Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Aryldo Gentil Russo Junior

Estudo da utilização do Método Event-B no desenvolvimento de
software para sistemas críticos metroferroviários

!
!
!
!
!
!

São Paulo
2012
!

Aryldo Gentil Russo Junior
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Estudo da utilização do Método Event-B no desenvolvimento de software para
sistemas críticos metroferroviários.
!

!

!

!

!

Membros!da!Banca!Examinadora:!

!
!
!
!
!
Dissertação!de!Mestrado!apresentada!ao!
Instituto!de!Pesquisas!Tecnológicas!do!Estado!de!
São!Paulo!;!IPT,!como!parte!dos!requisitos!para!a!
obtenção!do!título!de!Mestre!em!Engenharia!da!
Computação!
!
!
!
Data!da!aprovação!____/_____/_______!
!
!
___________________________________!
Prof.!Dr.!Paulo!Sérgio!Muniz!Silva!(Orientador)!
IPT!–!Instituto!de!Pesquisas!Tecnológicas!do!
Estado!de!São!Paulo!
!
!
!
!
!
!
!

!
Prof.!Dr.!Paulo!Sérgio!Muniz!Silva!(Orientador)!
!
!
!
IPT!–!Instituto!de!Pesquisas!Tecnológicas!do!Estado!de!São!Paulo! !
!
Prof.!Dr.!Jorge!Luis!Risco!Becerra(Membro)!
USP!;!Universidade!de!São!Paulo!
!
Dr. José Antonio Fonseca (Membro)!
Alstom!Transporte!do!Brasil!

!

!

Aryldo Gentil Russo Junior

Estudo da utilização do Método Event-B no desenvolvimento de
software para sistemas críticos metroferroviários.

Dissertação de Mestrado apresentada ao
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre
em Engenharia da Computação.
Área de
Software

Concentração:

Engenharia

de

Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva
!
!
!
!

São Paulo
Agosto/2012

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
R969e

Russo Junior, Aryldo Gentil
Estudo da utilização do método Event-B no desenvolvimento de software para
sistemas críticos metroferroviários. / Aryldo Gentil Russo Junior. São Paulo, 2012.
72p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Engenharia de Software
Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Muniz Silva

1. Método Event-B 2. Engenharia de software 3. Requisitos de software 4.
Transporte metroferroviário 5. Segurança 6. Tese I. Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Centro de Aperfeiçoamento Tecnológico II.
Título
12-70

CDU

004.41:656.2(043)

Dedicatória

A minha motivação pessoal para o desenvolvimento deste trabalho foi aumentar
meu conhecimento, simplesmente, e nada mais. Eu dedico este trabalho árduo aos
meus filhos que, vendo o esforço do pai, espero, se dediquem sempre a busca incessante de conhecimento que me consome.
Dedico a minha esposa, para que ela nunca se acomode, e corra atrás do seus
sonhos.
Aos meus pais, por plantarem em mim, desde cedo, está loucura insana da curiosidade, o que me faz não parar de buscar o conhecimento necessário para poder
conceder respostas as perguntas que aparecem sempre no dia a dia.
E, dedico também, a um casal de grandes amigos que, infelizmente, não estão
mais entre nós, Ana Maria e Flávio Godoy, simplesmente, porque sim.

Agradecimentos

Agradeço aos meus filhos e a minha esposa por entenderem meu objetivo e suportarem meu mau humor e cansaço durante os momentos mais difíceis do desenvolvimento desta dissertação.
Agradeço também aos meus pais por entenderem a situação e permitirem minhas
faltas frequentes.
Agradeço a CPG por me conceder o prazo necessário para a finalização deste
trabalho.
E não poderia deixar de agradecer meu amigo e orientador Prof. Dr. Paulo Sérgio
Muniz Silva que me apoiou em todas as minhas decisões e me auxiliou de todas as
formas para que eu atingisse meu objetivo, o conhecimento.
Por fim, agradeço também aqueles que não acreditaram em mim por um motivo
ou outro, porque isso também me deu forças para provar que estes estavam errados!!

