que o resultado de um pedido
seja eventualmente entregue mais de uma vez, teremos a certeza de que o resultado chegará
à unidade móvel que solicitou o pedido.

4. Uma mensagem enviada é sempre entregue:
q ml e m2 C (çconj-UM \J conj-EB \J cona-Pracyb

enviar(ml, }n2. M) :+ <> receber(m2, tnl,M)

Para garantir que um pedido de uma unidade móvel chega ao servidor e que o resultado de
um pedido chega à unidade móvel, é importante garantir que todas as mensagens
envolvidas até o pedido chegar no servidor e o resultado de um pedido chegar na unidade
móvel soam entregues. Caso contrário, o protocolo não consegue garantir que o resultado
de um pedido solicitado chegue à unidade móvel. Além disso, no período do /za/zd(!ÓC é
importante garantir a entrega de todas as mensagens pois, caso conüário, o /za/?d(Zófpode
não terminar ou terminar com alguns erros colmo, por exemplo, a unidade móvel ativa estar
sob domínio de duas estações base.
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4.3 Análise das Propriedades

Nesta senão, provámos cada uma das propriedades acima descritas, usando a especiHlcação
dos protocolos/zcznúkZófe RDP

4.3.11 Propriedades do J7a/zílkZÓg'

l As UMs não enviam e não recebem mensagens durante o /zanak?#''(migração)
g UM € conj-UM ,EB C cona-EB

hando$tUM):+ Ç-'enviar(UM, EB, M) õ. =receber(UM, EB, M)h

Durante todo o período do .27anúã=Úf(migração), as unidades móveis permanecem no estado
inativo, portanto, não enviam e não recebem mensagens nesse período.

Prova

! ]::lMS cou.j-UM , EB ç. comi-EB
handofKUM\ :> nativo(U]

b :receber(UM, EB,
haYtdolÍKUM) :»

(:enviar(UM, EB, M)/\ nreceber(UM, EB, M)h

Hipótese lO
Hipótese 03

Após o /za/zcZcZ#; cada UM continua a ter, no máximo, umpro.O/:
d UM E coN- UM

9handoÍXUM) :>

(/'roO'(C/À4) - {} V(]l Proxy C co@-Proa /'ro.W C ProO,(C/A4»)

Um novo proxy é criado somente quando um novo pedido é solicitado pela unidade móvel
(0). Quando a unidade Imóvel solicita um novo pedido, este pedido é enviado para a estação
base responsável pela unidade móvel. Quando o pedido chega à estação base (1), (3), esta
verifica a pRef do proxy. Se a pRef contiver o valor null é porque a unidade móvel não
tem um proiW e somente neste caso uin proiW é criado e o novo pedido encaminhado para
ele (3). Neste caso, o proxy atualiza o endereço atual da unidade móvel com a mesma
estação base que a criou (4). Se a pRef não contiver o valor null é porque existe um pro:Q/
para esta unidade móvel e, neste caso, o pedido é encaminhado para a estação base onde o
proxy está (1) e posteriomlente para o proa já existente (1). Quando o pedido da unidade
móvel chega ao seupraW, o pedido é incluído no proxy e enviado para o servidor (5). Se a
unidade móvel inicia um período de /zíz/zdoÓf (6) antes da chegada do resultado do seu
pedido, a unidade móvel migra dc uma estação base para outra (7), (8) e o endereço do

66



p/"ox? é atualizado çom a nova estação base responsável pela unidade móvel (9), (10). E se
houver resultados de pedidos pendentes, estes são reenviados para a unidade móvel (lO).

'V UM C comi-UM

(0) receber(C/A/, C/M, request) :> Qe7zvíar(C/A/, EIB, request) linhas029 e 030
do Apêndice D

(2) receberÇEBp, EB, requesta +
Q enviar(.EBp, PrmW, re(

enviar(EBp, PrmW, leques tà :>
Qreceber(Prg$y, EB,, re-

]inhas 076, 077 do
Apêndice D

Hipótese 7

rest'

rest

enviarÇEB, Prmçy, leques tà :>
Oreceber(ProD{, EB, leques t

Se não ocorreu/za/zdo

t4Õ receberÇPrmçy, EB, updateà:> Qatualizar.prmçy(Prmcy, EBÜ

Hipótese 7

linhas 040,041 do
Apêndice D

linhas 051,052,
054 do Apêndice

D
Hipótese 7

linhas022,023 do
Apêndice C

Hipótese 7
linhas 018,020 do

Apêndice C
Hipótese 7

(5) receber(Prmcy, EB, re quem tà:»
Q incluir.pedido(PraWb b.
Qenviar(Proxy, sen'idos, request:,

ç!!)!iç!(.ÇJM EB«, greetà » QrecebeNEB., UM, greet:,
receberÇEB., UMI, greetà :» Q enviar(EB., EB., deregb(6)

enviar(.EB., EB., derem)l:? ') receber(.EB., EB., dele\
receberÇEB., EB., deregÕ :> Q enviarÇEB., EB., deregAckà(7)

erwiar(EB., EB«, deregAckà :)

O receber(EB., EB., dele gAckÜ
($Õ receberÇEB., EB., deregAckÜ :> QenviarÇEB., EBp, updateà linhas 024,026 do

Apêndice C
Hipótese 7

linhas027,028 do
P,: EB., updateà

XP,updatel9'
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e/zvía/"(t,rlt/, .EB, request) » Qreceóed.EB. C/B/. recruest) Hinótese 7

(1) receber(EB, C/À/, request) :> Oenvía/(EB, .EBP, request) linhas 074, 075 do
Aoêndice D

env/ar(C,rÀ/, .EB, z'equest) :> QreceZledEB, ZI,rM. request) Hipótese 7
(3) /"acabar(EB, CJIÀ/, request):> Qc/"izzr(Proa', .E.B) A linhas 069, 070,

<>e/aviar(ZIZ?, Proxy- update) A 072, 073 do
Qe/zvíar(EB, Pro.rv. reauest) Apêndice T)

enviczr(.EZ?, /'roía, update) :> Qreceóer(Proxv, .EZ?. update) Hipótese 7



enviar(EBp, Prmcy, upda teÜ :>

Orecebe/"(p'roxa, .EB«, update]

Apêndice C
Hipótese 7

Súl)correu a/zdoi

Bah l eceberÇPrmcy, EB, updateÜ:» Qatualizar.jl:oxy(PrmW- EBb
Q responder(Prmcy, EB, lrlensÜ

linhas 036,037,
038 do Apêndice

D
(P««y(c//u)
]1:4?UXP C co n/-Proa ©:Proxy C: Prmcy(.U.

3 Após o /zando© os p/'açíes reenviam o resultado de um pedido cuja confirmação não foi
recebida:

V EB., EB. C cona-EB , UM C. UMovel(EBaÕ
EB. + EB. A. 3 PruW C Prmçy(UM)

enviar(Proxy, EB., forwardres ul tà /\
-receberÇUM, EB., fc>rwardresul tà A..
©handoJKUM) A UMC: UMlovet(EBnÕ:>

Q enwiarÇPro)W, EB., forwardresul tà

Assim que o período do /zanúrcZÓfse inicia, ou sda, quando a unidade móvel envia uma
mensagem greet para a nova estação base (1), a unidade móvel alga inativa, não podendo
mais enviar e receber mensagens (2). Para garantir que o resultado de um pedido enviado
pelo pro.»' chegue à unidade móvel, assim que o período do Ãanúh9#temlina (3) e a
mensagem update chega ao Praz, este reenvia todos os resultados de pedidos enviados e
cuja conHlmlação não foi recebida (4).

Prova

EB. + EBb A. 3 Prmcy € Prmçy(UI
enviar(UM, EB., greetà :> OhandoJJI. UM)(1)

(2)

linha 035 do
Apêndice C e

Hipótese 9

Propriedade l do
bando.

Hipótese 7
linhas 022,023 do

Apêndice C
Hipótese 7

linhas 018,020 do
Apêndice C
Hipótese 7

bando.IKUM) :> (-env

gnyjçlrÇÇ:jM:EB., greet3 +<>receber(.EB., UM, greetà
receberÇEB., UM, greetà o Q enviarÇEB., EB., deregÜ

çceberÇEB., EB., dele \

receberÇEB., EB., deregb :> Q enviar(EB., EB., deregAckà

enviarÇEB., EB., deregAckà +

O receber(EB», EB., dele gAckÜ

linhas 024,026 do
68



ççbeKEB,, EB., upda teÜ
receberÇEBp, EBn, updateà:> Qetwiar(EBp, Pro)cy, updateà

Apêndice C
Hipótese 7

linhas 027,028 do
Apêndice C
Hipótese 7(3)

(4)

enviar(EBp, Proxy, upda teà +
Qreceber(.Ploxy, EBp, updateã

receber(PrmW, EBp, upda teÜ :»
Q' responde!(Proxy, EB.

enviar(Prmçy, EB., forwardresul tà /\
-.receber(UM, EB., forwatdresul tà /\
©handoJKUM)/'~ UM C UMoveKEBnÕ O

/órwardres u.Z t)
linhas O11,013 do

.4pêBdice C

4. Após o /zanaEcZ#; cada UM aviva está sob o domínio de uma única EB
q UM E coN- UM

$handofKUM) + 3 \ EB C coÜ-EB
ÇUM e UMovetÇEB) h atino(UM)b

No início do sistema, cada unidade móvel está sob o domínio de uma única estação base (1)
e somente no período do /za/zúü:Ú''poderia acontecer duplicidade de domínio. No entanto. no
período do /za/zúkZÓfque se inicia com o envio da mensagem greet da unidade móvel para
a nova estação base (2), a unidade móvel envia, junto com a mensagem, o endereço da
estação base antiga. Na comunicação da nova estação base com a estação base antiga, a
estação base nova solicita o endereço deproDP da unidade móvel para a estação base antiga
(3) e esta envia este endereço para a nova estação base (4) e exclui a unidade móvel de sua
lista de unidades móveis (5). A nova estação base recebe este endereço (6) e inclui a
unidade móvel em sua lista de unidades móveis (7). Como a inclusão da unidade móvel na
nova estação base somente acontece depois de sua exclusão na estação base antiga (8),
então a unidade móvel continua sob o domínio de uma única estação base (9).

Prova

q UM € cona- UM , EB., EB., EBp € cona-EB ,
Proa C cona-PrmW

Ç} 3\ EB. C conj-EBo ' UM C Umoveto(EB.:i
ilZ] enviar(UM, EB., greetà:> ohandoljltUM)

Hipótese 4
linha 035 do

Apêndice C e
Hipótese 9
Hipótese 7

linhas 022,023 do
Apêndice C
Hipótese 7

linhas 018, 020,
02] do Apêndice
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B.. UM, greetà
receberÇEB., UM, greetà :> Q enviar(*EB., EB., deregb(3)

çberqEB.,EB.,dele(
receberÇEB., EB., deregh :> ÇQerlviar(EB., EB«, deregAckà(4)

A



7'

(8)

') apagar(UM, EB.:,
enviarÇEB., EB., deregAckà :»

91çççbçlQEB,:, EB., deregAck
Êãêóer(E.8«, É#., dez egaclcJ 3

9@çluirQUM, EBI.
QapagarÇUM, EB.à A. Qincluir(UM, EBnb:»

Mover(EB,.
©handoKUM) o

qtivoQUI

C
Hipótese 7

linhas 024,025 do
:4:pêp4ice C

4.3.2 Propriedades do RDP

l Cada UM pode se comunicar somente com a EB em cujo domínio está incluída
d UM C cona-UM , EB C cona-EB

Çreceber(UM, EB, MY'v enviarÇUM, EB, M)h:>
UM C cona- UMovelÇEBb

A unidade móvel se comunica somente com a estação base responsável por ela e as
comunicações que envolvem uma unidade móvel são somente quatro: quando a unidade
móvel está migrando e envia a mensagem greet (1) para a nova estação base; quando a
unidade móvel faz um novo pedido, com a mensagem request (2), e a envia para a
estação base responsável por ela para que esta encaminhe para o proig' da unidade móvel;
quando a unidade móvel recebe o resultado do pedido da estação base responsável por ela,
com a mensagem forwardresult (3); e quando a unidade móvel envia uma mensagem
de recebimento do resultado do pedido, com a mensagem forwresAck (4), para a estação
base responsável por ela encaminhar para opto.W.

Prova

V UM C cona-UM , EB E coÜ-EB
(1) (e«piar(C/M, EB, greet) V linha 034 do

Apêndice D
linhas030 do

Apêndice D
linha 023,027 do

Apêndice D
linha 025,028 do

Apêndice D

(2)

(3)

(4)

enviarÇUM, EB, leques tà 'v

receber(UM, EB, forwardresul tà 'V

etwiarÇUM, EB, forwresAckb ) :>

QUIS UMóveli (EB
receber(UM, EB, M) 'V enviar(Ulü, EB, M)Ü :>

UM E UMoveKEB
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n ennuma mensagem espontíinea é gerada:
V mi e m2 C. qconl-UM \J conj-EB \J comi-PrmçyÜ

receberljlrLi, lnz, M) :> q enviar(m2, mi, M)

Como as mensagens que estão envolvidas no sistema são as que estão nos conjuntos de
mensagens do RDP e do /zczndt:!#; cona-Mens-RDP e cona-Mens-band, e para cada uma
destas mensagens existe um elemento que envia a mensagem, então nenhuma mensagem
espontânea é gerada

Prova:

V mi e mz C. Qcotlj-UM \.) cona-EB \J cona-Prmcyl
(en?ia/"(m/, /nz, greet)

enviar(wll, ln2> derem)

envia/"(m/, /nz, deregAck)

envia/"(//z/, //zz, update)

«vía,"(«.., «-,, update)

enviar(ml, m2, forwardresul tà

enviar(ml, m2, forwardresul tà

enviar(m. 1, n12) forwardres ul tl)

enviar(ml, m2, forwardresul tà

enviarkmi, ut2, forwresA.ckà

ettviarÇlni, m2, forwresAckà

etlvlar(jnl, ln2} forwresAclcà

enviar(ttti, ln2) leques tl)

e««/a,(«./, ,nz, redes t)

enviar(mi, m2, leques t)

enviar(~ltti, ln2) leques tl)

2

linha 034 do
Apêndice D
liiüa 062 do
Apêndice D
linha059 do
Apêndice D

linhas 066 do
Apêndice D

linha 068,072 do
Apêndice D

liiúas 1 10 do
Apêndice D

linhas 046,049 do
Apêndice D
linha 094 do
Apêndice D

linhas 081,084 do
Apêndice D

linha 025,028 do
Apêndice D

linhas 088,092 do
At)índice D
linha101 do
Apêndice D

linhas030 do

Apêndice D
linhas 075 do
Apêndice D

linha 073,077 do
Apêndice D
linha054 do
Apêndice D
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21gçgtlg!!!!!!} mz, M):» $ envialQntZ, ]ni,

3 (}resültadã'ddutii)ediaã e-sempre entregue:
q EB« EB. € cona-EB , UM e UMovelÇEBaÕ

EB. + EBb/'x 3Prmcy E Praça(UM)
enviar(Prmçy, EB., forwardresul tà »
O receber(UM, EB., forwardresul tà 'V
Ç(ghandofXUM) A. UM C UMovel(EBnà h

Q enviar(Prmcy, EB«, forwardresul t:)Ü

Como a comunicação entre dois elementos do sistema é conHiável, então uma mensagem
enviada sempre chega ao seu destinatário. Então se o resultado do pedido for enviado do
servidor para o proxy (1) e depois enviado do proxy para a unidade móvel, passando pelas
respectivas estações bases, e se esta não estiver no período de /zanclh2Zjf(2), então a unidade
móvel receberá o resultado do pedido (3). Se a unidade móvel estiver no período de /za/zal(ZÓf

(4), então ela não receberá o resultado (5) mas assim que o /zan(á2Óf estiver terminado,'o
proxy reenvia o resultado do pedido para a unidade móvel (6). Assim, o resultado de um
pedido é sempre entregue para a unidade móvel.

