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Resumo

Neste trabalho, apresentamos uma abordagem para o problema de verificação
em r-calculus. Na nova abordagem são estudadas as vantagens e desvantagens em
aplicar sistemas de normalização e técnicas de prova por bi-simulações up-fo em
algoritmos de verificação baseados na construção de autómatos de transição e no
refinamento de partições (padifion r(Onemenf aZgorãf/zm). O objetivo é tentar jun-
tar dois trabalhos propostos na literatura de verificação em n--calculus de maneira
a obter vantagens durante o processo. Essa junção consiste em gerarmos os desdo-
bramentos das transições do processo durante a construção do autómato realizando
uma verificação sintática entre os estados já atingidos durante o desdobramento.

A intenção é de minimizar o número de estados do autómato. Além do possível
ganho em compactação do autómato, conseguimos, em alguns casos, reduzir um
passo necessário na construção do autómato, no qual se faz necessário encontrar os
nomes afÍuos de um processo. Durante este trabalho de pesquisa, a junção das duas
técnicas foi implementada em um protótipo. Seções de testes e exemplos utilizando
este protótipo são apresentadas.



Abstract

This work presente an approach to the n-calculus verification problem. The
advantages and disadvantages of applying normalization and up-to bisimulation te-
chniques to the automata-based and parfãfjon re$nemenf a/gordfArns is investigated.
The objectivo is to use two existente techniques for the vetification of n--calculus in
Older to get advantages from both. As a result, the new technique consists of
applying a syntactic equivalence checking to the automata states as the process
transítions are unfolded. With this, we intend to minimize state space of ptocesses.
Besides the redution of the skate space, we can also reduce a step to find active
nomes of piocesses in certain cases. Both original techniques and the proposal one
are implemented as a prototype, and examples of use of such prototype are algo
presented.
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Capítulo l

Introdução

O rápido crescimento, na última década, de sistemas de software tem afetado de
forma notável a complexidade em todas as áreas de desenvolvimento de software.
Uma delas é a área de computação concorrente. Nesta área, incluímos sistemas
diversos, como redes de serviços (bancários, administrativos, etc...), sistemas dis-
tribuídos, controladores de transportes, telefones, entre muitos outros. Todos eles

apresentam um conjunto de características e problemas específicos cuja definição,
a,nálise e controle se tornaram preocupações centrais para a engenharia de software.

Devido a este fato, surgiu a necessidade de construir especificações mais precisas
para descrevem' os aspectos comportamentais, ou sda, lidar com os acontecimentos

do sistema de forma a analisar os padrões de suas ocorrências, evolução no tempo,
e suas interações. Além disso, surge também o interesse em tomar possível a veri-

ficação de propriedades destes sistemas e da correção de suas implementações.

A partir da necessidade de se ter linguagens(teoria e cálculo) capazes de exprimir

interações complexas, como eventos que um processo poderá realizei' e os compor-
tamentos provenientes desta eventual efetivação, criou-se uma família de modelos

para a computação concorrente, as á/geórczs de processos ou cá/cu/os de processos.

Exemplos conhecidos dessas álgebras de processos são: CCS (6'a/cu/us o/ C'ommu-
rzácal ng Sg/stems) 1251, CSP 1201, LOTOS l31, entre outros. Todas estes cálculos

citados forarr\ criados para suprir a necessidade de especificar e verificar sistemas

concorrentes e distribuídos. Nessas á/febras de processos, a abordagem utilizada é
de descrever os sistemas como um conjLmto de processos que evoluem independente-

mente uns dos outros, manipulando seus comportamentos através das sequências de

2
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eventos possíveis de seFürn geradas. Assim, utilizando-se destas álgebras de proces-

sos é possível provar e verificam propriedades, como ausência de deadlocks, e também
equivalência entre processos.

Falares como o crescimento da comunicação celular, redes locais sem fio, e
serviços via satélite, nos quais as informações e recursos podem ser acessados e

utilizados em qualquer lugar e a qualquer momento, têm gerado grande impacto na

área de computação concorrente. Desenvolvimentos das álgebras de processos têm
levado à formalização de cálculos para manipulação de processos móveis (agentes
móveis). De forma simplista, podemos dizer que sistemas com agentes móveis são

sistemas concorrentes com uma reconfiguração dinâmica dos processos (semântica
de processos de alta-ordem j41, 361).

O a--calculus 1281 é um modelo matemático de processos que torna possível descre-

ver e analisei o comportamento das comunicações efetuadas entre processos móveis.

A representação de mobilidade em n--calculus pode ser expressada pelo poder de
reconfiguração em tempo real dos processos, onde a transferência de portas de co-

municação entre eles se faz possível. A principal novidade em relação ao seu prede-
cessor CCS é que o n--calculus está focado na nstarzcÍação de nomes, proporcionando

maior complexidade da semântica de transição e das definições de equivalências sob
o ponto de vista, de semântica operacional. Ele tem sido amplamente utilizado nas
especificações de sistemas de agentes móveis l32, 36, 43, 151 e pode ser considerado
como base fundamental para as linguagens concoltentes com características de mo..

bilidade, da mesma maneira que o À-calculus é base fundamental para as linguagens
funcionais.

1.1 Motivação

Além de representar processos com características de mobilidade, queremos ter

ferramentas pai'a verificar se dois processos têm o [nesmo comportamento sob dife-
rentes pontos-de-vista, ou até mesmo o quanto um processo difere de outro.

Isto se torna, relevante quando temos uma especificação 1)1 e uma implementação
Z,)2, nas quais Z)t e Z)2 são basicamente as mesmas ou têm seus comportamentos

equivalentes (escritos como Di '- Z)2). Desta maneira, podemos interpretar que o
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processo Z)2 é uma implementação cotreta para a especificação Z)t.

Além disso, torna-se interessante saber se dois processos têm o mesmo funcio-
namento. Neste caso, torna-se possível uma substituição entre os processos em um

sistema. Por exemplo, se Pt e P2 têm o mesmo comportamento (PI «., P2), então
eles oferecem a mesma funcionalidade, sendo possível realizar a substituição de Pi

por P2 em um sistema que estivesse utilizaíldo Pi, sem mudança no comportamento
do sistema.

Pala que se possa formalizar como os processos se comportam, e de alguma
forma saber que nível de semelhança existem entre eles, é necessário definir relações
de equivalências comportamentais sobre processos.

Nas álgebras de processos, a bi-simulação (óãs mu/afion) é provavelmente a idéia

matemática mais comum utilizada para estabelecer as equivalências, sob o ponto
de vista comportamental, entre processos concorrentes. Em álgebras de processos,

como CCS, CSP, e FOTOS que manipulam sistemas concorrentes sem reconfiguração
dinâmica, a bi-simulação (e suas variações) foi amplamente estudada para definir
equivalências comportamentais sobre processos, onde algoritmos eficientes e ferra-

mentas para, verificar bi-simulações têm sido desenvolvidos l40, 291.

O problema de decidir bi-simulação entre processos concorrentes sem reconfi-
guração dinâmica foi mostrado ser NP-Difícil no tamanho (número) dos agentes em
j211. Em n--calculus, a instanciação de nomes promove um aumento de expressi-
vidade no cálculo, porém afeta dramaticamente a teoria. O fato é que devido à
criação de novos nomes, o sistema a ser gerado pode contei um número infinito de
estados de comportamento, e com isto, as definições de bi-simulação e algoritmos
correspondentes estudados para CCS precisaram ser reprojetados.

Muitos dos algotitmos de verificação descritos para r-calculus se utilizam de

algoritmos de paiticionamento (pad fon re$nemenf a/gorjlAm) l33, 221, as quais
consta'oem o desdobramento dos processos (geram todas as possíveis transições),
ou de técnicas de verificação baseadas na construção dos sistemas de transição dos

agentes à medida que o processo de vetiflcação é realizado (on-t/ze-./Zy) j101. Uma
outra técnica de verificação se baseia em métodos de prova de bi-simulações ap-
to l38, 39, 181. Nessa técnica, o algolitmo segue uma abordagem sintética. Ao
contrário das técnicas descritas anteriormente que são baseadas em equivalências
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através de uma semântica operacional, o algoritmo procura encontrar uma forma
de veriíicai equivalências entre processos através de uma reescritura estrutural dos
mesmos.

Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos pala verificação automática em n--
calculus l42, 13, 18, 141, e a descoberta de melhorias e novos métodos ainda tem
despertado muito interesse na área de verificação forma] em computação móvel.

1.2 Objetivos e Resultados

C) trabalho de pesquisa aqui apresentado analisa o problema de verificação de
equivalências entre processos descritos em a--calculus. A abordagem usada consiste

em aplicar técnicas de normalização e de Bí-simulações &p-fo em algotitmos de
verificação baseados em particionamento. A idéia é tentam juntei dois trabalhos
propostos na literatura de verificação em a--calculus de maneira a obter vantagens
durante o processo.

A técnica de normalização e de Bi-simulações up-fo foi apresentada por Hirschkoff
eín j181 e é baseada na verificação através da análise sintática das estruturas dos
processos, aplicação de Ferias de congruência. estrutural, e da utilização das técnicas
de prova por bi-simulações up-fo.

Em 1301, Montanari e Pístore propõem uma outra alternativa para verificação
em n--calculus. Eles apresentam uma forma de gerar um autómato de transição
para processos em r-calculus com controle finito de estados. Com isso, esta abor-
dagem reutiliza os algoritmos de particionamento já conhecidos e implementados
eficientemente na verificação de equivalências em álgebras de processos como CCS.

O interesse despertado na junção dessas duas técnicas consiste da utilização
das técnicas de verificação sintética no momento da construção dos autómatos dos
processos. Ao gerar os desdobi'cimentos das transições do processo durante a cons-

trução do autómato, realizamos uma verificação sintética entre os estados já atingi-
dos durante o desdobramento com a intenção de minimizar o número de estados do

autómato. Acém do possível ganho em compactação do autómato, conseguimos, em
algtms casos, deduzir um passo necessário na construção do autómato.

Em 7r-calculus, o autómato de transição não pode sei construído da mesma ma-
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fieira que em álgebras de processos sem características de reconíiguração dinâmica
Isso acontece psique o n--calculus tem a capacidade de enviei nomes de canais em

suas comunicações, além de também poder criar novos nomes. Desta forma,, proces-
sos com um controle finito de estados podem apresentei comportamentos com um

número infinito de estados. Além disso, processos equivalentes (bi-similares) podem
ter conjuntos de nomes com tamanhos diferentes. Para resolver este problema, um
dos passos realizados durante a construção do autómato de transição é detectar os
nomes que deverão particípat dos desdobramentos das transições. Esses nomes de-

vem ser adequadamente escolhidos, podendo ser eles apenas aqueles nomes que são
importantes sintaticamente para o processo. Esses nomes são chamados de nomes
atados do processo.

Este passo intermediário de detecção dos nomes aZÍuos poderá ser eliminado
em alguns casos, pois podemos chegar a algumas conclusões a respeito dos nomes
afÍuos do processo realizando apenas uma análise sintética no mesmo.

A junção das duas técnicas foi implementada durante este trabalho de pesquisa
em um protótipo, no qual são construídos os algoritmos apresentados nos respectivos

trabalhos em questão, juntamente com a sua junção. Vantagens e desvantagens dessa
junção são apresentadas, bem como características e detalhes de cada uma das duas
técnicas.

1.3 Contribuições

A principal contribuição deste trabalho consiste no estudo de possíveis melhorias

para as ferramentas de verificação em n--calculus que utilizam os algoritmos de par-
ticionamento já implementados e estudados em outras álgebras de processo. Além
disso, características sobre os nomes af uos que compõem processos em z-calculus são

analisados, sendo apresentada uma forma de detecta-los através de arlálise sintética.

1.4 Organização do texto

No próximo capítulo, apresentamos o n--calculus, definindo a sintaxe utilizada

ao longo trabalho, bem como definições e aspectos sobre verificação. No Capítulo
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3, são mostrados detalhes sobre a abordagem de verificação sintética através de
regras de congruência estrutural, normalizações, e técnicas de prova que utilizam
Bi-simulações up-fo. A abordagem de verificação por particionamento é detalhada

no Capítulo 4. Nosso trabalho é descrito no Capítulo 5, onde uma alternativa de
junção das duas abordagens é proposta. Poi fim, concluímos discutindo os resultados

obtidos neste trabalho e discutimos propostas que podem levar a trabalhos futuros.



Capítulo 2

r-Calculus

Neste capítulo apresentamos o n--calculus através de exemplos e introduzimos a sin-

taxe que irá ser aditada durante todo o texto. Esta adoção segue a sintaxe mais
freqüentemente encontrada nos artigos sobre n--calculus l28, 27, 34j. Também são
mostradas as regras de congruência estrutural utilizadas nas técnicas de provas pro-
postas no Capítulo 2. Tratamos as Bi-simulações e Equivalências em n--calculus sob

o ponto de vista de uma semântica operacional, a qual é baseada em sistemas de
transição. Por fim, citamos algumas técnicas de verificação utilizadas atualmente.

2.1 Um Exemplo

A representação de mobilidade em a--calculus pode ser expressa através do poder

de configuração em tempo real dos agentes, orlde a transferência de portas de comu-

nicação enfie eles se faz possível. A principal novidade em relação ao seu predecessor

CCS l25j, é que o n--calculas está focado na instanciação de nomes, destacada tanto
na semântica de transição como também nas definições de equivalências.

Suponha S, P e C' processos, onde S se comtmica com P através de uma porta
cz, e (l; se comtmica com S através de uma poisa Z) l

Podemos considerar os processos S, P e C' como um servidor, uma impressora,

e um cliente respectivamente, onde o servidor S controla o acesso à impressora, a
qual o cliente C' gostaria de utilizar (coTlfolme mostrado na Figura 2.1).

: Exemplo retirado de textos introdutórios sobre n--calculus l28, 341

8
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C].i.ent

Servid

opressora

Figura 2.1: Caracterização dos processos antes da interação. Na direita são mostra-
dos os processos S,P, e (;, caracterizando respectivamente o Servidor, Impressora,
e Cliente.

Neste caso, somente o servidor tem acesso à impressora, sendo necessária a trans-

ferência, entre o servidor e o cliente, da porta que faz a comunicação com a impres-

sora (porta a). Ou seja, para que C' se comunique com P, faz se necessário que C'
receba o nome de uma porta pala fazer comunicação com P

Suponha uma situação em que S se comunica com C enviando o nome da porta de

comunicação a para C' através do canal de comtmicação b. Após esta comunicação,
C' poderá se comunicar com P através de cz, conforme a Figura 2.2.

C].i.ent

b
Dw

Servi.d

Impressora

Figura 2.2: Caracterização dos processos depois da interação

Os processos que cai'acterizam o servidor, cliente, e impressora podem ser espe-
cificados em r-calculus, respectivamente, da. seguinte forma:
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S Çy Ócz.S' S tem a capacidade de enviei uma informação (nome cz) através
da porta ó, e passa a se comportar como S'. Neste caso, a informação passada é
uma, porta de comunicação, isto é, o nome a representa um nome de uma porta de
comunicação.

O gg b(m) .®z.C'' C' tem a capacidade de receber uma indo-mação pela porta
b, informação referenciada pelo nome m (que neste caso, receberá uma porta de co-

municação). Após isto, (.; tem a capacidade de enviar por w um dado z, passando
a se comportar como O'

P eg a(d).P' P tem a capacidade de receber uma informação pela porta a
que será referenciada por d, e passar a se comportar como P'

Com o sistema rodando de forma concorrente (S l C' l P) temos

S

ba.S'
c P

/-----''----\ .'-'''--\
z,(««).a;.c'' l «(a).p'

Os processos S e C' podem realizar uma comunicação interna entre eles através da

porta ó, a qual é representada por --+. Se essa comunicação interna for realizada,
então teremos o processo S passando a se comportar como S', e em C' ocorre a
substituição {a/m} (substitui-se todos os nomes w por a) 2

(ó«.s' l ó(«,).n;.c'' l «(a).p') -b (s' l a,.c'') l «(a).p'

Após esta comunicação, os processos C' e P podem se comunicar através da porta
a, ou sda, C' pode enviar um dado z para P que irá receber a informação que será
referenciada pot d em P

'0 nome w no processo C se comporta como um nome que servirá como referência ao valor re.
bebido pela porta b. Em CCS 1251, somente é permitido que se.jam passados valores na comunicação
entre os processos, o que não acontece em a--calculus onde é permitido a passagem de portas de
comunicação, e processos durante as comunicações.
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(s' l a,.c' l «(a).p') -=} (s' c'' l p')

O a--calculus tem sido amplamente utilizado nas especificações de sistemas de
agentes móveis l32, 36, 43, 151. Ele pode ser considerado como base fundamental para
as linguagens concorrentes da mesma maneira que o À-calculus é base fundamental
para a-s linguagens funcionais.

Muitas das questões relacionadas com linguagens de programação concorrente,
como por exemplo, a codificação de estruturas de dados complexas através de pro-
cessos 1281, e processos de a/la-ordem 1361, podem ser facilmente analisadas se con-
siderarmos as mesmas como um con.junto abstrato de nomes.

2.2 Sintaxe

Na seção anterior vimos um exemplo simples de um sistema especificado em a--
calculus, bem como a representação de suas transições. A seguir introduzimos a
sintaxe do a--calculus utilizada neste trabalho de pesquisa.

Em n--cajculus, todos os elementos são representados por nomes. Dentro de um

conjunto infinito de nomes A/', as portas de comunicação, as variáveis e os dados são

representados por a,ó,c,..., os agentes são representados por P,Q,a,..., e os processos
são definidos com a seguinte sintaxe:

P O l a.P (UZ)P l (PI l Pa) !a.P

a :: l ãb l .-

e O: rept'esenta um processo que não é capaz de iealizai nenhuma ação, ou seja,
o processo inativo

B cr.P: os prefixos a representam, respectivamente, uma entrada a(z), uma saída
ãz, e uma ação silenciosa r
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i cz(z).P: no Pre$zo de .Entrada, um nome é recebido através da porta a e,
após isso, se comporta como P. O nome a ser recebido será referenciado
futuramente por z em P

ii ak.P: No Pre$zo de Saída, o nome z é enviado através da porta a e

depois disso continua, como P. A porta de saída é representada por ã
sendo que o nome z logo após, é o dado enviado através desta portal

iii r.P: a .4ção Sá/enc osa caracteriza o acontecimento de uma ação interna
r passando a se comportar como P. A ação interna é realizada durante a
comunicação entre dois processos que estão participando de uma comu-
nicação

Sejam dois prefixos a(z) e az, iremos caracterizar seus nomes a e z por suUeÍfo
e oólefo respectivamente.

e P Q: o operador de C'omposÍçâo Parti/e/a combina os comportamentos dos

processos em paralelo. P e Q podem agir independentemente ou, também
podem se comunicar se os dois processos apresentarem portas complementares

de entrada, e saída. Por exemplo, na composição (Ed.P' l z(u).Q') ---:} (P' l
Q'ld/u}) ocorre uma comtmicação através da porta z.

8 (z'z)P: na operação de Resta ção, o nome z será local ao processo P, e não

poderá ser visto pelo ambiente (por outros processos externos).

8 IP: a representação de !P é dada por um número infinito de cópias de P. Se

P é um agente então IP (Rep/{cação de P), é definido como IP ' P l IP.

Como em outras álgebras de processos, nomes privados ao escapo de um processo
ou nomes que são parâmetros formais em uma ação, são conhecidos como nome

óound 4. Em z-calculus, dois casos caracterizam um nome óound. O primeiro é
quando temos a restrição (z'z)P toi'nando o escopo do nome z local a P, neste caso

o dome z é um nome Z)Duna. Um segtmdo caso onde um nome pode ser óound
acontece quando temos y(z).P, onde z tem um comportamento de um parâmetro

fotma] para qualquer nome que possa ser recebido através da porta de comunicação

3Note que em ãr, z pode ser tanto uln dado, como também uma porta de comunicação
'No intuito de manter uma coerência com a literatura estrangeira, o termo óound não sei-á

traduzido para a língua portuguesa



g/. Neste caso, como em r-calculus não existe diferença entre nomes de portas e
valores, e um nome de uma porta pode ser enviado pata um outro processo, então
o comportamento de P estará vinculado à informação recebida em z.

Por exemplo, e" (3/(z).P l #z.Q) --l} (Plz/z} l Q), ocorre uma comunicação

através da porta g/ e, então, no processo P, temos uma substituição de z por z,
acarretando uma possível mudança do comportamento de P. Isto nos dá a idéia que
z também está vinculado em P, e também será Z)Duna.

Um nome é chamado de rzome / ure quando ele não é um nome óound. Por

exemplo, em =z.P e em y(a).Q, temos que z, z, e g/ são nomes /{w'es pois não
dependem de ninguém. Note que nem sempre um nome caracterizado como sujeito
em um prefixo é um nome ladre. Por exemplo, em z(c), o nome z é livre, porém, em
:«(,).,(.), , é «m nome b.-d.

Dois tipos de ações de saída podem ocorrer em a--calculus: uma ação de saída
na qual o objeto de saída é livre, por exemplo ãzl e um segundo tipo de ação de
saída que envolve um nome óo rzd como o objeto de saída, por exemplo (pz)ãr. As
ações silenciosas e as ações envolvendo nomes /jures são chamadas de .4ções Z;jures,

enquanto que as ações de entrada e as ações de saída envolvendo objetos que são
nomes óound são chamadas de .4çães Z?Duna. .4çties Z?Duna se diferenciam de certa
forma pois carregam sempre nomes óound.

O conjunto de nomes óound em a é dado por bn(a), e este conjLmto é va,io

se a é uma anão ZÍure. O conjunto de nomes /jures em a é dado por fn(ct), e
n(.«) = bn(a) U fn(a).

Uma SuósZ u ção é uma função de JV para /V' representada por a,a', o-". Po-
denota o agente obtido através da troca de todos os nomes / urss em P pela subs-

tituição o-, ou seja, para cada nome z livre em P, será feita uma troca de z por
za. Esta troca deve respeitar os nomes óound visando evitar confusão entre nomes.
Caso isto aconteça, é realizada uma troca também nos nomes óound.

Como exemplo:

la(Z/) .P)a
((u3/) P)a

-(y') .P{ 3/'/g/ } .-
ÇuU' )P!.. y' IU'\a

o«de Z/' gl fn((P3/)P, P.-) e g/'.-
o«de g/' çl fn((py)P, P.-) e y'a

y'
g/'
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2.3 Leis de Extensão de Escopo

Nesta seção caracterízamos os casos possíveis em que a manipulação de nomes

Z)Duna entre processos a--calculus está presente. As leis de extensão de escopo estão

relacionadas ao fato de que (PZ)P apenas diz que z é um nome privativo ao processo
P, tomando z um nome diferente de qualquer outro presente ao sistema.

2.3.1 Comunicação de canais entre processos

Na Figura 2.3, o processo P tem um canal z para R, e quer enviar z pala o
processo Q através do canal g/.

T

Figura 2.3: Comunicação do link z entre P e Q

Suponha o processo P representado como ©z.P', e Q como Z/(z).Q'. Com a
composição dos processos, teremos:

g«.p' l z/(,).Q' l -n -!-> p' l Q'{«/;} l .n (2.1)

Como foi mostrado na Figura 2.3, Q" representa Q'la/z} e neste caso z 91 fn(Q),
isto é, o processo Q não tem nenhum nome z livre.

A situação tem o mesmo comportamento quando o canal g/ é privado a com-

posição de P com C?. Apenas restringimos que o canal 3/ é privado em P e Q, como
ínosttado pela Figura 2.4.

(''3/)(©«.P' l Z/(,).Q') l -R -!-} (pg/)(P' l Q'lz/;}) l R (2.2)
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®
Z f

Figura 2.4: Comunicação do canal # entre P e Q através da porta privada g/

2.3.2 Intrusão de escopo

No caso em que assumimos que Q irá receber o canal z através de g/, mas Q
já possui um canal privado chamado z, este nome deve ser alterado pata evitar
confusão, conforme mostrado pela Figura 2.5.

y
i©"
L: : : : :

T

Çll(i;Ü')l

Figura 2.5: Tntiusão de escopo

Descrevemos isso, informalmente, dizendo que um nome do processo P é antro

luzido no escopo dos canais privados para Q e S (/nfrusão de Escora).