Resumo

Sistemas de transporte de massa são considerados um dos mais eficazes e eficientes no transporte público, tanto sob ponto de vista da população, quanto das entidades governamentais. Dentre eles, o meio metroferroviário se destaca pela velocidade
no transporte, conforto, número de pessoas transportadas, dentre outros fatores. Porém, para que esses meios sejam efetivos, eles devem proporcionar o transporte de
forma segura. Para garantir tal segurança, diversas normas foram criadas, algumas
de aspecto geral, como é o caso da IEC 61508 e outras dedicadas a um domínio específico, caso da IEC 62279, dedicada ao domínio metroferroviário. Estas normas sugerem que, para determinados níveis de segurança, métodos formais sejam utilizados
durante o processo de desenvolvimento para garantir que determinadas características de segurança sejam alcançadas. Atualmente o processo de desenvolvimento tradicional não adota tais formalismos, como procedimento padrão de desenvolvimento,
buscando, de outras maneiras, o atendimento aos requisitos constantes nas normas.
Neste trabalho é apresentado um estudo da utilização do método formal Event-B, no
processo de desenvolvimento de sistemas críticos aplicados a área metroferroviária,
para auxiliar a detecção precoce de ambiguidades e inconsistências na fase de especificação de requisitos de software. No estudo serão apresentados exemplos provenientes de projetos reais da utilização do método formal Event-B durante a fase de
especificação de requisitos, uma das fases iniciais do processo de desenvolvimento
adotado pela norma IEC 62279. Avaliaram-se, para cada um dos exemplos apresentados, os aspectos positivos e negativos. Finalmente são apresentados, em forma de
conclusão, vantagens na utilização do método Event-B quando inserido no contexto
do processo de desenvolvimento atualmente adotado.
Palavras chaves: Métodos formais, Método Event-B, Sistemas críticos metroferroviários, Processo de desenvolvimento

Abstract

Study of the use of Event-B Method in the safety-crticial software development
process for railway domain
Mass transport systems are considered one of the most effective and efficient public transport, both in terms of population, and government entities. Among them, the
railway domain stands out for the transport speed, comfort, number of persons carried, among other factors. However, for these means are effective, they should provide
transport safely. To ensure such safety, various standards were created, some general
aspects, such as IEC 61508 and others dedicated to a specific domain, the case of IEC
62279, dedicated to the railway domain. These standards suggest that for certain levels
of safety, formal methods are used during the development process to ensure that certain safety features are achieved. Currently the process of historical development does
not adopt such formalisms as standard procedure development, seeking other ways,
meeting the requirements contained in the standards. This paper presents a study of
the use of Event-B formal method, in the process of developing critical systems applied to the railway area, to aid early detection of ambiguities and inconsistencies in
the software requirements specification phase. The study will present examples from
real projects using the Event-B formal method during the requirements specification
phase, one of the early stages of development process adopted by IEC 62279. Were
evaluated, for each of the examples presented, the positives and negatives aspects.
Finally it is shown, in a conclusion, the advantages of using the method Event-B when
seen in the context of the development process currently adopted.
Keywords: Formal Methods, Event-B Method, Railway critical systems, Development process
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Motivação
Sistemas de transporte de massa são um dos meios mais eficientes de locomo-