Prova

V EBa, EB«, EBp C cona-EB , UM C. UMovelÇEBab
EB. + EB« N 3PrmW C ProxyÇUM)

enviarÇServidor, Proxy, forwardresul tà(1) linhal10 do
Apêndice D

Hipótese 7ettviarÇServidor, Prole, fc>rwardresul tà :»
g.!gçgllg!(PlCg)cy> Servidor, forward=esul t'.

receberÇPrmçy, Servidor, forwardlesul tà +
Qreponder(Pro)W, EBp, forwardresul tà

linhas 044.046.
047,049 do
Apêndice D

Hipótese 7enviarÇPrmcy, EBp, forwardresul tà :>
Oreceber(.EBp: Proxy, fç>rwardresul tl.

receber(EBp, Pro)y, forwardresul tà :>
') enviar(EB., EB., forwardresul tà

enviarÇEBp, EB., forwardres ul tà :>
QreceberÇEB., EB,, forwardresult

linhas 093,094 do
Apêndice D

Hipótese 7

Se não estava em /ióznd(?Óf
receber(EB., EBp, forwardresul tà :> linha 078,082 do

Apêndice D
linha 081,084 do

Apêndice D
Hipótese 7

Qe+wiarÍJEB., UM, forwardresul tà

UM, forwardresul tà :»env
3
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continuandQ]B (2) ou (41
enviarÇPrmW, EB., forwardresul tà :>

Q receberÇUM, EB., forwardresul tà 'V
t©handofKUM) h UM C UMo'pelÇEBnÕ h
Q e/zv/ar(Pro:!Z, EIB,., forwardresu.Zt»

4. Uma mensagem enviada é sempre entregue:
q mi e m2 c. Çconj-UM \J conj-EB \J conj-Pro)cyÜ

enviar(Jni, ttlz, M) :» <> receber(m2, tni.M)

Como para todas as mensagens envolvidas no sistema existe um elemento que envia estas
mensagens (1) e como a comunicação entre cada dois elementos é conHiável (2), então uma
mensagem enviada é sempre entregue.

Prova
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(enviar([/M, É]B,, greet) ::> O/za/zdc!#(C/A4) linha 035 do
Apêndice C e

HÍbÓtésF9
.Sà /\ enviam(EBp, EB., forwardlesultà ::>

--') recebeKUM. EB., forwardresul t\h :»

/za/z(Zc1/7{1C/A4):>(-enviar(C/M, ,E,B, i14) A -receber(C,rÀ/, .EB, .A4» Propriedade l do

e/zv/a/"(Ca/, EIB«, qree t) :> Qreceóer(EZ?.. C/IÀ/. areet) HinóteK., 7

?.eceóer(EB-, C/M, greet):::> Oen?íar(ZIB,, .EB., deles) linhas 022, 023 do
Apêndice ("'

enviar(EB.,, EB., dereqh + Qreceber(IEB.. EB.. dereah H\nâAese. l
receber(EIB«, EIB., derem) :> Qe/zvfar(EIB., .EB., derem:Ack) linhas 018, 020 do

Apêndice C
enyfar(EBa, EIB«, deregAc.k):> Hipótese 7

QrecebeKEB., EB.. dereaAck
receber(EZ?«, EB., derem:Ack) o Oe/aviar(EIB., EBP, update) linhas 024, 026 do

Anêndíce (-
e/zl.'iar(ZIZ?., .EB,, arda te) :> Qreceóed.EB., EB,,. upda te) Hipótese 7

refez)e/"(EBP, .EB«, update):> Q e/zvía/(.EBp, Pro;g,, update) linhas 027, 028 do
Apêndice C

e/zviar(EBP, Proxg/, arda te):> Hipótese 7
Orecebe«.Prmw, EB., upda te

receber(Proa', -EBP, upda te) :> linhas 01 1, 013 do
(6) Oenvíar(Proa, .EIB,, forwardresu.It) Apêndice ('

envia/"(Praz', EBP, forwardl'esu.Z t):> Hipótese 7
O recebeKEB., EB,:, forwardresul t



(1)

(2)

'q lni, mz c (comi- U
J.gççlZçlQntz m2, M) e> 'õ enviar(m2, ml,

ÇW EBi,EBzccoÚ-EB
zn vier ÇEltí;-EBiiM} »- +-receber q:BTEn iMH

ÇN EB C cona-EB , UM ç: UMovet(EB)
(a/ívo(Z:/Zd)

tenviar(EB, UM, M):» Q receber(UM, EB, M) ''v
zttviarÇUM, EB, M):> Q receberÇEB, UM, U)ÜÜh/x

ÇW EB C cona-EB , Proxy C: ProxyEB(EB]
Çenviar(Prmcy, EB. M) » Q receber(EB, Prmçy, M) V
enviar(EB. Proa, M) e> Q rççeber(PrmW, EB,

n2) m.l,

A
Propriedade2 do

RDP
Hipótese 7

]

4.4 Análise do uso do dü//"ió /adio/m-ca/cw/as para a prova das
propriedades

A especificação do protocolo no dís/ríózz/ed Joi/z-ca/czz/ux foi utilizada para auxiliar na
análise das propriedades inerentes ao protocolo. Para a análise das propriedades utilizamos:
a lógica temporal para aplicarmos os operadores temporais, os conectivos boleanos e os
quantiHlcadores; e a especiHlcação do protocolo no díxüíbz//ed Joi/z-ca/cu/ux para
verifiçannos se determinada propriedade é ou não satisfeita pelo protocolo especiHlcado.

Inicialmente tínhamos a expectativa de uma ferramenta que ajudasse nas provas, conforme
mencionado pelos autores do./oí/z-ca/czz/us, mas acabamos Fazendo as provas manualmente.
dado que as ferramentas ainda não estão prontas.

Da lógica temporal determinamos as fómiulas temporais, conjuntos, ftlnções e predicados
do sistema necessários para a prova. Tentamos minimizar a quantidade de cada um deles.
colocando somente os necessários, principalmente, para os predicados do sistema, para
facilitar o processo de prova das propriedades.

Utilizamos as hipóteses do protocolo e RDP escritas na lógica temporal para provar as
propriedades, mas utilizamos também a especificação dos protocolos no dlsfríburedlojzz-
:citou }us .

Como utilizamos a especificação do protocolo no dfsü'iZ)uredloi/z-ca/cu/z/s para as provas
das propriedades, dizemos uma tabela que caracteriza cada comando da especificação no
dfxü'fbz//ed./oin-ca/ct//us para a lógica temporal descrita para a prova das propriedades.
Essa tabela está no Apêndice C para o protocolo /za/zdcZfe no Apêndice D para o protocolo
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Assim, quando precisamos da especificação no dfsüíZ)z{/ed ./oi/z-ca/czz/z/s para provar as
propriedades, caminhamos pela especiHlcação, passo a passo. Como a propriedade está
sendo provada usandou-lógica temporal;a-tabelmacílitanaentendiíiíêntã ilã iiiõcégiãdé
provada propriedade.

Se fizéssemos a prova de uma propriedade, que necessita o uso da especificlação, usando a
especificação na lógica temporal sem a tabela, seria mais fácil cometer erros durante a
prova e ficaria mais diHlci] de entendê-la posteriormente.

Além disso, como o dfsüíZ)ured./ofn-ca/czz/ai trata as localidades como uma subsolução de
uma solução maior, que é o sistema, a prova de suas propriedades foi simplificada, pela
facilidade de perceber quando ocorre uma comunicação, uma migração e uma reação.

4.5 Conclusão

Neste capítulo sobre a análise do RDP, introduzimos a lógica temporal necessária para a
prova das propriedades definindo os conjuntos pré-definidos, fiinções e predicados do
sistema.

As hipóteses e propriedades dos protocolos /zanaklÓfe RDP foram, dessa foram, escritas na
lógica temporal e a análise dessas propriedades foi realizada no uso conjunto da lógica
temporal, da especiülcação dos protocolos no düü'íóufed/of/z-ca/czz/us e das hipóteses.

Dentre as hipóteses consideradas neste trabalho, algumas foram extraídas do artigo original
que descreve o protocolo RDP, outras foram incluídas para facilitar a prova das
propriedades sem que afetassem eüetivamente o comportamento do protocolo no propósito
de nossa análise e outras foram modificadas, pois não concordamos que foram consideradas
como hipóteses e sim como propriedades.

Concluímos, a partir desta análise, que todas as propriedades analisadas foram satisfeitas
pelos protocolos.
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Capítu[o 5 -- ]mp]ementação do ]i.DP

Além da especificação no cálculo, implementamos o RDP na linguagem do dísfnóu/ed
./of/z-ca/cu/zzs para que pudéssemos simular o comportamento do protocolo.

Neste capítulo, escrevemos o protocolo Ãcznúíi=!Ófe o RDP na linguagem do dfx#'íóz//ed./oi/z-
ca/cu/ux. Para isso, usaremos a sintaxe da linguagem do díxüíóu/ed Joí/z-ca/cu/us
apresentada na Figura 1 1 do Apêndice B.

5.1 Implementação do protocolo /ZamzZklÍlr

Nesta senão, apresentaremos uma implementação simpliHlcada e restrita do protocolo
/zanúl(2f na linguagem do dfs#ibu/ed ./oín-ca/cu/ai, para um melhor entendimento do
funcionamento da linguagem. Posteiiomlente, a implementação completa do protocolo será
apresentada com uma explicação menos detalhada. O resultado da simulação desta
implementação no Apêndice E.

5.1.1 Implementação particular do protocolo áanzíkZÍlr

Para a especiHiçação que se segue, consideramos uma EBo, uma EBn, uma EBp, que é a
estação base onde está o pro.rp, uma UM e um proxy. O que queremos especificar é a
mobilidade da UM da EBo para a EBn que é controlado pelo protocolo /zanúlcÚf
Consideramos também as demais hipóteses do modelo apresentados na Seção 3.3.

Para o nosso exemplo inicial consideraremos que o proig, está sempre com a EBp, ou sda,
nunca é destruído. Inicialmente, a UM estará dentro da célula que é deHlnido pela EBo, ou
seja, a EBo já é a responsável pela UM e sua identificação já consta da esüutura de dados
((JM local) da EBo. A UM ficará inativa somente no período do /zarzaklÓK ou sda, quando
a UM está migrando entre células.

Vamos especiHlcar o movimento da UM da células para a células, respectivamente deHlnidos
pela EBo e EBn. Quando a UM entra numa nova célula, envia uma mensagem greet com
uma variável oldEB, onde oldEB é a identidade da EB recém-deixada pela l.JM, para a
EBn, o que define a nova célula. E o envio da mensagem greet que inicia o protocolo
hcLndoff.

Esl)eciHicação da EBo

A especiHlcação no dísü'íZ)t//edloín-ca/clt/&zs é a seguinte
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Esta declaração define o nome da localidade EB.old ('PO) e um canal, EBo.anui.ga ('hl),
que podem ser utilizados dentro da localidade e nas demais dec;larações.

loc EB old
with EBo antiga(EB ova etorno,bens reg,UM)

Veria.ca pRef(UM,pRef)
EB nova retorno(EBp iza,deregAck,

UM,pRef);
Apaga LocalUM(UM,''EBo'')

(* o)
(* 1)
("2)

(t 3)

('''4 )
end

do ns.regi.ster("EB old",EB old) (t5)

Quando a UM migra da EBo para a EBn, a EBo recebe uma mensagem, derem (*1), da
EBn, solicitando a referência deproxy, pRef, da UM e que a EBo retire o registro da UM.
Então, a EBo verifica a pRef da UM (+2), retoma uma mensagem, deregAck, contendo o
pRef da UM (4'3), para a EBn e apaga a UM da sua lista UM local (*4).

A localidade criada "EB.old'' foi registrada no nome de servidor EB.old (4'5) que será
usada como um endereço de destino para o nosso agente móvel UM.

E$pecificação da EBn

A especificação no d/xü'ibllredloí/z-ca/cu/z/i é a seguinte

Esta declaração define o nome da localidade EB new (+0) e dois canais,
EBn.novaínicial (*1) e EBn.nova:..retorno ('P3), que podem ser utilizados
denso da localidade e nas demais declarações.

loc EB new
with EBn nova nici.al(EB.antiga,meus greet,

UM,oldEB) =
EB iga(EBn nova retorno,derem,UM)

and EBn nova .retorno(EB tuali.za,menu deregAck,
UM,prof) =

Inclui LocalUM(UM,''EBn");
EB atu.a.Z.íza(Proxy tualiza,update, ''EBn", UM)

(*0)

l :e l )
("2)

(* 3)
( ': 4 )
('''5 )

end

do ns.registei("EB new",EB new) (* 6)
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Quando a UM migra da EBo para a EBn, a EBn recebe uma mensagem, g=eet (q'l), da
UM. Então, a EBn envia para a EBo uma mensagem, derem (H'2), solicitando a referência
de praia da UM e a retirada do seu registro de acesso.

Quando a EBn recebe da EBo a mensagem de reconhecimento, delega.ck ('K3), com o
pRef da UM, a responsabilidade da UM agora passa a ser da EBn, além disso, a EBn
inclui a UM na sua lista UM local (*4) e atualiza a localização da UM junto ao seu pro.D,
enviando uma mensagem update, com a LocCorr e o pRef, para a EBp (+5).

A localidade criada "EB new" foi registrada no nome de servidor EB.new (4'6) que será
usada como um endereço de destino para o nosso agente móvel UM.

E$t)edificação da UM

A especiHlcação no düüiburedloí/z-ca/czz/ui é a seguinte

Esta declaração define o nome da localidade mobile.host (+0), que é o nosso agente
móvel.

loc mobile post
ini.t

let EB new = ns.lookup(EB new) in
go(EB new);

EBn nova inicial(EBo antiga,greet,UM, ''EBo'')
end

(t 0)

( ''; 1 )
(''2)
("3)

do ns.registei("movi.le ost" ,mobile (*4)

A princípio, a UM está na célula que é deHlnida pela EBo. Quando a UM muda de célula,
ela envia uma mensagem greet, com a identiHlcação da EB em que estava (EBo), para a
EB que define a nova célula (EBn) (*3). A partir deste momento, a UM só responde a
mensagens da nova EB.

A localidade criada "mobile host" obtém o nome EB.new, por
ns . lookup (EB-new) (H'l) e então migra sua localidade para dentro de "EB , por
go (EB-new) ('H2). Uma vez migrado, ele desenvolve a computação atual.

A primitiva go (EB.new) migra toda a localidade "mobile.host" para "EB new",
como uma sublocalidade da localidade ''EB new". A localidade criada ''mobile post''
foi registrada no nome de servidor mobile. post (1'4) que será usada como um endereço
dc referência para as estações base.
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Especificação da EBp

A especificação no dísüíót//ed./oí/z-ca/cu/ui é a seguinte

Esta declaração deãne o nome da localidade EB..pz'oxy (+0) e um canal,
EBP.atualiza, que pode ser utilizado dentro da localidade e nas demais declarações.

loc EB proxy
with EBP atualiza(Proxy liza,bens update,

pRef,UM) =
Proxy.atualiza(menu date,prof, UM)

(t 0)

( t ]. )
("2)

end

do ns.registei("EB '',EB (* 3)

Quando a UM migra de uma célula para outra, a EBp recebe uma mensagem update,
com a nova localidade pRef ('KI), da EB que define a nova célula Gom a nova localização
da UM, para que a EBp possa atualizar no pro.W a nova localidade da UM ('P2).

A localidade criada "EB..proxy" foi registrada no nome de servidor EB..proxy (4'3) que
será usada como um endereço de localização do ,proa/ pelas estações base.

!j$DÇQ!!jcação do Pro.ry

A especificação no dfxü'íótzfed/oín-ca/cl//us é a seguinte

Esta declaração define o nome da localidade Proxy ('BO) e um canal, Proxy atualiza,
que pode ser utilizado dentro da localidade e nas demais declarações.

loc Proxy
wi.th Proxy liza (menu ,pRef

Atualiza LocCorr("Proxy'',prof
end

( ': o )
('''1 )
( ''; 2 )

do ns.registei("Proxy'',Proxy) ( ''; 3 )

Quando a EBp recebe a mensagem update, ela envia esta mensagem para o play,
juntamente com a nova localidade, pRef.EB, da UM. Quando o proxy recebe a mensagem
update (*1), e]e atua]iza a ]oca]idade atua] da UM (*2).