Representando P como !7z.P' e Q como Z/(z).Q', então

#«.P' l -R (-':')(3/(').Q' l S) --b P' l R l (-'z')(Q'{«'/zJlz/,} l Slz'/:«}) (2.3)

Assim, os processos Q" e S' da figura representam Q'lz'/zJtz/z} e $tz'/z},
respectivamente, onde temos um novo nome z'
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2.3.3 Extrusão de Escopo

Quando um canal z é privado a P e R, e, da mesma forma que nos exemplos
anteriores, Q recebe este canal na comunicação com R, este canal z passa a ser
também privado pala Q. Isto é, o escopo de z passa a incluir também o processo
Q. A este coportamento chamamos de (Ezfr isco de Escapo).

Esta situação é parecida com o comportamento de um procedimento em um
programa que recebe o parâmetro z por referência.

r

Figura 2.6: Extrusão de escopo

Esta intelação é dada como

(-'«)(p«.p' l R) l z/(;).Q' --!+ (u:«)(p' l .R l Q'Íz/,}) (2.4)

Em contraste com o primeiro exemplo de passagem de canal, equação (2.1),
a situação é diferente se Q possui um canal z público, isto é z C fn(Q). Desta
maneira na ezlrusâo de escapo, é feita uma substituição de nomes visando preservar
(distinguir) os nomes em Q.

T

Figura 2.7: Extrusão de escopo
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(2.5)

Assim temos:

(-'z)(©z.P' l R) l Z/(;).Q' -'b (-'z')(p'l:«'/z} l Rlz'/z} l Q'Íz'/,})

2.4 Congruência Estrutural

A congruência estruturais caracteriza agentes com estruturas sintéticas seme-

lhantes, contendo comportamentos iguais. Processos com mesmo comportamento
podem ser descritos em a--calculus de várias formas diferentes. A congruência es-
trutural tem como objetivo identificar processos com mesmo significado contendo
estruturas sintéticas diferentes.

Por exemplo, z(a).ga e z(ó).©b são sintaticamente diferentes, porém eles diferem

apenas na escolha dos nomes Z)Dunas a e & (conversão-a). Nos dois processos, recebe-

se um nome através da porta z, e após isto este nome é enviado através da porta
#

Podemos verificar também que isto ocorre na composição de dois processos P l Q

que tem o mesmo comportamento que Q l P

Dois processos P e Q em n--calculus são estruturalmente congruentes P = Q se
satisfazem as leis descritas na Figura 2.8

1. Agente vazio: P 1 0 = P
2. Comutativa: P l Q = Q l P
3. Associativa:(P l Q) IX = P l(Q l/Z)

Extensão de escapo:

4. (uz)(PZ/)P = (pg/)(pz)P
5. (Z'Z)P = P if z g fn(P)
6.PI(-'z)C? =(uz)(PjQ) ifz gfn(P)

Replicação:
7.!a.Pla.P = lcr.P
8. lcr.P l la.P = la.P

y. Conversão-a

Figura 2.8: Congruência Estrutural.

SA congruência estrutural não pode ser corlfundida com as equivalências de comportamento
tradicionais nas álgebras de processos, as quais definem o comportamento de processos sobre uma
semântica operacional.



Como a congruência estrutural está relacionada apenas com uma forma de rees-
critura entre processos, a classe de equivalência de processos engloba um número de
processos menor que em outras equivalências.

Uma outra forma de definir equivalências entre processos é através de uma
semântica operacional que faz uso de sistemas de transição.

2.5 Sistemas de [rYansição

Uma forma de padronizar uma semântica operacional pala uma cálculo de pro-
cessos é através de uma rotulação do sistema de transição, onde transições são do
tipo P ara algum conjunto de ações que podem ser definidos por a.

Em n--calculus, estes padrões são seguidos como na maioria das álgebras de pro-
cessos. Assim, para um agente a.P, teremos uma transição rotulada de cv. Na
Figura 2.9 são definidas as relações de transições ---} sobre os processos (agentes)
na semântica Bar/g/.

GANG. ESTRUT p'= p. p-=+ Q, Q = Q'
p'-=-+ Q'

TAu: r.P -..=} /)

ENTRADA z(y).P !Çy PÍw/g/} SAÍDA: EZ/.P -!$ P

PAR P -q P', bn(a) n fn(C?) = 0

p l Q --$ p' l Q
COM p !3 p', c?' -B$ Q'

P l Q --b p'Íu/z} l Q'

OPEN ã:;!i# «Üp0
RES P-!+ P', 3 {a

(pz)P --$ (pz)P'

CLOSE p =?U p' Q tU Q'
P l Q --b (uw)(P' l C?')

.ANG: ---!/-.:!!:
la.P --b la.P l P'

Figura 2.9: Sistema de transição Semântica Eatly.

Note que na regra PAR existe uma condição em que Q não pode conter um nome



bound em cv. Isto porque nomes óound são apenas referências (p/aceno/dera). Assim,
em P l Q --g} P' Q, o nome recebido por P não deve ter nenhuma ocorrência

em Q, senão os nomes livres em Q seriam afetados. Como exemplo, vamos supor a
seguinte relação sem a condição bn(a) n fn(Q) = 0

PAR, «(.).p !3 p
(.(z).P) l a !3 P l Q

Se compusermos a relação anterior com um processo ãu.R --114 R então teremos

c.Á.:
((a(z).P) l Q) l ãu.R --b (P l Q){u/z} l R

Sendo assim, isto só será válido se z gl fn(Q) pois, caso contrário, o nome livre

z em Q poderá ser afetado pela substituição (P l Q){u/a}.

A semântica vista acima assume que a substituição é realizada na regra de in-
ferência de entrada, e com isso a substituição é realizada antes das regras COM
e PAR. Uma forma alternativa de tratar semânticas pala ações de entrada, é a
chamada semântica Zlafe). Nesta, ao contrario da vista anteriormente, as substi-
tuições ocasionados pelas ações de entrada são ingeridas nas regras Ceou e PAn.
Nas duas semânticas será produzida a mesma transição, porém elas diferem no mo-

mento em que é executada a substituição dos nomes (reconfigu.ração). A semântica
Ear/y mostra-se mais parecida com a intuição opera,cional entre processos, pois os
mesmos realizam a substituição dos nomes no momento da ação de entrada. Nosso

trabalho utiliza apenas as transições na semântica Ear/g/.

2.6 Bi-simulações e Equivalências

Para que se possa formalizar como os processos se comportam, e de alguma
forma saber que nível de semelhança existe entre eles, é necessário definir relações
de equivalências comportamentais sobre processos. Na maioria das álgebras de pro-
cessos j2S, 22, 281, a Bi-simulação é provavelmente a idéia matemática mais comtlm

utilizada pala estabelecer as equivalências, sob o ponto de vista comportamental,
entre processos concorrentes. A Bi-simulação foi amplamente estudada em CCIS. e
definida da seguinte forma:
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Definição 2.1 ZI/zna Z?i-sãm /anão é uma 7'e/açâo b nár a s métr ca 7?. sopre Fracas
sos, onde dois l)recessos P e Q são bi-similares se

p'R,Q e P --=+ P' implica, que aQ' l Q --!-} Q' N p'RQ'

Isto pode ser visto como uma relação onde, se P pode efetuar uma ação a, então
C2 pode fazer a mesma ação a e depois disso os dois processos continuarem a ter a,
m í:'cm n rol nP n

Em a--calculus, um cuidado extra deve ser tomado nas ações que manipulam
nomes bound. Suponha dois processos P e Q, definidos da seguinte forma:

Exemplo 2.1 P ' z(Z/).R C2 'P (p.)z(Z/)..R , « fn(-R,z)

A condição z gl fn(R, z) (z não pertence aos nomes /{mes de R e z) galante que
os dois processos representam o mesmo comportamento. Isto é, eles podem fazer
uma ação de enteada através da porta z e após isso se comportar como R. Acontece

que a transição !i(B. realizada por P, não pode ser feita diretamente por Q, dado que
Q tem z como um nome bound. Neste caso, antes de Q executar a transição !Ç3,
devemos realizar uma substituição do nome z por algum nome diferente de qualquer
outro nome /jure que estala presente em ambos os processos Q e P. Isto nos levaria
* Q ' (-.'««)(z(y).-R{«,/;}), o«de «, çÉ fn(Q, R, z).

Além disso, as ações de entrada podem acarretar possíveis reconfigurações no
processo, pois após receber um nome, este é substituído em todas as ocorrências

referentes à variável que agua como receptora na ação de entrada. Desta maneira,
se P =1-3 P', então o comportamento de P' deve ser considerado sob todas as

substituições {u/z} para todo u c .A/'. Além disso, es.tas substituições também

devem ser válidas para Q': após realizar a mesma transição Q !Ç$ Q', Q' também
deve ter o mesmo comportamento.

Utilizaremos do termo bn(cl) é nodo pata indicar que os nomes em bn(a), se
existirem, são diferentes de qualquer nome livre existente em qualquer um dos agen-
tes na definição. Utilizando a semântica EarZg/, definimos uma bi-simulação diferente
pata o n-calculus:
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Definição 2.2 ZI/ma .Bi-s mutação Ear/Z/ achatada por 6v) é uma re/cação ó náráa

simétrica'R, entre processos que satisfaz: p'nQ e P -=-+ P', onde bnl.a) é n,ouo,
imT)liga que:

/. 'e a «(';) enfã. ]Q'; Q eB Q' A V« : p'Íu/zJRQ'lu/z}

2. se a nâo é uma entrada então ]Q' : Q --!b Q' A p'7?.Q/

2.7 Técnicas de Verificação

Como foi visto na seção anterior, além de querermos representar processos com
características de mobilidade, queremos também ter ferramentas para verificar se
dois. processos são iguais ou equivalentes, e se eles têm o mesmo comportamento, ou
até mesmo o quanto um processo difere de outro.

Isto se torna relevante quando temos uma especificação .Dt e uma implementação

Z)2, e queremos verificar se .Di e Z)2 têm seus comportamentos equivalentes, pois
dessa maneira, podemos interpretar que o processo .D2 é uma implementação carreta
para a especificação /)i.

Além disso, torna-se interessante saber se dois processos têm o mesmo funcio-
namento. Neste caso, torna-se possível uma substituição entre os processos em um

sistema. Poi exemplo, se PI e P2 têm o mesmo comportamento (PI -, P2), então
eles oferecem a mesma funcionalidade, podendo realizei a substituição de Pi por P2
em um sistema que utiliza o processo Pt.

A Bi-simulação continua sendo amplamente estudada em CCS para definir equiva-
lências comportamentais sobre processos, onde algoritmos eficientes e ferramentas

para verificar bi-simulação têm sido desenvolvidos l51. A maioria dos algoritmos
de verificação descritos utilizam algoritmos de particionamento (padÍfon re$nemenf

aZgor fAm) l33, 221, ou técnicas de verificação que constróem os sistemas de transição

dos agentes que serão veiiíicados à medida que o pt'acesso de verificação é realizado
(on-fAe-.Pg/) jlll. Estes algoritmos serão descritos nos Capítulos 3 e 4.

Este problema de decidia equivalências (bi-simulação) entre agentes com passa-

gens de valores foi mostrado sei NP-difícil no tamanho (número) dos agentes, em
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j211. Em n--calculus, a instanciação de nomes promove um aumento de expressivi-

dade no cálculo, porém afeta dramaticamente a teoria, definições de bi-simulação, e
algoritmos relacionados, nos quais já tinham sido estudados para CICS. Isto ocorre
através da criação de novos nomes, gerando um sistema com um número infinito de
estados de comportamento.

Alguns trabalhos têm sido deseílvolvidos pata veriâcação automática em n--
calculusj42, 13, 18, 141. A maioria das ferramentas de verificação de equivalências

é baseada nos algoritmos de particionamento l33, 221, porém com algumas modi-
ficações para utilização em a--calculus. Esta técnica se baseia em um passo preli-

minar no qual os desdobramentos dos processos são construídos, isto é, são geradas
todas as possíveis transições de cada processo sob a forma de LTS (Z)aZ)e//ed Zrazz-
s f on Sg/saem). Após isso, é gelada. uúa verificação utilizando-se dos algoritmos de
particionamento.

Uma outra abordagem utilizada é construir os estados decorrentes dos dois siste-

mas a serem verificados no momento da verificação da relação de equivalência. Este

método é chamado (on-f/ze-./7g/) jlll. Esta técnica é utilizada na ferramenta À/oód/áfg/

1,}'ork.Banca 1421.

O trabalho ,4ufomafáca//g/ Prouing Up-fo .BÍsimu/af on j181 apresenta uma abor-
dagem para se verificar bi-simulação entre processos descritos em n--calculus se uti-

lizando de técnicas de bi-simulação up-to j191. Esta técnica é usada para reduzir o

tamanho de uma relação que tenha manifestado uma prova de bi-simulação, e torna-
se interessante não apenas no geienciamento de espaço, como também aumenta o

poder de expressão do sistema, fazendo, em a,lguns casos, a verificação de agentes
com um número infinito de estados. A principal característica desta técnica é que ela
agua puramente na parte sintática, como um sistema de re-escritura que baseia-se
em regras de congruência estrutural.

2.8 Conclusão

Neste capítulo apresentamos o n--calculus de forma iesunlida com o objetivo de
introduzia a sintaxe que iiá ser adorada durante os capítulos seguintes.

A congiuência estrtttuial será abordada com mais detalhes no Capítulo 3, onde



será utilizada como instrumento principal do sistema de normalização de processos
descritos em a--calculus.

Algtms tópicos sobre outras semânticas de transições (Z,afe e Open) e definições
de bi-simulações nessas semânticas não foram apresentadas, porém, podem ser en-
contradas em l28, 27, 341.

No capítulo seguinte, detalharemos a forma de verificação através de análise
sintética dos processos utilizando para isso de um sistema de normalização, e técnicas
de prova por bi-simulações up-fo.



Capítulo 3

Verificação Estrutural e
Bi-simulações up-fo

No r-calculus, e na maioria das álgebras de processos para sistemas concor-

rentes, a bi-similaridade é a noção mais comum de equivalência utilizada na ve-

rificação de processos. A maioria das ferramentas existentes para verificação em
n--calculus utiliza-se de abordagens semânticas durante a verificação, como o caso
do À/oóá/ fy l,}'ork.Bens/z 1421, e dos algoritmos de particionamento utilizados em
[35, 30, 12].

Uma abordagem pata verificação em a--calculus, diferente dessas duas citadas,
foi estudada por Hirschkoff em j181. Em seu trabalho, a abordagem usada para veri-
ficação se baseia em estudos sobre provas chamadas de técnicas up-fo. Essas técnicas

foram introduzidas por Milner em CCS l28, 271 e depois estudadas por Sangiorgi

em 1381, pata o auxílio de provas de bi-simulações. No trabalho de HírschkofT, toda
a teoria estudada por Sangiorgi é utilizada na construção de uma ferramenta para
verificação em a--calculus que automatiza a tarefa de prova de bi-simulações.

Intuitivamente, uma forma simples de provar bi-simulações é construir todos os

conjuntos dos possíveis processos que pertencem a uma relação de bi-simulação.
Como esses conjuntos podem ser extensos, as técnicas de bi-simulação tzp-fo tentam
induzir o número de elementos da relação encontrada. Uma das alternativas é a
eliminação de processos que podem ser reescritos em outros que estão na mesma
classe de equivalência, a chamada equivalência estrutural.

A congiuência estrutural foi introduzida por Milner em l27, 261 e caracteriza uma

24
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forma simples e imediata de equivalência entre processos mediante suas sintaxes. As

suas negras descrevem como subcomponentes de um processo e suas restrições podem

ser rearranjados sintaticamente, de maneira que seu significado continue o mesmo,
como foi visto no Capítulo 2. Desta forma, um conjunto de instrumentos sintáticos

devem ser fornecidos pala que se possa analisar se dois processos são sintaticamente

iguais(estruturalmente congruentes).

Um dos instrumentos utilizados é a construção de um sistema de redução a partir

das regras de congruência estrutural garantindo uma forma normal única para pro-
cessos dentro da mesma relação de bí-simulação em a--calculus. Isso torna possível
trabalhar de forma automatizada na verificação de processos estruturalmente con-

gruentes e permite que processos congruentes que pertençam a uma mesma relação
de bi-simulação sejam eliminados reduzindo o tamanho da relação. A esta forma de
redução chamamos Bi-simulação up-to congruência estruturali. Outras 3 técnicas

bi-simulação up-fo serão detalhadas durante este capítulo e que também fazem parte

da ferramenta proposta por Hirschkoff: Bi-simulação up-to Substituição nos nomes

/dores, Bi-simulação up-fo Restrições, e Bi-simulação up-fo Composição Paralela.

Uma característica importante dessa abordagem é a verificação quase que pu-
ramente sintática, não sendo necessário a construção de todo o espaço de estados
do processo. Além disso, ela permite a verificação de processos com controle infi-
nito de estados. Como desvantagem, a congruência, estrutural engloba uma classe
mais restrita de equivalência sobre processos se comparada a verificação semântica
(bi-simulação) .

Este capítulo apresenta a abordagem de verificação em n--calculus baseada na

análise sintática das estruturas dos processos, aplicação de regras de congruência
estrutural, e utilização das técnicas de prova por bi-simulações ap-Zo.

Inicialmente, comentámos sobre a congruência estrutural e suas regras. Em se-
guida, mostramos como uma forma nol'ma] pode ser definida para processos descritos
em n--calculus, juntamente com o sistema de redução que irá realizar esta norma-
lização. Descrevemos as 3 técnicas de provas de bi-simulação zzp-lo utilizadas na

fenamenta, e por fim, apresentamos o funcionamento do algoritmo de prova que
uti] iza essa,s técnicas.

l A idéia de diminuir o tamanho cla relação via bi-simulação up-lo é expandida para outros casos
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3.1 Verificação da Congruência Estrutural

Como visto no Capítulo 2, a congruência estrutural (=) denota agentes que intui-
tivamente têm o mesmo significado, diferenciando-se um do outro apenas por suas
escritas. De fato, um mesmo processo pode ser descrito em n-calculus de várias

formas, e a congruência estrutural tem como objetivo identificar processos com o

mesmo significado, mas escritos de maneira diferente. Isso é feito através de regras
que caracterizam quando as estruturas de dois processos são semelhantes. Essas
regras são as já apresentadas na Seção 2.3 e aqui repetidas para facilitar a leitura.

1. Agente vazio: P 1 0 = P
2. Comutativa: P l Q = Q l P
3. Associativa: (P l Q) l R = P l (Q l R)

Extensão de escopo:

4. (uz)(',y)P = (pg/)(pz)P
5. (PZ)P = P if :« # fn(P)
6. PI(I'z)Q =(pz)(PJQ) ifz gfn(P)

Replicação:
7.lcx.Pla.P = la.P
8. !cl.P l lcv.P = la.P

Pata que seja possível automatizar a tarefa de verificar a congruência estrutural
entre processos, necessitamos de uma metodologia sintética que possa ser aplicada

em expressões que descrevem processos em n--calculus. Além disso, esta metodologia

deve prever uma forma normal única para processos estruturalmente congruentes,
ou seja, processos congruentes podem ser reescritos na mesma forma.

3.1.1 Forma Normal

De maneira a permitir a automatização da tarefa de verificação da congruência
está'utural, em l37j Sangiorgi descreve uma forma normal para processos descritos
em a--calculus.

A principal vantagem da existência de uma forma normal é que processos estru
tutalmente congruentes têm a mesma forma normal



Definição 3.1 Para todo processo a.P e um {nfe ro m C N U {co}, de$nãmos
m vezes

(a.P)"

la.P)" =la.P

Definição 3.2 (-)s termos que caracterizam ci /arma norma/ de um processo P em
x- cütcul'us são descritos através da, sintct=e:

(«4((«:.''0"' 1 ... 1 («..'D"«), .«'.

n ? 1, m{ C N U {w}

": : «: ' '-((«:.'D": l . . l (««.'H"')
VÍ, .j C N+ A { # j ::> (ai.8 # aj.-8)

3.1.2 Sistema de Normalização

Utilizando as negras de congruência estrutural apresentadas na Seção 2.4, um
sistema, de redução com o objetivo de realizar uma normalização dos processos des-
critos em a--calculus pode ser definido. Este sistema de redução garante uma forma
normal única, sendo então possível automatizar ferramentas de piava sintática sobre
processos em n- calculus.

De fato, ao aplicarmos o sistema de dedução reincidentemente sobre uma ex-
pressão em a-calculus obtemos um algoritmo de normalização. Assim, podemos
calcular a forma normal de processos descritos em n--calculas segundo este algo-
ritmo.

Definição 3.3 4 norma/ cação de um processo em 7r-ca/cuZus é de$n da como um
sistema de redução dado Tetas seguintes regras:

REGRA I: .P 1 0 --> P

REGRA 5: (z g fn(P)) :+ (pz)P -+ P



REGRA 6 (z çl fn(P)):>P l(uz)O --+(pz)(PI Q)

lcr.P l cv.P

la.P l lct.P --+ lcv.P

se oc ocorre em cl na posição de sujeito :+ (u=)c!.P

REGRA 7

REGRA 8

REGRA 9 0

As regras 2, 3 e 4, são aplicadas pelo sistema de forma diferente e não caiactel.i-

zam em si uma redução, estando relacionadas apenas com a ordem dos nomes e da
corri posição paralela dos processos.

2. PJQ=C2jP 3.(PJQ)IX=PI(Qla) 4.(uz)(UZ/)(P)=(pgr)(uz)(P)

Na verdade, a detecção destas regras está relacionada à definição de uma ordem

lexicográfica entre os processos. Por exemplo, os processos (z,a)(ãó l 8a) e (pc)(Z;c
êZ}) são iguais via uma conversão-cv. Além disso, os processos diferem por uma

inversão na ordem em que estão representados pelo operador de composição paralela,
regra de comutatívidade

Nesses casos, para que possamos aplicar essas regras, realizamos todas as com-

binações possíveis pala detectam a semelhança sintética entre os processos. Iremos

adorar =., pala descrever processos que são congruentes sob regras: conversão-a, e
regras 2, 3 e 4.

Podemos notar que todas as regras do sistema de redução descrito na Definição
3.3, quando aplicadas, levam a processos com um menor número de símbolos em

=:.'ll=: :ll: : r'.l==1:=\ ;::
não tem esta característica. Além disso, decidir por deixar o escopo do nome a
ser restrito mais próximo de seu escopo anual pode parecer o melhor a ser feito,

porém isto pode não nos levar a uma forma única de representação. Considere por
exemplo 3 processos P, Q, .R, e dois nomes a e b. Suponha que o nome a é tim nome

ZÍure em P e Q, mas não em .R, e o nome ó é um Dorme /dure em Q e R, mas não
em P. Neste caso, poderíamos re-escrever (Pa)(Pb)(P l Q l R) de duas maneiras:
(:'c;)(P l (-'ó)(Q l R)) e (:'b)((-''z)(P l Q) l R). Por isso, a ieg-a deixa as -estrições .

mais à esquerda possível do processo, de maneira a. obter uma forma normal única.

Em j181, Hirschkoff mostra que o sistema descrito na Defirlição 3.3 é confluente
e leva uma exp'essão n--calculus sempre a uma sintaxe final (termina). Além disso,



ele caracteriza uma forma normal única como mostra a Proposição 3.1

Proposição 3.1 (j18]) Para qualquer processo P, ezisfe um processo tónico, escrito

como NR(P), oófedo pe/a ap/ caç(io do a/gorifmo de norma/ cação, e que não pode
ser re-esc'rito. Além disso, dados do'is processos P e Q, P = Q, se e somem,te se
NR(p) Nn(Q).

No Exemplo 3.1 abaixo, são definidos dois processos Pi e Pe, e mostradas as suas

sintaxes após a aplicação do algoritmo de normalização. A norma,lização dos dois
processos levam a NR(Pí) =- NR(Pa)-

Exemplo 3.1

P ' ("«)(!«(z) l !ãb) l (p«)(!«(z) l !ãc)
p2 -(-'««)(!««(z) llmó l!««(z)) l(p;)(u«)(!;(z) ll2.)