ção, sendo utilizados pela grande maioria da população para seu deslocamento diário.
Dentre esses sistemas de transporte podemos citar o meio ferroviário (trens e metros)
como sendo um dos preferidos, tanto pela população, pela facilidade de utilização,
quanto pelo governo, pela grande quantidade de pessoas transportadas.
Entretanto, pelos mesmos motivos, isto é, facilidade de utilização e número de pessoas transportadas, estes meios de transporte devem proporcionar aos passageiros
segurança, não somente na garantia de ir e vir aos locais desejados, mas também de
que riscos de acidente sejam os menores possíveis (dentro dos aceitáveis, conforme
conceitos como descritos em (KRONA, 2004)). Para que esse nível de segurança seja
atingido, diversos equipamentos de controle devem garantir que o comportamento do
sistema esteja dentro do desejado, como por exemplo, a parada do trem deve ocorrer
na plataforma, um trem não pode se deslocar para o próximo trecho da via enquanto
existir outro trem nesta posição, as portas da composição devem abrir somente onde
exista plataforma para a saída dos passageiros dentre inúmeras outras possibilidades.
Durante, pelo menos, a última década, vários desses sistemas de controle responsáveis pela garantia de segurança do passageiro vêm sendo modernizados e, nesta
modernização, diversos componentes, antes eletromecânicos, vêm sendo substituídos por equipamentos microprocessados com software embarcado. Defeitos que antes podiam ser constatados simplesmente através de uma inspeção visual, como por
exemplo, um mal funcionamento de um relê responsável pela aplicação de frenagem
de emergência, atualmente estão escondidos dentro de um microcontrolador, o que
causa uma maior insegurança na equipe da operadora e dificuldades no momento de
garantir a integridade destes sistemas.
Com o intuito de minimizar tal insegurança, várias regras foram criadas com o
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objetivo de prover tanto evidências de que defeitos não foram esquecidos durante o
processo de desenvolvimento desses equipamentos, quanto que padrões mínimos
de qualidade foram seguidos para evitar que defeitos residuais ocasionem acidentes
que coloquem em risco a vida dos usuários ou o patrimônio em geral (REDMILL;
CONSULTANCY, 1999), (BELL, 2006) e (AHMAD, 2009)
Entretanto, as regras criadas são extremamente rígidas, sendo que para cada nível
superior de classificação de segurança estas exigências se tornam cada vez maiores,
como pode ser visto em (BELL, 2006). No caso de desenvolvimento de software, em
se tratando de sistemas críticos1 , classificados como SIL3 (Safety Integrity Level) ou
SIL4 pela norma (IEC, 2002), uma das recomendações é a de utilização de métodos
formais2 durante o processo de desenvolvimento3 para atingir tais classificações. Além
de uma certa especialização para a utilização destes métodos, o número de pessoas
envolvidas no processo de desenvolvimento tende a ser grande devido à grande (e
complexa) quantidade de tarefas que devem ser executadas.
O Método Event-B, é uma evolução do método B, sendo esse último uma abordagem formal para a especificação e o desenvolvimento de software. O método B
inclui lógica de predicados de primeira ordem, teoria de conjuntos, substituições e regras de refinamento, e é baseado na notação de máquina abstrata (AMN - Abstract
Machine Notation) que fornece uma linguagem para a construção de especificações,
refinamentos e implementações de software (ABRIAL, 1996). Já o Event-B, pode ser
utilizado tanto para a especificação de sistemas computacionais quanto para a especificação de software, tornando-o mais flexível para ser adotado em distintas fases do
processo de desenvolvimento. Essa extensão foi proposta por Abrial(ABRIAL et al.,
2010) para lidar com sistemas reativos, muito utilizados na área metroferroviária.
Os eventos, no Event-B, são compostos por guardas e ações. Um evento é ativado quando a avaliação de suas guardas resultam em verdadeiro e um único evento
pode ser ativado a cada instante. Entretanto, vários eventos podem ter suas guardas
avaliadas como verdadeiras mas somente um evento será ativado a cada instante, e
essa escolha é não determinística.
Outros métodos também poderiam ser utilizados como, por exemplo, Z (WOOD1