A localidade criada "Proxy" foi registrada no nome de servidor Proxy (1'3) que será
usada como um endereço de localização doproxy pelas estações base.
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5.1.2 Implementação geral do protocolo /za/zd(!Ílf

Para a especificação que se segue, podemos considerar n estações base, zzz unidades móveis
e #proxíes, todos aqueles que pertençam ao sistema, para n, zn, k >=1 e zz, m , k C N. As
flinções são únicas, mas para cada estação base, unidades móveis e proxíei, haverá uma
localidade, por exemplo, se há cinco unidades móveis no sistema, haverá cinco localidades
loc EBn, onde n será o número de identiHlcação de cada unidade móvel.

letgreet ="greet''
letdereg-"dereg"
let deregAck - "deregAck''
letupdate -"update"

let Apaga .LocalUM(UM,EB)

reply

Esta função, considerada confíável, apaga a unidade móvel UM da lista local de unidades
móveis (UM.local) da estação base EB.

let Inclui.LocalUM(UM,EB)

reply

Esta função, c;onsiderada conHlável, inclui a unidade móvel UM na sua lista local de
unidades móveis (UM.local) da estação base EB.

let Verifica:.pRef(UM,prof)

reply <pRef:' to prof

Esta função, considerada conniável, verifica a prof da unidade móvel e a retoma

let AtualizaLocCorr(Proxy,LocCorr)

reply

Esta ftlnção, considerada conÊiável, atualiza a localização atual da unidade móvel, que está
naLocCorr,no Proxy.
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let Reenviapedidos(Proxy,UM)

reply

Esta função, considerada conHtável, reenvia os resultados dos pedidos da unidade móvel
que estão no P/"oxy e que não receberam conHlmlação de recebimento do resultado pela
unidade móvel.

locproxyn
with Proxyn.atualiza(mens.update,pRet.EB,UM,hand)
Atualiza:Loccorr(" Proxyn" ,pReLEB);
ifhand = VEjiDADEIRO

then { Reenvia.pedidos("Proxyn",UM);
reply}

esse { reply}
reply

end

Esta flinção, considerada conflável, atualiza a localização atual da unidade móvel UM. ou
sqa, qual estação base é responsável pela UM. Ver itens 12, ou 13 e 14 do diagrama do
RDP sem /za?zúü:!#:

do ns.registar("proxy'',proxy)

locEBn
with EBn.antiga(EB a:retomo,menu.derem,UM,Proxy aliza) =
VeriülcapReü(UM,prof);
EB.novaretorno(EBn.atualiza,deregAck,UM,prof.Proxy.atualiza);
ApagaLocalUM(UM,''EBn");
reply

Ver itens 4, 5, 6 do diagrama do /zíznahcZó6

and EBn.novainicíal(EB iga,mens.greet,UM,oldEB, Proxy.atualiza)
EB.antiga(EBn.novaretomo,derem,UM,Proxy atualiza);
reply

Ver itens 2, 3 do diagrama do /za/zdcZ#:

and EBn.novaretomo(EB.atualiza,mens.de regAck,UM,prof.Proxy.atualíza)
Inclui LocalUM(UM,''EBn");
EB.atualiza(Proxyn atualiza,update,"EBn",UM,VERDADEIRO);
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reply

Ver itens 7, 8, 9 do diagrama do /za/zah:Ú6

and EBn iza(Proxy iza,menu.update,pReCUM,hand)
Proxy.atualiza(menu.update,prof.UM,hand);
rpnlv

Ver itens 1 0, 1 1 do diagrama do Aa/zúEcZ8

end

do ns.registar("EBn",EBn)

loc agente.movem
init
let EBx = ns.lookup(''EBx") in
go(EBx);
EBx.novainicial(EBy.antiga,greet, ''UM I" ,''EBy",Proxy l

ena
atualiza);

do ns.registar("agente n",agente.movem)

5.2 Implementação de partes necessárias do protocolo RDP

Nesta seção, apresentaremos a implementação de partes necessárias do protocolo RDP
resultado da simulação desta implementação está no Apêndice F.

0

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

greet =''greet''
dereg="derem''
deregAck -''deregAck''
requesta"request"
forwardresult = "forwardresult''
forwresAck = "forwresAck"
update ="update''
NULL-O
VERDADEIRO-O
FALSO-l
ULTIMO - O

let Apaga .LoclalUM(UM,EB)
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reply

Mesmo que do /zandcÚ8

let Inclui.LocalUM(UM,EB)

reply

Mesmo que do /za/zúkZ#:

let Verifica:.pRefG.JM,prof) =

reply

Mesmo que do /za/zú&2Ó6

let Cria:novo.proxy(EB,UM)

reply

Esta fi)nção, considerada confiável, cria um novo Pro.D/ para a unidade móvel UM na
Estação Base EB.

let Inclui. pedidos)roxy(pedido,proxy) =

reply

Esta função, considerada conHlável, inclui um novo pedido da unidade móvel, no /'roxa.

let Processa. pedido(pedido) =

reply

Esta função, considerada confiável, processa o pedido da Unidade Móvel

let Apagaendproxy(UM,proxy) =
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reply

lista füliçãa;aonsiderãdatonfiáwl;apaga a endefêçãããPi;õ©íiiãPRêftlãUM

let Deletaproxy(Proxy,UM)

reply

Esta função, considerada conHiável, destrói o Proa, da unidade Móvel UM

let Apaga:.pedido.proxy(pedido,Proxy)

reply

Esta fiinção considerada clonfíável, apaga um pedido, cujo resultado foi entregue para a
unidade móvel, da sua lista de pedidos (ListaPedidos).

let Atualiza:LocCorr(Proxy,LocCorr)

reply

Esta ftJnÇão, considerada confiável, atualiza a localização atual da unidade móvel, que está
na LocCorr, no Praz.

let Reenviapedidos(Proxy,UM)

reply

Esta função, considerada confiável, reenvia os resultados dos pedidos da unidade móvel
que estão no Pro.W e que não receberam confirmação de recebimento do resultado pela
unidade móvel.

loc UMn

with UMn..pedido(EB.ackp.UM,meus.forwardresult,pedido,EB,UM,RKpR)
if RKpR - '\nRDADEIRO

then { EB.ackp Bn.ackp.proxy,ackp,UM,VERDADEIRO,proxy);
reply; }

else { EB ackp (EBn ackp..proxy,ackp,UM,FALSO,proxy);
reply; }
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and UMn ovo..pedido(EB.novo.pedido,pedido,UM,proxy)
EB novo..pedido(request,pedido,UM,proxy) l
UMn.novo..pedido(EBn.novo.pedido,pedido,UM,proxy)

end

Ver itens 25, 26 do diagrama do RDP sem Àa/zi=!d:!$

do ns.registei("UM",UM)

loçProxyn

with Proxyn.atualiza(menu.update,prof:EB,UM,hand)
Atualiza ocCorr("Proxyn",pRet..EB);
ifhand = VERDADEIRO

then { Reenviapedidos("Proxyn",UM);
reply}

else { reply}

Ver itens 12, 13, 14 do diagrama do RDP sem /zanú?i=Z8

and Proxyn.ackp(ackp) =
Apag acedi do.proxy(ackp, " Pro xyn'');
reply

Ver itens 33, 34 do diagrama do RDP sem /zcz/zdt:!#:

and Proxyn.res.pedido(EB.res..pedido..proxy,pedido,qtde) =
if qtde = ULTIMO

then { EB edido..proxy(EBn.res.pedido,pedido,UM
''Proxyn'',VERDADEIRO);

,aux,

reply}
else { EB.res.pedido..proxy(EBn.res..pedido,pedido,UM x,EB aux,

''Proxyn'',FALSO);
reply}

Ver itens 16, 17, 18 do diagrama do RDP sem /zandcZÓ6

and Proxyn.novo..pedido(pedido)
Inclui..p edidoJ)roxy(pedido) l
Enviapedido crvidor(pedido);
reply

Ver itens J, K, L do diagrama do RDP sem /za/?ciloÚ6
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end

ãã iii:iêgistliK''Proxyn",Piõijii)

locEBn

with EBn a(EB.novaretomo,menu.derem,UM) =
VeriüicapRef(UM,prof);
EB.nova mo(EBn.atualiza,deregAck,UM,pRef);
ApagaLocalUM(UM,"EBn'');
reply

Mesmo que do /zanúü:!P:

and EBn.novainicial(EB iga,mens.greet,UM,oldEB)
EB a(EBn.novaretomo,derem,UM);
reply

Mesmo que do AazzclEcZÓ6

and EBn.nova omo(EB a,meus.deregAck,UM,prof) =
Inclui.LocalUM(UM,"EBn'');
EB atualiza(Proxyn.atualiza,update,"EBn'',UM,VERDADEIRO);
reply

Mesmo que do /zanúrcZ#

and EBn.atualiza(Proxy.atualiza,menu.update,prof.UM,hand)
Proxy.atu aliza(mens.update ,prof.UM,hand) ;
reply

Mesmo que do /za/zd(ZZ791

and EBn.novo..pedido(EB tualiza,EB.novo..pedido. proxy,pedido,UM,
proxy,proxy. existe) =

ifproxy.existe = NULL
then { Crianovo.proxy("EBn",UM);

Pro xy.atualiza(update , "EBn" ,UM) ;
AtualizaLo cC o rr(pro xy, " EBn") ;
Proxy novo.cedido(pedido);
reply}

esse { EB.novo..pedido.proxy(Proxyn o..pedido,pedido,proxy);
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reply}

Ver itens B, C, D, E, F, G do diagrama do RDP sem /za/zc/(Ú6

and EBn.novo.pedido.proxy(Proxy. novo.pedido,pedido,proxy)
Proxy novo..pedido(pedido);
reply

Ver itens H, l da fiincionalidade do RDP

and EBn.res.pedido(UM.pedido,UM,EB,pedido,deLpRef)
if del..pRef = VERDADEIRO

then { (*seta RKpR com verdadeiro*)
UM.pedido("forwardresult",EBn ck.pedido

EB,UM,RKpK(V#»;
pedido

reply}
else { (*se UM não está em handofP)

UM.pedido("fo rwardr e su ]. t",EBn.ack..pedido
EB,UM,RKpK(V#»;

pedido

reply}

Ver itens 21 , 22, 24 do diagrama do RDP sem Àa/zúk!#:

and EBn.ackp B.ackp.proxy,ackp,UM,del.proxy) =
if de]..proxy = VERDADEIRO

then {Apaga d.proxy(UM,Proxy);
EB ackp..proxy(Proxyn.ackp,ackp,del..proxy,UM,Proxy)
reply}

esse { EB.ackp.proxy(Proxyn.ackp,ackp,del..proxy,UM,Proxy)
reply}

Ver itens 27, 28, 29 do diagrama do RDP sem /zando#:

and EBn.res.pedido.proxy(EB adido,pedido,UM,EB,Proxy,del.prof)
EB.resJ) edido(UMn..pedido,UM,EB ,pedido,del.p Ref) ;
replye

Ver itens 1 9, 20 do diagrama do RDP sem /za/val(ZÚ6

and EBn ackp..proxy(Proxy.ackp,ackp,del.
if del roxy = VERDADEIRO

thcn { Deletaproxy(Proxy,UM);
reply}

.Proxy,UM,Proxy)
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esse { Proxy. ackp(ackp);
reply}

'Vêilteng 3((3Hdã ãiãgõamã aã RDP3eíãaa/iãZW:

end

do ns.registar("EBn",EBn)

loc Servidor
with Servidor:.pedido(menu.request, pedido)

Processa.pedido(pedido);
reply

and Servidor.res..pedido(mens.forwardresult,pedido,UM,proxy,EB,qtde)
Proxy. res..pedido(menu.forwardresult,pedido,UM,proxy,EB,qtde);
replye

init
go(EBn);
UMn.novo..pedi do(='e que s t,"pedidon","UMn" ,"proxyn","EBn" ,NULL);
go(EBx);
EB x.novainici a](gree t, "I. JMn '');
S ervidor.res.pedido(fo rwardre sul t,"pedidon","U l\4n" ,"Proxyn" ,"EBx",2);

end

do ns.registei("Servidor",Servidor)

5.3 Análise do uso da linguagem í/ís/rióz//ed./o/n-ca/cz//us para
agentes móveis

Os critérios de avaliação utilizados se baseiam em propriedades tidas como essenciais
quando uma linguagem de programação que dá suporte à mobilidade é considerada [GP00].
Assim, o estabelecimento desses critérios tem como objetivo prover um meio de avaliar a
linguagem do dís/ríbtzfed/oín-ccz/ctl/ui, verificar se as exigências básicas de uma linguagem
para dar suporte à mobilidade são atendidas e como tais requisitos são supridos do ponto de
vista do programador pela linguagem do d/sü'íótz/edloízz-ca/cu/ui.

Os critérios a serem usados na avaliação da linguagem do díxfríb z/ed/oí/z-ccz/ctl/z/x são
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e

e

e

Identiülcação: existe uma forma de identificar um componente, permitindo uma
forma de referência unívoca a ele no ambiente disüibuído:
Componente Móvel: existe uma entidade que apresente ou possa apresentar as
carãCtêfíSüõãgdc uin çumponéiitímótêl;ãe acordo com o díx/riózz/ed/oi?z-ca/cu/az.ç;
Heterogeneidade: uma construção dos componentes deve levar em consideração a
possibilidade de realização de computações em locais com arquiteturas
heterogêneas, para que componentes móveis possam atingir toda a sua utilidade e
capacidade;
Transparência de localização: existe uma transparência ao usuário se uma aplicação
está executando local ou remotamente:
Abstração de dados: existe algum tipo de constmção que pemlita a criação de tipos
abstratos de dados;

©

e

5.3.1 Identificação

A identificação de um componente em um ambiente distribuído é uma questão importante
pois diversas aplicações contendo componentes com o mesmo nome e que executam
paralelamente podem existir. Neste caso, deve haver a possibilidade de se referenciar um
componente sem correr o risco de estar-se referenciando a um outro componente de mesmo
nome. Se essa questão é importante para sistemas distribuídos, o é também para apliclações
com código móvel.

A linguagem do díxü'iZ)i/red./oí/z-ca/czz/us fornece mecanismos para identificar unicamente
um componente utilizando um servidor de nomes centralizado que é o responsável por
identiHiçar cada componente. Este servidor de nomes pemlite que duas ft)nções secam
registradas com o mesmo nome, mas mantém apenas o último registro feito para aquela
fiinção, ou sda, se duas fiinções forem registradas com o mesmo nome, o registro existente
será sobreposto pelo último e será o único registro válido.

5.3.2 Componente Móvel

A questão do componente móvel está ligada ao dísü'íóz/fed./oin-ccz/ctl/z/s pois é ela quem
define como um componente móvel é representado. Na linguagem do disüibzzfed ./of/z-
ca/c:t//ui, as filnções definidas colmo localidades móveis são os componentes móveis que se
movimentam entre localidades estáticas.

A facilidade ou dificuldade que o programador pode ter utilizando a linguagem do
di.çü"íó z/ed Joí/z-ca/cu/us está relacionada ao costume quc este possui de programar
utilizando a linguagem e principalmente na adaptação a métodos formais e agentes móveis.
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5.3.3 Heterogeneidade

A hetemgeneidade suoõe a capacidade de compgne:nlesje plgyjmç!darem çntrgJocíliEcom
arquiteturas e/ou platafomlas diferentes. O düü'íbu/ed ./oi?z-ca/czz/us determina como um
componente é estruturado e como os componentes se comunicam e sua linguagem
determina como o componente é executado em cada local e se ele pode ser criado em um
local e ser executado em outro que possui características diferentes.

A capacidade de executar em ambientes heterogêneos se faz importante na mobilidade de
código quando existe a idéia da criação de um componente móvel e sua execução em
diversos locais na rede, não importando como eles soam constituídos. Nestas
considerações, a linguagem do dü#íóufedloín-ca/czz/ux não possui capacidade de prover
componentes independentes de arquitetura e não utiliza qualquer mecanismo para obter esta
característica. Componentes da linguagem do dü/ríóz//ed Joio-ca/cu/z/i só executam em
ambiente Unix e, recentemente, foi anunciada uma versão que deverá executar sobre
ambiente Windows NT.

5.3.4 Transparência de Localização

A transparência de localização assume que a linguagem trata questões da comunicação ser
local ou remota e onde um componente está executando fisicamente, de forma que o
programador não precise se preocupar com esses aspectos. Ou sda, ele não precisa saber
onde o componente está fisicamente mas apenas uma forma de referencia-lo.