NR(P ) -'«)(p«')(!a(z) l !ãb l !«'(z) !ac)
NR(P2))(p,)(!««(z) l!®Z, l!,(z) ll2.)

A normalização do processo Pi é feita aplicando a regra 6 trazendo o escopo
do nome Z)Duna a o mais à esquerda possível do processo. Neste caso, o nome a é
tenomeado para a' evitando conflito de nomes. No Processo Pe, o mesmo acontece

com o nome boundz, no entanto, não há necessidade de renomeação. A normalização

do processo P2 ainda elimina a restrição (z'z) no termo (uz)(lz(z) pela aplicação da
regra 5, e também elimina o termo lw(z) através da regra 8.

Note que NR(PI) =., NR(P2), isto é, eles são sintatícamente iguais através
de uma conversão-cr. Como foi dito anteriormente, nestes casos a verificação é
realizada gerando uma peimutação de nomes que valide a semelhança. O mesmo é

feito para a conversão-a, porém neste caso, a busca é feita pot uma função .A/' --> .A/
(mapeamento de nomes).



3.2 Bi-simulações up-to

Como visto no Capítulo 2, para que possamos formalizar como os processos se

comportam, e de alguma forma saber que nível de semelhança existem entre eles, é
necessário definir relações de equivalências comportamentais sobre processos. Pata
isso, foi definida a noção de Bi-simulação:

Uma. Bi-simqtação "' é u'm,a relação bináricç si'métrica'R, sobre processos, Ocde P e

Q sã,o bi-similares se p'R,Q e P --!+ P' im'pl'tca que aQ' l Q -!-+ Q' N p''R,Q'

Podemos notar, pela definição da bi-simulação, que 7?, é uma bi-simulação se

qualquer par de processos (-P, Q) que pertence a R, se comporta de maneira que P
e Q sempre executam transições que gerem novos pares de processos que também
deverão estar presentes em R. Este fato é caracterizado pela presença de 7?. tanto
na hipótese quanto na tese da definição da bi-simulação.

Dessa maneira, a verificação de bi-similaridade entre um par de processos (P, Q)

é realizada gerando todos os pares de processos a partir das transições de (P, Q) que

também deverão estar presentes em R. Analisando o conjunto de pares gerados,
freqüentemente percebemos que esta construção nos leva a vários pares de processos

estruturalmente congruentes. Clom isto, muitos dos processos pertencentes à relação
são desnecessários para a representação da mesma.

Na Figura 3.1, são mostrados dois processos Pe e Q2 bi-similares e uma relação
de bi-similaridade R que contém os pares necessários para sua representação. Se
analisarmos os dois processos, tanto P2 como (22 podem executei apenas a transição
de entrada a(aç) inicialmente. Após isto, é fácil notei que a capacidade de executar
as mesmas ações pelos dois processos é a mesma, caracterizando-se P2 '- Q2-

Na relação R, percebemos que alguns pares não são necessários na relação, pois

estão relacionados com outros pares ou até mesmo por serem idênticos. E o que
aco«tece com . último par: (a(z).ba, a(z).Z;a).

Os pares (Ql!, 'z(z).ila l ia) e (C28,Z;a l a(r).l;a) têm em comum o primeiro mem-

bro Ql}, sendo seus complementos congruentes via regia P l Q = Q P. Neste
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& 9 «(«).B« l «(«).i« R
{ (& , Q:),

(QL , «(«).i« l Z;«),

(Q; , i« l «(«).i«),
(i« l i« , i«.z;«),
«(«).ó« , «(«).ó«l}

Q, W «(«).Q;
QI, ' «(a) .i;a.ila + 21a.a(z) .}la

Figura 3.1: Exemplo da relação de bi-simulação entre P2 e QZ e a derivação de seus
pares.

caso, dizemos que os dois pares são equivalentes através de uma congruência (up-
ío congruente). Com isto, podemos tepresentat a relação apenas com 3 pares:
R = {(Pa, Q,), (Ql;, a(z).Ü l B«), (Ü l i;a, i«.ia)}.

Pala caracterizar uma bi-simulação up-fo, utilizaremos composições sobre relações

binárias que serão descritas da seguinte forma,: «' S «.. Por exemplo, P «. .S '- (2
significa que existem P' e Q' tal que, P «, P', P'.SQ', Q -., Q.

Definição 3.4 il/ma Z?Í-s mu/açâo up-fo pode ser descrita como uma relação S
sendo que PSQ implica em:

Se P -!-} P' , então existe Q' , Q -!-+ Q' N P' «, S N Q'

Se Q --S+ Q' . então existe P' . P -!+ P' F.. P' N S «, Q'

p s Q

a.:/ \,.,,

p' - p'' s Q' - Q

Generalizações desta técnica têm sido usadas para deduzir o tamanho das relações

auxiliando na automatização da verificação de equivalências entre processos. Algu-
mas dessas técnicas foram estudadas por Sangiorgi com o intuito de estabelecer

ferramentas de provas sobre bi-similaiidade em n--calculus. Ele assume a noção de
progressões, conforme a Definição 3.1.



Definição 3.1 uma re/açâo 7? progride para tina re/anão .S, sendo denotado por
R --, 8, se:

.P, Q) c'R, h P --S+ P' implica. que existe Q' tat que Q --!-> Q' h ÇP' , Q') ç: S

Desta forma, uma relação 7Z é uma bi-simulação se 7?. »-, 7?,, ou seja, toda relação
7?1 é uma bi-simulação se progredir para si mesma . Em seu trabalho, são estudadas

p'agressões da forma R -» /(7Z), onde / é uma função de relações para relações.
Algumas dessas funções são interessantes por tecem a propriedade de garantir uma
prova de bi-similaridade: 7Z -, .7('R) implica em 7Z Ç-..,

Utilizando-se de funções de relações para relações, denotado por .F, podemos
definir uma Bi-simulação up-fo da seguinte forma:

Definição 3.5 Z)ada uma /unção .F soZ)re relações, dizemos gue uma re/anão R.
á qvna, bi-simulação up-to F se e somente se, 'para cada P e Q tal que PXQ, e
P --S-» P' existe Q' Q --E+ Q' e p'rÇX]Q', e de JoT"ma s'tmétrica, para todas üs
trctnsàções de Q.

Além de trabalhar na redução dos pares que constituem uma relação de bi-
simulação, algumas caracterizações de funções de bi-simulação ap-to podem ser úteis

nas tarefas de automatizar a verificação de processos. Porém, isto só é possível
quando lidamos com funções que são Garrafas (sauna) para «,. Uma função .F é
dita correia quando uma relação 7? é uma bi-simulação up-fo .F e isto implicar em
RC-

3.3 Técnicas de prova para Bi-simulações up-Z;o

Utilizando-se do conceito anterior, em j181, Hirschkoffcaracteriza algumas funções
que garantem uma prova de bi-similarídade, sendo possível construir uma ferra-
menta que automatiza a verificação entre processos através destas técnicas de bi-

simulação up-to. Essa ferramenta utiliza 3 funções que serão descritas nas próximas

seções em detalhe. São elas: Bi-simulação up-fo Substituição nos nomes / urss, Bi-
simulação up-fo Restrições, e Bi-simulação up-to Composição Paralela.

iToda relação 7Z é uma bi-simulação se progredir para si mesma, isto é, se para todo par de
processos em 7Z, eles podem executar as mesmas ações e derivar-se em um um par que também
está presente em 7?.
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3.3.1 Bi-simulações up-to Substituição nos Nomes Livres

A função de Bi-simulação up-to Substituição nos nomes /jures, denotado por
/s.b(7Z), é definida como segue.

Definição 3.6 S'da c'- uma suósf tu çã0 7Üefora nos fn(no, Qo), então

Fs..(R) ' {(P, Q); ](Po, Qo) c 'R, Z«/ gue, P = no.- A Q = Qoa}

A caracterização da função de Bi-simulação up-fo Substituição nos nomes /jures é
útil em casos onde se faz necessária a substituição por todos os nomes envolvidos no

sistema. Geralmente isto acontece quando temos um prefixo de entrada. O Exemplo
3.2 descrito por Sangioigi em 1381 descreve este fato. Nele são considerados dois
processos P3 e C?3 nos quais queremos provar P3 'u (ll?3, e a construção dos pares da
relação de bi-simulação 7?. entre ambos.

Exemplo 3.2 P3 - "(z).((:.'b)(Zb l 8«)) Q: ' «(z).(pÓ)(=Z,.i«)

: {(P3,Q3), (0 1 0, 0)} U
U..,.,.... { ((pd)(Zd .l 2'), g'©ea.ã.) : d # c} U
U..,.,...., U.,«.... { (o l ã', a.) : d # .)

R,

Neste caso, podemos observar que 7?, contém três uniões abrangendo todas as
substituições possíveis para cada nome pertencente ao con.junto de nomes do sistema.

Porém, intuitivamente, os dois processos se comportam de maneira semelhante. Ao

receber um nome z qualquer pelo canal a, o processo exporta um nome b privado
através de z (12b), e pelo mesmo nome privado, envia o nome z recebido. Através

da função de Bi-simulação up-fo substituição nos nomes livres podemos reduzir os

pares da relação e provar P -. Q simplesmente levando em consideração os seguintes
palas da relação:

R' Q3),((''Ó)(FÓ l ã'),(:'z')zó.Z;")) ,(0 l i«,B«),(0 1 0, 0)}

A idéia aqui é utilizar o conceito de bí-simulação tzp-fo. Pala todo nome z perten-
cente ao conjLmto de nomes do sistema, conseguimos obsovat' a existência de uma



substituição injetora a em fn(P3, Q3), tal que podemos afirmar que todos os futuros

p'"s g''idos abra«és deste novo nome z são congr«.«tes a ((Pb) (Eb l ü), (,'ó)FÓ.h))
A Observação 3.1 ilustra este fato.

Observação 3.1

((pb)(2Z, l L)) .- -.., (uÓ)(Zb l 8«)

((-.'Ó)ZÓ.2b) .- -(pZ,)(Eb.i«)
.«dea

/.go (pZ,)(ZZ, l Ü) - (pÓ)2b.2b

Na verdade, podemos reduzir ainda mais a relação 7?.'. Conforme foi visto nas seções
anteriores, ao aplicarmos as regras de congruência estrutural, podemos eliminar os

pa'es (O l Zlz, bz) e (O 1 0, 0) através da regra l do sistema de redução da Definição
3.3. C.m isto teríamos, R' = {(P3, Q3), ((ub)(aó l Ü), (-.,z,)=b.ãz))}

3.3.2 ]3i-simulação tzp-fo Restrições

A função de Bi-simulação up-fo Restrições, denotado por F.«t(7?.), é definida
como segue.

Definição 3.7

F,«,(R) ' {(P, Q); ](no, Qo) c R, ]z, ta/ q«e, P = (PZ)Po A Q = (uz)Qo}

Esta função é uma variação da função de Bi-simulação up-fo substituições nos

nomes livres. Esta função torna-se interessante para processos verificados equiva-

lentes os quais um mesmo conjLmto de nomes óound pode ser encontrado. Suponha
uma relação de bi-similaridade R na qual existe o pat de processos P4 e Q4 definidos
no Exemplo 3.3 abaixo.

Exemplo 3.3 Pa ' (p«)(ã« l z« 1 %) e. ' (pz)(ã«.F« l h)



Como no processo Pó a ação Fa só pode ser realizada após o nome óownd g
ser exportado, temos que P4 v (124, constituindo assim um par presente na mesma

classe de equivalência da relação. Podemos aplicar a função de Bi-simulação up-
fo restrições na relação 7Z para provar que urn par de processos (P5,Qs) também
são bi-similares se um mesmo conjunto de nomes Z aparecem restritos em Es e Qs e

Ps = (z'z4P4 e (2S = (i'z4(24. O Exemplo 3.4 mostra uma possível definição para os

processos Ps e Qs onde isto seria possível.

Exemplo 3.4 Ps ' (pg/)(p:«)(ãz l F« l 2;y) Q. ' (p3/)(p:«)(ã«.Z« l iÊ/)

A caracterização da Bi-simulação up-fo restrições pode ser vista como uma ge-
neralização da regra de conversão-a aplicada nas restrições. Como foi dito anterior-

mente, toma-se necessário um processo de detecção através da ordem ]exicográfica
dos nomes e de funções de mapeamento de nomes.

3.3.3 Bi-simulação up-to Composição Paralela

A função de Bi-simulação up-fo Composição Paralela, deílotada por EP«('R), é
definida como segue.

TloG..;n;n 'z Q
y 'x -/ -J . v

Fp.,(R) ' {(P,Q);](no,Qo) C R,]T, fa/ q«., P= no l rAQ= Qo l7'}

A idéia utilizada nessa prova está relacionada com a noção de contextos. Aplicando-

se a essa noção de contextos o conceito de bi-simulações up-fo, conseguimos geral
uma. função chamada de Bi-simulação up-fo Composição Paralela.

Exemplo 3.5 C'orzsádere does processos E6 e (ll?6; deÉnÍdos como

Põ -- (pz)(a« l 3«)

C2. ' (uz)(ã«.E«)



No Exemplo 3.5, podemos observar que nõ v Q6, pois a ação Fa em P6 só poderá
ser realizada após o nome óound z ser exportado para o a-mbiente externo pela ação

ãz. Desta forma, tanto Eo como C26, poderão iealizai a mesma seqüência de ações
-=> e -=:;, sendo bi-similares.

Exemplo 3.6 C'onsidere agora do s processos P7 e (l?7, de$nidos como

P7 -- (PJ)(ãz l a« l @)

Q, ' (pz)(ã«.E« l 8Z/)

Os processos P7 e Qz do Exemplo 3.6 acima são idênticos aos do Exemplo 3.3
utilizado na seção anterior para bi-simulação ap-fo restrições, na qual foi assumido
serem bi-similares.

Utilizando-se da função de prova por Bi-simulação up-fo Composição Paralela,
podemos provar este resultado, pois /7 = Eõ l b#) Cl?7 = (:26 l óg/, e Ps '"' (l?Õ.

A função de prova por Bi-simulação up-fo Composição Paralela é interessante
em expressões onde aparece o operador de replicação em seus termos. Nesses casos,

a, grande catacterístíca dessa função é manipular processos que descrevem compor-
tamentos com controle infinito de estados. Por lidei com o operador de replicação, a

função Bi-simulação up-to Composição Paralela torna-se interessante para ferramen-

tas de automatização de provas, pois em certos casos pode realizar a verificação de
processos que não seriam possíveis de serem verificados por ferramentas semânticas,
como o particionamento e abordagem "on-the-fly"

Exemplo 3.7 Sejam P8 e (l?8 dois processos de$nÍdos por

P8 - (p«)(!«(z).=, 1 !ãb)

Q8 ' (pc)(!.(z).il. l !ê,)

Analisando sintaticamente os dois processos P8 e Q8 do Exemplo 3.7 acima, não

conseguimos certificar se P8 = QS. Porém, uma mesma ação r é possível de ser
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realizada pelos 2 processos. Ao realizarmos esta transição para ambos os processos,
P8 '''> / 8 e C?8 '--''> C?Ê, teremos como resultado processos constituídos pelos mesmos
termos de n8 e Q8, em ambos, é adicionado o termo 21z:

« 'p $aaml'=TE6' l & Q; ' Q« )0c(z) i; 'zz) l Z;.

Para este caso, podemos aplicar a técnica de prova por Bi-simulação up-fo Com-
posição Paralela e concluir que P8 v Q8, pois nos dois processos, após ser realizada

a ação 1-, 0 termo bz aparece em paralelo em ambos, podendo ser eliminado pela
função de prova.

3.4 Automatizando provas de Bi-simulação up-fo

A caracterização das funções descritas anteriormente nos levam a uma fena-

menta de prova que decide se dois processos pertencem a uma mesma relação de
bi-simulação. Como a principal característica das funções de prova ap-to é trabalhar
através de uma análise sintática, a automatização dessa tarefa nos leva à necessidade

de obter, para os dois processos a serem verificados, o acesso somente às expressões

dos estados atuais conforme vão sendo realizadas as transições. Isso nos leva a geral

as transições dos processos à medida que se faz necessário (abordagem "on-fÀe-.Py"
j101), evitando a construção de todo o espaço de estados pala os dois processos
(algoritmos de particionamento 1331).

Dessa forma, a abordagem utilizada para a automatização da tarefa de verificação
utilizando-se das funções de Bi-simulação up-to vistas nas seções anteriores será a
"ori-fAe-Pg/". A Seção 3.4.1 a seguir, descreve o algoritmo clássico deste método.

3.4.1 Algoritmo de Verificação "On-7'he--/?Zy"

Ao contrário da técnica de verificação por refinamento de pat'tições l33j, a qual
constrói todo o espaço de estados para os dois processos a serem verificados, a técnica

de verificação "on-fAe-./?y" é baseada na construção dos sistemas de transição dos
agentes a serem verificados à medida que se faz necessário.

Esta técnica foi estudada pot Fernandez e Mouniei em j101. Sua vantagem, em



P-s+P'

relação aos algoritmos de particionamento, reside na redução do espaço de memória

utilizado durante a realização da tarefa de verificação, pois não é necessária a cons-
trução do autómato de transição de cada processo.

A seguir apresentamos algumas definições utilizadas para descrever o algoritmo
de Feinandez e Mounier.

Definição 3.2 S'e#a P &m processo em r-ca/czélus. O co Üunfo de processos gue

pode'rn ser atingidos por P; é de$nido por 'TÇP)

Definição 3.3 Sejam P e (l? dois processos em n-ca/cu/us. O c07Üunfo de pares de

processos que poderrí} ser atingidos através de uma mesma transição real'tzada T)or
ambos, é representada. por sucÇP, Q), e de$nido como:

'u.(P, Q) {(p', c?') : p --b p' A Q -$ Q'}

Definição 3.4 Sejam P e Q dois processos em n--caIeM/us. ZI/ma Falha entre um

par de T)rocessos ÇP. Q), representada T)or ÇP, Q) -!+F.It.., é definido por:

P', a '',,..«. + (' -'* --'« 3 Q' : Q -', ';') « (Q -b Q'« ] .,'

A idéia do algoritmo é percorrer, ao mesmo tempo, as transições dos dois proces-
sos a serem verificados analisando todas as possíveis ações que podem ser executadas

por ambos. Para que dois processos P e (2 sejam bi-similares, devemos pelo menos
gala.ntir que para toda transição a possível de ser realizada por P, também exista
em C? a possibilidade de realizar esta mesma transição cv, e vice-versa. O fato de
P' y Q' quando P --!} P' e Q --!} Q', não garante que P y Q. O fato é que poderá
existir em Q mais de uma ação cv possível de ser realizada. Com isso, devemos
verificar todas as possíveis ações a em Q.

Podemos lidar com este fato associando, para cada par de estados (P,Q), um
vetar de bits M de tamanho IT(p) + lr(Q)l. Durante a analise de cada par de
p'ocessos (P', Q') gelados por suc(P, Q), sempre que P' -., Q' então À/IP'l +-. l e



01
02
03
04

05.

06
07.
08.
09.
10.

11

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

St- +--{(no, C?o), suc(no, QO)}
St2 +- 0

Empilhe em Sti um oetor' de ó ts de tamanho 2 > PARA híAUiPUI.Aa o PAn (Pa,Qo) <

Empilhe em St2 um uetor de bits de tamanho (IT(Ro)l + IT(Qo)l)
Enquanto $ti7éÜ

(U:'- , QD, ',,) - '«,-. -, -"", '':
M +- Topo da pilha St2
Se Lst # 0

escolha e remova um par (.fb, Q2) de Lsf
Se (P2, Q2) € StI > ENTÃO É UM NOVO ESTADO q

Se --(P2, Qa) --bP.ZA.
Empilhe {(P2, Q2), suc( rb, Q2)} em Sti

Empnh' "m "t" de óit. de tama«ho (l7-(B)l + I'r(C?2)l) em St,Fim..Se''
Senão > A szQUEKCiA ATUAL FOI TXRRÍINADA q

Jt/[l:b] +- l e .A/[Q21 +-- ]
Fim.Se

Senão > 1,st = g, nNTAC) RAÇA UNt BACK'rnACK 4
Desempilhe de Stt e Stu
]W' +- Topo da pilha Sf2

S. W']B] =1 p"'''d'P. .m(r(p.)u'r(Q:)) », -Q «
M'lPil {-- ] e M'lQll +- ]

Fim..Se
Fim.Se

Fim.Enquanto
À/'lPil +- topo da pilha Sf2
Se M[Eol = 1 e &/]Qo] = ]

retoi'neVERDADEIRO>po
Senão

retorne FALSO > no d Qo q
Fim.Se

Figura 3.2: Algoritmo de verificação utilizando abordagem "on-fÀe-./7y"

7WIQ'l +.-. 1. Assim, quando todos os sucessores de (P, Q) forem analisados, P --, (2
se e somente se todos os elementos de M tiverem valor l.

O algoritmo apresentado em j101 por Fernandez e Mounier utilizando a aborda-
gem "on-f/ze-#y" é descrito pela, Figura 3.2.

O algoritmo funciona por um percurso em profundidade getenciado através de

uma estrutura de Pilha. Como um vetor de bits é necessário para cada par de
estados atingidos, utilizaremos de duas pilhas Sft e St2, nas quais serão armazenados

respectivamente os paios de estados, e os valores de bits. Sempre que um vetou de
bits é empilhado em SZ2, seus elementos são inicializados com 0.



A forma de verificação apresentada pelo algoritmo da Figura 3.2 é a mais simples
pala a aplicação da técnica "on-fAe-./7g/". Fernandez e Mounier reformularam o

algoiitmo com estruturas que melhoram seu desempenho. A idéia é armazenar os
estados já visitados junto com suas respectivas situações (status) pala clue não sda
preciso vísitat novamente estados que são comuns.

3.4.2 Verificação através de Bi-simulações tzp-fo

A caracterização das funções descritas anteriormente nos levam a uma ferra-

menta de prova que decide se dois processos pertencem a uma mesma relação de
bi-simulação. Um ponto importante sobre estas funções, é que elas podem ser com-

postas entre si, proporcionando mais recursos durante uma tentativa de prova.

Proposição 3.2 (j18]) Z,)ado um par (P, Q) de processos e uma re/açâo R, pode-

mos utilizar Q comi)osição das funções denotado por o para T)odes decidir ÇP, Q) c
Ã«ó(R) o E-,.(R) . Ep-(R).

Na Proposição 3.2 acima, as funções Fs«b, E«só, e Ep.r correspondem, respec-
tivamente, às técnicas de provas por Bi-simulação up-fo Substituição nos morres /j-

ures (Definição 3.6), Bi-simulação tzp-fo Restrições (Definição 3.7), e Bi-simulação zóp-

fo Composição Paralela (Definição 3.8).

A idéia geral sobre o algoritmo que automatiza a tarefa de verificação entre
processos em n--calculus é utilizar o sistema de normalização e as funções de bi-
simujação up-to mostradas anterioirnente. Como este processo é realizado através

de uma análise sintática, nem sempre é possível concluir a semelhança entre dois

processos através de suas expressões. Porém, em muitos casos, após realizar algumas

das transições em comum para ambos os processos, chega-se a processos em que
podemos aplicar algumas das técnicas de prova. Isto nos leva a adorar um percurso
"on-the-fly" durante as tentativas de aplicação de algumas dessas regi'as.

Na seção anterior, foi mostrado um algoritmo de verificação que adora a abor-
dagem "on-the-fly" . Um algoritmo para automatizar a verificação através de nor-

malizações e técnicas de prova up-lo, pode sei' obtido deste algoritmo citado com
pequenas alterações. Estas alterações são mostradas na Figura 3.3 abaixo.



Assuma um procedimento de verificação coam
lização, e de todas as funções de prova caracterizadas pelas Definições 3.6, 3.7, e 3.8.

ENTRADA: Além das duas estruturas de pilha Sti e St2 e os dois processos no e C?o, iremos
acrescentar uma relação 7Z.