Sistemas relacionados a qualquer evento que possa causar risco ao usuário.
"Métodos formais são técnicas utilizadas no desenvolvimento de software ou sistemas que dão
suporte a especificação, projeto, desenvolvimento e verificação de sistemas computacionais. O uso
de notações e linguagens com um significado matemático definido possibilita que a especificação do
sistema possa ser expressa com precisão e sem ambiguidades."(FME, 2010)
3
A norma apresenta o modelo "V"de processo de desenvolvimento como o processo recomendado.
2
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COCK; DAVIES; 1996, ) ou Alloy (JACKSON, 2002), porém os métodos B e Event-B já
são amplamente utilizados na área metroferroviária (LECOMTE; SERVAT; POUZANCRE, 2007)
Como dito anteriormente, a norma sugere a adoção de métodos formais durante
o processo de desenvolvimento para garantir que o nível de segurança seja atingido.
Porém, para que esse formalismo seja utilizado alguns pontos devem ser observados, como matemática, provas, complexidade, benefícios alcançados, comprovação
de qualidade, já que a norma apresenta a sugestão de utilização dos métodos formais, sem indicar como avaliar sua eficácia e eficiência. O problema geral é como
assegurar a viabilidade da aplicação desses métodos no que tange à garantia real de
aumento da qualidade do produto final, principalmente no quesito segurança, porém,
sem aumento dos valores envolvidos no processo, como custo e tempo de desenvolvimento.
Dessa forma, a divergência entre necessidade de aplicação e complexidade de
utilização deve ser minimizada e, para isso, se faz necessário que formas de aplicação das regras necessárias sejam criadas de modo que não seja necessária uma
especialização profunda em áreas determinadas ou a modificação do processo de desenvolvimento para a utilização da metodologia formal. Tais afirmações podem ser
vistas também em (PARNAS, 2010) e em (AMEY, 2004), que demonstram que a utilização de métodos formais na indústria ainda não é um fato generalizado, mesmo que
as normas direcionem para isso.
Alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido, alguns visando a parte
de elicitação dos requisitos como, (MATOUSSI; GERVAIS; LALEAU, 2008) e (JASTRAM et al., 2009) como outros dedicados ao desenvolvimento formal propriamente
dito, (FERREIRA; BUTLER, 2003). Entretanto, a maioria é dedicada à modificação do
processo corrente para que possa ser formalizado. Outros problemas apresentados
na tentativa de utilização de métodos formais também são descritos em (GOGUEN;
GOGUEN, 1997).
Uma boa parte do problema é solucionar os entraves técnicos, como apresentados
em (PETRENKO; PETRENKO, 2008), inerentes ao desenvolvimento formal, como,
por exemplo, o conhecimento matemático necessário além da desmistificação de sua
aplicação. (JONATHAN, 1995) e (HALL, 1990). Porém estes pontos não são o foco
deste trabalho.
Algumas sugestões de aplicação de métodos formais já foram feitas, como, por
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exemplo pode ser visto em (HALL, 2005), porém, foram utilizados exemplos puramente
acadêmicos para sua demonstração, como em (FERREIRA; BUTLER, 2003), ou foram sugeridas grandes modificações no processo de desenvolvimento, como pode ser
visto em (HARRISON; SNOOK, 2001).
Existe, atualmente, uma carência de exemplos industriais de aplicação de métodos formais no processo de desenvolvimento e, quando estes exemplos existem, não
apresentam dados que possam ser utilizados para a verificação da viabilidade de utilização de tais métodos, motivando o desenvolvimento deste trabalho.
1.2

Objetivo
Esse trabalho tem como objetivo estudar, pela aplicação do método em dois exem-

plos reais provenientes da indústria, a utilização do método formal Event-B(ABRIAL,
2010) como uma ferramenta de auxílio para aumentar a precisão (ou a probabilidade)
na detecção de ambiguidades e inconsistências durante a fase de especificação de
requisitos de software. Por precisão entende-se capacidade de detecção de ambiguidades caso existam e com a garantia de que seja indicada no local correto da
especificação.
Especificamente para esse trabalho, em que a área metroferroviária é a área de interesse, o estudo será desenvolvido com base no processo de desenvolvimento apresentado como referência na norma IEC 62279(IEC, 2002), o processo "V".
Tendo em vista que normas específicas da área metroferroviária, como, por exemplo, a EN 50218(CENELEC, 2001) e IEC 62279, julgam como altamente recomendável
a utilização de métodos formais como forma de atingir determinados níveis de segurança, notadamente níveis SIL 3 e SIL 4, esse trabalho pretende apresentar evidências
de que a utilização de métodos formais em casos reais contribui para a detecção e a
correção de defeitos de forma mais precisa durante o processo de desenvolvimento.
Em se tratando de sistemas críticos, segundo o processo de desenvolvimento "V",
algum tipo de verificação deverá ser utilizada para que a aderência as normas apresentadas anteriormente seja comprovada. Entretanto, estas verificações estão apoiadas na experiência do verificador e com base em textos em linguagem natural.
Neste trabalho serão apresentadas reflexões sobre a utilização do método Event-B
na fase conhecida como Fase de Especificação de Requisitos, especialmente na sub-
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fase denominada de especificação de requisitos de software, retiradas de estudos
realizados em dois projetos reais.
Mais especificamente, os pontos abordados são:
1. Capacidade de detecção de ambiguidades e/ou inconsistências com precisão,
isto é, se existir ambiguidades estas serão detectadas;
2. Rapidez na identificação de defeitos em comparação com processos não formais.
1.3