A linguagem do dísü'íbufed./oln-ca/cu/us possui essa característica. Apesar do dísüíbzzfed
./oízz-ccz/cl//z/s não apresentar o conceito de ]oca]ização, ta] conceito foi adicionado pelas
linguagens. Para tanto, elas fornecem um servidor de nomes central que permite a
identiHlcação dos componentes e oferece a transparência de localização desdada. Isto
porque o local físico em que um componente está executando é uma informação controlada
apenas pelo servidor e é obtida quando o componente se registra. Assim, quando um
componente se comunica com outro componente ou se move para o local onde outro
componente está executando ele apenas utiliza uma referência ao componente

5.3.5 Abstração de Dados

A possibilidade de criar tipos abstratos de dados é um recurso útil e, muitas vezes,
necessário. Os tipos abstratos de dados oferecem a possibilidade de utilização de vetores,
estruturas, listas e outras formas de expandir os tipos básicos da linguagem e f'acolita o
armazenamento de grande quantidade de infomlações e de dados de diferentes tipos, além
de agrupar informações que individualmente podem não conter significado útil.
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O düü'/bzz/ed./ol/z-ccz/ctl/ui não prevê a utilização de tipos abstratos de dados pois possui
apenas processos e canais. Os processos trocam dados através dos canais, que suportam
apenas tipos básicos, como inteiros, caracteres e cadeia de caracteres. A idéia de um tipo
abstra:tu de dadWÜ entanto;P(mrse:t'sihuladãPêlíatili2ãçãããíii:uplãi;õhde õãiíã ii:
upla representa uma estrutura que pode conter valores de múltiplos tipos. Um conjunto de
n-uplas de mesmo formato, contendo um valor que seria usado tal como um índice, poderia
ser visto como um vedor ou uma lista.

A linguagem do düü/óz//ed./oín-ca/cz//ui possui a idéia de uma n-upla ser retomada por
uma filnção, mas os valores deixam de ser trabalhados como um conjunto de valores logo
após o retomo da filnção, sendo tratados como valores independentes a partir de então.
Com isso, a linguagem do düüíbu/ed ./oín-caZcz//z/i não proporciona qualquer fomla de
criação de tipos abstratos de dados.

5.4 Análise da tradução da çspgcifiçação do dü&'ióz//adio/n
ca/cw/us para a linguagem do'dis/riówi'edjofn-ca/cz//as '

Para a tradução da especificação no dfsü'iZ)zzfed ./oí/z-ca/czz/us para a linguagem do
dfsü"íZ) l/ed/o/zz-ccz/czz/z/s, tentamos realizar uma tradução direta da sintaxe da especificação
para a sintaxe da implementação. A sintaxe da especinlcação do dís/Hóu/ed./oí/z-ca/cu/ai é
a apresentada na Figura 8 do Apêndice A e a sintaxe da implementação é a apresentada na
Figura 1 1 do Apêndice B.

Inicialmente, incluímos na implementação, as variáveis necessárias e que na especiülcação
não se faz uso. Além disso, as deHmições que estão na solução do sistema e que não fazem
parte da especiHlcação foram inicialmente implementadas.

As localidades foram especificadas como conjunções de deülnições. Em algumas destas
definições, uma composição de padrões é quem ativa um processo. Essas composições de
padrões foram assim especificadas para distinguir um fator verdadeiro ou falso colho, por
exemplo, se uma unidade móvel está ou não no período de /za/zckZ#:

Na implementação, cada dupla de composição de padrões, que especifica uma condição
verdadeira ou falsa foi substituída por uma única denlnição. Nesta nova definição, o uso da
construção condicional if-then-esse da linguagem do disüíbufed./o//z-ca/ctí/z/ó foi utilizada
para determinar qual processo seria ativado: o especiHlcado com o fator verdadeiro ou o
especificado com o fatos falso.

As demais definições especificadas com um padrão simples engatilhando um processo,
foram implementadas da mesma forma, ou sqa, com o mesmo padrão simples engatilhando
o mesmo processo, mas utilizando a notação da implementação.
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Na especiHlcação, os processos em execução são bem detemiinados, ou sqa, quando uma
localidade está sendo especificada com suas definições, seus processos em execução
também são especificados, além dos processos do sistema que esta localidade engatilha,
mas=separados d(iíTrõõessosaegtalõcaüidatíê:

Na implementação, os processos em execução, tanto da localidade quanto do sistema, são
engatilhados no mesmo lugar. Para sabermos se um processo disparado é da localidade,
precisamos verificar se ele aparece nas definições desta localidade.

Como a sintaxe da especificação e da implementação são bastante parecidas, a partir da
especificação, não bica diHlcil escrever a implementação e verificar que a implementação
corresponde à especificação. Contudo, vários elementos precisam ser adicionados para
acompanhannos as simulações como, por exemplo, a impressão de mensagens na tela.

Com as simulações conseguimos acompanhar o comportamento dos protocolos /zanclkZ#' e
RDP. Algumas dúvidas foram resolvidas durante essas simulações e outras partes
incompletas da especificação dos protocolos no disüióuredloi/z-ca/ctz/z/.ç foram detectadas
como, por exemplo, a necessidade de uma localidade chamada servidor para receber os
pedidos das unidades móveis e encaminhar o resultado desses pedidos.

5.5 Conclusão

Neste capítulo sobre a implementação do RDP, uma implementação particular do protocolo
/zanclh#'foi apresentada para um melhor entendimento do funcionamento da linguagem do
dísüíbufed ./oín-ccz/cz//us. Posteriormente, a implementação completa do protocolo bem
como do protocolo RDP seguindo a especificação de cada um no dfsüíózzfed./oí/z-ca/cu/us,
vista no Capítulo 3, foi apresentada.

Analisando o uso da linguagem do dísüíbzz/ed Joi/z-ca/cu/ui para agentes móveis e
considerando alguns critérios de avaliação que se baseiam em propriedades tidas como
essenciais quando uma linguagem de programação que dá suporte à mobilidade é
considerada, concluímos que a linguagem do düüíZ)trred./oin-ca/cu/us satisfaz os critérios
de identificação, componente móvel e transparência de localização.

Analisando a tradução da especificação do dísr/"íó lied./o/n-ca/ctz/ui para a sua linguagem,
concluímos que não é difícil escrever a implementação a partir de sua especificação no
d/x/ríZ)ufed/oí/z-ca/ctl/us, uma vez que, as sintaxes da implementação e da especinlcação são
bastante parecidas.
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Capítulo Conclusão e Trabalhos Futuros

Como proposta deste trabalho, utilizamos o formalismo do disfríóu/edloi/z-ccz/cu/z/i para
especificar o modelo do protocolo .Reizz/f Z)e/íve/y Profoco/, especialmente para a parte em
que ele trata a mobilidade, que é no tratamento do protocolo banal(ZÊ

Para uma melhor compreensão de como representar o protocolo no dás#'íZ)zzfed ./oi?z-
ca/cz//us, especiHlcamos um modelo simpliHlcado para o protocolo ;zczni=/cÚ6 Depois
especiHtcamos e implementamos o protocolo ÀanúlclÓ''e partes necessárias do protocolo RDP
e verificamos algumas propriedades esperadas pelo protocolo, usando lógica temporal e a
especificação no cálculo.

Com o desenvolvimento deste trabalho, obtemos respostas quanto à adequação do uso do
dísü'íbufed Joín-ca/cu/ui para a especiHlcação de problemas como o proposto, às
diHlculdades de se especificar um protocolo com mobilidade, ao atendimento das
propúedades esperadas pelo protocolo RDP, à análise do protocolo especificado, ao uso do
dísü'íbured./oí/z-ca/cu/us para a prova das propriedades e à tradução da especiHiçação do
dfsüibu/ed/oizz-ca/czz/us para a sua linguagem.

O protocolo reszz// de/íve/y proroco/ e o protocolo /zanakZ#são protocolos simples, mas seu
entendimento foi complicado porque o artigo original, que explica sua especificação, não
está detalhado o suficiente para uma implementação direta do mesmo. Durante a
especificação do protocolo /zanclrcÚf e a especificação de partes necessárias do protocolo
RDP no d/sfríbu/ed ./oi/z-ccz/cu/ur, observamos vários detalhes que seriam importantes
estarem descritas na especiHlcação do protocolo como, por exemplo, quando ocorre
exatamente o témlino do protocolo ÃanclclÓ6 principalmente se a unidade móvel não tem um
proxy. Com a análise sobre a avaliação do dfsü"ibu/edloi/z-ca/ci//ui em relação ao seu uso
para agentes móveis, concluímos que este cálculo é adequado, em tempos gerais, para a
especificação de protocolos como o RDP

Com as hipóteses, propriedades e as provas das propriedades dos protocolos RDP e /band(Zóf
apresentadas, pudemos veriHlcar que as propriedades inerentes aos protocolos são atendidas.
Além disso, com a análise do uso da especificação do protocolo no dfxrriZ)ufed/oí/z-ca/cl//us
para a prova das propriedades, sentimos grande necessidade de uma ferramenta para
vcriHicação das propriedades, pois tivemos que elaborar uma tabela da especificação em
lógica temporal para nos auxiliar.

Além das propriedades provadas neste trabalho, há outras propriedades interessantes que
também podem ser verificadas posterionnente como, por exemplo, quando o protocolo
AandcZfefetivamente é concluído, considerando a existência ou não de um proa/; se há a
possibilidade de fomlação de ciclo com as mensagens; se uln pedido feito pela unidade
móvel sempre chega ao seu p/'oxy e posteriomlente ao servidor; entre outras.
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Além disso, uma especificação completa do protocolo RDP pode ser feita, ou sqa,
considerando que a unidade móvel pode ficar inativa quando desligada e não considerar
somente qüF:ümãUóidàdãlnóVêlüãã gê ãeslíÉÍ í góFbêãiMati
protocolo /zanúã=!#: considerando quando uma unidade móvel efetivamente entra no sistema
e no domínio de uma estação base; entre outras. E todas as propriedades provadas neste
trabalho e outras inerentes ao protocolo também podem ser veriHlcadas na especificação
completa do protocolo.

Assim que uma ferramenta de veriülcação para o díx/riba//edlof/z-ca/cz//z/.ç estiver concluída.
podemos utiliza-la para veriHlcar as propriedades provadas neste trabalho, bem como outras
propriedades inerentes ao protocolo. E verificar também outras propriedades inerentes ao
protocolo se uma especificação completa deste protocolo for realizada.

Sentimos alguma dificuldade durante a implementação completa do protocolo /za/zúrcZófe a
implementação de partes relevantes do protocolo RDP, na linguagem do düüiba/edlaí/z-
ccz/cu/ai, de acordo çom suas especificações, pois o manual que explica o fiincionamento
da linguagem não é muito esclarecedora, apresentando apenas exemplos isolados durante a
explicação. Examinámos cultos exemplos mais completos implementados na linguagem,
no entanto, não havia explicação dos mesmos e muitas funções pré-denlnidas e utilizadas
não possuem comentários no manual. Com a análise sobre a avaliação da linguagem do
digo'íbzzfed ./oi/z-ca/cu/as, concluímos que esta linguagem é adequada, em tempos gerais,
para a especiHlcação de protocolos como o RDP. Além disso, a tradução da especificação
para a linguagem do düüíZ)z/fedloí/z-ca/cu/ai não é complicada e pede ser utilizada para
simular o comportamento do protocolo.

Apesar de a tradução da especificação para a implementação não ser complicada, não
podemos dizer, com certeza, que a implementação corresponde integralmente à
especiÊtcação. Isso porque não existe nenhuma regra ou metodologia que defina a forma de
se traduzir uma especiHlcação do düü/Z)t/red ./oí/z-ca/ctr/us para a sua linguagem. Não
conhecendo integralmente tudo sobre o que a linguagem oferece, fica diHlcil estabelecer
uma regra definitiva para a tradução. No entanto, para a tradução de especificações como
apresentadas neste trabalho, podemos estabelecer regras de tradução da espeçiüicação para a
linguagem de fomla a facilitar que outros protocolos de comunicação possam ser
especificados e implementados da mesma forma.

Na sistema doloin-ca/c&z/us é possível executar partes do programa como servidor e outras
como cliente, dependendo da forma como é feita a sua compilação. De fato, é possível
desenvolver uJn sistema para o protocolo RDP que não simula somente o comportamento
do protocolo, mas também com servidores e clientes em execução paralela. Assim, tanto o
protocolo RDP como qualquer outro protocolo de comunicação pode ser especificado no
dís#íóufed/oi/z-ca/czl/&ís e implementado ein sua linguagem para ser simulado em execução
paralela.
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Uma implementação completa do RDP pode ser feita, considerando todas as características
do protocolo e simulando seu comportamento com servidores e clientes em execução
paralela.

Com este üabalho, compreendemos o fomlalismo do dl.çfribzz/ed Joí/z-ca/cu/ai, como
especificar e implementar um protocolo de comunicação como o RDP. Com base nisso.
podemos usar o dfs/ríbzz/ed./oín-ca/cu/us para especificar, implementar e veriHlcar algumas
propriedades inerentes a outros protocolos de comunicação corno, por exemplo, o Mare/esx
dpp/íccz/ío/z Pro/oco/ WAP que é um protocolo de comunicação mais completo e de uso
comercial.

O WAP é um protocolo de comunicação comercial que visa pemlitir que usuários de
dispositivos móveis sem Hio acessem infomiações e serviços de forma instantânea. E, com
isso, um grande número de computadores ligados à in/eme/ vai exigir um suporte eülciente
à mobilidade, o que será fiindamental no desempenho de toda a rede. Como o WAP vem
sendo utilizado em larga escala pela indústria como, por exemplo, nos telefones celulares.
papers e PDAs(Perna/za/ Z)zgi/a/ dss/sranís), há uma grande exigência quanto à
conHiabilidade desses serviços para evitar perda e lentidão nas conexões, para que as
mensagens sejam recebidas e enviadas corretamente, para garantir que os dados carretos
soam enviados para o destino correto, entre outros. Essa conHlabilidade pode ser garantida
com a especificação deste protocolo no dfsü'íZ)u/ed./of/z-ca/cu/us, çom essas propriedades
verificadas e com uma implementação para analisar seu comportamento.
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Apêndices

Apêndice A: Sintaxe, Escopo e Semântica Operacional dol)istributed Jota-Calctllus ' '

Sintaxe

P
x<'v.z, ..., v/?'
def .Z) in P
pl/"'
0

gaba,A>

processos
mensagem
definição local
composição paralela
processo nulo
migração

D definições
regra de reação
conjunção de deHlnição
deHmição nula
(sub)localidade

J»P

T
a[-D:P]

/ padrões deunião
mensagem padrão
união de padrões

.rq/, .-, J'.>

./II'

Figura 8 S\ntaxe çlo dista'ibutedjoin-calculils

EscoEO

Processos vl[x<v/, ..., v.>]

vlÍdefZ) í/z P]

vllPIPI
v1]0]

vl[go<a,#>]

def

def

def

def

def

{ x, v/, ..., v« }

(vllP] U vlÍ0]) \ vd]0]
vlÍP] U vlrP]
a
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Definições vlFJ õ' P]
vIrO"01

vlr7'l
vl[a[0 : P]]

def

def

def

def

def

def

def

def

vdfl[ u (v][/'] \ vrFd)
vlÍZ)] U vll01
g
{a} U vlID] U vlÍP]

vrF7 ê P]
vrrD ADI

vrr7'l
vr[a[O : /:']]

vdr;]
vdlD] U vdÍZ)l
a
{a} U vrrZ)]

Padrões de
união vdj'xq/, ..., .y«>]

vdlJ l JI

def

def

def

def

{* }

vdlJ] U vdlll

vr[xq/, ..., .y«>]
vrlJ l J l

{ y/, ..., .P. }

vrFJ] u vrÍJI

Figura9 Estopas ün Dista'ibuted Joio-Calculas

Semântica

STR-JOIN
STR-NULL
STR-AND
STR-NODEF
STR-DEF
STR-LOC

F- o
o"o' F-.

T F-.
f- def.D in P'
âázlo:/'l F.

P,P
F

»,D'
F

Z) 0;d

[ .]] {.o} F- . .. {/"}
RED
COMM

MO'VE

J'> /'' F- ./aw
F'-'.P :«p', .-, v«> ll

a[D:/'']go<Ó,#>]
F.ll F.»;

}'-.p ll / D' P' F x<v/, ..., v.>

f-. ]] a]D:P] k.<>] f-.b.