ALTERAÇÃO 1: Logo após retirar o pat de processos da pilha St] , verificamos se os dois processos
sao congruentes:

05. Enquanto Stl # Ü

". ((,- ,.o, '.*) - ,.-. -; -"". '':
+ + + + + Analisar pares através de verifica/'(7Z)
07. i14 +- Topo da pilha St2
08. Se Lst # 0

Ai.vnnAÇÃ0 2: Ao detectar um par de processos congruentes adicionamos este par lla relação 7Z

21. S. W']B] = 1 p"a ti'd' & .m (I'-(pl ) ur(c?:)) » p. - Q- «
22. il/'lPil +- le .ü/'lQtl +- l '
+ + + + + + + Adicionar (P] , Qi) em R23. Fim..Se

Figura 3.3: Algoritmo de verificação que faz uso das funções de bi-simulação up
[o (alterações do a]goritmo da. Figura 3.2) ' '

Após realizarmos as transições entre os processos a serem verificados, aplicamos
as técnicas de piava sintética vistas neste capítulo. Muitas vezes, conseguimos provar

a congruência entre dois estados atingidos através de apenas uma normalização
aplicada aos processos. Em outros casos, a prova é realizada através de uma das
técnicas de prova up-to apresentadas anteriormente.

Um ponto importante a ser comentado neste algoritmo diz respeito à estrutura

Sfi e St2. Nos algoritmos apresentados pelas Fíbulas 3.2 e 3.3, a estrutura utilizada
foi uma pilha. Porém, em estudos realizados por HirschkofT, torna-se intel'essante

utilizar uma estrutura de fila para Stt e Stz. O fato de utilizar estruturas de pilhas
ou filas alteiam a forma do percurso: profundidade e largura, respectivamente.

Utilizar a busca por profundidade pode levar a um caminho que não seja possível
aplicar uma prova, ou seja, um caminho infinito. Muitas vezes, esses caldinhos
infinitos podem ser eliminados dependendo da escolha da transição a ser realizada

no momento de efetuar uma transição. Nestes casos, um percurso poi largura pode
evitar caminhos infinitos, para os quais não são possíveis encontrei uma prova. De



fato, esta mudança nas estrtituias Sfi e St2, auxilia, porém não elimina o problema.

Se para todos os ramos possíveis de serem percorridos não conseguirmos encontrar
uma prova, então mesmo para o percurso em largura, o algoritmo entrará em um
"loop" infinito.

3.5 Exemplos

Nesta seção, apresentamos alguns exemplos que ilustram a forma utilizada por
essa abordagem de verificação através de normalizações e técnicas de prova por
bi-simulações up-fo.

Exentplo 3.8 S(gam E9 e (?9 do s processos descritos em a-ca/cu/us e de#n dos
COLHO:

n9 -- (ub)(.,z)(ãZ,.2«« l ic)

C29 -- (pÓ)(ãb.Bc)

Inicialmente os dois processos Po e Cl?9 não são estruturalmente congruentes.

Após.realizar a única transição possível pala os dois processos, ou seja, n9 -gB /)y e
Q9 !% Q;, 'emos

4 ' (pZ,)(p;)(Z«« l i.)

QI, #' (pó)(Z;.)

No processo .f% o termo (pz)2ü pode ser eliminado pela nnCnA 9 do sistema de
normalização. Com isso, temos que /)y = C1?8, logo E9 «., Cl?9.

Exem.plo 3.9 (;'onsãdere os processos P9 '- (ll?9 do ezemp/o anferÍor. Soam /)lo,

Pw, Qxü, e Qw processos descrüos em,'K-ca,lculKS e de$nidos como:

Pto ' (p')(pZ,)(p,)(ãb.7.« l ic) Q.o ' (p')(pZ,) (aÓ.il.)

Pt: ' ("Ó)(u')(ãÓ.7:« l i;.) l «(z).«(%) Q:« ' (pb)(aÓ.ilc) l «(:«).«(u)



Ao considerarmos que os processos ng e Q9 já pertencem a relação de bi-simulação,

então podemos provar Plo v Qlo através da técnica de prova de bi-simulação up-
fo restrições, pois Pio = (z'c)n9 e Qio = (z'c)Q9. O mesmo acontece para, o par
(Pll, Qll), que ao aplicarmos a técnica de prova de bi-simulação up-fo composição
paul'la temos Pi: = n9 l a(z).z(u) e Q-: = Q, l a(:«).z(u).

IBxeniplo 3.110 .g(yam /)i2 e (12i2 doze processos descritos enlz n-ca/cu/us e d(q/inÍdos
C07n0:

P , ' (-'Z,)(!Ó(«,).«(z).F' l !«(t).i, l i;)

Q« W !«(z).F; l (p')(!ê; l .(z))

Aplicando a técnica de prova para os dois processos, o sistema de normalização
irá apagai cada cópia de a(z).Fz que é gerado em Pi2 após a realização de um r,
resultando no mesmo processo P12. Em (l?i2, após ser realizado um 1-, 0 processo
também volta a se comportar como Qt2.

Os termos a(z).Zz que aparecem tanto em Pt2, como em Qi2, fazem com que os
dois processos possam realizar as mesmas transições !Ç:l}, e depois --11$. O interes-

sante é que após realizarmos a ação a(z) temos o par (P12 l Zlz, Qi2 l 3k) que deverá
entrar na relação, porém através da prova up-fo por composição paralela este par
é eliminado. Com isso, temos caracterizada uma prova de bi-simulação através da
relação contendo apenas o par (P12, Q12).

3.6 (conclusão

Neste capítulo, apresentamos uma forma de verificação de equivalências entre

processos descritos em z-calculus através de análise sintética de suas expressões.

Através de exemplos, podemos observar seu podem de verificação, sendo possível em
muitos casos automatizar provas pala processos com controle ínünito de estados.

Feltamentas de verificação desenvolvidas pala n-ca]cu]us, como HAL (]nsZorg/
Z)ependan dufomafa ZlaóorazoW) j131, e o MWB (The MoZ,à/{fg/ H'arkóenc/z) 1421,



apenas realizam a verificação de bi-simulação entre processos em z-calculus com um

controle finito de estados. Eles utilizam técnicas diferentes de verificação utilizando-
se de sistemas de transição (LTS), e/ou autómatos.

Tanto o MWB, quanto o HAL, são ferramentas baseadas em equivalências através

de uma semântica operacional. Cromo as técnicas propostas nesse capítulo trabalham

basicamente com a sintaxe das expressões (congruência estrutural), temos que a

classe de processos a serem englobadas nesta verificação é menor do que as que
podem ser tratadas pela verificação semântica.

Apesar das técnicas de verificação utilizadas nessas ferramentas, como algoritmos
de particionamentos e "on-the-fly", também fazerem uso de noimalizações, suas
utilizações não são tão abrangentes comparado ao estudo de Hirschkoff. Além disso,
nenhuma delas faz uso das técnicas de prova por bi-simulações up-fo.

No capítulo seguinte, ao contrário da técnica proposta neste capítulo, apresenta-
mos uma coima de verificação baseada em equivalências através de uma semântica
operacional, na qual se faz uso de sistemas de transição e construção de autómatos.
Neste caso, a verificação é realizada através de algoritmos de particionamento.



Capítulo 4

Verificação por Particionamento

Mluitos algoritmos propostos para verificar bi-simulações que se utilizam da

técnica de particionamento foram apresentados na literatura sobre álgebras de pro-
cessos, como por exemplo l33, 22, 9, 30, 351. A técnica é aplicada após a construção

do autómato de transição do processo a ser verificado, tentando particionar o con-

junto de estados em classes de equivalência com o objetivo de construir uma relação

de bí-simulação. Um dos benefícios dessa técnica é poder gerar o autómato mínimo
equivalente ao processo original.

Um dos interesses despertados no uso da técnica de particionamento para a
verificação em álgebras de processos com reconhguração dinâmica é a possibilidade

de reaproveitar algoritmos e ferramentas já utilizadas anteriormente (álgebras de
processos sem reconíiguração dinâmica). Apesar de serem eficientes e amplamente

utilizados como fenamentas de auxílio à verificação de equivalências entre processos,
os algoiitmos baseados nessa técnica de partícíonamento não podem sei aplicados,
da mesma maneira, para outras álgebras de processos que lidam com mobilidade,
como, por exemplo, o a--calculus.

O n--calculus tem a capacidade de enviei nomes de canais em suas comunicações,
além de também poder criar novos nomes. Dessa forma, processos com um controle

finito de estados podem apresentar comportamento com número infinito de estados.

pois um processo em 7r-calculus pode sei reconfigurado dinamicamente, dependendo
do nome a ser recebido ern uma comunicação. Além disso, processos equivalentes

(bi-similares) podem ter tamanhos de con.jLmtos de nomes diferentes e os autómatos

mínimos de cada processo não podem sei gerados em separado. Pala resolver este
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problema, os nomes a participar da verificação devem ser adequadamente escolhidos.

podendo ser eles apenas os nomes sintaticamente importantes para o processo. Esses
nomes são chamados de rlomes afiuos do processo.

Montanari e Pistore, mostram, em l30j, que se durante a construção do autómato

para um processo P em n--calculas forem utilizados apenas os morres af uos nos des-

dobramentos das transições, este autómato é equivalente ao de um outro autómato

gerado da mesma forma pala um processo Q, quando P «. Q. Dessa forma, torna-se
possível reaproveitar as ferramentas que já existem para outras álgebras de processos
na verificação em a--calculus.

Neste capítulo descrevemos a técnica de particionamento utilizada para veri-
ficação de equivalência entre processos. Primeiro, mostramos o funcionamento da

técnica para álgebras de processos sem características de reconfiguração dinâmica,
utilizando CCS como exemplo. Mostramos, então, quais os problemas e cuidados a
serem tomados na aplicação da técnica para processos descritos em n--calculus. in-

clusive a construção dos .Áufómalos C'ompacfados Resumidos, os quais são utilizados
pala representar esses processos e geral os autómatos simples necessários à técnica
de particionamento.

4.1 Algoritmo de Refinamento de Partições

Técnicas de refinamento de partições são utilizadas para simplificar e obter me-

lhor eficiência em algoritmos para diferentes tipos de aplicações: minimização de
autómatos, ordenação de elementos, e gratos. Uma aplicação dessa técnica bas-

tante utilizada é em variações do algoritmo de ordenação QaicÀSorf. A definição de
partição é mostrada a seguir.

Definição 4.1 [1/rna pari ção }'r de um corzjanfo ./inÍfo .E é uma co/eção de suócon-

iuntos disjuntor nã,o vazios B\,Ba,...,B. de E onde E -- B\ u Bz\.J U B.. Cada,
co'nliunto de Bi € W é chama,do de u'm,a classe ou, bloco.

Algoritmos baseados nessa técnica, resumem-se a criar uma partição com apenas

uma classe contendo todos os elementos que constituem o problema inicial, e a

partir daí gerar novos particionamentos de maneira a chegar em uma solução pala
o problema.



Dentre os vários algori tmos e ferramentas conhecidas para decidir equi valências 

(bi-simulações) entre processos descritos por algum a álgebra ele processos, as técnicas 

de refinamento de parti ções se faz prese nte em grande parte deles. Uma des tas 

fe n amentas bastante usada em CCS ut iliza também a técni ca de parti cionamento. 

Essa ferramenta é o CWB ( Concurrency Workbench) [5]. 

Tanto para o CWB, qu anto para out ras ferramentas, o seu fun cionamento é 

semelh ante. Em um a primeira fase, é construído, para os processos a serem verifi ca

dos, o autômato conte ndo todos os es tados e suas respec tivas transições. Após isso, 

um procedimento de refin ame nto irá particionar o conjunto ele estados em classes ele 

equivalências até que a união de todas elas constituam um a relação de bi-simulação, 

ou a té não se r possível continuar o refin amento, nesse caso, não const ituindo uma 

relação. Sem detalh ar cada passo do algoritmo e também seus aspec tos el e imple

mentação, ilustramos, a seguir, o fun cionamento desta técn ica para uma melhor 

com preensão. 

4.1.1 Técnica de Refinamento 

Considere dois processos descritos em CCS e seus respect ivos grafos de transições, 

confo rm e o Exemplo 4.1 e Figura 4.1. 

Exemplo 4.1 

A d ef , - - - -= a a.a+ a.a.a 

B clef - / - - (- / ) = a a.a+ a. a a 

O problema co nsiste em determin ar quais os pares de es tados qu e são bi-similares . 

A idéia da técn ica res ide em const ruir um a bi-s imulação iterativamente: a part ir 

el e um co njun to contend o todos os es tados, este é refin a.cio in crementalmente em 

subconjuntos nos quais todos os es tados es tão relac iona.ci os entre si, segundo uma 

relação definid a . Ao fin al des te processo, queremos encontrar tod as as classes de 

processos que são bi-similares. De início, os estados são class iíi cados de acordo com 

as t ransições possíve is de serem realizadas, pois es tados equi valentes deverão ter a 

capac id ade de reali zar as mes mas transições. 



Processo A Processo B

ajã.ã + ã.a.ã ãja.ã + ã.(ãl a

Figura 4.1: Autómatos de transição dos processos ,4 e .B

(:

G
{..'!,,..'l.,.B,,B,}
{.43, .4s, .46, .47, 133, Bs, -B6, .B7, Bto}
{-.'l: , ..'i. , -B: , .B. }
{.Á9) B8) 'Zl?ii , .Bi2 , .Íjts, .Bi4 , Biõ}

No Exemplo 4.1, os estados .42, .48, .E?2, e .B9 podem realizar a mesma transição

--.!:}. Dessa forma, podem ser agrupados em uma classe, (l:t = {.42, .48, .Ej2, .B9} Da

mesma maneira, construímos as classes (%,G3 e C4. Na classe (a agrupámos os
estados que podem realizar a transição ----}. Os estados que realizam as transições
--=+, --=-+, e --:=+ são agrupados na classe (&, e a classe C4 agrupa os estados que não
podem realizar qualquer transição.

O objetivo dessa separação é tentar definir uma relação binária entre os estados

pertencentes a, cada uma das classes, isto é, dois estados estão relacionados se e

somente se pertencem a uma mesma, classe. Entretanto, pala que tenhamos uma

bi-simulação, devemos garantir que para qualquer classe Ã. dessa relação, todos
os estados pertencentes a. .R', após realizar uma mesma transição cv, evoluam pala
estados que pertençam a uma mesma classe. Por exemplo, todos os estados da classe

C3 podem iealizat a transição ---> e evoluir pata estados que pertencem à classe
O2. Denotamos por C% ---> (:;, o fato de todo o estado pertencente a uma classe (.l
poder realizar uma ação ---> e evoluir para um estado pertencente à classe C'í.



Apesar da classe C3 satisfazer à propriedade descrita acima, nem todas as outras
classes satisfazeml Ot é um contraexemplo. Na classe C'i, todos os estados foram

agrupados poi poderem realizar a mesma transição ----}, porém os estados .42 e .B2

evoluem pala a classe C2 enquanto .4Õ e .B9 evoluem pata a classe (L. Logo, (;'i

não pode ser uma classe de equivalência de uma bi-simulação. Dessa forma, faz-
se necessário gerar uma nova classe (ó5, contendo os estados .48 e B9, deixando os
estados .42 e .l?2 em (;i, obtendo assim (;'i --!} C'2 e (% -----} (l«.

A classe 04 é constituída por estados que não podem realizar transições, e assim
caracteriza-se por si própria uma classe de equivalência de uma bi-simulação.

A mesma tarefa deve ser realizada pala as classes a2 e 03 até que se.la encontrada

uma relação de bi-simulação. Para a classe C2, esta divisão pode ser feita gerando
um nova classe Cõ composta pelos estados de C2 que podem alcançar os estados de

C4, ou seja C6 = {.4s,.Á6,.47, .B5, .B6, B7, Bio}, onde Cõ --.!+ Có. Com isto, temos a

classe (02 :: {.'43, l?3} e (,;2 ----} (l:S. Note que não basta verificam apenas as novas

classes geradas, e sim todas as outras classes também. Por exemplo, a classe (;i que

antes atingia apenas a classe (%, agora passará a atingir as classes a2 e (%, ou sela,
Oi --!+ C'2 e C'i --!+ C6 Isso decorre do fato da classe (.;z ter sido dividida. Assim,

qualquer nova divisão pode alterar o que antes já havia sido verificado, e todas as
classes devem ser verificadas quando surge uma nova, classe.

Diferente das outras classes, a classe C3 é constituída por estados que podem
realizar mais de uma transição, sendo elas --!-}, --!+, e --!+. Dessa forma, devemos
verificar para cada uma das 3 diferentes transições, se a classe C3 é limo classe de

equivalência de uma bí-simulação. De fato, isto não se verifica, pois os estados .4t e
.BI se diferenciam dos estados ..'l4 e B4. Cria-se então uma nova classe C7 para que
seja feita esta divisão: (a7 :: {.44,B4} e (% :: {.4t, Bi}. Assim, C73 e (IIZ tornam-se

classes de equivalência de uma bi-simulação, pois Cs -"''> C6, (-& --!+ O2, (& --!} C't
e Cv --b Ca, 07 '

Obtemos assim uma bi-simulação que contém as classes Ct,(72,03, C4,Cs, Cõ,
e Cz e a construção é termina,da. Seguindo esta forma de construção das classes,
acabamos sempre poi obter uma bi-simulação, pois no mínimo, o processo de divisão
termina em conjLmtos de estados singulares e a relação identidade é trivialmente uma
bi-simulação.



O ponto importante é que obtemos sempre a maior bi-simulação, na medida em
que todas as tentativas são eliminadas pelo processo da divisão. Assim, ao final do
processo de refinamento, se uma relação de bi-simulação foi construída com sucesso,
temos a certeza de que estados pertencentes ao mesmo conjunto são bi-similares e.

estados em conjuntos distintos não o podem ser. Cloncluímos então que .4 «., .B, pois
.4t e -Bi estão na mesma classe C3.

Este método de construção nos oferece ainda um outro fato importante. Pode-
mos construir um grifo tomando cada classe C% como vértices cujas arestas são as
transições a partir de cada elemento de cada C2. Este grato é equivalente aos dois
grafos de transição construídos no Exemplo 4.1, porém com um número mínimo de

estados. Este grato é chamado de rea/ázação máhÍma de um autómato. A Figura 4.2
ilustra o grato construído a partir das classes geradas anteriormente.

0: -b Cs Cs

G-qG G-bG G-qG
G-$G G-LG G-LG
Cõ "'} C4 C3 '''> C:

Figura 4.2: Autómato com o número mínimo de estados e equivalente aos autómatos
de transição dos processos .4 e Z?

Comparado com outros métodos de verificação como analisadotes sintáticos e a,

abordagem "on-f/ze-#g/", a técnica de particionamento toma-se importante para a
geração da realização mínima do autómato de transição. Entretanto, abordagens
sintáticas e "on-t/ze-./Zg/" podem verificar processos com um número infinito de esta-

dos (neste caso, a abordagem "on-fÀe-#Z/" consegue apenas verificam' os casos em que



dois processos não são bi-similares). Além disso, no particionamento, é necessário
gerar todo o espaço de estados para um processo e, em alguns casos, não é uma boa

alternativa levando em consideração o espaço de memória necessário.

4.2 feri.ficação por particionamento em n--calculus

Sistemas de transição (LT$ - -LaZ)e//ed D'ans fãon System), também conhecidos
como autómatos s mp/es, têm sido amplamente utilizados para especificar sistemas
concorrentes, tais como protocolos de comunicação, componentes de hardwares, e
outros. Além disso, algoritmos eficientes e técnicas de verificação foram desenvolvi-

dos pata autómatos simples, formando assim uma base para a maioria dos ambientes

de verificação de sistemas concorrentes IS, 1, 161. Esses ajgoritmos são baseados nas

técnicas de refinamento de partições e são variantes dos algoritmos de Paigc e Tar-

jan (pa7'fjlãon re$namenf a/gorifÀm) 1331. Como foi visto anteriormente, uma das
características importantes dessa técnica é sua capacidade de gerar uma rea/{zação
rnÍhdma do autómato, isto é, urn autómato equivalente ao original porém com um
número mínimo de estados. Dessa forma, o autómato de um único processo pode
ser construído e minimizado em separado, tornando-se mais eficiente chocar suas
propriedades e equivalências com outros processos.

Embora a técnica de refinamento seja bastante utilizada em sistemas concor-

rentes, ela não pode ser aplicada com a mesma simplicidade em algumas álgebras
de processos que lidam com mobilidade e reconflguração dinâmica. E o caso do a--
calculus, no qual é possível enviar nomes de canais em suas comunicações, e também
criar novos nomes. Isso faz com que um estado possa evoluir para vários estados

diferentes através de uma mesma ação. Além disso, o fato da ação de entrada conter
nomes que funcionam como um parâmetro formal e servirem como referência aos

nomes recebidos pela ação, provoca uma explosão exponencial no númei-o de esta-

dos em muitos casos. Isso porque devem ser realizadas todas as transições possíveis
para cada nome presente ao conjunto de nomes do processo. Para ilustrar esses

problemas, considere o exemplo a seguir.

Exemplo 4.2 C'onsÍdere o processo Pi descrito em a-ca/cu/us

PI ' «(z).FÓ l .(«,)



Podemos observar que o processo PI pode ter autómatos diferentes dependendo

dos nomes a serem recebidos pelo prefixo a(z), conforme ilustrado na Figura 4.3.

STOP!

Figura 4.3: Autómatos diferentes para um mesmo processo: a(z).=b l c(w)

No autómato à esquerda da Figura 4.3, ocorreu a transição PI !É3 i;ó l c(w),
enquanto que no da direita, o nome c foi utilizado na comunicação, Pi !Ç$ êb l c(w),

sendo possível realizar uma comunicação interna (r). Dessa forma, para que possa-
mos realizar uma verificação entre processos, temos que realizar todas as transições
possíveis para todos os nomes presentes no sistema.

Além disso, novos nomes poderão ser ciladas durante os desdobl'cimentos das
transições de um processo em n--calculus. Isto a,conhece em processos onde ocos'em
ações de saída envolvendo objetos que são nomes óound.

Exemplo 4.3 .Assuma o processo Qi descrÍfo em n--ca/ca/us corno

Q: ' (p;)(«(z).QI l z;)

No Exemplo 4.3, após o processo Qi executei a ação êz (C?t -11$ a(a).Q{), além
dos nomes /jures de Qi, um novo nome (dado que o nome z é óo&nd) deverá sei-



53

levado em consideração em uma futura ação de entrada, neste caso pelo prefixo
a(z).Qt . Essas particularidades apresentadas tornam a definição e verificação de bi-
simulações em a--calculus diferentes das já estudadas em álgebras de processos sem

reconflguração dinâmica. Além disso, processos equivalentes em n--calculus nem
sempre têm conjuntos de nomes / urss iguais.

Exemplo 4.4 C'07zsddere os processos P2 e (122 de$nidos como

P2 -- z(y) Q, 'P Ra l (P««)(nz)

Os processos P2 e Q2 são bi-similares pois o prefixo (pw)(Wz) é um dead/ock.

Porém, seus conjuntos de nomes /jures são: fn(Pe) = {z} e fn(Q2) = {z, z}, sendo

fn(P2) # fn(Q2). Durante a construção do autómato, nas ações de entrada, devemos

considerar todos os nomes /áurea. Ambos os processos podem realizar a transição
:!4, dado que possuem a. ação #(y) e z é um nome /dure para os dois processos.
Contudo, o autómato do processo (l?2 poderá realizar uma transição -:i!:l. que o
autómato do processo Pe não poderá fazer (Figura 4.4).

Figura 4.4: Exemplo de processos equivalentes com autómatos diferentes se cons.
truídos levando em consideração os nomes /jures de cada um.

Se a construção do autómato de transição dos processos usar todos os nomes

/auras para os seus desdobramentos, podemos obter autómatos diferentes para pro-
cessos equivalentes em n--calculus. Como conseqüência disso, não podemos vet'ificar

as equivalências entre esses processos pelos seus autómatos f:mais usando de um al-

goritmo de palticionarnento. Este é o caso dos processos P2 e Q2 do Exemplo 4.4,
os quais, apesar de serem bi-similares , seus autómatos são diferentes se consta'uídos

levando em consideração seus nomes J urss, conforme mostrado na Figura 4.4.



Para bi-simulações Late e É'arZg/, a decidibilidade de verificação destas equi

valências são provadas em l61, no qual Mads Dam apresenta a Definição 4.2.

Definição 4.2 S'ela P e Q dois processos em n-ca/cu/us. .S'e P e Q são processos

"« c«Z«/e #"Íf' de e;f«d«, .«fão . "«junto }' = fn(P) U fn(Q) é ./i«áf..

Dado que o número de nomes /jures é finito entre dois processos com controle

finito de estados, queremos então ter uma forma de escolher os nomes que deverão
ser usados na construção do autómato durante os desdobramentos de um processo
P, de forma que o autómato gelado se.la equivalente ao de um outro processo Q,
quando P -. Q. Além disso, torna-se interessante poder construir cada autómato
separadamente, pois, ao final, podemos reduzi-lo a um autómato mínimo.

A forma de escolha desses nomes é baseada na noção de nomes atados, os quais

são os nomes /jures de um processo que exercem função durante as comunicações
do mesmo. .Nomes 4fiuos podem ser definidos através de bi-simulações, conforme a
Definição 4.3.

Definição 4.3 t/m nome z é dito afino em P, se (PZ)P #P

A ideia é utilizar, nos desdobramentos, apenas os nomes que exercem alguma
função no processo, isto é, utilizar apenas dos nomes at uos do processo. No Exem-

plo 4.4 visto anteliotmente, os nomes alÍuos de P2 são iguais aos morres atados de
Qa, constituído pelo conjunto {z}. Assim, considerando apenas os nomes af uos dos

processos P2 e Q2, teríamos os autómatos conforme a Figura 4.5.

F

x(y)
Q:

x(y) l (pw) wz

x(x)l x(x)

STOP! J [ STOP!

Figura 4.5: Exemplo de processos equivalentes com autómatos equivalentes cons
tiuídos levando em consideração os 7zomes afÍuos de cada um.

Entretanto, se observarmos a Definição 4.3, os nomes aí uos são definidos como

uma bi-simulação, a qual é o que queremos verificar e o motivo de tentar encontrar
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os nomes aliuos. Para quebrei este ciclo, uma nova caracterização foi proposta por
Montanari e Pistore em l30j, na qual se faz necessário geral uín autómato inicial
utilizando os nomes /jures do processo durante os desdobramentos, e a partir daí,
detectar os nomes al uos através de um percurso neste autómato.

Como foi dito anteriormente, no n--calculus, devem ser realizadas todas as possíveis
transições para cada nome presente ao conjunto de nomes do processo durante os

desdobramentos das ações de entrada, e isso pode levar a uma explosão exponen-
cial do número de estados. Para lidei com esse problema, os autores apresentam

nesse mesmo trabalho um autómato diferente, chamado de n-automafa, o qual toma
possível descrever e manipular tais sistemas de transição que dependam de iecon-

figurações. Este autómato é equipado com uma função de mapeamento de nomes,

utilizada para reduzir estados que são sintaticamente iguais a apenas um estado,
tornando assim o número de estados do autómato mais compacto. Em j31j, é es-
tudado este novo tipo de autómato, o #Z)-aufomafa (Jnsfor Dependenf dwfomafa)
que aqui chamamos de .4ufómafo C'ompacfado. Nesse artigo, é apresentada uma te-

oria sobre esses autómatos: as formas de representação, equivalências, e conversões
para autómatos comuns. Iremos detalhar este autómato na Seção 4.3.1.

Conhecidos os mordes afÍuos, partimos então para a construção de um novo
autómato, levando em consideração apenas este conjunto de nomes, o .4ufómaZo
(7ompacfado Resumido. Nas seções seguintes, detalharemos sobre o .4ufómafo C'om-

pacíado e o processo de gela-lo utilizando apenas os nomes /jures do processo, e
também de como detectar os nomes af uos que serão importantes na construção do
Autómato Compactado Resumido.

4.3 Construção do Autómato Inicial

Conforme comentado na seção anterior, para que possamos construir o autómato

de transição de um processo em r-calculus de maneira a aplicar os algoritmos de
particionamento, precisamos executar os desdobramentos do processo utilizando os

nomes atados do mesmo. Porém para que isto seja possível, um passo inicial é
realizado: construir o autómato do processo utilizando-se apenas do conjunto de
nomes /jures em seus desdobramentos



Construir o autómato de todas as transições pala um processo em r-calculus pode

nos levar a um autómato com um número muito grande de estados, pois devemos
realizar todas as transições de entrada levando em consideração todos os nomes
/jures presentes no processo. Além disso, alguns nomes novos podem ser criados

durante os desdobramentos (objetos óownds em ações de saída).

Para suavizar este problema, é criado um autómato diferente, no qual os estados

que são sintaticamente iguais, através de um mapeamento de nomes (/unção ÓÜe-
fÍua), são reduzidos para apenas um estado, tomando-se assim o núrnüro de estados

do autómato mais compacto. Pala isto, é adicionada, na estrutura deste autómato,

uma função de mapeamento de maneira a ser possível re-obter o processo origi-
nal associado ao estado. Chamaremos este autómato de: .4ufómafo C'ompacfado
l.HD-AutomatüÕ.

4.3.1 Autómato Compactado .HID-.4utomala

Em n--calculus, devido às ações de entrada envolverem reconflgurações em um
processo, muitos dos estados atingidos durante o desdobramento são diferentes ape-
nas por um ma,peamento de nomes.

Exemplo 4.5 C'onsÍdez"e o processo P3 d(i/injdo como.

Ps -- "(z).h fn(P3)

Na Figura 4.6, o autómato simples do processo P3 é construído. Podemos notai-

que os estados indicados pelos círculos l e 2 são iguais se considerarmos um mape-
amento de nomes {b H ó ,z H a}.

A idéia então é associar, a cada transição do processo, uma função de mapea-
rnento indicando para cada nome utilizado rJO estado original, seu respectivo nome
no estado atingido. Utilizando esta técnica, teríamos então o autómato descrito

pela Figura 4.7, no qual cada estado representará uma classe de processos que são
diferentes apenas por um mapea-mento de nomes. A este autómato chamamos de
Autómato Comi)üctado.



nomes livres = {a, b}
+ nome novo x

a(a)

Figura 4.6: Autómato simples do processo P3 - a(aç).iz

nomes liv
+ nom

es = {a, b
)novo x

a«}

(c»b,d

Figura 4.7: Autómato Compactado do processo Pa - a(z).ilr

Para este propósito, vamos definir uma função, chamada de c/smas, para repre-

sentar classes de processos que são diferentes apenas por substituição injetiva em
seus nomes.

Exemplo 4.6 C'onsedere três processos P4, Ps, e Q4 deÉnidos como

P4 - ó(u)..(.«) Ps ' d(Z/).e(««) Q. W «: («).«,(«)

o T)rocesso (24 representa. umo, classe de 'processos que são diferentes apenas 'por
s'ubstituição in:jetiua nos no'rales

a := {al F--} b, a2 F-.> c}



.-' = {«: -> d, a, H e}

sendo Pt = Qo- e P2 = Qa'

Podemos ter uma função que aplicada aos processos P4 e PS retorna um mesmo

processo Q4, porém com funções de mapeamentos o- e a' diferentes, conforme mos-
trado abaixo.

Definição 4.4 Z)ado um processo P, cZsmap(P) = (Q,a), onde Q representa a
amasse dos 'processos diferentes de P por uma s'ubstãtuição b'iãetiua o l tnQQ) --} tnÇP),
ou seja,, P = Qa.

O .4ufómaío C'ompacÍado, da mesma forma que um autómato simples, terá um
conjunto de estados, e um conjLmto de transições. Estados e transições, porém, terão
suas estruturas modificadas pala a repi'esentação das transições de um processo em
n--calculus. Cada estado terá associado um conjunto com os rzomes lautas do processo

em questão. E para cada transição deste autómato, teremos associada uma função
bijetiva que irá mapear cada, nome do estado original a um nome do estado destino.

Na Figura 4.7, o aufómafo compactado para o processo Pa - a(z).ilz ilustra os
mapeamentos de nomes que deverão estar associados para cada transição.

Definição 4.5 C/}n .4afómafo C'ompactado é um SÍsfema de Trens ção Z}7'S éZaóe/-

led Tra'r\sition System) de$nido pe\os sega'lutes componentes:

b um conlÍunto de estados S;

B 'um conliunto L de rótulos 'para,.as transiçõesl

um estado inicial se ç: S;

b uma junção n. S -+ N, que associct ca,da estado com um conjunto de nomesl

b um conliunto de traí,lições T Ç S x L x S, representado T)or !::+, o.r\de 1, ç: L

e o é uma, função bijetiua, tal qu,e a . N --} N.



Dado 'uln esta,do sl. C S associado üo T)roce$so P, se P --=+ P' e cl,sm,apÇP')
(Q,a), então temos sl =$ s2 c 7', onde s2 estará associado ao processo Q,
q(.:) ,7(;,)a.

4.4 Nomes Atívos

A definição de nomes af oos citada anteriormente, na Definição 4.3, relaciona em

seus termos uma bi-simulação: um nome z é .zfÍuo em P, se (pz)P y P. Porém,
torna-se necessário descobrir os nomes at uos a serem utilizados nos desdobramen-

tos durante a construção do autómato de maneira que os algoritmos de particiona-
mento possam ser aplicados. Desta forma, é criado um círculo, onde para descobrir
os nomes aíiuos é necessário verificar uma bi-simulação, e para verificar uma bi-
simulação é necessário encontrar os nomes afiuos.

Para evitar este círctllo, podemos caiacterizai uma maneira mais eficiente de en-
contrar os nomes afiuos do processo. Esta coima consiste em construir o autómato
inicial do processo (dt&lómafo C'ompactado), no qual é utilizado durante seus desdo-

bramentos os nomes /jures. Após o autómato ter sido criado, percorre-se o mesmo,
e pata toda transição P se um nome Ziure z aparece em a como um sujeito
na ação ou como um objeto em uma ação de saída, temos que z necessariamente
será um nome afino.

Proposição 4.1 ([30]) Os nomes atÍuos de uma açâo a, desci fo por an(CE), e os
nomes ã'rLatiuos ãRÇaà são cctracteriza.dos co'nlorme a, tabela 4.i.

Tabela 4.1: JVomes a uos de uma ação a

De fato, podemos obseivai que os nomes alados de um processo P são constituídos

pelos nomes at uos de todos os processos para os quais P pode evoluir, ou seja, pata

a ,«(«) m(a)
T 0 0

  {«,Ó} 0
ã(ó) {«}  
«(b) {«}  



60

qualquer transição P --g} P', an(P') Ç an(P). Isto só não se conflima quando um
nome atjuo de P' é um objeto de uma ação de saída óound em a, ou um objeto de
uma ação de entrada em a. Se um nome é alàuo em P', então ou ele já eia um nome

afino em P, ou a transição a o tornou um nome afino. Para que a transição a o
torne afino, este nome precisa ser um objeto de uma ação de saída óownd, ou um
objeto de uma ação de enteada. Assim se um nome é atino em P' e não aparece em
cv como um nome naf uo, então, com certeza, ele também eia um morre afino em P

Proposição 4.2 (1301) ZI/m dome z é afÍuo em um processo P, se e somente se
.«á.t{, «.« f««.{ção P -b P' f«/ q« z € an(a) « « C an(P') -- m(a).

Através das Proposições 4.1 e 4.2, podemos caracterizar uma maneira de encon
arar os nomes afiuos de um processo em n--calculus.

Exemplo 4.7 C'orzsidere o processo Rõ d(l/inÍdo em r-ca/cuZus como

P6 -- (p««)(p.)(«(z).Z. l iw)

O conjunto de nomes /auras de Eõ é constituído pelos nomes: fn(Ea) = {a, ó, c}. Para

encontrar os nomes afiuos de P6, construímos o autómato compactado do processo
utilizando, em seus desdobramentos, todos os nomes /jures mais um novo nome nas

ações de entrada. O aut(inato compactado do processo nõ é ilustrado na Figura 4.8.

Clamo foi mostrado peia Proposição 4.2, os nomes at uos de P são constituídos

pelos nomes a uos envolvidos na ação realizada em suas transições, mais os nomes

alÍuos dos estados destino após estas transições (estados /)E e /)Z' do autómato), salvo
os nomes {naf uos presentes na ação. Dessa forma, o conjunto de nomes afÍuos de Põ

pode ser encontrado inicialmente pelas ações cv realizadas nas transições Põ ----} /n

e P6 através das Proposições 4.1 e 4.2 constituindo an(P6) = {a, b}. Pros-
seguindo com o cálculo dos nomes afiuos, precisamos encontrar então os nomes afi-

uos de /)Z e ,r)E' pata adiciona-los ao conjunto de nomes czíáuos de P6. Pala o processo

/)E, a única transição possível é /): -11$ O, sendo an(PE) = {b}. Analisando as ações

a' p'esentes nas transições PE' --g} O, encontramos que an(PE') = {a,Z)}. Como
tanto ,r)E e /)H' evoluem pala um estado que não pode realizar qualquer transição,

os conjLmtos an(PE) e an(PE') permanecem inalterados. Clom isto, temos que o
conjunto de nomes at uos de Eõ é constituído apenas pelos nomes a e b.



nomes livres = {a, b, c} (-pw)(-pz)( a(x).2c l 6w )+ nome novo x

®
a(ba(a

a(')

a(x).2c )

a(x)

a(a)/ a(9
a(c)

a(w)

STOP!

Figura 4.8: Autómato Compactado do processo Rõ - (z'w)(PZ)(a(z).2c l i;w)

4.5 Autómato Compactado Resumido

O autómato construído para o processo P6 - (um)(PZ)(a(z).2c l iw) do Exem-
plo 4.7 e ilustrado na Figura 4.8 da seção anterior, utiliza os nomes /jures em seus

desdobramentos. A sua utilidade é auxiliar na detecção dos nomes afÍuos do pro-
cesso. Após detectam os rzomes atÍuos que constituem o processo, podemos então,
gerar um novo aut(inato compactado, o qual utiliza apenas os nomes alados em seu
desdobramento, conforme ilustrado na Figura 4.9. Este autârnato é chamado de
Autõmctto pompa.atado Resumido.

Além dos nomes afÍuos do processo, as transições são realizadas sempre levando

em consideração estes nomes afíuos e mais um nome novo, isso porque um nome
pode ser proveniente de uma ação de saída óound.

Definição 4.1 0 .4ulõmaío C'ompactado Resumido de um processo P descrito por
Aut,.;ÇP), é o autómato comi)achado do processo P gerado utilizcLndo-se somente os

novnes atiuos e mais um no'uo nome durante os desdobramentos de s' CLS trcutsições.



nomes ativos = {a, b)
+ nome novo x .(I'w)(I'z)( a(x).2c l bw )

bwa(x)l a(a)l a(b)

Figura 4.9: Autómato Compactado Resumido de Es ' (z'w)(PZ)(a(z).2c l iw)

Como foi dito anteriormente, para que possamos reaproveitar os algoritmos de

particionamento utilizados em outras álgebras de processos, precisamos que para
processos equivalentes em a--calculus, sejam construídos autómatos que também
satisfaçam a mesma equivalência.

Proposição 4.3 (j31]) Soam P e Q dois processos desci fos em n--calou/us, P «., Q
'' ' ;om'"Z' '', ..4ut«.(P) -. ..'lut,..(Q).

Em j311 é mostrado que gerar o .4ufómafo (compactado de Z)esdoZ)ramenfo Re-

surnÍdo de dois processos torna-se interessante, pois dois processos P e C2 são bi-
similares, se e somente se, .Aut«.(P) ,- .4ut«.(Q). Além disso, podemos construir

um autómato simples através do .4ufómafo Compactado, e dessa forma conseguir
utilizar os algoritmos de verificação já existentes, os quais têm sido amplamente

aplicados para verificar sistemas concorrentes. Na seção seguinte, tratamos sobre

como converter um .4utómafo C'ompacfado Resumido em um autómato simples.

4.6 Gerando o Autómato Simples a partir do ,4af(inato
Co'rapa,atado

A construção do .Áulómafo C'ompac/ado para um processo em a--calculus tem

como objetivo principal suavizam os problemas da explosão de estados e reconfi-



duração dos estados do processo. Apesar de com isso poder manipular melhor os
autómatos de transição pala processos em n--calculus, apenas gerar o .4ufómafo
C'ompacfado não é suficiente pata a verificação de equivalência entre processos. O

fato é que autómatos pala processos em a--calculus, somente são equivalentes se pu-
dermos garantir que o conjunto de nomes / urss de ambos são os mesmos. Além

disso, conforme foi mostrado anteriormente, nem sempre dois processos equivalentes

em a--calculus possuem o mesmo conjunto de nomes /jures, e por isso gerimos o
.4?zÍómafo C'ompacfado Resumido após a detecção dos nomes cttáuos. A partir do
.4utómafo Compactado Resumido podemos verificar equivalências.

Ao invés de adaptar os algoritmos de particionamento já existentes para este novo

tipo de autómato (.autómato C'ompacfado), a idéia é geral um autómato comum a
partir do ,4ufómafo (7ompacfado Restam do dos processos a selim verificados.

A partir de um .4ufómafo C'ompacfado, construído pala um processo em n--
calculus, é possível gerar um autómato simples respeitando sua semântica operacio-
na] Z?ar/3/. Isso pode ser realizado pela decodificação de cada função de mapeamento
de nomes presentes nas transições de um estado a outro. Note que o estado ini-
cial de um .4ufómafo C'ompacfado contém os nomes originais do processo. Dessa
filma, conseguimos realizar as transições e gerar os processos subseqüentes respei-
tando sempre os nomes originais. Quando um nome novo é introduzido no .4ulómafo

C'ompacfado, é instanciado também um novo nome para o autómato simples, e dessa
maneira conseguimos gerar um autómato simples a partir de um autómato compac-
tado.

A forma de escolher novos nomes que ainda não tenham sido usados pelo pro-
cesso é facilitada com o uso da representação de índices DeBruijn l21. Esta técnica, de

representação foi inicialmente foi utilizada para À-Calculus l71 e facilita obter a esco-
lha de nomes, e porque utiliza índices numéricos para cada nome. Considere ainda

o mesmo processo Ps 'g (z'w)(z'z)(ct(z).2c l iw) do Exemplo 4.7. Sua representação
através de índices deBruijr] é mostrado no Exemplo 4.8

Exemplo 4.8 tu#6Õ(.«#3àÇ#'L Ç.+2àl:iR#4 \:®#6Õ

No Exemplo 4.8, os nomes representados pelos índices #l, #4, e #5 são os
nomes /jures de R6 (a, c, b respectivamente), e #2, #3, e #6 representam os nomes



óound (z, z, m respectivamente). Dessa forma, pala escolher um novo nome em Eõ
basta utilizei o nome referente a um novo índice #7.

O autómato simples gerado do ,4ufõmafo C'ompacfado Reswmjdo para este mesmo

processo é ilustrado na Figura 4.10.

(I'w)(pz)( a(x).2c l 6w

a(#7) 'a(b)a

(-pz)( a(x) 2c )

a(
'bw"

'a(b)

STOP!

Figura 4.10: Autómato simples de E6 ' (pw)(z,z)(a(z).2c l iw)

Os rótulos definidos para cada transição do autómato são transformados em

$lrángs, caracterizando um Sistema de Transição (LTS) simples.

Através desse procedimento, conseguimos gerar um autómato simples a partir de

um -4#fómafo C'ompacíado Resumido para processos em n--calculus, podendo assim

reutilizar algoritmos já aplicados anteriormente em outras álgebras de processos.
Como realizamos a tarefa de gerar um autómato com os desdobramentos resumidos

apenas para os nomes afiuos do processo, isso garante que os nomes serão os mesmos
entre dois processos P e Q, quando P -, Q

4.7 Exemplo

Para melhor ilustrar todo o processo utilizado neste capítulo, nesta seção, reali-
zamos a verificação entre dois processos descritos em n--calculus. Ainda utilizando

o processo Rõ dos exemplos anteriores, queremos verificar se o processo Qõ definido
110 Exemplo 4.9 abaixo, é bi-similar a Ps.
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Exemplo 4.9
Eõ -- (p««)(u,)(«(z).Zc l &«,)

Q. e' (uy)(P«)(«(a) l BZ/.U.)

Os passos a serem realizados para esta verificação consistem em

1. Construir separadamente o .4u ómafo C'ompacfado correspondente a Eõ e Q6;

2. Descobrir, em separado, os nomes afÍuos dos dois autómatos percorrendo suas
transições e analisando as funções de mapeamento de nomes associadas a cada
transiçãol

3. Reconstruir o autómato pala os dois processos realizando os desdobramen-

tos das transições apenas para os nomes af uos encontrados, isto é gerar o
Autómato Cantpactado Resumido.

4. Para cada um dos processos, transformar o .4ufómafo C'ompacfado Resumido
no autómato simplesl

5. Aplicar o algoritmo de particionamento nesses autómatos simples finais

A seguir, apresentamos o processo passo a passo:

PASSO 1: A Figura 4.11 mostra o autómato inicial dos dois processos (.4ufómatos
C'ompacfados). Nesta fase inicial, a construção é feita usando os nomes /jures durante
os desdobramentos.

PASSO 2: Tendo o ,4ufómafo C'ompacíado dos dois processos, encontramos então

os nomes atados de cada autómato percot'rende suas transições conforme foi visto na

Seção 4.4. Tanto para o processo Põ, como também para o processo Q6, obtém-se o

mesm' 'o"j««to de "'".e' atÍuos an(E6) = an(Q.) = {«, Z,}.

PASSO 3: O próximo passo é construir o ,4utómafo C'ompacfado Resumido dos
dois processos. Para isso, basta criar um novo .4utómczto C'ompacfado porém utili-

za.ndo apenas os nomes a duos durante os desdobramentos das transições. A Figura
4.12 mostra os autómatos: .4ut,..(Pc) e .4uf,..(Q6).



Processo Pn
nomes livres = {a, b, c}

Processo Qo
nomes livres = {a, b}

li/w)(pz)( a(x).2c l 6w ) (ry)(.pv)( a(x) l by.Vb )

a(x)

lpy) 6y a(x)

l(a)

a(y)

STOP

a(x)

.-~/ "J a(w)

a(c)

STOP!

Figura 4.11: Autómato Compactado dos processos n6 e Q6 do Exemplo 4.9

Processo Põ
nomes ativos = {a, b}

Processo Qo
nomes ativos = {a, b}

D'w)(.PZ)( a(x).2c l 6w )

Bw

Figura 4.12: .4uf«.(Pa) e .4ut«.(QÕ) do Exemplo 4.9

PASSO 4: Os autómatos simples gerados através dos .4uf«.(Rõ) e .4ut«.(Q6)
podem ser vistos na Figura 4.13.

PAssO 5: O passo final é utilizar dos algoritmos de particionamentojá conhecidos



Processo Eõ
nomes ativos = {a, b}

Processo Qõ

nomes ativos = {a, b} l .:l
l x = 3

l v = 5

z)( a(x).2c l 6w )

a(ba(.
b#4

.(yy)(.PV)( a(x) l 6y.Vb )

a(a). b#4
a(#6] a(b

(yy) by

#4

lyw)bw

a(

a(a).

Figura 4.13: Autómatos simples gerados de .Áut«.(Põ) e .4ut«.(Q6) do Exemplo

para verificar a equivalência entre os dois processos através dos autómatos finais
Nesse caso, observamos que os autómatos gerados são congruentes.

4.8 Clonclusão

Neste capítulo, abordamos uma forma de realizar a verificação de equivalências
entre processos descritos em a--calculus. Esta abordagem se baseia nas características

teóricas das álgebras de processos utilizadas em sistemas concorrentes e procura
obter vantagem do fato de processos equivalentes descritos nessas linguagens terem
seus autómatos de transição também equivalentes.

Apesar do tratamento e da simplicidade não ser a mesma quando aplicado pata o
n--calculus, tessaltamos que o ponto chave está em descrever, através de autómatos

comuns, uma grande classe de processos em n--calculus. Assim, torna-se possível
reutilizar algoritmos eficientes e técnicas de verificação jú estudadas e implementadas
anterior'mente para autómatos simples, na verificação de processos em n-calculus.

Cada passo do processo citado neste capítulo foi implementado na ferramenta
HAL (/nsíorZ/ Z)ependanZ dufomafa .[aóoraforg/) j131 e também implementado no



protótipo descrito no Capítulo 5 seguinte.