Condições para as substituições:
STR-DEF av.l instancia a porta de variáveis vd[.Z)] para distinto,

nomes livres: Dom(a.d) n vlrZ) f- /l = i3 onde Z) f- Pé a solução
inicial
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STR-LOC a está resfHado: o nome a não ocorre em y de qualquer solução
distribuída

R-ED o}« substitui os nomes üansmitidos para variáveis recebidas
'disthtasvíl:q

COMM JC C dv[./']

Figura 1 0 -- A máquina química reflexiva e distribuída (DRCHAM)
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Apêndice B Sintaxe da linguagem do disü'/óz//ed./oín-ca/czl/zzs

processos nome::intlaimjhsta:expressões
reply lista-expressõesÍto nome]

processo l processo
expressão;processo
if expressão then {processo}
[else {processol]
deçlaraçãoin processo
{processo}

expressão constante
nome-inteiro
nome-inteiro(lista-expressões)
expressão nome-inteiro-indexado expressão
expressão ; expressão
spalvn {processo}
if expressão then expressão
[else expressão]
declaração in expressão
(expressão)

lista-expresssão [expressão {, expressão]]

declaração ]et declaração-processo
let declaração-expressão
loc declaração-agente end

declaração-processo padrão-união = processo

band padrão-união = processos

declaração-expressão nome {, nomes = expressão
band nome {, nomes ' expressão}

declaração-agente agente band agentes

agente identiHlçação[with declaração-processo]
[init processo]

Figura ll Sintaxe da linguagem do d/s/I'fóírfedloi/z-cíz/crz/ns
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Apêndice C -- Especificação do protocolo ÀamíZkláfversus lógica
temporal

Funções

[001] ApagaLocalUM(UM,EB)
[003] inclui.Loca]UM(UM,EB)
[005] VeríüicapRef(UM,pReí)
[007] Atualiza:LocCorr(Proxy,LocCorr)
[009] Reenviapedidos(Proxy,UM)
P}.o.

apagar'. UM(Uh4, EBb
í/zc/uj/' .l:/M( [/À/, .EB)

veri$car.pReJ(UM)
atualizar.proMProxy, EB)
responder(Proxy, EB , M)

para Aanzl.vel'dadelro0, ou seja, quando ocorreu &aní/ígf
[011] Proxy. atua]iza(menu.update,pRef.EB,UM) /acabe/(Proa,, .EB, arda te)

[0 12] Atualiza:LocCorr("Proxy",prof.EB) a/lía/içar..p/oxlp(P70ig, EB)

[0 ] 3] Reenvia:.pedidos("Proxy",UM) /esmo/zda'(P/'oxy, EB, foz'wardresu.Z t)

para /ia/ntjaZsoC9, ou seja, quando não ocorreu /zandcÚf
[014] Proxy. atua]iza(menu.update,pRef.EB,UM) receber(Proxy, EB, arda te)
[015] AtualizaLocCorr("Proxy",prof.EB) afzía/üar.p/oxlp(P7'0.W, EB)

[018] EB.antiga(menu.derem,UM) /eceber(EZ?., EB., derem)
[019] VeriütcapRef(UM,prof) verÍ#ca/..pRe«t/Ã4)

[020] EB.novaretomo(deregAck,UM,pReí) e/7v]a«EB., EB., deregAck)
[02 1] Apaga:Loc;a]UM(UM,"EBn") apagai'..t/M(C/A41, EB)
[022] EB.novainicia](menu.greet,UM,o]dEB) receba'(EB. t/À/, gleet)
[023] EB.antiga(derem,UM) e/zvía«.EB,,, EB., derem)

[024] EB.novaretomo(menu.deregAck,UM,pRef) /eceóer(EB., .EB., deregAck)
[025] Inclui.Loca]UM(UM,"EBn") ínc/ufl:t/M(C/M, EB)

[026] EB.atua]iza(update,"EBn",UM) envía4,EB«, ZA,, update)
[027] EB.atua]iza(menu.update,pRef,UM) /eceber(EBp, EB., upda te)
[028] Proxy.atua]iza(meus.update,prof.UM) enviar(EA,, Proxy, arda te)

[035] EB.novainicía](greet,UM,"EB") e/zvía4t/M. EB., greet)

EB

tJM
EB.novainicial(greet,UM,"EB")
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AI)êndice D - lcspeHjlliaçao de partes relevantes do protocolo

Funções

[001] ApagaLocalUM(UM,EB) apagai. (/M([/a/, .EB)
[003] Inclui.Loca]UM(UM,EB) fnc/zlÍ/l.t#W(C,rM, .EB)

[005] Verifica:.pReKUM,pReí) ver@ca/:.pRe«C,rlt4)
[007] Críanovo..proxy(EB,UM) cna/7roD,(Proxy, C/i14)

[009] Inclui..pedido.proxy(pedido,proxy) jnc/ujr..P/oxy(proxy)
[011] Processapedido(pedido) p/'ocesiar0
[013] Apaga .end:proxy(UM,proxy) apaga/:./)/oxy(t/A4)
[015] Delega:proxy(Proxy,UM) desf/ui/l.p/oxy(Praxe)
[017] Apaga.pedido...proxy(pedido,Proxy) apaga/l./)/oxy..pedido(Praxe)
[019] AtualizaLocCorr(Proxy,LocCorr) a/z/a/íza/...p/oxy(Prol?, EB)

[021] Reenvia:.pedidos(Proxy,UM) /espondedPraxy, EB, ]bd)

para J?KpR vel'f/aderi'o0; ou seja, se a estação base responsável consumou a remoção de um proxy
[023] UM.pedido(menu.forwardresu]t,pedido,EB,UM) recebe«C/A/, ,EB, forvardresult)
[024] del.proa.verdadeiros deLproxy-ve/dadeiro0
[025] EB.ackp.UM("forwresAck",ackp,UM,Proxy) e/aviar(tn/, EB, forwzesAck)
[026] 1tKpR falsos .rKpRJaZ oO

para RKp.It.Ja/so0, ou seja, se a estação base responsável não conHwmou a remoção de um proxy

[027] UM.pedido(meus.forwardresu]t,pedido,EB,UM) /eceber(C/À/, ZB, forwardzesu.Z t)
[028] EB.ackp.UM("forwresAck",ackp,UM,Proxy) e/zelar(C/il/, EB, forwres.Ack)
[029] UM. novo.pedido(pedido,UM,proxy) /eceóe4t;À/, t,rÀ/, request)
[030] EB. novo.pedido("request",pedido,UM,proxy) ] enviar(t/M, .EB, z'equest) l

[03 1] UM. novos)edído("pedido",UM,proxy) enl,ía4t,[A/, t/M. request)
[034] EB.novaínicia](greet,UM,EB) envía4t/A/, EB« greet)
[035] UM. novos)edido("pedido",UM,proxy) enviar(t/M, t/Àdl, request)

para /band.vel'dadeíi'o0, ou seja, qu ando ocorreu /iandclfj7
[036] Proxy.atua]iza(menu.update,prof EB,UM) /ecebe/(P/oxy, EB, arda te)
[037] AtualizaLocCorr("Proxy",prof.EB) afina/iza/..proa,(Proxy, EB)

[038] Reenvia:pedidos("Proxy",UM) /esmo/zder(Proxy, EB, À4)

[039] hand falsos -Ãa/zdo#i't,rÀO
para /ia/l(LJa/soC), ou seja, quando não ocorreu AandíZÓf

[040] Proxy. atua]iza(menu.update,prof EB,UM) /acabar(Proxy, .EB, arda te)

[04 1] AtualizaLocCorr("Proxy",prof.EB) aftía/fiar.p/'oxy(PT'oxy, .EZI)

[042] Proxy.ackp(menu.forwresAck,ackp) /acabar(Proxy, EB, forwres.Ack)
[043] ApagapedidoJ)roxy(ackp,"Proxyn") apaga?..pedido(Proxy)
para ú////na..ped/(/oC), ou seja, se o praz)/ está entregando o resultado do último pedido pendente da
tmidade móvel

[044] Proxy.res.pedido(menu forwardresu]t,pedido)

UM

Prol1'

tecebe} {Ptoxy, Servidor,
folha':'dresu.Zt)
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[045] del.prof.verdadeiros deC./7Rl:Í' ve/ dadeíro0
[046] EB.res.pedido..proxy(menu.forwardresu]t,pedido, e/zvíar(Proxy, .EB, forwardresu.Z t

UM.aux,EB.aux,"Proxyn")
para na(i3i/Ifl/zã?edfdõOI õu iêjaÍse o ?i'al7 não esta entregando & iesultadõ lo último pedido
pendente da tlnidade móvel
[047] Proxy .res.pedido(menu.forwardresu]t,pedido) receber (Ptoly, servidor,

forwardzesu.Zt)
de l.pRefla is o q

ertviat(Proxy, EB, forwardresul t
[048]
[049]

deLpRef.falsos
EB.resJ)edido..proxy(menu.fo rwardre sul t,pedido,
UM.aux,EB.aux,"Proxyn")
ultimo.pedidoO
Proxy.novo..pedido(menu.re que s t,pedido)
Inclui.pedido.proxy(pedido)
Serüdot:pedido(menu.re quem t,pedido)

EB

[050] u]timo.pedidos ú/ümo..pedído0
[051] Proxy. novo.pedido(menu.request,pedido) recebe/(Pp'oig, EB, request)
[052] Inclui.pedido..proxy(pedido) ]nc/ufr..pedido(Proxy)
[054] Serüdot:pedido(menu.request,pedido) e/zvíar(/'ro.W, Sen,odor, leques t

[057] EB.antiga(meus.derem,UM) /ecebe4.EZ?., E,B., derem)
[058] VeríüicapReKUM,prof) ve/{#ca/...pRe«C/214)

[059] EB.novaretomo(deregAck,UM,prof) elzvia4EB., EB., dereg=Ack)
[060] Apaga:Loca]UM(UM,"EBn") apagar.C/M(t/i]/, EB)
[061] EB.novainicia](meus.greet,UM,o]dEB) /eceóe/(EZ?., CZ]]/, greet)
[062] EB.antiga(derem,UM) e/zvía4.EZ?,., EB., dez'eg)

[063] EB.novaretomo(menu.deregAck,UM,pRef) /acabar(.EB., .E.B., deregAck)
[064] Inclui.Loca]UM(UM,"EBn") ípzc/uír .(,rM(t/A/, .EZ?)

[065] handverdadeiro0 óa/zdo#(t/À4)
[066] EB.atua]iza(update,"EBn",UM) e/zvíar(EB., EBP, update)
[067] EB.atua]iza(menu.update,prof.UM) recebe/(EB., .EBP, update)
[068] Proxy.atua]iza(menu.update,pReCUM) e/aviar(EBp, Proxy, update)
para /nzo.exfs/q..pi'o.Ep0, ou seja, se não existepl'oiy para a unidade móvel

[069] EB.novo.pedido(menu.request,pedido,UM,proxy) /ecebe4EB, C/M, request)
[070] Crianovo.proxy("EBn",UM) cear(Proxy, EB)
[07 ]] existe..proxy0 exfsfe../)/OD/0

[072] Proxy.atua]iza(update,prof.UM) env/a/(.EB, Proxy, arda te)
[073] Proxy.novo..pedido(menu.request,pedido) e/lvíar(EB, Proxy, request)
para mísfe..pl'ox?(2, ou seja, se já exísteplo»r para a unidade móvel

[074] EB.novo.pedido(menu.request,pedido,UM,proxy) /acabe«EB, C/]]/, request)
[075] EB.novel)edido.proxy(menu.request,pedido,proxy) e/lvía«E8, EBP, request)
[076] EB.novos)edido.proxy(mens.request,pedido,proxy) /eceóer(EA,, .EB, request)
[077] Proxy.novo.pedido(menu.request,pedido) e/n,ía/(.EBP, P/oxy, request)
para (/el/)R(/.vei'r/adefl'oC9 e /ia/nl/a/so0, ou seja, se a referência de pl'o.)DP pode ser apagado e se não
otorretxjlalldoff

[078] EB.res..pedido(menu.forwardresu].t,UM,EB,pedido) /'acabe/'(EB, EBP, forwardresu.Z t)
[080] RKpR.verdadeiros ,1?KpR.ve/dadeí/oO

[08 ]] UM. pedido(menu.forwardresu]t,pedido,EB,UM) anuía/(EB, t/À/, forwardresu.l t)
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para (ZeC.pRílt/a/so0 e /ia/n€1a/soC), ou seja, se a referência depi'o.W não pode ser apagado e se não
correu otan doff

[082] EB.res.pedido(menu.forwardresu]t, UM,EB,pedido) /acabe EB, XA,, fozwardresu.Z t)
[0S4F UM.bêdido(ineníTorwardiesu].:E;jiãdid(i;EB;UM) e/zvfa ZB; iãl/:ko;i=i,a='dzesu.Zt)
para deLpl'oW.vel'dadeíro0, ou seja, se o pl'o.W pode ser destruído

[085] EB.ackp.UM(menu.forwresAck,ackp,UM,Proxy) r'acabar(EB, C/Ã/,Jo/}i//'auHcA)
[087] Apaga:end:.proxy(UM,Proxy) apagai..p/oxy(t/lt4)

[088] EB.ackp..proxy(meus.forwresAck,ackp,UM,Proxy) envíad,EB, Proxy, fozwa='dresu.Z t)
[089] deLproxy. falsos -deLproW.verdades/aO
[090] del.pRef.fa]so0 de{.pReÚPa/xo0
para dela/'alga/soC), ou seja, se o pi'axp pode ser destruído
[091] EB.ackp UM(menu.forwresAck,ackp,UM,Proxy) /ecebe/(EB, ta/,Jo/"ltlrazí.4cX)
[092] EB.ackp.proxy(menu.forwresAck,ackp,UM,Proxy) e/7vial(EB, Proxy, forwardresuJt)
[093] EB.res.pedido.proxy(menu.forwardresu]t,pedido,U receber(EB,, Proxy,

M, fo;warüesult)
EB,Proxy)

[094] EB.res.pedido(menu.forwardresu]t,UM,EB,pedido) enviar(EBP, EB, fozvardz'esu.Zt)
para despi'oW.pei'dadeiro0, ou seja, se o pPaXP pode ser destruído
[095] EB.ackpJ)roxa(menu.forwresÀck,ackp,UM,Proxy) recebe/(EBp, .EB, fozwresAck)
[097] Delega:.proxy(Proxy,UM) deiüzfl/...p/oxy(Praxe)
[098] nao.existe.proxyO exlsfe..ploxy0

[099] del.proxy. fa]so0 -de/]/oxy.verdadeiros
para de{.pro;Wga/so0, ou seja, se o p/'ax? não pode ser destruído

[100] EB.ackp.proxy(mens.forwresAck,ackp,UM,Proxy) /acabe/(.EBp, .EB, folwresÀc.k)
[101] Proxy. ackp(menu.forwresAck,ackp) e/zvíar(EBP, Proxy, forwres.Ack)
Servidor

[107] Servidor.pedido(menu.request,pedido)
[1 08] Processa:pedido(pedido)
[109] Servidor resJ)edído(menu.forwardresu]t,pedido)

receber(Servidor, Proxy, requesta
processará
t'eceberÇSetvidor, Servidor,

fozwardresu.Z t)
en viarqSewidor, Proxy,

Jo/'wl'ardresz{/z) l

enüaKServidor, Ser'odor,
fozwaJ-dresuZ t) l

det.proxy.yet'dadeiroÇ) \

último.pedidos
enviaKSer'pudor, Sewidor,

forwardz'esult)

[110] Proxy.res.pedido(menu.fotwardresu]t,"pedido",
EB.res.pedido.proxy) l

[111] Servidor.resJ)adido(menu.forwardresu]t,pedido)

[112]

[113]
[116]

deIJ)roxy: verdadeiroO
ultimo.pedidos
Servidor.res.pedido('' fo rwardre sul t" ,pedido)
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.Apêndice E :- Simulaçã? d3. nnplemenlação do Protocolo
/ba/tdclZjrna linguagem do -Z)iszdóa/ed Jo;kz-Cb/czz/zzs

Nova estação base EB5 recebeu a mensagem greet da unidade motel UMI que estava na estação base
antiga EB l

Nova estação base EB5 enviando mensagem derem para a estação base antiga solicitando a prof da unidade
movel

Estação base antiga EB l recebeu a mensagem derem

Verificando e retomando a prof EB l da unidade movel UM l
Estação base antiga EB l enviando mensagem deregAck para nova estacam base com a prof da unidade
motel

Apagando unidade móvel UMI da lista local da estacao base EB l
A nova Estação Base EB5 recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB l
Incluindo unidade móvel UMI na lista local estação base EB5

A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy
O Proxyl recebeu a mensagem update
O proxy da estação base será atualizado com a prof EB l da Unidade Móvel UMI

Atualizando o proxy Proxyl com a anual localização EB l da unidade motel
Se ocorreu handog'

Reenviando os resultados dos pedidos da unidade movel UMI que estão no proxy Proxyl e que nao
receberam conülrmacao de recebimento do resultado pela unidade motel