Por hm, comparamos esta técnica com outros trabalhos relacionados à verificação

em n--calculus. O MWB (The À/oó Z fg/ WorÀóencA) 1421 é alma ferramenta para
verificação de bi-simulação entre processos em n--calculus com controle finito de

estados. A diferença desta ferramenta com a citada neste capítulo está na forma
utilizada para realizar a verificação. Ao contrário da idéia de construir todo o
espaço de estados do processo e depois aplicar o particionamento, o MWB constrói
os estados a serem chocados à medida que se faz necessário. A esta abordagem dá-se

o nome on-fÀe-./7y. Como vantagem, podemos citar o maior controle de espaço em
memória e o fato de podem provar que dois processos com controle infinito não são

bi-similares para alguns casos (porém, provar que são bi-similares torna-se inviável).

A grande desvantagem da técnica on-tAe-./Zg/ em relação a técnica mostrada neste

capítulo, é o fato de que os autómatos dos dois processos devem ser construídos

conjuntamente. Como conseqüência de não poder ser construído em separado, eles
também não podem ser minimizados.

Com relação às técnicas que trabalham sintaticamente vistas no Capítulo 3,
tornam-se vantajosos os algoiitmos de paiticionamento por trabalharem com o com-

portamento semântico entre processos, e assim conseguirem abranger classes maiores

de equivalência. Por outro lado, o esforço computacional em alguns casos pode ser
muito grande.

No capítulo seguinte, analisamos uma forma de utilização conjunta das técnicas
vistas neste capítulo com as do Capítulo 3. A idéia é tentam aproveitar as carac-
terísticas de cada uma das duas técnicas simultaneamente durante o processo de
verificação em a--calculus.



Capítulo 5

Normalização e
Bi-simulações up-to na Construção
dos -A.utâmatos de Transição

Este capítulo analisa limo abordagem para o problema de verificação que consiste

em aplicar técnicas de normalização e de Bi-simulações up-fo em algoritrnos de
verificação baseados em particionamento. Inicialmente, explicaremos qual a idéia

geral da nossa proposta. Em seguida, detalharemos aspectos propostos que têm

como objetivo mostrei as melhorias provenientes da junção das duas abordagens.
Comentaremos sobre o protótipo implementado que utiliza a junção das técnicas, e
poi' hm, mostraremos alguns exemplos e resultados obtidos com o protótipo.

5.1 Idéia Geral

Nos capítulos anteriores, foram mostradas duas técnicas de verificação de equi-
valências para processos descritos em a--calculus. No Capítulo 3, mostramos uma

abordagem baseada na verificação através da análise sintética das estruturas dos pro-

cessos, utilizando sistemas de normalização e técnicas de prova por bi-simulações up-
fo. Seguindo uma outra abordagem de verificação, no Capítulo 4, apresentamos uma

técnica diferente que se caracteriza pela construção de autómatos de transição dos

processos, utilizando algoritmos de refinamento de partições pala a verificação de
equivalências.

69



Como foi mostrado durante esses dois capítulos, cada uma das técnicas utili-

zada para realização de verificação em n--calculus tem características, vantagens e
desvantagens entre si.

O interesse despertado por essas duas técnicas nos levou a uma proposta de
utilização das técnicas de verificação sintética no momento da construção dos des-
dobramentos dos processos. Pode-se perguntar: mas isto já não acontece na cons-
trução dos desdobramentos? Sim. Como foi mostrado no Capítulo 4, existe uma
preocupação em encontrar processos sintaticamente iguais no momento da cons-

trução do desdobramento das transições de um processo, porém esta, campal'ação

está restrita apenas a um mapeamento de nomes (/unção ÓÜefÍua).

Nossa proposta é a de enriquecer este processo de detecção. A idéia parte do
fato que ao gerar todo o desdobramento das transições de um processo, chegamos
a um conjunto contendo todos os processos possíveis de serem gerados através das
transições realizadas. Neste conjunto anal, muitos dos processos são equivalentes
entre si.

Utilizando-se apenas de uma busca por processos semelhantes através de um

mapeamento de nomes, não conseguimos identificam processos equivalentes e que
poderiam estar relacionados em um mesmo estado do autómato. Ao aplicam'mos

uma verificação sintética baseada em sistemas de normalização e técnicas de prova
de bi-simulações up-fo mostradas no Capítulo 3, podemos compactas ainda mais o

autómato final. Ao aplicarmos esta técnica durante a verificação entre um processo

que está sendo atingido e outros que já foram atingidos no momento da construção
do desdobramento das transições do processo, conseguimos detectar um número
maior de processos que podem ser agrupados em um mesmo estado do autómato.

Exemplo 5.1 Supor/za o processo Pi e seu respectivo desdoóramenfo

Pi ' ("«)(ãc.«(«) l «(z).=Ó l «(z).êZ,)

Pi -q« -d. PJ'y(-'')('(z) lêól.(z).ZZ,) e .« -!bo

Pt -bq' .nde «''y(-'«)(a(z).Eblêb) e «' -% O
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No Exemplo 5.1, o processo Pi tem a capacidade de realizar duas transições l-,
atingindo respectivamente os processos P{ e PÍ'. Pala estes processos, uma tentativa

de encontram um mapeamento de nomes falha, pois para os termos a(aç).Eb e a(z).ZÓ,

temos que o nome bound z não pode ser mapeado para o nome /cure c. Neste caso,
o autómato construído pala o processo Pt iria utilizar dois estados pata representar

os processos Pt/ e PÍ' atingidos por Pi, conforme mostra a Figura 5.1.

Figura 5.1: Autómato do processo Pt ' (pa)(ac.a(z) l ci(z).FZ, l a(z).êZ,) utilizando
somente mapeamento de nomes.

Isso acontece em muitos casos onde a detecção do mapeamento de nomes fa-
lha pala paios de processos que contêm conjtmto de nomes livres com tamanhos
diferentes. Nessa situação, às vezes uma normalização entre os processos pode os
toinat sintaticamente iguais. De fato, ao aplicarmos o sistema de normalização da

Definição 3.3 do Capítulo 3, temos que .fZÍ = P{', pois através da regra 9, as ações
(pa)a(z) são detectadas como deadlocks, sendo

-((@(«(«) 1 " 1 «(«).«)) : «
NR((«d ( ).'' 1 «)l ::'

Assim, aplicando o sistema de normalização proposto anteriormente, consegui-
mos, durante o desdobramento do processo Pt, detectar a congruência entre os
processos P{ e /)Í' e ielacionai ambos para apenas um estado do autómato gelado
A Figura 5.2 ilustra esse autómato.

Mesmo não conseguindo verificar sintaticamente se dois processos são congru-
entes após suas noimalizações, airlda nos testa tentei verificam se os dois processos
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l.pa)( ãc.a(x) l a(x).!b l a(x).êb )

Figura 5.2: Autómato do processo Pt ' (pa)(ãc.a(z) l a(z).Fb l a(z).êZ)) utilizando
o sistema de normalização durante seus desdobramentos.

podem ser equivalentes através das técnicas de provas por bi-simulações up-to. Para

isso, como visto no Capítulo 3, também é necessário efetuar transições entre os dois

processos, porém, neste caso, a abordagem on-tAe-#3/ é utilizada. Em termos de
esforço computacional, isso pode ser muito caro, pois para cada processo atingido
no momento da construção do desdobramento, teremos que gerar suas transições fu-

turas, tanto pala si mesmo, quanto para todos os outros processos jú atingidos pelo
desdobramento. Neste caso, podemos dehnir um parâmetro de controle que irá indi-

car o quanto em profundidade queremos que esta verificação utilizando abordagem
on-f/ze-#y deverá realizar.

Além do possível ganho em compactação do autómato, podemos, à medida que

e realizamos os desdobramentos, descobrir os nomes afÍt/os pertencentes ao pro-
cesso. O nomes aíÍuos são importantes para geral o autómato final, pois construir
autómatos para dois processos P e Q descritos em n--calculus utilizando apenas os
seus nomes livres durante os desdobramentos, não garante a equivalência desses
autómatos (vei Definição 4.3 Cap. 4). Além disso, foi mostrado que para encon-
trarmos os nomes afiuos de um processo em r-calculus, torna-se necessário primeiro

construir o autómato utilizando os nomes Ziu7'es durante os desdobramentos, e após
isso, percorrer esse autómato de forma a calcular os nomes atados que fazem parte
desse processo.

Através de uma análise sintética, caractetizamos uma forma alternativa de en-

contrar, em algtms casos, esses nomes afjuos do processo. Isso torna-se vantajoso,
pois evita o percurso necessário na busca dos nomes al uos proposto pela técnica des-

crita no Capítulo 4 poi Montanari e Pistore. Esta caracterização boina-se possível
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pelo fato de estarmos utilizando um fragmento do n-calculus, sem os operadores de
vnatch e saÍRa.

5.2 Desdobramentos com buscas por processos con.
gruentes

A construção do autómato de transição é uma tentativa de trazer para o r-
calculus a utilização das técnicas de verificação por particionamento já existentes e
estudadas por álgebras de processos como CCS, CSP, e outras. Para isso, tem-se

a ideia de construção do autómato de transição do processo utilizando apenas os
morres afaz;os encontrados no mesmo, o qual chamamos de desdobramento resumido

(irra unclanf un/o/ ngs)(ver Capítulo 4).

O resultado importante para fazermos uso dessa construção é o de dois processos
em n--calculus serem bi-similares se e somente se os seus respectivos desdoóramenfos

resurrzádos também são bi-similares. Com a técnica de particionamento, só conse-

guimos descobrir os rzomes afiuos após construir todo o autómato de transição do
processo. Nesse caso, é necessário efetuar, pala cada ação de entrada, todas as
transições possíveis considerando cada nome pertencente ao conjunto de nomes /j-
ures do processo e mais um nome novo. Como o tamanho deste autómato tende

a crescer exponencialmente em relação ao número de nomes livres do processo, a
solução encontrada pala isso foi a de criar um autómato dinâmico, no qual, em cada

nó são guardados os nomes pertencentes ao seu respectivo processo, e cada transição
leva consigo um mapeamento de nomes. Com isso, várias transições que levam para
processos que se diferenciam apenas por um mapeamento de nomes podem ser re-

duzidos a apenas um único estado do autómato (muitos dos processos gerados no
desdobramento diferem apenas poi limo substituição de nomes). A detecção dos
nomes czlduos é, então, realizada sobre este autómato de estrutura mais compacta.

Na tentativa de compactar ainda mais o autómato, além de procurar por proces-

sos iguais através de rnapeamentos, queremos realizar uma, verificação de congruência

estrutural enfie os processos para que possamos juntar mais estados do autómato.
De fato, em alguns casos conseguimos que isso aconteça.

h/luítos processos são estruturalmente congruentes aos que já foram atingidos pelo



desdobramento das transições. Em alguns casos, podemos detectar esta semelhança
sintética após uma simples aplicação de normalização entre o novo processo atingido

e aqueles que jú foram descobertos, onde esta normalização utiliza-se de regras de
congruência estrutural. Porém, como alternativa para esses casos, podemos efetuar

algumas das transições em comum entre eles na tentativa de encontram uma relação

de bi-simulação contendo os pares atingidos. Pata isto utilizaremos, novamente, a
análise sintática e técnicas de Bi-simulações up-to.

A seção seguinte trata da utilização do sistema de normalização na busca por
processos estruturalmente congruentes.

5.2.1 Detecção através do sistema de normalização

Uma das formas propostas para que tenhamos uma maior redução no número
de estados do autómato, é de utilizar o sistema de normalização apresentado no
Capítulo 3. Através de regras de congruência estrutural, a aplicação desse sistema

produz uma forma normal pala qualquer expressão (fragmento) em z--calculus de
forma a tornar possível analisei a semelhança sintética entre processos descritos em
n--calculus.

No processo de vetiflcação em K-calculus que se utiliza dos algoritmos de refi-

namento de partições proposto por Montanari e Pistore, já existe uma preocupação
em tentar detectar processos estruturalmente semelhantes. Entretanto, a filma de
caracterizar essa semelhança está baseada, a apenas em um mapeamento de nomes.

Nos dois casos, tanto na tentativa de encontrar um mapeamento dos nomes livres,
como na aplicação do sistema de normalização, estamos trabalhando apenas o as-

pecto sintético. A diferença é que o sistema de normalização consegue englobam uma
classe maior de processos que são estruturalmente congruentes.

Das regras de congruência estrutural utilizadas pelo sistema de normalização ca-
racterizado pela Definição 3.3, algumas delas tornam-se importantes para que o sis-

tema consiga abranger uma classe maior de processos congruentes. Entretanto, três
regras têm características especiais, por tratarem também de aspectos semânticos.
Duas delas, fazem uso do operador de replicação: lcr.P l a.P = lcl.P, e la.P l lcl.P = lcr.P

Estas duas FeRIas manipulam processos com comportamento infinito, isto é, pro-

cessos com o espaço cle estado infinito. Assim, a utilização do operador de replicação



é descartado em abordagens de verificação por patticionamento, pois o número de

estados do autómato seria infinito, não sendo possível sua construção.

A terceira dessas regras de congruência estrutural, lida com os prefixos nos quais
ocorrem nomes Z)Duna na posição de sujeito da ação:

REGRAR se z ocorre em a na posição de sujeito ::> (Piç)a.P 0

Esta regra que lida com os prefixos tidos como dead/ocas provou ser a mais
ínteiessante para nossa proposta. No Exemplo 5.1, vimos que ao geratmos os des-
dobramentos do processo Pi , não conseguimos encontrar um mapeamento de nomes
entre os processos /l e PÍ'. Entretanto, aplicando a Regra 9 do sistema de norma-

lização, conseguimos eliminar o dead/ock (z'a)a(a) presente em ambos os processos,
tomando PÍ = /Y/

Esta regra foi caracterizada por ]nrscÀko# em j191, onde ele a implementa da
mesma forma utilizada pelo sistema de normalização da Definição 3.3.

Neste caso, a regra somente poderá ser aplicada quando o nome z não aparecer

nos agentes que estão em para,leio com P. Esta restrição se faz necessário porque o
nome óound # presente em Q pode vir a gerar uma comunicação interna r, e desta
forma o prefixo z(z).P não pode ser caracterizado como um dead/ock. Além disso,
o nome z pode vir a ser um objeto em uma .4çâo de Saída Z?ound, sendo expo.nado
para o sistema externo e assim se tornando um nome Ziure. Este fato pode ser visto

no Exemplo 5.2, onde o nome óound é enviado ao ambiente externo por uma ação

de saída êa, sendo então possível uma futura comunicação com o prefixo a(z).Q.

Exemplo 5.2 P2 -- (p«)(«(z).Q l c(«,).ê«)

A Regra 9 não detecta prefixos que isoladamente são dead/ocas mas que podem
se comunicar com processos em paralelo via a exportação de nomes internos. No

Exemplo 5.3, o nome óownd a aparece em dois processos em paralelo, porém, como
o nome a não é exportado, os dois são deadZocAs.

Exemplo 5.3 (:'«)(«(;) Ó(z) l ilt l «(««).b(z))
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T)ode ser nol"matizada para, bt

Podemos então escrever uma caracterização melhor para esta regra

Proposição 5.1 Sda«a P e Q do s processos em «--ca/cu/us. (PZ)(a.P l Q) = Q se
a soTne'nte se o nome bound ac aparecer como sujeito em a e:

1. z não Q )prece em um pre$=o de sa'ída em Q n,a, T)osição de objeto

2. = não for s'u:jeito llum T)re$=o de saída CTn Q, quuTtdo cz é :pre$=o de entrada,

3. x não for su:leito llum pre$=o de entrada em Q, quando cl é 'pre$=o de sctída

Através da Proposição 5.1, conseguimos enriquecer a Regra 9, detectando as-
sim um maior número de dead/ocas durante a tarefa realizada pelo sistema de nor-

malização. Ao aplícaimos esta nova caracterização ao processo do Exemplo 5.3,
conseguimos normaliza-lo para ót.

Porém, mesmo esta caracterização não consegue ainda detectam todos os dea-
d/ocas possíveis por prefixos contendo zzomes óound como sujeitos. Isto acontece

quando temos dois processos em paralelo, onde em ambos existe um prefixo que
torna os processos dead/ocÉ;s.

Exemplo 5.4 (p«) (pZ,) («(.) .Ó:« l b(««) .at)

T)ode ser normctlizado para, O

No Exemplo 5.4, temos que o prefixo a(z) não pode ser considerado urn dead/ock

porque existe o prefixo ãt em paralelo, e de maneira análoga, acontece com o pre-
fixo ó(m). Pot'ém, o processo pode ser normalizado para O, pois nenhum dos dois

prefixos pode ser executado. Nestes casos, não conseguimos efetuar a normalização.

Entretanto é possível verificar a igualdade de dois processos, nos quais ocorram este

fato, efetuando algumas de suas transições. Trataremos disto na seção a seguir.



5.2.2 Bi-simulações up-fo

Além de conseguir verificar sintaticamente se dois processos são congruentes após
sei aplicado o sistema de normalização, podemos ainda tentar verificar se os dois

processos podem ser equivalentes usando técnicas de provas poi bi-simulações tzp-to.

No Capítulo 3, roíam vistas três funções UZ)-fo utilizadas para, a construção da
fenamenta de verificação sintática: Bi-simulação up-fo Substituição nos Nomes Li-

vres, Bi-simulação zzp-to Restrições, e a Bi-simulação ap-fo Composição Paralela.

Como foi visto anteriormente, a construção do autómato de transição pala um
processo em n--calculus só pode ser computado se o processo em questão tem um
controle finito de estados. Por isso, o operador de replicação não pode ser assumido

nesse caso. Sendo assim, temos que a Bi-simulação u7)-to Clomposição Paralela
não poderá ser aproveitada por completo. No Capítulo 4, algumas provas podem
ser realizadas através da Bi-simulação up-fo Composição Paralela pois o uso da
replicação em alguns processos faz aparecer termos que podem ser eliminados através

dessa técnica de prova. Entretanto novas propostas podem ser estudadas pala que

se faça uso desta função (ver capítulo 6 - Trabalhos Futuros).

E através das três técnicas de prova apresentadas no Capítulo 3 que iremos nos
basear para tealizat a busca por processos que soam equivalentes durante a cons-
trução do autómato. O objetivo dessa tarefa é de tentar conseguir diminuir ainda
mais o número de estados gerados na construção do autómato pelos desdobramentos
das transições do processos.

Geralmente, quando não conseguimos detectar uma semelhança sintática entre
dois agentes, mesmo após aplicar o sistema de normalização, é possível que consiga-

mos detectar essa semelhança após efetuar algumas de suas transições. E através dos
processos gerados por essas transições que as técnicas de prova up-fo irão trabalhar.

llustramos este fato no Exemplo 5.5.

Exemplo 5.5 Sejam P3 e (12S does processos norma/{zados dePnádos como

P3 -- (:.'«)(a(z) l «(z).fÓ l «(z) l ãc)

Q3 -- (u«)(«(z) l «(z).zz, l a. «(«))



78

Apesar de normalizados, os processos P3 e (ll?3 não podem sei detectados P3 = Qs.

Entretanto, podemos notei que todas as transições possíveis de serem realizadas por
ambos os processos P3 e Q3, são feitas através da ação 1-, sendo elas ---.> O e ---> êb.
Em todos os casos, após realizar a ação r, o sistema de normalização elimina os
de«d/.cks(.,a)a(z) e«co«t«idos.

O fato é que, ao realizarmos apenas as transições imediatas dos processos, con-

seguimos construir um relação de bi-simulação 7Z contendo os pares

R {(p, Q), (o, o), (eó, eó)}

de maneira que sda possível ser trivialmente provada, pois os pares de processos
(O, O) e (eZ,,ZÓ) são estruturalmente congruentes. Neste caso, temos que P3 e Q3
foram provados bi-similares pot bi-simulação up-fo congruência estrutural.

Percebemos então que durante a construção do autómato, pata alguns casos,
utilizando-se desta abordagem de realizar as transições imediatas e tentar provar
equiva[ências de bi-simi]aridade entre o processo atua] com os outros já atingidos,
conseguimos reduzir o número de estados do autómato.

Exemplo 5.6 Seja no um processo em a-calcuZws de$nddo como

(p«)(«(«) «(«) l .(z).ZZ, l ã..«(z) l ã.)

A partia do processo A definido no Exemplo 5.6 acima, podemos construir o
autómato utilizando somente buscas por processos que sejam diferentes por um
mapeamento de nomes, conforme mostrado pela Figura 5.3.

Note que os processos Ps e Q3 do Exemplo 5.5 fazem parte do autómato da figura
5.3 respectivamente indicados pelos círculos numerados por l e 2. Isso indica que
as duas primeiras transições internas r do processo original podem ser reduzidas ao
mesmo alvo, nos levando então a uma redução de nós do autómato.

A Figura 5.4 mostra o autómato do mesmo processo construído utilizando-se do

sistema de normalização e técnicas de prova up-lo durante os desdobramentos.

Além de ocorrer a junção dos estados l e 2, houve a junção dos estados 3 e 4, 5 e

7, e também dos estados 6 e 8, sendo que pala os estados 5 e 7, 6 e 8, ocorreu apenas
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(va)(a(x).a(x) l aÍx).Xb l ac.a(x) l ac)

®
(va)(a(x) l a(x).!b l a(x) l :c}

@
(va)(a(x)l a(x).Xbjãc.a(x»'

®
(va)(a(x).a(x) l Eb l ã(x) l ãc) jva) (a(x).a(x) l Eb l 5c.a(x»

(va)(a(x) l Eb l a(x»

®Eb

(va)(a(x).a(x) l a(x) l 5c)

®tautau

(va)(a(x).a(x) l a))

õb

(va)(a(x).a(x) l 5c.a(x»

®

STOP

©

figura 5.3: Autómato do processo (z'a)(a(z).a(z) l a(z).Fb l ac.a(z) l ãc) utilizando
somente mapeamento de nomes.

(va)(a(x) l a(x).xb l ac.a(x) l ac)

Junção dos nós

ajjãjijT'ãii}.iÜT'ãi;:iM

Junção dos nós

cbjac.a(x»(va)(a(x).a(x)

tau Jun''ão dos tau
nos

lüàllãüFT ijÜT ãim'
Junção dos nós

(va)(a(x).a(x)l ac.ajx)i

STOP!

Figura 5.4: Autómato do processo (z'a)(a(z).a(z) l a(z).FÓ l ãc..z(z) l ac) utilizando
bi-simulações up-fo.
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uma simples detecção sintética após suas normalizações. Já para os estados 3 e 4 foi

necessário efetuar suas transições em comum para que fosse possível detectar suas

equivalências. Após realizar as transições imediatas dos estados 3 e 4, novamente

o sistema de normalização foi aplicado e a congruência estrutural constatada (up-
fo congruência estrutural).

Nesse caso, as técnicas de prova por bi-simulações up-fo citadas no Capítulo 3
não foram utilizadas, porém elas podem ser vantajosas em outras situações.

Exemplo 5.7 .S'eya o processo Pó desci fo em a--ca/cuZus como

« ' (@(«4(,..(a l : l : .'«.'« l ,(«) 1 :...(«).h)

RT

T r

@ @ ©
(.px)(ãx l Xa) (vx)ãx.Xa (vx) (7c.(ãx l Xa) l Zc.5x.!a l z(w).bc)

@7"' \.®
(vx)(ãx l Xa l 6c) (vx)(ãx-!a l Eic)

No caso do processo Pó definido no Exemplo 5.7, temos que ao efetuar as 3
transições iniciais possíveis (r), foram gerados os processos Pót, P42, e P43. Ao ser

aplicada a abordagem sintética para os estados P4t e Pa2, temos que P4t v Pa2 e os
dois estados serão reduzidos a apenas um. Já para o estado P43, deve-se gerar suas
transições atingindo Pó4 e P45. E nesse momento que podemos aplicar a técnica de

bi-sim"loção «p-f. "mp'siçã' p'''l'l*, p'is (P4. = P4: l i') e (P4. = P" l ic),
logo Paa - P4s.

O autómato compactado, gerado peia aplicação da abordagem sintética de veri-
ficação durante os desdobramentos para o processo Pa do Exemplo 5.7, é ilustrado
na Figura 5.5.

Como foi visto, durante o uso da abordagem sintética de verificação, também é
necessário efetuar tra,nsições entre os dois processos, sendo que neste caso, a abor-

dagem on-í/ze-./7Z/ é utilizada. Em termos de esforço computacional isto pode ser
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R
T

(yx) (2c.(ãlJ Xa) l 2c.ãx.!a l z(w).bc)

© (J'x)(ãx l la l Bc)

xa8
xa

STOP

u'4(n l !a)eÊR'

ax

Figura 5.5: Autómato do processo P4 utilizando da verificação sintátíca

muito caro, pois para cada processo atingido no momento da construção do desdo-
bramento, teremos que gerar suas transições futuras, tanto para sí mesmo, como
para todos os outros processos já atingidos pelo desdobramento. Neste caso, pode-

mos definir um parâmetro de controle para indicar quantas vezes, em profundidade,
queremos que esta abordagem seja aplicada.

Este parâmetro funciona como um limitados para que ao efetuarmos cima veri-
ficação entre dois processos, não tenhamos que gerar todas as transições possíveis.
Pares de processos que contenham muitas transições em comum a serem realiza-

das deverão ser explorados parcialmente, evitando assim a explosão do números de

processos a serem verificados após cada transição. Isto porque, a cada transição
realizada, podemos chegar a novos pares de processos onde também é necessário
realizar novas transições.

A idéia então é limitar o quanto em profundidade queremos que dois processos
realizem suas transições numa tentativa de prova sintética entre eles. Isto é, se
ao ultrapassar'mos este limite ainda não tivermos constatado a equivalência entre os
dois processos, cancelamos a verificação deste par, partindo pala urna nova tentativa

de verificação com outro processo atingido anteriormente pelo desdobramento. Com
isto, evitamos um esforço computacional maior e talvez até desnecessái'io.
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5.2.3 'lYansições entre processos com conjunto de nomes di
gerentes

Durante a construção dos desdobramentos, quando atingimos um novo estado
(novo processo), tentamos verificar se este novo processo é sintaticamente congruente
ou equivalente a outro atingido anteriormente pelo desdobramento. Na maioria
das vezes, os processos atingidos têm conjunto de nomes /jures diferentes entre si.

Qua.ndo tentamos verificam equivalências após aplicar a normalização entre eles, um
mapeamento de nomes pode ser detectado facilmente. Porém, quando tentamos

executar suas transições em comum, esbarramos no problema do conjunto de nomes
/àmes diferentes.

Exemplo 5.8 S'eram Ps e (2S dois processos de$nídos como

PS ' ãÓ l B"

Q. ' (uz)Eg/.2«, l #a

Para os processos Ps e C2s, definidos no Exemplo 5.8, não conseguimos encontrar

um mapeamento de nomes, pois o nome m em QS não pode ser mapeado para
nenhum nome em Ps. Além disso, mesmo após aplicado o sistema de normalização
não conseguimos detectar uma congruência estrutural. Resta então, executar as

transições imediatas para os dois processos e repetir a tarefa para os novos processos
atingidos, ou aplicar uma tentativa de prova up-fo nos pi'ocessos já conhecidos.

Neste caso, as transições de Ps não são as mesmas de Qs, isto é, a transição
Ps --::b não pode ser realizada por Qs Assim, uma implementação conforme o

trabalho original, que faz uma simples verificação utilizando a função suc(P, C?) da
Definição 3.3 do Capítulo 3, não será interessante neste caso. Entretanto, podemos

perceber que o nome w não participa das transições de ambos os processos. Desta,
forma, dura.nte a tarefa de gerar os pares de processos a serem atingidos por Ps e
QS, conseguimos detectam' um mapeamento de nomes:

{« -> «, b -> z/}
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Ao efetuarmos as duas únicas transições possíveis pala ambos os processos utili

zando esse mapeamento, que são M e ba , para Ps, e --115 e --!!$, para QS respec'
tivamente, geiamos dois pares de processos

IÓ«, (p,)2«« l #a) e (ãb, (p,)Et/.2w)

Ao aplicarmos o sistema de normalização ao primeiro par temos

(-@d, -««4;« 1 ,d) ---* @., ,«)

os quais são detectados estruturalmente congruentes através de um simples mape-
amento de nomes. Para o segundo par, repete-se a tarefa de forma a também ser

encontrada uma congruência estrutural entre eles. Ao final, temos que os processos
Ps e Qs são bi-similares e podem ser associados a um único estado do autómato.

respeitando o mapeamento de nomes encontrado durante a geração das transições
em comum dos processos.

Para que a abordagem de utilizar o sistema de normalização e técnicas up-to du-

rante os desdobramentos também funcione para os casos como o do Exemplo 5.8,

devemos utilizar uma nova função que gela os pares de processos atingidos por
ambos.

Definição 5.1 Sejam P e Q dois processos em n--ca/cu/us, e o- uma /unção ÓÜetiua

de .M parca .V. O conjuvLto de pares de processos que 'podem ser atingidos através de

uma. 'm,es'rrLÜ traí,lição realizctda, por a'cubos, respeãt ndo um mapeamento de nomes

a, é representada por suc.ÇP, Q), e de$nido como:

;uc, (P, Q) {(P', Q') : P -!b P' A Q -!$ Q' A a(fn(a:)) fn (a, ) }

A função (P,Q) --bP.!A., também deve ser reformulada, conforme mostrado
abaixo pela Definição 5.2.

Definição 5.2 Sejam P e Q dois processos em z-ca/cw/us. Z,/ma Falha. erzfre zlm

T)ar de processos ÇP, Q), represeTttctda. por ÇP, Q) -!+p.tt...,, é de$nido por:

(p, Q) --br.IA.. o suc,(p,Q) = Ü



A tarefa de encontrar um mapeamento de nomes durante as transições segue a

mesma abordagem já citada no Capítulo 4, relacionada com uma ordem lexicográfica
entre os elementos.

5.3 Detecção de Nomes Ativos por Verificação Sintática

Um dos passos realizados na verificação de equivalências que se utiliza os algo-

iitmos de particionamento (Capítulo 3) é de percorrer o a fómafo compactado já
construído com o objetivo de encontrei os nomes afÍuos do processo. Os nomes afi-

uos são importantes para gerar o aufómafo compactado resumido (.Aut,.;), pois dois
p:'c'sãos P e Q em n--calculus somente são bi-similares se .4uf«.(P) N -Aut«,(Q).

Durante o estudo do nosso trabalho, concluímos que após aplicam o sistema de
normalização a um processo, podemos, em alguns casos, detectar nomes que não

podem ser ativos para o processo. Além disso, em alguns casos, podemos concluir
a inexistência de nomes inalados, isto é, o conjunto de nomes alados é o mesmo dos
nomes livres.

Detectar se um nome não é ativo a um processo está estritamente relacionado

à aplicação da Regra 9 do sistema de normalização proposto pela Definição 3.3 do
Capítulo 3. Ao encontrarmos um deadlock em um processo, separamos os nomes
/duras pertencentes a ações futuras não realizadas, e dependendo do contexto, esses
nomes podem não ser relevantes às demais partes do processo.

Exemplo 5.9 Seja n6 um processo de$nÍdo como

Eõ - (',z)(F«.'(««).mZ, l «(Ó).il«)

No Exemplo 5.9, podemos observar que o termo (Pa)=a.c(w).mb caracteriza um
dead/ocA pois a ação Fa não pode ser realizada. Clom isso, os nomes {a, ó, c} perten-

centes ao teimo, não seixo utilizados nas ações futuras do processo P6. Os nomes
a e b são utilizados no termo a(ó).ba em paralelo, e por isso, tornam-se nomes afd-

uos pata processo EÕ Entretanto, o nome c não é relevante ao processo Põ e não

teia influência durante seu processamento, caracterizando assim um nome {nafiuo.
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Desta forma, através de uma análise sintética (estrutural) de um processo podemos
caracterizar uma forma de detectar alguns nomes Jáures que não pertencem ao seu
conjunto de nomes afiuos.

Proposição 5.2 S'eya P um processo em r-ca/cuZus de$nádo como

p ' (u')(a.p' l Q: l Q: 1 ... 1 Q.)

ül" "o"-e z, f«/ q&e z C fn(P') - fn(Q:, Q,, ..., C2.), .e,á um no«.. {n«tido em P'

se o nome z jor um sujeito dü ação cl e

Q:lQ,l... c?. = o v z « n(Q:, Q,, ..., Q«)

Como lidamos com uma sintaxe do n--calculus reduzida, a qual não utiliza o
operador de malGA, podemos observar que o conjunto de nomes /jures e o de nomes
afÍuos só serão diferentes, se existir pelo menos um nome restrito no processo.

Deânição 5.1 Sda P um processo não nu/o em «--ca/cu/us, e NR(P) = (i,Zp)IPI.
Deriotaremos NR(P) em duas partes: (pZP) como bodas as resfráçães remanescentes

«pós NR(P), e IPI ««.. fo'í" " como«{çõ« p««/e/a. P PI l P 1 ... 1 Pn.

Proposição 5.3 Sega P um processo desci fo em n-ca/cuZus sem malGA ng. Se
NR(P) -.'dp)IPI, edp '"'ão an(P)

Através da Proposição 5.3, conseguimos em alguns casos, eliminar um passo in-
termediário da técnica de verificação que faz uso dos algoritmos de particionamento

em n--calculus. O passo que visa encontrar os nomes atados de urn processo pode ser

evitado quando encontramos expressões sem nenhum nome restrito. Além disso, as
Proposições 5.2 e 5.3, podem auxiliar no processo de detecção dos nomes afÍuos du-

rante o percurso realizado no autómato compactado gerado para o processo.

5.4 Protótipo de verá.ncação

Durante os estudos e pesquisa deste trabalho, foi implementado um protótipo no

qual utilizamos os algoritmos baseados em verificação por rehnamento de partições
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(Capítulo 3) e, também, sistemas de normalização e técnicas de prova por bi-
símulações up-fo(Capítulo 4).

Essa ferramenta, de verificação tem como objetivo estudar vantagens da junção
das duas abordagens. Através desse protótipo, utilizamos as técnicas de verificação
sintética no momento da construção dos autómatos dos processos. Ao gerar os desdo-

bramentos das transições do processo durante a construção do autómato, realizamos
uma verificação sintética entre os estados já atingidos durante o desdobramento com
a intenção de minimizam o número de estados do autómato.

A implementação desse protótipo, utilizando a linguagem C++, está disponível
em hhtp ://www . lcpd. i.me . usp . br/'mamori.m/vtubaina, onde podem ser encontra-

dos os códigos binários compilados para Windows, Linux, e Unix. Ela é constituída
de cerca de 12 mil linhas de código.

A construção do protótipo é parte fundamental deste trabalho de pesquisa, sendo

composto pelas técnicas já utilizadas em outros trabalhos de verificação em a--
calculus. Muitos estudos teóricos têm sido realizados nesta área de pesquisa em
verificação para n-calculus, porém poucas implementações são encontradas. Ge-
ralmente, protótipos são criados para a obtenção de novos resultados e melhor vi-

sualização da automação do processo de verificação. Isso tem ocasionado a não

reutilização de grande parte dos códigos encontrados nos vários trabalhos de pes-
quisa realizados em n--calculus por diferentes cientistas. O fato é que todo o processo
de leitura e parsÍng da especificação de um processo em n--calculus, bem como dis-

tinção de nomes /jures e rzomes Z)Duna e detecção das possíveis transições a serem
realizadas pelos processos foi implementado nesse protótipo, não sendo utilizados

códigos já existentes. Algumas codificações encontradas eram específicas não sendo
viáveis para o nosso trabalho. Neste caso, tornaria-se interessante uma biblioteca

contendo um ambiente de manipulação sintética e de simulação de processos descri-

tos em n-calculus no intuito de ajudar a confecção de novos protótipos para estudos
nessa área.

A ferramenta permite ao usuário definir processos em r-calcujus através da se.
c,i l i nt n ci n t nvn-t) wxx vv u z 4x vwlbvn

! cr.P ('X)P l PllP2
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la .P : Repli.cação de a.P
('x)P: Restrição do nome x em P

PilP2 : Composição Paralela

PREFIXOS a

ID : qualquer nome contendo letras (sem espaço);
IDI(ID2) : ação de entrada {dt({d2)

IDl<ID2> : ação de saída ídted2

Além de descrever processos, a ferramenta efetua as seguintes tarefas

8 Simula as transições de um processos

8 Detecta e visualiza nomes /áurea e nomes óound de um processo;

8 Aplica apenas o sistema de normalização em um processo, visualizando passo

a passo, as regras aplicadas e os resultados gerados na expressão;

8 Vei'iflca congruência, estrutural ente'e dois processos;

e Verifica bi-simulações tzp-fo entre dois processosl

e Gera o autómato final de transição do processo com desdobramento utilizando
apenas os nomes aliuosl

8 Gera o autómato final utilizando a verificação sintética durante os desdobra.
bentos;

. Imprime o autómato anal em formato .fc2 (Jack pool Set);

8 Imprime o autómato final em formato .dot (dotty Gtaph Editor)

A funcionalidade principal do protótipo é de possibilitar a descrição e utilização

simultânea das duas abordagens de verificação, tanto semântica (paiticionamento),
como sintática (congruência estrutural). No caso do nosso estudo, após entrai. com
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uma descrição do processo em n--calculus, o protótipo tem a capacidade de gerar o
autómato final resumido, levando em consideração apenas os nomes aliuos durante

os desdobramentos. Duas coimas podem ser utilizadas para isso: apenas gerar o
autómato final com buscas por processos semelhantes por mapeamento de nomes,
ou utilizando o sistema de normalização e técnicas de prova por bi-simulações up-to.

Para que possamos notar a diferença obtida nas duas abordagens, os arquivos

de saída podem ser visualizados com a ferramenta GraphViz (dot e dotty) l23, 241.

Com a ferramenta GraphViz, foram geladas as figuras em formato posfScrípf dos
exemplos mostrados na seção seguinte.

Além de visualizar os autómatos finais, podemos geral arquivos de saída para
esses autómatos em formato compatível com a ferramenta JackTooZ$ef j171. JackTo-

o/Sef é um ambiente que engloba várias ferramentas de especificação e verificação de

sistemas concorrentes l8, 1, 41. Ele utiliza, basicamente a abordagem semântica de

construção de autómato de transição e dos algoritmos de refinamento de partições.
Ao gerarmos arquivos de saída no formato FC2 l41, o qual é o formato nativo do
/ackToo/Seí, podemos verificar equivalências de bí-simulação entre os autómatos.

Com isso, nosso protótipo torna-se também uma ferramenta de verificação que pode
se beneficiar dos algoritmos de refinamento de pattições.

5.5 Exemplos e resultados obtidos

Nessa seção, mostramos o funcionamento do protótipo implementado para alguns

exemplos. Em cada exemplo dessa seção, iremos mostrar o processo de construção
dos autómatos utilizando a ferramenta implementada. Primeiro, apresentamos o

autómato final conforme o trabalho Original de Montanaii e Pistore l30j, e então
o autómato final utilizando o sistema de normalização e técnicas up-fo durante os
desdobramentos, como proposto no nosso trabalho.

Exemplo 5.10 7i ' (-'a)(a(z).a(z) l a(z).f l ãc.a(z) l ãc)

Inicialmente, conflguramos a feiiamenta para não realizar a junção das duas
técnicas, desabilitando o sistema de normalização e técnicas de prova up-fo.

VTUBAlFIA> setautcong off



89

No trecho abaixo temos as linhas de comandos com suas respectivas mensagens
quando descrevemos o processo Ti como entrada, e construímos seu autómato de
t I'n n ci p8 n

VTUBAINA> agent Tl=('a)(a(x).a(x) l a(x).x<b> 1 a<c>.a(x) l a<c>)
Agont (SOURCE) TI = ('a)(a(x).a(x) l a(x).x<b> 1 a<c>.a(x) l a<c>)

Agant (CURRENT) TI = ('#O)(#O(#3).#O(#4) 1 #O(#2).#2<b> 1 #0<c>.#O(#l) l #0<c>)
Frei Manos TI : c .b
Bound Nomes TI : a,x,x,x,x
Agent TI was built successfully!

VTUBAINA> createautomata auto T].
Active Naves : c . b

Automata auto was bui.].t succossfully!

VTUBAINÀ> printautdot auto testeloutl
Automata [autl] : Fito teste]out].dot vas created suçcessfully!

Logo após a entrada do processo Tt, cada nome recebe um índice (deBruijn)
e o processo é mostrado para o usuário após esta conversão. Os nomes Ziüres, e
nomes bound também são apresentados. Pala melhor entendimento do processo
apresentamos os zzomes óound por índices #{, deixando os nomes /jures representados

pelos seus nomes originais (diferente da notação original que adota números pata os
nomes livres e nomes bohndb.

Durante a construção do autómato, a ferramenta detecta e mostra os nomes
ativos para o processo Tt. O comando ''pri.ntautdot al saidal.dot" faz com

que o arquivo saidal.dot se.la gerado. Este arquivo é utilizado pela ferramenta

doft3/ (GraphViz) para gerar a Figura 5.6 que mostra o autómato construído pela
ferramenta

Ao configurarmos a ferramenta para utilizei' o sistema de normalização e técnicas

de prova up-fo na construção do autómato durante os desdobramentos,

VTUBAINA> setautcong on
automata creation was set to use congruence!

temos, então, a seguinte scção

VTUBAlfIA> agent Tl=('a)(a(x).a(x) l a(x).x<b> 1 a<c>.a(x) l a<ç>)
Agent (SOURCE) TI = ('a)(a(x).a(x) l a(x).x<b> 1 a<c>.a(x) l a<c>)
Agent (CURRENT) TI = ('#O)(#O(#3).#O(#4) 1 #O(#2).#2<b> 1 #0<c>.#O(#l) l #0<c>)
Free Manes Tl: c ,b
Bound }lames Tl: a,x,x.x,x
Agent TI was built successfully!
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''m)(wqw4) l io(#z).mó> 1 io(#i
l#3).#O(#4) l có> 1 #O«>.Jl0(#l »

c':b>

#O(a).Í(X#4) l #0<c>.#O(#

Automata autl transition generated by VTUB AINA.

Figura 5.6: Autómato do processo TI construído através do protótipo implementado
sem buscas sintéticas durante os desdobramentos.

VTUBAINA> CJ:eateautomata aut2 TI
NORMALISATION TULE 9 ACHIEVED: TI = ('#O)(#2<b>)
NORlÍALISATION RALE 5 ACHIEVED:
TI = ('#O)(#2<b>)

TI : #2<b>
llORMALISATIOFI BULE 9 ACHIEVED: TI = ('#O)(#2<b>)
NORA.tALISATION RALE 5 ACHIEVED:
TI = ('#O)(#2<b>)

TI : #2<b>
Active games : c . b

Automata auto was bui]t successfu].ly!

VTUBAINA> printautdot aut2 testelout2
automata [aut2] : File teste]out2.dot vas created successfully!

O autómato aut2 construído pela ferramenta é mostrado na Figura.5.7

Percebemos que com a utilização das técnicas de verificação sintética foi obtida.

uma redução significativa do número de estados e transições do autómato final

Exemplo 5.11 T2 ' (''z)(-.',)(''«-)(Z«.©a.ãr l .«(u).Ea l ãa.E« l z(u) l 2«.,(u).ãb)
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#o(#3).#o(H) l #o(n).#2<b> 1 #o<c>.#o(#l) l #o«>

tau tau tau tau

IKX#Z).#2<b> 1 #O«>.#O(# lf0(#3).#O(W) l c<b> 1 #O«>.#(X#i»

tau tau

)X#lXm) l c<b> 1 #(X#i»tau 3'poX#o(#3).#o(m) l #o<ç>.#o(#i

tau

STOP!

Automata aut2 transition generated by VTUBAINA.

Figura 5.7: Autómato do processo Ti utilizando verificação síntática

No Exemplo 5.11, o processo T2 é definido. Novamente, utilizaremos a nossa fer-

ramenta para construir o autómato para o processo T2. A seção de teste é mostrada
a seguir. Ptimeíro construímos o autómato sem utilizar a busca sintética durante
os desdobramentos.

VTUBAINA> setautcong off
automata creation was set to not use congruence!

VTUBAINA> agent T2=('x)('z)('v)(z<a>.v<a>.a<x> 1 w(u) .x<a> 1 z<a>.a<x>.x<a> 1 z(u) l z<a>.z(u).a<b>)
Agent (SOURCE) T2 : ('x)('z)('v)(z<a>.v<a>.a<x> 1 w(u).x<a> 1 z<a>.a<x>.x<a> 1 z(u) l z<a>.z(u).a<b>)
Agent (CURRENT) T2 = ('#0)('#l)('#2)(#l<a>.#2<a>.a<#O> 1 #2(#5).#O<a> 1 #l<a>.a<#0>.+0<a> 1 #l(#4)
#l<a>.#l(#3).a<b>)
Free I'lemes T2: a, b
Bound Naves T2: x,z,w,u,u, u
Agent T2 was built successfully!

VTUBAllIA> createautomata aut3 T2
Active l-lajes : a, b
Automata aut3 uas built successfully!
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VTUBAlINA> pri.ntautomata aut3 teste2outl
automata [aut3] : Fi]-e teste2out].dot was created successíully!

O autómato aut3 gerado é ilustrado pela Figura 5.8

'n)r# 1)("+2)(#l<».f&o, aiPO. l #X#s) io<» 1 n<» a-ob.o<» 1 +i(n) l n<o',#l(#3) !g:l

l #2(+S) H-ca>

,'#b l f2(#s ('cOXa db l+O<s> 1 a<b)

a;b>

+O<» 1 a<»

'#o)("n)('#H#2<».a'#o. l #2(+S) +O-(o' l fl<».a'3b.O<o l +l<o. õl(p3)SEI 'nX'#1)("+2)(#l<».fko a l fX S) #o<ü' l fl<o. a #O H<o. l pi(nl=E:.

IEX"#iX nnXÍi<» #2<» a<«» 1 f2(f5) fo':» l a<#0> p0<o, l #t<o-#i(f3)!g!

IXa «b- 1 +0<» 1 #l<s>, x#0> #0<o l fl<ü>p. +1(+3)

XÓO<» 1 #l<o.. a-db.H<» 1 fl<» n(#3) a<b

.Clix'+2)(#í<» f2<o. a da> 1 p2(#s).+o<o. l n<» 1 #l<».nF!!ad>

Autolmta aut3 tmnsition genaated by VTUBAINA

Figura 5.8: Autómato do processo Ta construído sem utilizar buscas sintéticas du
unte os desdobramentos.

A seção de teste rodada pelo protótipo para a construção do autómato do pro-
cesso T2, utilizando o sistema de normalização e técnicas tzp-fo, pode ser vista como
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segue

VTUBAINA> setautcong on
automata creation was set to use congxuence!

VTUBAINA> agent T2=('x)('z)('v)(z<a>.v<a>.a<x> 1 v(u).x<a> 1 z<a>.a<x>.x<a> 1 z(u) l z<a>.z(u).a<b>)
Agent (SOURCE) T2 = ('x)('z)('v)(z<a>.v<a>.a<x> 1 u(u).x<a> 1 z<a>.a<x>.x<a> 1 z(u) l z<a>.z(u).a<b>)
Agent (CURRENT) T2 = ('#0)('#l)('#2)(#l<a>.+2<a>.a<#0> 1 #2(#5) .#0<a> 1 #l<a>.a<#O>.+0<a> 1 #l(#4) 1#l<a>.#í(#3).a<b>)
Free Manes T2: a,b
Bound Manes T2: x.z.w.u.u.u
Agent T2 was built succossfully!