Nova estacao base EB4 recebeu a mensagem greet da unidade movel UM2 que estava na estação base
antiga EB2

Nova estação base EB4 enviando mensagem derem para a estacam base antiga solicitando a pRefda unidade
motel

Estação base antiga EB2 recebeu a mensagem derem

Nova estação base EBI recebeu a mensagem greet da unidade motel UM3 que estava na estacam base
antiga EB3

Nova estação base EB l enviando mensagem derem pala a estação base antiga solicitando a prof da unidade
motel

Estação base antiga EB3 recebeu a mensagem derem

Verificando e retomando a pRef EB3 da unidade motel UM3

Estacao base antiga EB3 enviando mensagem deregAck para nova estacao base com a prof da unidade
móvel

Apagando unidade movel UM3 da lista local da estação base EB3
A nova Estação Base EB l recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB3
Incluindo unidade novel UM3 na lista local estação base EB l

A estacam base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o pioxy
O Proxy3 recebeu a mensagem update
O proxy da estação base será atualizado com a prof EB3 da Unidade Movel UM3
Atualizando o proxy Proxy3 com a anual localização EB3 da unidade motel
Se ocorreu handofF

Reenviando os resultados dos pedidos da unidade móvel UN[3 que estão no proxy Proxy3 e que nao
receberam conüirmacao de recebimento do resultado pela unidade motel
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Nova estacao base EB3 recebeu a mensagem greet da unidade móvel UM5 que estava na estação base
antigaEB5

Nova estação base EB3 enviando mensagem derem para a estacam base antiga solicitando a prof da unidade
iÜoVêl

Estacao base antiga EB5 recebeu a mensagem derem

Verificando e retomando a pRefEB5 da unidade movem UM5
Estação base antiga EB5 enviando mensagem deregAck para nova estação base com a pRef da unidade
movel

Apagando unidade movel UM5 da lista local da estação base EB5

A nova Estação Base EB3 recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB5
Incluindo unidade movem UM5 na lista local estação bue EB3

A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy
O Proxy5 recebeu a mensagem update
O proxy da estação base será atualizado com a pRef EB5 da Unidade Movel UM5
Atualizando o proxy Proxy5 com a atual localização EB5 da unidade movel
Se oconeu handoff

Reenviando os resultados dos pedidos da unidade movem UM5 que estão no proxy Proxy5 e que nao
receberam conHimlacao de recebimento do resultado pela unidade movel
Nova estação base EB2 recebeu a mensagem greet da unidade motel UM4 que estava na estação base
antigaEB4

Nova estação base EB2 enviando mensagem derem para a estação base antiga solicitando a pRefda unidade
motel

Estação base antiga EB4 recebeu a mensagem derem

VeriHiçando e retomando a prof EB4 da unidade móvel UM4

Estação base antiga EB4 enviando mensagem deregAck para nova estacam base com a pRef da unidade
móvel

Apagando unidade movel UM4 da lista local da estação base EB4

A nova Estacao Base EB2 recebeu a mensagem deregAck com a prof EB4
Incluindo unidade móvel UM4 na lista local estacao base EB2

A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy
O Proxy4 recebeu a mensagem update
O proxy da estação base será atualizado com a prof EB4 da Unidade Móvel UM4
Atualizando o proxy Proxy4 COM a anual localização EB4 da unidade motel
Se oconeu hando#

Reenviando os resultados dos pedidos da unidade movel UM4 que estão no proxy Proxy4 e que nao
receberam confirmação de recebimento do resultado pela unidade movel
Verificando e retomando a prof EB2 da unidade movel UM2

Estação base antiga EB2 enviando mensagem deregAck para nova estacam base com a prof da unidade
novel

Apagando unidade móvel UM2 da lista local da estacao base EB2

A nova Estação Base EB4 recebeu a mensagem deregAck com a prof EB2
Incluindo unidade movel UM2 na lista local estação base EB4

A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy
O Proxy2 recebeu a mensagem update

109



O proxy da estação base será atualizado com a pRef EB2 da Unidade Móvel UM2
Atualizando o proxy Proxy2 com a anual localização EB2 da unidade movel
Se ocorreu handoff

Reenvündíomesultador'doíTedidoí'da uõídãdFmovêl 'UM7 qür êstaã nõ
receberam coníimiacao de recebimento do resultado pela unidade móvel

proxy p'ioi92 i quê nao
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Apêndice F - Simulação da implementação de partes relevantes
dó protocolo RDP nalinguagefn do .Z)is/iiózz/ez/:/oin-C'a/cw/zzs

A unidade motel UMI esta solicitando um novo pedido pedidos para o proxy proxyl
Pedido sendo enviado para sua estação base EB ]

Estação Base EB ] recebeu mensagem request com o novo pedido pedido l da Unidade Movel UMI
Veriâcando existência do proxy para a Unidade Móvel UMI
Proxynao existe

Criando novo proxy para a Unidade Movem UMI na Estação Base EB l

A estacam base EB l enviando mensagem update para o proxy atualizar sua prof
O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a prof EBI da Unidade Móvel
lIMo

A localidade atual EB l do proxy Proxyl atualizado
VeriÊlcando se ocorreu handoK

Nao oconeu hando#. nao reenvia pedidos nao conf]miados pe]a Unidade Move] UM ]

A estação base EB l Enviando mensagem request com o pedido da unidade móvel para o proxy proxyl
Proxyl recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
[nc[uíndo o pedido pedidos no proxy Proxy]

Proxyl eiwiando o pedido da unidade movem para o Servidor

O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedido l da unidade movem
Processando o pedido pedidos

A unidade movel UMI esta solicitando um novo pedido pedido2 para o proxy proxy]
Pedido sendo enviado para sua estacam base EB l

Estação Base EB l recebeu mensagem request com o novo pedido pedido2 da Unidade Móvel UMI
Verificando existência do proxy para a Unidade Motel UMI
Proxyexíste

A estação base EB l enfiando novo pedido pedido2 da unidade movel UMI para a estação base onde o proxy

Estacam base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade motel

Estacao base EB l enviando mensagem request com o pedido da unidade move] para o proxy pioxy]
Proxyl recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
Incluindo o pedido pedido2 no proxy Proxyl
Proxyl enviando o pedido da unidade móvel para o Servidor

O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedido2 da unidade movel

Processando o pedido pedido2

A unidade movel UM2 esta solicitando um novo pedido pedidos para o proxy proxy2
Pedido sendo enviado para sua estacam base EB2

Estacao Base EB2 recebeu mensagem request com o novo pedido pedidos da Unidade Móvel UM2
Verificando existência do proxy para a Unidade Móvel UM2
Proxynao existe
Criando novo proxy para a Unidade Nlovel UM2 na Estacam Base EB2

A estação base EB2 enviando mensagem update para o proxy atualizat sua pRef

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a pRef EB2 da Unidade Motel

esta
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A localidade anual EB2 do proxy Proxy2 atualizado
Veriâlcando se ocorreu handoü'

Nao ocorreu hando#. nao reenvia pedidos nao confirmados pela Unidade Movel UM2

X'mtacadbaseíEB2 EíNiãndãMensãgêiiíle®estêõm o pedidola iiníiiããe móvel para o proxy pmxy2
Proxy2 recebeu a mensagem request com Q pedido da unidade motel
Incluindo o pedido pedido l no proxy Proxy2

Proxy2 enviando o pedido da unidade móvel para o Servidor

O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedidol da unidade movem
Processando o pedidopedido]

A uúdade movem UM2 esta solicitando um novo pedido pedido2 para o proxy proxy2
Pedido sendo enviado para sua estação base EB2

Estação Base EB2 recebeu mensagem request com o novo pedido pedido2 da Unidade Móvel UM2
Verificando exístencia do proxy para a Unidade Móvel UM2
Proxy existe

A estacao base EB2 enviando novo pedido pedido2 da unidade móvel UM2 para a estação base onde o proxy

Estacam base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade movel

Estaclao base EB2 enviando mensagem request com o pedido da unidade móvel para o proxy proxy2
Proxy2 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade movem
Incluindo o pedido pedido2 no proxy Proxy2
Proxy2 enfiando o pedido da unidade móvel para o Servidor

O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedido2 da unidade móvel
Processando o pedido pedido2

A unidade movel UM3 esta solicitando um novo pedido pedido l para o proxy proxy3
Pedido sendo enviado para sua estação base EB3

Estacam Base EB3 recebeu mensagem request com o novo pedido pedidos da Unidade Motel UM3
Verificando existência do proxy para a Unidade Movel UM3
Proxynao existe
Criando novo proxy para a Unidade Movel UM3 na Estacao Base EB3

A estação base EB3 enviando mensagem update para o proxy atualizar sua prof

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a prof EB3 da Unidade Móvel

A localidade atual EB3 do proxy Proxy3 atualizado
Veriülcando se oconeu handoff

Nao oconeu handoH. nao reenvia pedidos nao conüiimados pela Unidade Movel UM3

A estai;ao base EB3 Enviando mensagem request com o pedido da unidade motel para o proxy proxy3
Proxy3 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade movel
Incluindo o pedido pedido l no proxy Proxy3

Proxy3 enviando o pedido da unidade movem para o Serüdor

O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedidos da unidade movel
Processando o pedido pedidol

A unidade móvel UM3 esta solicitando um novo pedido pedido2 para o proxy proxy3
Pedido sendo enviado para sua estação base EB3

Estacam Base EB3 recebeu mensagem request com o novo pedido pedido2 da Unidade Móvel UM3

esta
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Veríücando existência do proxy para a Unidade Movel UM3
Proxyexiste

A estação base EB3 enviando novo pedido pedido2 da unidade móvel UM3 para a estação base onde o proxy

Estação base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade móvel

Estacao base EB3 enviando mensagem request com o pedido da unidade móvel pala o proxy proxy3
Proxy3 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
Incluindo o pedido pedido2 no proxy Proxy3

Praxy3 enviando o pedido da unidade móvel para o Servidor
O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedido2 da unidade movel

Processandoo pedidopedído2
A unidade movel UM4 esta solicitando um novo pedido pedidol para o proxy proxy4
Pedido sendo enviado para sua estação base EB4
Estacam Base EB4 recebeu mensagem request com o novo pedido pedidos da Unidade Móvel UM4
Verificando existência do proxy para a Unidade Móvel UM4
Proxynaoexiste
Criando novo proxy para a Unidade Novel UM4 na Estação Base EB4
A estação base EB4 enviando mensagem update para o proxy atualízar sua pRef

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a prof EB4 da Unidade Motel
UM4
A localidade atual EB4 do proxy Proxy4 atualizado
Verificando se oconeu handoff

Nao ocorreu handoíT, nao reenvia pedidos nao conflnnados pela Unidade Móvel UM4

A estação base EB4 Enviando mensagem request com o pedido da unidade móvel para o proxy proxy4
Proxy4 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
Incluindo o pedido pedidos no proxy Proxy4
Proxy4 enviando o pedido da unidade movel para o Servidor
O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedidol da unidade movel
Processando opedidopedidol
A unidade movem UM4 esta solicitando um novo pedido pedido2 para o proxy proxy4

Pedido sendo enviado para sua estacam base EB4
Estação Base EB4 recebeu mensagem request com o novo pedido pedído2 da Unidade Móvel UM4
Verificando existência do proxy para a Unidade Móvel UM4
Proxyexiste

A estacao base EB4 enviando novo pedido pedido2 da unidade móvel UM4 para a estacao base onde o proxy

Estacam base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade móvel

Estação base EB4 enviando mensagem leques t com o pedido da unidade movem para o proxy proxy4
Proxy4 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade movel

Inclluindo o pedido pedido2 no proxy Proxy4

Proxy4 enviando o pedido da unidade movel para o Servidor
O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedido2 da unidade movel

Processando o pedido pedido2

A unidade móvel UM5 esta solicitando um novo pedido pedido l para o proxy proxy5
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Pedido sendo enviado para sua estacam base EB 5

Estação Base EB5 recebeu mensagem request com o novo pedido pedidos da Unidade Movel UM5
Verificando existencia do proxy para a Unidade Móvel UM5
Proxrnao existe
Criando novo proxy para a Unidade Móvel UM5 na Estação Base EB5

A estação base EB5 enviando mensagem update para o proxy atualizar sua pRef

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a prof EB5 da Unidade Móvel

A localidade atual EB5 do proxy Proxy5 atualízado
Verificando se ocorreu handoK

Nao ocorreu handoH. nao reenvia pedidos nao conâtnnados pela Unidade Móvel UM5

A esücao base EB5 Enviando mensagem request com o pedido da unidade movem para o proxy proxy5
Proxy5 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
Incluindo o pedido pedidol no proxy Proxy5

Proxy5 enviando o pedido da unidade móvel para o Servidor
O servidor recebeu a mensagem leques t com o pedido pedido l da unidade móvel
Processando o pedido pedidos

A unidade móvel UM5 esta solicitando um novo pedido pedído2 para o proxy proxy5
Pedido sendo enviado para sua estacam base EB5

Estacam Base EB5 recebeu mensagem request com o novo pedido pedido2 da Unidade Móvel UM5
Verí6lcando existência do proxy para a Unidade Motel UM5
Proxy existe

A estação base EB5 enviando novo pedido pedido2 da unidade móvel UM5 para a estação base onde o proxy

Estacam base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade móvel

Estacam base EB5 enviando mensagem leques t com o pedido da unidade móvel pala o proxy proxy5
Proxy5 recebeu a mensagem leques t com o pedido da uúdade móvel
Incluindo o pedido pedido2 no proxy Proxy5
Proxy5 enviando o pedido da unidade movem para o Servidor
O servidor recebeu a mensagem leques t com o pedido pedido2 da unidade motel
Processando opedidopedido2
Nova estação base EB5 recebeu a mensagem greet da unidade móvel UMI que estava na estação base
antiga

Nova estação base EB5 enviando mensagem derem para a estação base antiga solicitando a pRefda unidade
movel

Estação base antiga EB l recebeu a mensagem derem

Estação base antiga EB l enviando mensagem deregAck para nova estação base com a prof da unidade
móvel

Apagando a unidade móvel UMI da lista local da estação base antiga EB l
A nova Estação Base EB5 recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB l
Incluindo a Unidade Móvel UMI na lista local da Estação Base nova EB5

Enviando mensagem update para a wtacao base onde o proxy esta

A estacao base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy

UM5
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O pioxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estacao Base com a pRef EBI da Unidade Movel

A localidade anual EB l do proxy Proxyl atualizado
Veriülcandase oconerhando#'
Oconeu handoH'

Reenviando os pedidos do Proxy Proxyl, que nao receberam conüinnacao de recebimento da Unidade Motel
UMI
A unidade move] UM] esta solicitando um novo pedido pedido3 para o proxy proxy]
Pedido sendo enviado para sua estação base EB5

Estação Base EB5 recebeu mensagem request com o novo pedido pedido3 da Unidade Movel UM l
Verificando existencia do pfoxy para a Unidade Móvel UM l
Proxy existe

A estação base EB5 enviando novo pedido pedido3 da unidade móvel UMI para a estacam base onde o proxy

Estacao base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade movel

Estacao base EBI enviando mensagem request com o pedido da unidade movel para o proxy proxyl
Proxyl recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
Incluindo o pedido pedido3 no proxy Proxy l

Proxyl enviando o pedido da unidade movel para o Servidor

O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedidos da unidade motel
Processando o pedido pedido3

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedidos para o proxy Proxyl enviar para sua unidade móvel
UMI

O proxy Proxyl recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido l
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy l
Nao eh ultimo pedido pendente
Proxyl enviando pedido para a sua EB

Estação Base EBI recebeu do proxy Proxyl a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedidos da Unidade Movel UMI
Estação Base EB l enviando pedido pedido l para a Estacam Base onde esta a Unidade Movem UM]

Estacam Base EB5 recebeu a mensagem forwardresu]t com o resu]tado do pedido pedidos da Unidade
MovelUMI
VeríHlcando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UMI
Nao eh o ultimo pedido pendente

A Estação Base EB5 esta enviando resultado do pedido para a Unidade M]ove] UM]

A Unidade Movel UMI recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido l

A Unidade Móvel UMI enviando conHumacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estação Base EB5

Estação Base EB5 recebeu a mensagem forwresAck com conüu-mação de recebimento do pedido pedidos
pela Unidade Movel UMI
Veríâicando a possibilidade de apagar o endeieco do pioxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo

Estagna Base EB5 enviando conflmtacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Movel UMI

UM]
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Estação Base EB l recebeu a mensagem forwresAck de confirmação de recebimento do pedido pedidos
pela Unidade Móvel UMI

Verificando a possibilidade de destruir o proxy
NaonlTyoss ivêl'ã®trúíí aProxiy

Estacam Base EB l enviando coníimlacao de pedido pela Unidade Movel para o proxy Proxyl
O proxy Proxyl recebeu a mensagem forwresAck de conHirmacao de recebimento do pedido pedido l Dela
unidade movel UMI

Pedido pedido[ removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy]
O servidor esta enviando o resultado do pedido pedído2 para o proxy Proxyl enviar para sua unidade móvel

O proxy Proxyl recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido2
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxyl
Nao eh ul(imo pedido pendente
Proxyl enviando pedido para a sua EB

Estacam Base EBI recebeu do proxy Proxyl a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido2 da Unidade Movem UMI
Estação Base EB l enviando pedido pedido2 para a Estação Base onde esta a Unidade Motel UMI

Estação Base EB5 recebeu a mensagem forwardresu].t com o resultado do pedido pedido2 da Unidade
MovelUMI
Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UM l
Nao eh o ultimo pedido pendente
A Estação Base EB5 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM l

A Unidade Movem UM l recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido2

A Unidade Motel UMI enviando confimlacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estacao Base EB5

Estacao Base EB5 recebeu a mensagem forwresAck com conülnnacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Móvel UMI
Veriütcando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo

Estação Base EB5 enviando conHlnnacao de recebimento do pedido para a Estacam Base onde esta o proxy da
Unidade Motel UM l

Estação Base EB l recebeu a mensagem forwresAck de conüumacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Movem UMI
Verificando a possibilidade de destruir o pioxy

Nao eh possível destruir o proxy

Estação Base EB l enviando conHlmiacao de pedido pela Unidade Movem para o proxy Proxyl

O proxy Proxyl recebeu a mensagem forwresAck de confirmacao de recebimento do pedido pedido2 pela
unidade movel UM l

Pedido pedido2 removido da Lista de Pedidos do proxy Proxyl
Nova estacam base EB4 recebeu a mensagem greet da unidade móvel UM2 que estava na estação base
antiga

Nova estação base EB4 enviando mensagem derem para a estação base antiga solicitando a pRef da unidade
móvel

Estacao base antiga EB2 recebeu a mensagem derem
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Estação base antiga EB2 enviando mensagem deregAck para nova estacam base com a prof da unidade
móvel

Apagando a unidade móvel UM2 da lista local da estação base antiga EB2

l4-nova Estacao Base EB4 recebeu a mensagem deregÀck êõm ãpRêfEB2
Incluindo a Unidade Movem UM2 na lista local da Estação Base nova EB4

Enviando mensagem update para a estacam base onde o proxy esta
A estacao base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy
O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a prof EB2 da Unidade Móvel

A localidade anual EB2 do proxy Proxy2 atualizado
Veriíícando se ocorreu handoH'
Ocorreu hando#

Reenviando os pedidos do Proxy Proxy2, que nao receberam conüirmacao de recebimento da Unidade Movem

A unidade motel UM2 esta solicitando um novo pedido pedido3 para o proxy proxy2
Pedido sendo enviado para sua estação base EB4

Estacao Base EB4 recebeu mensagem request com o novo pedido pedido3 da Unidade Movem UM2
Verificando existência do proxy para a Unidade Motel UM2
Proxyexiste

A estação base EB4 enviando novo pedido pedido3 da unidade móvel UM2 para a estação base onde o proxy

Estação base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade móvel

Estação base EB2 enviando mensagem request com o pedido da unidade móvel para o proxy proxy2
Proxy2 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
Incluindo o pedido pedido3 no proxy Proxy2
Proxy2 enviando o pedido da unidade movel para o Servidor
O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedido3 da unidade móvel
Processando o pedidopedido3

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedidol para o proxy Proxy2 enviar para sua unidade móvel
TTI AQ

O proxy Proxy2 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido l
Veriütcando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy2

Nao eh ultimo pedido pendente
Proxy2 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB2 recebeu do proxy Proxy2 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedidos da Unidade Movel UM2
Estacao Base EB2 enviando pedido pedido] para a Estação Base onde esta a Unidade Móvel UM2

Estacam Base EB4 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedidos da Unidade
Motel UM2

Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UM2

Nao eh o ultimo pedido pendente

A Estação Base EB4 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM2

A Unidade Movel UM2 recebeu a mensagem forwardresu].t com o resultado do pedido pedidol

UM2
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A Unidade Movel UM2 enviando conüumacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estacam Base EB4

Estação Base EB4 recebeu a mensagem forwresAck com conüumacao de recebimento do pedido pedidol
pela UüidadgMóvel UM2

Verificando a possibilidade de apagar o enderece do proxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo

Estação Base EB4 enviando conülmiacao de recebimento do pedido para a Estacam Base onde esta o proxy da
Unidade Movel UM2

Estacao Base EB2 recebeu a mensagem forwresAck de conülrmacao de recebimento do pedido pedidol
pela Unidade Movem UM2
Verificando a possibilidade de destruir o proxy

Nao eh possível destruir o proxy

Estação Base EB2 enviando conüimlacao de pedido pela Unidade Motel para o proxy Proxy2

O proxy Proxy2 recebeu a mensagem forwresAck de conünmacao de recebimento do pedido pedidol pela
unidade movel UM2

Pedido pedido l removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy2
O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido2 para o proxy Proxy2 enviar para sua unidade motel

O proxy Proxy2 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido2
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy2
Nao eh ultimo pedido pendente
Proxy2 enviando pedido para a sua EB

Estacam Base EB2 recebeu do proxy Proxy2 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido2 da Unidade Movel UM2
Estação Base EB2 enviando pedido pedido2 para a Estação Base onde es(a a Unidade Móvel UM2

Estação Base EB4 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido2 da Unidade
Movem UM2
VeríHicando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UM2

Nao eh o ultimo pedido pendente
A Estação Base EB4 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM12

A Unidade Móvel UM2 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido2
A Unidade Movel UM2 enviando conHinnacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estacao Base EB4

Estação Base EB4 recebeu a mensagem forwresAck com conüumacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Móvel UM2

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo

Estacam Base EB4 enviando conülmiacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Móvel UM2

Estacao Base EB2 recebeu a mensagem forwresAck de conüirmacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Móvel UM2
VeriHtcando a possibilidade de destruir o proxy

Nao eh possível destruir o proxy

Estacao Base EB2 enviando conHtrmacao de pedido pela Unidade Movem para o proxy Proxy2
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O proxy Proxy2 recebeu a mensagem forwresAck de conüirmacao de recebimento do pedido pedido2 pela
unidade movel UM2

Pedido pedido2 removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy2
NovaTstacao basrEB[zecebeu a mensagem« y..eêt'Ha un]dãdFinõVe] UM3 ãu
antiga

Nova estacao base EB l enviando mensagem derem para a estação base antiga solcítando a prof da unidade
movel

Estação base antiga EB3 recebeu a mensagem derem

Estação base antiga EB3 enviando mensagem deregAck para nova estação base com a pRef da unidade
movel

Apagando a unidade movel UM3 da lista local da estação base antiga EB3

A nova Estação Base EB l recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB3
Incluindo a Unidade Móvel UM3 na lista local da Estação Base nova EB l

Enviando mensagem update para a estacao base onde o proxy esta
A estacam base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a prof EB3 da Unidade Móvel
UM3

A localidade atual EB3 do proxy Proxy3 atualizado
VeriÊlcando se ocorreu handoü'

Ocorreu handoH

Reenviando os pedidos do Proxy Proxy3, que nao receberam confímlacao de recebimento da Unidade Móvel
UM3

A unidade motel UM3 esta solicitando um novo pedido pedido3 para o proxy proxy3
Pedido sendo enviado para sua estação base EB l

Estação Base EB l recebeu mensagem request com o novo pedido pedido3 da Unidade Movel UM3
Verificando existência do proxy para a Unidade Movel UM3
Proxy existe

A estação base EB l enviando novo pedido pedido3 da unidade móvel UM3 para a estacam base onde o proxy

Estação base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade movel

Estacao base EB3 enviando mensagem request com o pedido da unidade móvel para o proxy proxy3
Proxy3 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
Incluindo o pedido pedidos no proxy Proxy3

Pl-oxy3 enviando o pedido da unidade movel para o Servidor

O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedido3 da unidade movel
Processando o pedido pedido3

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedidos para o proxy Proxy3 enviam para sua unidade móvel

O proxy Proxy3 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido l
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy3
Nao eh ultimo pedido pendente

Proxy3 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB3 recebeu do proxy Proxy3 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedídol da Unidade Móvel UM3

esta
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Estacam Base EB3 enviando pedido pedido l para a Estacam Base onde esta a Unidade Motel UM3

Estação Base EB ] recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedidol da Unidade
Movem UM3

VerificaHdüBe êh(iultímãT)edidõ pêndehte'aíUiíídadêMotêl UM3
Nao eh o ultimo pedido pendente
A Estação Base EBI esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM3

A Unidade Móvel UM3 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido l

A Unidade Movem UM3 enviando conüinnacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estacam Base EB l

Estação Base EB l recebeu a mensagem forwresAck com conüirmacao de recebimento do pedido pedidol
pela Unidade Móvel UM3

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo

Estação Base EB l enviando conürmacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Móvel UM3

Estação Base EB3 recebeu a mensagem forwresAck de conüumacao de recebimento do pedido pedidos
pela Unidade Móvel UM3

Verificando a possibilidade de destruir o proxy

Nao eh possível destruir o proxy

Estacam Base EB3 enviando conüinnacao de pedido pela Unidade Móvel pala o proxy Proxy3
O ploxy Proxy3 recebeu a mensagem forwresAck de confirmacao de recebimento do pedido pedidos pela
unidade móvel UM3

Pedido pedidos removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy3
O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido2 para o proxy Proxy3 enviar para sua unidade móvel

O proxy Proxy3 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido2
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy3

Nao eh ultimo pedido pendente
Proxy3 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB3 recebeu do proxy Proxy3 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido2 da Unidade Movel UM3

Estação Base EB3 enviando pedido pedido2 para a Estacam Base onde esta a Unidade Móvel UM3

Estacam Base EB l recebeu a mensagem foa:wardresult com o resultado do pedido pedido2 da Unidade
Movel UM3

Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Mlovel UM3

Nao eh o ultimo pedido pendente
A Estacao Base EBI esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM3

A Unidade Móvel UM3 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedído2
A Unidade Movem UIM3 enviando conüimlacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estação Base EB l

Estação Base EB l recebeu a mensagem forwresAck com conünmacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Motel UM3

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do pioxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo
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Estação Base EB l enviando conürmacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Móvel UM3

Estação Base EB3 recebeu a mensagem forwresAck de conãumacao de recebimento do pedido pedído2
pela Unidade Móvel UM3

Verificando a possibilidade de destruir o proxy
Nao eh possível destruir o proxy

Estação Base EB3 enviando conüinnacao de pedido pela Unidade Movel para o pioxy Proxy3

O proxy Proxy3 recebeu a mensagem forwresAck de conÊinnacao de recebimento do pedido pedído2 pela
unidade movem UM3

Pedido pedido2 removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy3
Nova estacam base EB3 recebeu a mensagem greet da unidade móvel UM4 que estava na estacam base
antiga

Nova estação base EB3 enviando mensagem derem para a estação base antiga solicitando a pRefda unidade
movem

Estação base antiga EB4 recebeu a mensagem derem

Estação base antiga EB4 enviando mensagem deregAck para nova estação base com a pRef da unidade
motel

Apagando a unidade móvel UM4 da lista local da estação base antiga EB4
A nova Estacao Base EB3 recebeu a mensagem deregAck com a prof EB4
Incluindo a Unidade Movel UM4 na lista local da Estação Base nova EB3

Enviando mensagem update para a estacam base onde Q proxy esta
A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a prof EB4 da Unidade Motel
UM4
A localidade anual EB4 do proxy Proxy4 atualizado
Veriülcando se ocorreu handoü'
Ocorreu handoff

Reenviando os pedidos do Proxy Proxy4, que nao receberam confirmação de recebimento da Unidade Movem

A unidade móvel UM4 esta solicitando um novo pedido pedido3 para o proxy proxy4
Pedido sendo enviado para sua estacao base EB3

Estação Base EB3 recebeu mensagem request com o novo pedido pedido3 da Unidade Movel UM4
Verificando existência do proxy para a Unidade Motel UM4

Proxy existe

A estação base EB3 enviando novo pedido pe(hdo3 da unidade movel UM4 para a estação base onde o proxy

Estação base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade móvel

Estacao base EB4 enviando mensagem leques t com o pedido da unidade motel para o proxy proxy4
Proxy4 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel
Incluindo o pedido pedido3 no proxy Proxy4

Proxy4 enviando o pedido da unidade móvel para o Servidor
O servidor recebeu a mensagem request com o pedido pedido3 da unidade lnovel
Processando o pedido pedido3
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O servidor esta enviando o resultado do pedido pedidos para o proxy Proxy4 enviar para sua unidade movel
lIM4

O proxy Proxy4 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido l
'V eriürcanduse=h-ultimtW'edidcipendentrdãpróxrPíoxli4
Nao eh ultimo pedido pendente

Proxy4 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB4 recebeu do proxy Proxy4 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedidol da Unidade Movel UM4
Estacao Base EB4 enviando pedido pedidos para a Estação Base onde esta a Unidade Motel UM4

Estação Base EB3 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedidol da Unidade
Móvel UM4

Veriíícando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UM4
Nao eh o ultimo pedido pendente

A Estação Base EB3 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM4

A Unidade Móvel UM4 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido l

A Unidade Movel UM4 enfiando conüinnacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estação Base EB3

Estacam Base EB3 recebeu a mensagem forwresAck com conüumacao de recebimento do pedido pedidos
pela Unidade Movem UM4

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy nao vazio; nao eh possível apaga-lo

Estacam Base EB3 enviando confirmação de recebimento do pedido para a Estacam Base onde esta o proxy da
Unidade Movem UM4

Estação Base EB4 recebeu a mensagem forwresAck de conHtm)acao de recebimento do pedido pedidos
pela Unidade Movel UM4

Verificando a possibilidade de destruir o proxy
Nao eh possível destruir o proxy

Estacao Base EB4 enviando conümnacao de pedido pela Unidade Móvel para o proxy Proxy4
O proxy Proxy4 recebeu a mensagem forwresAck de conüirmacao de recebimento do pedido pedidol pela
unidade motel UM4

Pedido pedídol removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy4

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido2 para o proxy Proxy4 enviar para sua unidade móvel

O proxy Ploxy4 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido2
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy4
Nao eh ultimo pedido pendente

Proxy4 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB4 recebeu do proxy Proxy4 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedído2 da Unidade Movem UN14

Estacao Base EB4 enviando pedido pedido2 para a Estação Base onde esta a Unidade Móvel UM4

Estacao Base EB3 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido2 da Unidade
Móvel UM4

Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Movem UM4
Nao eh o ultimo pedido pendente
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A Estação Base EB3 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM4

A Unidade Motel UM4 recebeu a mensagem f02:ward=esu].t com o resultado do pedido pedido2

A Unidade Motel UM4 enviando conüinnacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a EstacaFBase EB3

Estação Base EB3 recebeu a mensagem forwresAck com conülrmacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Móvel UM4

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo

Estação Base EB3 enviando conüirmacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Motel UM4

Estação Base EB4 recebeu a mensagem forwresAck de conüinnacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Motel UM4

Verificando a possibilidade de destruir o proxy
Nao eh possível destruir o proxy

Estação Base EB4 enviando conüumacao de pedido pela Unidade Motel para o proxy Proxy4
O proxy Proxy4 rmebeu a mensagem forwresAck de confirmacao de recebimento do pedido pedido2 pela
unidade motel UM4

Pedido pedido2 removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy4

Nova estacam base EB2 recebeu a mensagem greet da unidade movel UM5 que estava na estação base
antiga

Nova estação base EB2 enviando mensagem derem para a estação base antiga solicitando a pRefda unidade
móvel

Estação base antiga EB5 recebeu a mensagem derem

Estacam base antiga EB5 enviando mensagem deregAck para nova estação base com a pRef da unidade
motel