VTUBAINA> createautomata aut4 T2

f10RMALISAT10N TULE 9 ACHIEVED: T2 = ('#0)('#l)('#2)(#2<a>.a<#0> 1 #2(+5) .#0<a> 1 a<b>)
NORMALISATION RALE 5 ACHIEVED:
T2 = ('#0)('#l)('#2)(#2<a>.a<#0> 1 #2(#5).#0<a> 1 a<b>)

T2 = ('#O)('#2)(#2<a>.a<#O> 1 #2(#5) .#0<a> 1 a<b>)
NORlIALISAT10N RULE 9 ACHIEVED: T2 = ('#0)('#l)('#2)(#2(#5) .#0<a> 1 a<#0>.#0<a> 1 a<b>)
NORMALISAT10N RALE 9 ACHIEVED: T2 = ('#O)('#l)('#2)(a<#O>.#O<a> 1 a<b>)
NORlÍALISATION RULE 5 ACHIEVED:
T2=('#0)('#l)('#2)(a<#O>.#O<a> 1 a<b>)

T2 = ('#O)('#l)(a<#0>.#0<a> 1 a<b>)
NORlÍALISATION RUDE 5 ACHIEVED:
T2 = ('#O)('#l)(a<#0>.#0<a> 1 a<b>)

T2 = ('#O)(a<#O>.#0<a> 1 a<b>)
NORMALISATION TULE 5 ACHIEVED:
T2 = ('#O)('#2)(a<#0> 1 #0<a> 1 a<b>)

T2 = ('#O)(a<#0> 1 #0<a> 1 a<b>)
NORMALISÂTION RULE 5 ACHIEVED:
r2 = ('#O)('#2)(a<#0> 1 #O<a>)

T2 = ('#O)(a<#0> 1 #0<a>)
NORA.tALISATION R(JLE 5 ACHIEVED :

T2 = ('#0)('#l)('#2)(a<#0> 1 #O<a> 1 #l<a>.a<#0>.#0<a> 1 #l<a>.#l(#3) .a<b>)

T2 = ('#O)('#l)(a<#0> 1 #O<a> 1 #í<a>.a<#0>.#O<a> 1 #l<a>.#l(#3).a<b>)
P10RMALISAT10N RALE 9 ACHIEVED: T2 = ('#0)('#l)('#2)(#2<a>.a<#0> 1 #2(#5).#0<a> 1 a<b>)
NORMALISATION TULE 5 ACHIEVED:
T2 = ('#O)('#l)('#2)(#2<a>.a<#0> 1 #2(#5).#0<a> 1 a<b>)

T2 = ('#0)('#2)(#2<a>.a<#0> 1 #2(#5) .#0<a> 1 a<b>)
NORttALISAT10N BULE 9 ACHIEVED: T2 = ('#0)('#l)('#2)(#2(#5) .#0<a> 1 a<#0>.#O<a> 1 a<b>)
f10RlIALISAT10N RULE 9 ACHIEVED: T2 = ('#0)('#l)('#2)(a<#O>.#0<a> 1 a<b>)
NORFlIALISATION RUDE 5 ACHIEVED:

T2 = ('#O)('#l)('#2)(a<#0>.#0<a> 1 a<b>)

T2 = ('#0)('#l)(a<#0>.#0<a> 1 a<b>)
NORMALISATION RULE 5 ÂCHIEVED:
T2 = ('#0)('#l)(a<#0>.#0<a> 1 a<b>)

T2 = ('#O)(a<#0>.#O<a> 1 a<b>)
NORMALISATION RULE 5 ACHIEVED:
T2 = ('#O)('#2)(a<#0> 1 #0<a> 1 a<b>)

T2 = ('#O)(a<#0> 1 #0<a> 1 a<b>)
NORltALISATION RULE 5 ACHIEVED:
T2 = ('#O)('#2)(a<#0> 1 #0<a>)

T2 = ('#O)(a<#0> 1 #0<a>)
NOR14ALISATION RtJLE 5 ACHIEVED
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T2 = ('#0)('#l)('#2)(a<#0> 1 #0<a> 1 #l<a>.a<#O>.#0<a> 1 #l<a>.#l(#3).a<b>)

T2 = ('#0)('#l)(a<#0> 1 #0<a> 1 #l<a>.a<#0>.#0<a> 1 #l<a>.#l(#3).a<b>)
A ct íve Manes : a. b
Automata aut4 was bui.It successfully!

VTUBAINA> printautomata aut4 testo2out2
automata [aut4] : File teste2out2.dot vas created successfully!

Novamente, conseguimos fazer com que o número de estados do autómato fi-

nal seja reduzido. Durante os desdobramentos do processo T2, alguns estados são
detectados congruentes através do sistema de normalização. Em outros casos, foi
necessário efetuar algumas transições para se chegam a verificar a congruência. A
técnica de bi-simulação up-fo composição paralela é aplicada durante os desdobra-

mentos. Os estados descritos em borda dupla,, na Figura 5.8, caracterizam os pares
de processos sobre os quais foi possível aplicar a técnica de bí-simulação up-fo Clom-
posição Paralela. A Figura 5.9 mostra o autómato final utilizando a verificação
sintática conjuntamente.

Exemplo 5.12 T3 ' (,'a)(«(z).«(:«) l a(z).FZ, l ac.a(:«) l M l b(.«))

No Exemplo 5.12, definimos o processo 7s como um extensão do processo Ti
(Exemplo 5.10), sendo sua diferença o acréscimo do termo b(to) em paralelo. O
termo b(w) faz éom que transições tenham que sei geradas para todos os nomes
atados do processo elevando assim o número de estados do autómato.

VTUBAINA> setautcong off
automata creation was set to not use congruente!

VTUBAINA> agent T3=('a)(a(x).a(x) l a(x).x<b> 1 a<c>.a(x) l a<c> 1 b(v))
Agent (SOURCE) T3 = ('a)(a(x).a(x) l a(x).x<b> 1 a<c>.a(x) l a<c> 1 b(v))
Agent (CURRENT) T3 = ('#0)(#O(#4).#O(#5) 1 #o(#3).#3<b> 1 #0<c>.#O(#2) 1 #0<c> 1 b(#l))
Free manes T3: b. c
Bound Nomes T3: a,v,x,x,x,x
Agent T3 was built successfully!

VTUBAINA> createautomata aut5 T3
Active games : b, c

Automata auto was built successfully!

VTUBAllIA> printautdot aut5 teste3outl
automata [aut5] : File teste3out].dot was created successful-lyl

Avivando o sistema de normalização e técnicas ap-fo, temos a seção de teste
abaixo.
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».#2<a>.a<#(» l #2(#5).#O<o l #l<a>..a<#O>.#O<a>

(«OXA#2)(#2<a>.a<#O> 1 #2(#5).#O<» 1 a'6â.

(«Q('<#o>.#o<a> 1 a'JÜD ..) <:.(WQ('#2)(#2<o'.a<#o> 1 #«#5).1fo<a4.

:#b \.,.6.

+O<» 1 ,<b>..) (.(«#O)a<#O>.#0<0.

Kb» \ #O«». / ,«-0»

#O<a>

#0<o.

S'lDP!

Automata aut4 transitio

utõmato do processo T2 utilizando verificação sintática

"#0)("#l)("#2)(#l< l #l(#3).aó>

n generated by VTUBA]NAnerale y

Figura A
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Figura 5.10: Autómato do processo 73 construído sem utilizar buscas sintéticas
durante os desdobramentos.

VTUBÂINA)' setautcong on
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tau

) <

bO) tau

b(n) b(c

<c<b> 1 #qm»tau

'#O)(#O(#4).n(#S) l #O(#3)#3'b> 1 #O«>.AO(í2) l #O«>!yW l

gPO)(#O(H) l #O(#3J#3'õ> 1 #O«>.m(#2) l b(i?!2 .( l éo(w3)#3'ó> 1 éo«>.lo(m) l io 1»2. .( HX#S) l cÓ> 1 m<r>.êO(#2) l b(#l!

b®)

.( )p3ó> 1 #o«>.?É1122..) l=1...C#oXpo(H) lc'õ> 1 õo(#2) l t'(lri» .( mmX#0(ía).»(#S) lc<b> 1 #O«>.#O(#2)} .CPOXPO(#4)ÕO(H) l #o«>.#o(#2) l Ü(e!&

'$Ü / Kà /~qmà

.fõoX#o(m) l#o(#2) l t'(#i)} ('#0X#0(WÍ).#O(#S) l #0a>.#O(#a}

Automata aut6 transition generated by VTUBA]NA

Figura 5.11: Autómato aut6 do processo Ts utilizando verificação sintética

automata creation vas set to use congruente!

Agent (SOURCE) T3 = ('a)(a(x).a(x) l

Agent (CURRIWT) T3 = ('#0)(#O(#4) .#O(#5) 1 #O(#3).#3<b> l
Free I'laje s T3: b. c
Bound games T3: a,v,x,x,x,x
Agent T3 was built successfully!

VTUBAINA> agent T3=('a)(a(x).a(x) l a(x).x<b> 1 a<c>.a(x) l a<c> 1 b(w))
Agent (SOURCE) T3 = ('a)(a(x).a(x) l a(x).x<b> 1 a<c>.a(x) l a<c> 1 b(v))

#O<c>.#O(#2) 1 #O<c> 1 b(#l))

VTUBAINA> createautomata aut6 T3
FIORlqALISATIOFI RUDE 9 ACHIEVED: T3 = ('#O)(#3<b>)
NORltALISATION RALE 5 ACHIEVED:
T3 = ('#O)(#3<b>)

T3 : #3<b>
NORlüLISATIOFÍ RULE 9 ACHIEVED
MORE.ÍALISATIOFI RALE 5 ACHIEVED
T3 = ('#O)(#3<b> 1 b(#í))

T3 ('#O)(#3<b> 1 b(#í))

T3 = #3<b> 1 b(#l)
}lORlaLISATION RALE 9 ACHIEVED
NORF{ALISATION RULE 5 ACHIEVED
T3 = ('#O)(b(#l))

T3 ( '#O) (b (#l) )
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T3 = b(#l)
NORliALISATION RULE 9 ACHIEVED: T3 = ('#O)(#3<b>)
NORA'tALISATION RULE 5 ACHIEVED:
T3 = ('#O)(#3<b>)

T3 : #3<b>
NORA,ULISATION RUDE 9 ACHIEVED: T3
NORMALISATION RALE 5 ACHIEVED:
T3 = ('#O)(#3<b> 1 b(#í))

('#0)(#3<b> 1 b(#Í))

T3 = #3<b> 1 b(#l)

FIORMALISATIOll TULE 9 ACHIEVED: T3 = ('#O)(b(#l))
NORMALISATION RALE 5 ACHIEVED:
T3 = ('#O)(b(#l))

T3 = b(#l)
Act ive Manes : b. c
Automata aut6 was built successfully!

VTUBAINA> príntautdot aut6 teste3out2
automata [aut6] : Fi]e teste3out2.dot was created successfully!

Exe«:plo 5.13 T4 ' (-.'z)(?7z l E+« l y(z).z(u))

O Exemplo 5.13, ilustra o caso em que a ferramenta não consegue detectar ne.
nhum par de estados congruentes. Ambos os autómatos finais construídos são iguais,
pois não foi possível realizar uma redução do número de estados

VTUBAINA> setautcong off
automata creation was set to not use congruence!

VTUBAINA> agent T4=('x)(y<x> 1 x<w> 1 y(z) .z(u))
Agent (SOURCE) T4 = ('x)(y<x> 1 x<v> 1 y(z).z(u))
Agent (CURRENT) T4 = ('#0)(y<#O> 1 #O<w> 1 y(#l).#l(#2))
Free manes T4: y,v
Bound Manes T4 : x.z.u
Agent T4 was bui].t successfully!

VTUBAINA> createautomata aut7 T4

A ct ive games : b. c
Active Manes: y, w
Automata auto was bui.It successfully!

VTUBAINÂ> printautdot aut7 teste4outl
automata [aut7] ; Fi]e teste4out].dot was created successfully!

A seção de teste após conflgurat a ferramenta para utilizar a verificação sintética,
tem saída al)áloga à anterior

VTUBAlF{A> setautcong on
automata creation was set to use congruente!

VTUBAINA> agent T4=('x)(y<x> 1 x<w> 1 y(z) .z(u))
Agent (SOURCE) T4 = ('x)(y<x> 1 x<w> 1 y(z).z(u))
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Automata aut7 tmnsition generatcd by VTUBAINA.

Figura 5.12: Autómato aut7 do processo Ta sem verificação sintática

Agent (CURRENT) T4 = ('#0)(y<#0> 1 #0<w> 1 y(#l).#l(#2))
Free Manes T4: y,w'
Bound Manes T4: x.z.u
Agent T4 was built successfully!

VTUBAINÀ> createautomata aut8 T4
Active Naves : b. c
Active Manes : y, w
Automata aut8 was built successfully!

VTUBAINA> printautdot aut8 teste4out2
automata [aut8] : Fi]e teste4out2.dot was created successfully!

5.6 Conclusão

Neste capítulo, apresentamos uma junção de duas técnicas de verificação em
n--calculus vistas durante este trabalho. No Capítulo 3, apresentamos uma forma

de verificação ati'avés de análise sintática baseada em sistemas de normalização e

técnicas de prova por bi-simulações ap-fo. O Capítulo 4 detalha a abordagem de



100

#0<w> 1 y(# l) + l(#2»

Hw)

l +0<«o l w(#2»

w(w) l w(fS) #5(f6) #S(w) Ky) y(fS)

K6)y(w)

Autoinata auto tiansition gcnemtcd by VI'UBAINA.

Figura 5.13: Autómato aut8 do processo Ta utilizando a verificação sintética

veri6cação através da construção de autómatos de transição (algoritmos de refina-
mento de partições).

Apesar das duas abordagens serem diferentes, pois uma trabalha sob o ponto de
vista sintático e a outra sob o aspecto semântico, podemos ter um benefício com o

uso conjunto das duas abordagens. Cromo foi mostrado neste capítulo, o processo
de construção do autómato de tra.nsição pode sei enriquecido com a abordagem de
\feri f;rn r n cine atinaYWV uxxz vwv h uwq

No trabalho original de Montanari e Pistore foi apresentada uma forma de cons-

truir o autómato pala processos em r-calculus de coima a reutilizar os algoritmos jú

existentes para outras álgebras de processos como CCS. Um dos problemas enfren-

tado pelos autores está relacionado à explosão exponencial do número de estados

promovida pelo cálculo de pt'ocessos (a--calculus). Para lidar com este problema, foi
proposta a construção do au ómafo compactado, o qual agrega, em sua estrutura,
ful)ções de mapeamento de nomes com o objetivo de reduzir a um único estado todos
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os que são sintaticamente iguais via um mapeamento de nomes.

Podemos então, enriquecem essa busca por estados que são sintaticamente iguais
via um mapeamento de nomes, utilizando para isso as técnicas de verificação sintática
apresentadas pelo Capítulo 3. Através de sistemas de normalização e técnicas de
verificação por provas de bi-simulações up-fo, podemos, em muitos casos, reduzir
ainda mais o autómato de transição construído (o mapeamento de nomes é um
caso particular da técnica de bi-simulação up-fo). Como a verificação é baseada na

congruência estrutural entre os processos, toda a funcionalidade dos algotitmos de
construção do autómato propostos por Montanari e Pístore são preservados.

Além de uma possível redução do autómato, conseguimos, em alguns casos, de-

tectar sintaticamente os nomes afiuos de um processo (ou estado do autómato). Este
fato toma-se interessante pois evita u m passo a mais no algoritmo original, necessário

para encontrar os norrzes alados que são importantes pata gelar o autómato final. A
detecção dos nomes atiüos de um processo por análise sintética falha quando temos

processos com capacidade de exportar nomes bourzd através de suas reconfigurações.

Para melhor observar o comportamento dessa abordagem de verificação que se

beneficia da junção das duas técnicas apresentadas, foi implementado um protótipo
de verificação. Através de seçõcs de testes para alguns exemplos de processos descri-

tos em n--calculus, podemos observar que em alguns casos essa junção gera resultados
interessantes.

Nesse protótipo, utilizamos os algoritmos originais propostos pelos autores dos

respectivos trabalhos, descritos nos Capítulos 3 e 4. Funcionalidades de simulação de

um processo e também de geração de arquivos de saída com interface para aplicações

de visualização de autómatos também foram implementadas nesse protótipo.

Com relação aos testes realizados e apresentados neste trabalho, não utilizamos

especificações de processos reais, sendo apenas considerado exemplos, nos quais a
nossa abordagem proposta poderia ser melhor compreendida e ilustrada. Com isso,

nossa análise sobre o comportamento desta abordagem é apenas parcial, sendo ne-
cessário estudos e testes mais aprofundados com o intuito de obter resultados mais
precisos.

Algumas das caracterizações apresentadas durante nosso trabalho, como poi
exemplo, a detecção dos nomes atiuos através uma análise sintética, e nov&s for-
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mas de detecção de dead/ocX;s utilizadas no sistema de normalização, não foram
provadas, e também devem ser futuramente avaliadas e estudadas.

No capítulo seguinte, concluímos nosso trabalho discutindo aspectos que não
foram abordados nessa dissertação que podem vir a enriquecer essa pesquisa.



Capítulo 6

Conclusão e Trabalhos Futuros

Neste capítulo, descrevemos algumas considerações finais sobre o trabalho de pes-

quisa desenvolvido, comentando sobre os resultados obtidos e também sobre possíveis
trabalhos futuros relacionados com o assunto abordado.

6.1 Conclusão

Atualmente, muitos estudos têm sido realizados na área de verificação de sistemas

concorrentes com reconfiguração dinâmica dos processos (agentes móveis). Algumas

ferramentas foram desenvolvidas para automatizar a tarefa de verificação, como
[42, 13, 18, 14].

O trabalho de pesquisa, aqui descrito, consiste no estudo de melhorias das fer-
ramentas de verificação que utilizam a abordagem de construção de autómatos de
transição, e algoritmos de refinamento de partições para o n-calculus. O interesse

principal do trabalho foi o de tentei utilizar as técnicas de verificação sintética,
como sistemas de normalização e de provas por bi-simulações up-fo estudadas pot

Sailgiorgi em l37, 38), e implementadas por Hirschkofr em j18, 191 nos algoritmos de
particionamento em n--calculus.

Durante o trabalho, estudamos duas abordagens diferentes que automatizam a
tarefa de verificação de equivalências entre processos descritos em a--calculus. A

abordagem de construção de autómatos de transição e uso de algoritmos de refina-
mento de partições segue um forma de veliflcação que considera o aspecto semântico.

103
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Ao contrário dessa, a verificação através de sistemas de normalização e técnicas de
provas por bi-simulações up-fo caracteriza-se por utilizar uma análise sintática das

expressões. Sob o ponto de vista de classes de equivalência, a verificação sintética
(congruência estrutural) é mais "forte" se comparada à verificação semântica, e

engloba um conjLmto menor de processos pertencentes a uma mesma classe de equi-
valência.

Apesar de tratar de formas diferentes de verificação, estudamos uma forma de
nos beneficiaimos de verificações sintéticas durante a construção dos autómatos de

transição para um processo em n--calculus. Através de um protótipo de verificação, o
qual foi implementado utilizando as duas técnicas estudadas, conseguimos preservar

toda funcionalidade dos algoritmos de construção de autómatos propostos, e obter
vantagens ao gerar um autómato mais compacto em alguns casos específicos.

Nosso estudo também mostra ser possível detectar, de forma antecipada, os
nomes alÍuos de um processo descrito em a-calculus sem que sda necessário construir

todo o autómato de transição. Esta detecção pode ser realizada através de uma

análise sintética do processo, procurando por nomes privados que levam um processo

a entrar em deadZocA e não mais utilizar os nomes /jures pertencentes a suas ações
futuras (os nomes ánafiuos). Em casos onde uma possível reconfiguração do processo

pode levar um nome bound a ser exportado, esta detecção falha, não sendo possível
encontrar os nomes afiuos.

A detecção dos nomes afiuos por análise sintática evita realizam um passo in-
termediário proposto nos algorítmos para a construção dos autómatos de transição
para processos em n- calculus.

A contribuição de nosso trabalho visa mostrar a possibilidade de utilizarmos

um conjunto de técnicas diferentes de verificação de equivalências, nas quais os
estudos científicos geralmente são aplicados isoladamente, sendo tratadas de forma

separada uma da outra. Além disso, muitas questões puderam ser extraídas durante

a realização desse trabalho e que podem levar a discussões futuras, e novos trabalhos
sobre o assunto. Algumas delas são comentadas a seguir.
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6.2 Trabalhos Futuros

Na construção do autómato de transições para processos em a--calculus, existe
uma preocupação em enconttai processos sintaticamente semelhantes através de um

mapeamento de nomes durante os desdobramentos das transições. Foi este fato que
nos levou ao interesse em um estudo da possibilidade de juntar as duas técnicas e

enriquecer esta busca fazendo uso das regras de congruência estrutural e das técnicas
desenvolvidas por Sangioigi.

Para este estudo, implementamos as duas técnicas em questão em um protótipo
de verificação. Na construção dos autómatos de transição, foi utilizada a técnica
proposta por Montanari e Pistore em 1301, na qual a semântica EarZg/ é utilizada.
Baseado nesse trabalho, uma nova caracterização da construção de autómatos para
processos em n--calculus considerando outras semânticas e caracterizações de Bi-
simulação Open foi proposta em l35j.

A Bi-simulação Open foi proposta por Sangiorgi para caracterizar uma con-

gruência entre processos sob o ponto de vista semântico. Acreditamos que a junção
das duas técnicas proposta em nosso trabalho de pesquisa também possa ser usada

para a construção do autómato de transição em outras semânticas, podendo ser
utilizada também no auxílio de verificação de bi-simulações Open. Este é ainda um
tópico a ser estudado.

Outras questões levantadas durante nossa pesquisa e que merecem um estudo
aprofundado são:

e A não utilização do operador de ieplicação na ferramenta sintética causou uma

perda significante da funcionalidade da técnica de prova por bi-simulações up
ío composição paralela. Isto porque o uso da replicação nos leva a lidar com

processos de controle infinito de estados, para os quais não conseguimos gerar

seus autómatos de transição. Entretanto, podemos isolar a descrição de um
processo P em duas partes: w(P) e p(P). O termo u(P) denota expressões

que utilizam o operador de replicação u(P), e p(P) como a paire onde não se
faz necessário replicação

P'ylPlllP2

u(P) = IPlllP2

IPt PÊ+i l ... ,f'L onde

!P# P(P)
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Neste caso, uma alternativa pala o problema seria realizar a construção do
autómato apenas para p(P). Ao realizarmos a verificação de P com um outro
processo Q, aplicaiíamos o algoritmos de particionamento entre os autómatos
construídos para ambos considerando apenas p(P) e p(Q). Caso tenhamos

p(P) -' p(Q), verificamos, então, através das técnicas de prova sintática por
bi-simulações up-fo, se «,(P) ,- «,((2).

e Apesar de termos defin:ido uma caracterização que torna possível a detecção
dos morres aZÍuos de um processo através de uma análise sintética, em al-
guns casos, a utilização dessa caracterização não poderá detectar o conjunto
completo dos morres afÍuos. Este fato está relacionado ao problema de recon-
figuração dinâmica dos processos produzido pelas ações de entrada. Estudos
teóricos sobre este aspecto podem ser interessantes para automatização da
detecção dos nomes afiuos de um processo através de análises sintáticas.

Algumas das caracterizações propostas durante nosso trabalho não foram pro-
vadas, e podem ser incluídas como parte deste trabalho teórico. Além disso,
os insultados obtidos durante esse trabalho, nos leva-nos a acreditar em carac-

terizações mais abrangentes que as propostas por nós.

B Foi visto que a utilização de sistemas de normalização e de técnicas de prova

up-fo durante os desdobramentos das transições na construção do autómato,
pode, em certos casos, reduzir o número de estados do autómato. Como
nosso trabalho não tinha como objetivo estudar aspectos de complexidade de

tempo para esta nova abordagem utilizada, estudos relacionados a este tópico
podem trazer informações interessantes sobre o esforço computacional na nova

abordagem. Além disso, pode-se querer saber o quão próximo do autómato
mínimo chegamos com esta nova abordagem.

8 Seções de testes envolvendo processos em n--calculus que descrevem sistemas

reais, ou especificações de casos mais robustos, podem sei interessantes para
recolher informações sobre aspectos t'elacionados aos benefícios gerados pela
abordagem proposta na prática.

B Com o objetivo de apenas recolher informações iniciais sobre uma possível
junção das duas técnicas, optamos por uma sintaxe deduzida do n--calculus, sem
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o operador de mafcà. l.'orça-se interessante estudos da abordagem proposta

para processos representados utilizando a sintaxe completa do n--calculus.
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