Apagando a unidade movem UM5 da lista local da estação base antiga EB5

A nova Estacam Base EB2 recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB5
Incluindo a Unidade Movel UM5 na lista local da Estação Base nova EB2

Enviando mensagem update para a estacao base onde o proxy esta
A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estacao Base com a prof EB5 da Unidade Movem

A localidade anual EB5 do proxy Proxy5 atualizado
Veriâlcando se ocos reu handog'

Ocorreu handoü'

Reenviando os pedidos do Proxy Proxy5, que nao receberam confirmação de recebimento da Unidade Motel

A unidade móvel UM5 esta solicitando um novo pedido pedido3 para o proxy proxy5
Pedido sendo enviado para sua estacao base EB2

Estação Base EB2 recebeu mensagem request com o novo pedido pedido3 cla Unidade Movel UM5
Verificando existência do proxy para a Unidade Móvel UM5
Proxy existe

A estação base EB2 enviando novo pedido pedido3 da urüdade movel UNr5 para a estacam base onde o proxy
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Estação base do proxy recebeu mensagem request com o pedido da unidade movem

Estacao base EB5 enviando mensagem request com o pedido da unidade móvel para o proxy proxy5
Proxy5 recebeu a mensagem request com o pedido da unidade móvel

Incluindo o pedidapedido#-no proxrPro@
Proxy5 enviando o pedido da unidade móvel para o Servidor

O serüdor recebeu a mensagem request com o pedido pedido3 da unidade móvel
Processando o pedidopedido3

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedidol para o proxy Proxy5 enviar para sua unidade motel

O proxy Proxy5 rwebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido l
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy5
Nao eh ultimo pedido pendente

Proxy5 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB5 recebeu do proxy Proxy5 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedídol da Unidade Móvel UM5
Estação Base EB5 enviando pedido pedidol para a Estacam Base onde esta a Unidade Móvel UM5

Estação Base EB2 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedidos da Unidade
Motel UM5
Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UM5

Nao eh o ultimo pedido pendente

A Estacam Base EB2 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM5

A Unidade Movel UM5 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido l

A Unidade Movem UM5 enviando conHirmacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estação Base EB2

Estacam Base EB2 recebeu a mensagem forwresAck com conüirmacao de recebimento do pedido pedido l
pela Unidade Móvel UM5

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo

Estação Base EB2 enviando conümlacao de recebimento do pedido para a Estação Bue onde esta Q proxy da
Unidade Movem UM5

Estação Base EB5 recebeu a mensagem forwresAck de conülnnacao de recebimento do pedido pedídol
pela Unidade Movel UM5
Veri6tcando a possibilidade de destruir o proxy

Nao eh possível destruir o proxy

Estação Base EB5 enviando conünmacao de pedido pela Uni(jade Móvel para o proxy Proxy5

O proxy Proxy5 recebeu a mensagem forwresAck de confilmacao de recebimento do pedido pedidos pela
unidade motel UM5

Pedido pedidol removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy5

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido2 para o proxy Proxy5 enviar para sua unidade móvel

O proxy Proxy5 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido2
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy5
Nao eh ultimo pedido pendente
Proxy5 enviando pedido para a sua EB
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Estação Base EB5 recebeu do proxy Proxy5 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido2 da Unidade Móvel UM5

Estação Base EB5 enviando pedido pedido2 para a Estação Base onde esta a Unidade Motel UM5

Estacam Base EB2 recebeu a mensagem fonrardresultzom uresultadad(}pedíd(í)etiidõ2'díUnidadi
Motel UM5

Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Movel UM5
Nao eh o ultimo pedido pendente

A Estação Base EB2 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM5

A Unidade Móvel UM5 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido2
A Unidade Móvel UM5 enviando conüinnacao do resultado do pedido com a mensagem fotwresAck para
a Estacam Base EB2

Estação Base EB2 recebeu a mensagem forwresAck com conâumacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Móvel UM5

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy nao vazio: nao eh possível apaga-lo

Estação Base EB2 enviando confinnacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Móvel UM5

Estação Base EB5 recebeu a mensagem forwresÀck de confimlacao de recebimento do pedido pedido2
pela Unidade Motel UM5

Verificando a possibilidade de destruir o proxy
Nao eh possível destruir o proxy

Estacam Base EB5 enviando conüirmacao de pedido pela Unidade Motel para Q proxy Proxy5
O proxy Proxy5 recebeu a mensagem forwresAck de conÊlrmacao de recebimento do pedido pedído2 pela
unidade móvel UM5

Pedido pedido2 removido da Lista de Pedidos do proxy Proxy5

Nova estacao base EB4 recebeu a mensagem greet da unidade movel UMI que estava na estação base
antiga

Nova estação base EB4 enviando mensagem dereg para a estacao base antiga solicitando a pRefda unidade
motel

Estação base antiga EB5 recebeu a mensagem derem

Estação base antiga EB5 enviando mensagem deregAck para nova estação base com a prof da unidade
motel

Apagando a unidade move] UM ] da lista local da estação base antiga EB5

A nova Estação Base EB4 recebeu a mensagem deregAck com a prof EB5
[nc[uindo a Unidade Move] UM] na dista ]oca] da Estacao Base nova EB4

Enviando mensagem update para a estação base onde o proxy esta

A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy
O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a pRef EB5 da Unidade Movel

A localidade atual EB5 do proxy Proxyl atualizado
Veriütcando se oconeu handoff
Ocorreu handofí

Reenviando os pedidos do Proxy Proxyl, que nao receberam conülrmacao de recebimento da Unidade Móvel
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O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido3 para o proxy Proxyl enviar para sua unidade móvel

O proxy Proxyl recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido3
Veria banda saelrúltimapedidã])endentããtíT)roxa?liõRyl
Eh ultimo pedido pendente

Proxyl enviando pedido para a sua EB

Estação Base EBI recebeu do proxy Proxyl a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido3 da Unidade Móvel UMI
Estacao Base EB l enviando pedido pedido3 para a Estaclao Base onde esta a Unidade Móvel UM l

Estação Base EB4 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3 da Unidade
Motel UM l

Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Movel UM l
Eh o ultimo pedido pendente

A Estação Base EB4 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Movem UM l

A Unidade Móvel UM l recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3

A Unidade Movel UMI enviando conâinnacao do resultado do pedido com a mensagem fonlresAck para
a Estacam Base EB4

Estação Base EB4 recebeu a mensagem forwresAck com conüimlacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Motel UMI

VeriHlçando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy vazio: eh possível apaga-lo
Apagando o endereço do proxy Proxyl da Unidade Motel UM l

Estação Base EB4 enviando confirmacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade novel UM l

Estação Base EB l recebeu a mensagem forwresAck de conülrmacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Móvel UM l

Verificando a possibilidade de destruir o proxy
Eh possível destruir oproxy

Destruindo o Proxy Proxyl da Unidade Movel UMI

Nova estação base EBI recebeu a mensagem greet da unidade móvel UM2 que estava na estação base
antiga

Nova estação base EB l enviando mensagem derem para a estação base antiga solcitando a prof da unidade
movem

Estação base antiga EB4 recebeu a mensagem derem

Estação base antiga EB4 enviando mensagem deregAck para nova estação base com a pRef da unidade
movel

Apagando a unidade móvel UM2 da lista local da estacao base antiga EB4

A nova Estação Base EB ] recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB4
Incluindo a Unidade Movem UM2 na ]ista ]oca] da Estação Base nova EB ]

Enviando mensagem update para a estacam base onde o proxy esta
A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estacam Base com a prof EB4 da Unidade Movem

A localidade atual EB4 do proxy Proxy2 atualizado
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Verificando se ocorreu handoâ'
Ocorreu handoK

Reenviando os pedidos do Proxy Proxy2, que nao receberam conHnmacao de recebimento da Unidade Móvel
UM2

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido3 para o proxy Proxy2 enviar para sua unidade movel

O proxy Proxy2 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido3
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy2
Eh ultimo pedido pendente

Proxy2 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB2 recebeu do proxy Proxy2 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido3 da Unidade Motel UM2

Estação Base EB2 enviando pedido pedidos para a Estacam Base onde esta a Unidade Motel UM2

Estação Base EB l recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3 da Unidade
Móvel UM2

Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UM2
Eh o ultimo pedido pendente

A Estacam Base EB l esta enviando resultado do pedido para a Unidade Movem UM2

A Unidade Móvel UM2 rec;ebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3
A Unidade Movem UM2 enviando conâinnacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estação Base EB l

Estação Base EB l recebeu a mensagem forwresAck com conüirmacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Móvel UM2

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxy vazio: eh possível apaga-lo
Apagando o endereço do proxy Proxy2 da Unidade Móvel UM2

Estação Base EB l enviando confimaacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Móvel UM2

Estacam Base EB2 recebeu a mensagem forwresAck de conüirmacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Movel UM2
VeríHicando a possibilidade de destruir o proxy

Eh possiveldestruir o proxy

Destmindo o Proxy Proxy2 da Unidade Móvel UM2
Nova estação base EB2 recebeu a mensagem greet da unidade móvel UM3 que estava na estação base
antiga

Nova estação base EB2 enviando mensagem derem para a estação base antiga solicitando a prof da unidade
motel

Estacam base antiga EB ] recebeu a mensagem derem

Estacao base antiga EB l enviando mensagem deregAck para nova estacam base com a prof da unidade
motel

Apagando a unidade móvel UM3 da lista local da estacam base antiga EB l

A nova Estação Base EB2 recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB l
Incluindo a Unidade Movem UM3 na lista local da Estacam Base nova EB2

Enviando mensagem update para a estação base onde o proxy esta
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A estacam base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy
O proxy recebeu a mensagem update para atualízar a Estação Base com a pRef EBI da Unidade Móvel
UM3

A:localidad&atuaFEB l daproxFProxy3atualizado
Verificando se ocorreu handoíf
Ocorreu hando#

Reenviando os pedidos do Proxy Proxy3, que nao receberam conHirmacao de recebimento da Unidade Motel

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido3 para o proxy Proxy3 enviar para sua unidade móvel

O proxy Proxy3 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedído3
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy3
Eh ultimo pedido pendente
Proxy3 en:dando pedido para a sua EB

Estação Base EB3 recebeu do proxy Proxy3 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido3 da Unidade Móvel UM3

Estação Base EB3 enviando pedido pedido3 para a Estacao Base onde esta a Unidade Móvel UM3
Estação Base EB2 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3 da Unidade
Móvel UM3

Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UM3
Eh o ultimo pedido pendente

A Estação Base EB2 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Móvel UM3

A Unidade Movel UM3 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3

A Unidade Móvel UM3 enviando conüumacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estação Base EB2

Estação Base EB2 recebeu a mensagem forwresAck com conüirlnacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Movel UM3
Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Pioxy vazio: eh possível apaga-lo
Apagando o endereço do proxy Proxy3 da Unidade Móvel UM3

Estacao Base EB2 enviando confim)acao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Motel UM3

Estação Base EB3 recebeu a mensagem forwresAck de conünmacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Movel UM3
Verificando a possibilidade de destruir o proxy

Eh possiveldestruiroproxy
Destruindo o Proxy Proxy3 da Unidade Motel UM3

Nova estacao base EB5 recebeu a mensagem greet da unidade movel UM4 que estava na estação base
antiga

Nova estação base EB5 enviando mensagem derem para a estação base antiga solicitando a pRefda unidade
móvel

Estação base antiga EB3 recebeu a mensagem derem

Eshcao base antiga EB3 enviando mensagem deregAck para nova estação base com a prof da unidade
ibovel
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Apagando a unidade móvel UM4 da lista local da estação base antiga EB3
A nova Estacam Base EB5 recebeu a mensagem deregAck com a pRefEB3
Incluindo a Unidade Motel UM4 na lista local da Estação Base nova EB5
linviando mensagem update para a estação base onde o proxyesta

A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy

O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a pRef EB3 da Unidade Móvel

A localidade anual EB3 do proxy Proxy4 atualizado
VeriÊlcando se ocorreu handoü'
Ocorreu handoff

Reenviando os pedidos do Proxy Ploxy4, que nao receberam conüumacao de recebimento da Unidade Móvel
lIMo

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido3 para o proxy Proxy4 enviar para sua unidade móvel
UM4

O proxy Proxy4 recebeu a mensagem forwardresul t do Servidor com o resultado do pedido pedido3
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy4
Eh ultimo pedido pendente

Proxy4 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB4 recebeu do proxy Proxy4 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido3 da Unidade Móvel UM4

Estacam Base EB4 enviando pedido pedido3 para a Estação Base onde esta a UMdade Móvel UM4

Estação Base EB5 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3 da Unidade
Motel UM4

Verificando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Móvel UM4
Eh o ultimo pedido pendente

A Estação Base EB5 esta enviando rwultado do pedido para a Unidade Móvel UM4

A Unidade Móvel UM4 recebeu a mensagem forwardresu].t com o resultado do pedido pedido3

A Unidade Móvel UM4 enviando conâinnacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estação Base EB5

Estação Base EB5 recebeu a mensagem forwresAck com conüirmacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Movem UM4

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Pioxy vazio: eh possível apaga-lo
Apagando o endereço do proxy Proxy4 da Unidade Móvel UM4

Estação Base EB5 enfiando conülrmacao de recebimento do pedido para a Estacao Base onde esta o proxy da
Unidade Movel UM4

Estação Base EB4 recebeu a mensagem forwresAck de conHirmacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Movel UM4

Verificando a possibilidade de destruir o proxy
Eh possíveldestruir o proxy

Destruindo o Proxy Proxy4 da Unidade Móvel UM4

Nova estação base EB3 recebeu a mensagem greet da unidade movel UM5 que estava na estação base
antiga
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Nova estação base EB3 enviando mensagem derem para a estacam base antiga solicitando a pRefda unidade
móvel

Estação base antiga EB2 recebeu a mensagem derem

Estação base- antiga EB2 enviando-mensagem deregAclc-para novrestacao base-coar T prof da unidade
motel

Apagando a unidade móvel UM5 da lista local da estação base antiga EB2

A nova Estação Base EB3 recebeu a mensagem deregAck com a prof EB2
Inchlindo a Unidade Motel UM5 na lista local da Estacao Base nova EB3

Enviando mensagem update para a estação base onde o proxy esta
A estação base do proxy recebeu a mensagem update para enviar para o proxy
O proxy recebeu a mensagem update para atualizar a Estação Base com a pRef EB2 da Unidade Móvel

A localidade anual EB2 do proxy Proxy5 atualizado
Veríüicando se oconeu handoH'
Oc;orreu handoH'

Reenviando os pedidos do Proxy Proxy5, que nao receberam conüirmacao de recebimento da Unidade Motel
lIMo

O servidor esta enviando o resultado do pedido pedido3 para o proxy Proxy5 enviar para sua unidade motel

O proxy Proxy5 recebeu a mensagem forwardresult do Servidor com o resultado do pedido pedido3
Verificando se eh ultimo pedido pendente do proxy Proxy5
Eh ultimo pedido pendente

Proxy5 enviando pedido para a sua EB

Estação Base EB5 recebeu do proxy Proxy5 a mensagem forwardresult com o resultado do pedido
pedido3 da Unidade Móvel UM5

Estação Base EB5 enviando pedido pedido3 para a Estação Base onde esta a Unidade Móvel UM5

Estação Base EB3 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3 da Unidade
Movel UM5

VeriHlcando se eh o ultimo pedido pendente da Unidade Movem UM5
Eh o ultimo pedido pendente

A Estação Base EB3 esta enviando resultado do pedido para a Unidade Motel UM5

A Unidade Móvel UM5 recebeu a mensagem forwardresult com o resultado do pedido pedido3

A Unidade Motel UM5 enviando conüinnacao do resultado do pedido com a mensagem forwresAck para
a Estacam Base EB3

Estação Base EB3 recebeu a mensagem forwresAck com conHumacao de recebimento do pedido Dedido3
pela Unidade Movel UM5

Verificando a possibilidade de apagar o endereço do proxy
Proxyvazio:eh possivelapaga-lo
Apagando o eltdereco do pioxy Proxy5 da Unidade Móvel UM5

Estação Base EB3 enviando confiimacao de recebimento do pedido para a Estação Base onde esta o proxy da
Unidade Motel UM5

Estação Base EB5 recebeu a mensagem forwresAck de confimlacao de recebimento do pedido pedido3
pela Unidade Movel UM5

Verificando a possibilidade de destmír o proxy

UM5

UM5
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Eh possiveldestruir oproxy
Destruindo o Proxy Proxy5 da Unidade Móvel UM5
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