Contribuições
Esse trabalho tem como principal contribuição a apresentação dos resultados pre-

liminares obtidos na aplicação do método formal Event-B na fase de Especificação de
Requisitos do processo de desenvolvimento "V", notadamente especificação e verificação dos requisitos do sistema a ser desenvolvido, em dois projetos reais na área
metroferroviária. Como poderá ser visto na seção 2.4, o trabalho propõe algumas
abordagens para a utilização do método Event-B, sendo uma delas a utilização de
ferramentas que facilitam a adoção de métodos formais por desenvolvedores acostumados a utilizar métodos semi-formais, que empregam a UML como linguagem de
modelagem.
Como pode ser visto em (ABRIAL, 2009), (PARNAS, 2010) e (ILIASOV et al.,
2008), dentre outros, a utilização de notações puramente matemáticas tem sido o
entrave principal de algumas tentativas de suas utilizações, sobretudo segundo o enfoque da assim denominada construção com correção. Aqui procura-se ilustrar o uso
do Event-B como ferramenta auxiliar para detectar ambiguidades e inconsistências em
especificações de requisitos de software, e não como método exclusivo do desenvolvimento de software.
Como resultado, esse trabalho poderá ser utilizado como um documento de auxílio
à decisão na adoção, mesmo que de forma parcial, de métodos formais em processos de desenvolvimento de software críticos não somente na área metroferroviária,
mas em outras áreas que, tanto por força de normas quanto por boas práticas, recomendem ou obriguem a utilização de tais métodos para a garantia da segurança do
produto final, ou para que uma determinada certificação seja concedida.
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1.4

Método de trabalho
Para estudar a utilização do método formal sugerido, os seguintes passos são

seguidos:
1. Adoção de um processo de desenvolvimento como referência. Como o domínio
de aplicação estudado é o domínio metroferroviário, e como para esse domínio
normas já estão estabelecidas, o processo de desenvolvimento a ser utilizado
como referência é o processo "V".
2. Adoção de uma fase do processo de desenvolvimento para a utilização dos métodos formais. Em várias fases do processo de desenvolvimento métodos formais
podem ser utilizados com certo ganho. Neste estudo, a fase adotada é a chamada de Especificação de Requisitos, e o método formal - Event-B - é adotado
como ferramenta de verificação.
3. Adoção de duas especificações reais proveniente da indústria.
4. Utilização da plataforma de desenvolvimento RODIN (COLEMAN et al., 2005),
para o desenvolvimento formal da especificação de requisitos.
5. Avaliação dos resultados.
1.5

Organização do trabalho
No capítulo 2, Aplicação de Métodos Formais no Desenvolvimento de Software, é

apresentado o conceito de métodos formais, algumas de suas aplicações na indústria
e como tais métodos são solicitados pelas normas correntes, além de alguns trabalhos
atuais relacionados com o que está sendo apresentado neste trabalho.
No capítulo 3, Descrição Detalhada do Método de Trabalho, são apresentadas, de
forma detalhada, as fases do desenvolvimento deste estudo.
Já no capítulo 4, Estudos de Aplicação, os passos definidos anteriormente são
aplicados a 3 exemplos reais decorrentes da indústria metroferroviária.
Por fim, no capítulo 5, Conclusão, apresenta um resumo geral do trabalho, uma
discussão dos resultados obtidos, contribuições e trabalhos futuros.
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2

APLICAÇÃO DE MÉTODOS FORMAIS NO DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE

2.1

Introdução
Como dito anteriormente, normas demandam, veladamente, através de termos

como HR(highly recommended), ou altamente recomendável, que técnicas específicas devem ser utilizadas durante o processo de desenvolvimento de software para
sistemas críticos para aumentar a confiança que determinado nível de integridade
de segurança (SIL) seja atingido, dentre elas, métodos formais. Na área metroferroviária, para sistemas de aplicação crítica, níveis de segurança como SIL3 ou 4 são
comumente solicitados. O processo de desenvolvimento de software atualmente utilizado na indústria não leva em consideração a utilização de tais métodos, salvo em
aplicações pontuais em fases e/ou locais específicos do processo, tão pouco contam
com profissionais especializados neste tipo de utilização. Por fim, ao invés de propor a alteração generalizada do processo de desenvolvimento não formal que já vem
sendo utilizado na indústria, uma abordagem mais suave, onde o processo de desenvolvimento é adaptado para a utilização de métodos formais em fases específicas do
desenvolvimento tais como especificação, codificação e testes é proposto.
Neste capítulo será apresentado o embasamento teórico necessário para estudar
a utilização de métodos formais na fase de especificação de um processo tradicional
de desenvolvimento utilizado na área metroferroviária chamado de processo de desenvolvimento "V", bem como uma breve descrição dos trabalhos relacionados a esse
assunto.
2.2

Métodos formais na indústria
Alguns trabalhos apresentam o estado atual de utilização de métodos formais na

indústria.
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Em (SNOOK; HARRISON, 2001), C. Snook e R. Harrison apresentam uma pesquisa realizada em 2000 na qual 5 empresas que utilizavam métodos formais em seu
processo de desenvolvimento foram entrevistadas. Como resultado dessa pesquisa,
pode ser verificado que existe grande dificuldade em convencer o cliente final que as
provas formais apresentadas substituem as tarefas mais conservadoras de verificação
e testes, entretanto se o objetivo é o desenvolvimento de software de alta confiabilidade, métodos formais são considerados como um dos meios mais eficazes para esse
fim.
Também pode ser visto que houve casos em que a redução de falhas detectadas
após a entrega do produto caiu em até 40% (SNOOK; HARRISON, 2001). Um dos
pontos diretamente relacionado com esse trabalho de mestrado é o fato levantado de
que a "sequência de atividades executadas durante o processo de desenvolvimento
se mantém a mesma porém o esforço aplicado em alguns estágios mudam dramaticamente". Esse último ponto está diretamente relacionado ao fato da necessidade de
desenvolvimento de facilitadores, como esse estudo de viabilidade, para evitar que em
um primeiro momento já se criem barreiras para utilização de métodos formais.
Em uma pesquisa mais recente, desenvolvida por Jim Woodcock, John Fitzgerald
dentre outros, (WOODCOCK et al., 2009), alguns pontos apresentados na pesquisa
anterior puderam novamente ser verificados. Dentre eles podemos citar que a eficiência do código gerado por meio da formalização foi maior do que a verificada em
processos tradicionais, isto é, sem a adoção de métodos formais. Outro ponto é o fato
de que tanto a manutenção do código quanto a rastreabilidade em relação aos requisitos iniciais é também facilitada. Esse é outro ponto relevante para esse trabalho já
que as normas utilizadas no meio ferroviário também exigem que o os requisitos sejam
rastreáveis até o código. Entretanto não é objetivo direto dessa dissertação apresentar
evidências de que a rastreabilidade é facilitada. Por outro lado, em nenhum momento
foi apresentado qual foi a dificuldade da introdução dos métodos formais nestas indústrias.
Em (ABRIAL, 2009), Abrial apresenta alguns conceitos sobre a utilização de métodos formais e sobre o desenvolvimento de software com menos erros. Um dos problemas levantados diz respeito aos requisitos disponíveis para os desenvolvedores.
Quase que consenso entre vários autores, a especificação disponível, quase sempre
em linguagem natural é, por si só, ambígua e de difícil entendimento. Porém Abrial
vai além e coloca que a única forma de se provar que um sistema (ou software) está
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correto é executando uma comparação com a especificação, e para isso a especificação deve ser completa e de entendimento único. Para que isso seja possível essa
especificação deve ser formalizada.
Abrial apresenta também o conceito de Correto por Construção (ABRIAL, 2007).
Esse conceito já é adotado em outras engenharias em que um modelo é construído
e verificado antes que o produto real seja produzido, como é o caso das plantas utilizadas na engenharia civil, por exemplo. Para que isto possa ser atingido no desenvolvimento de software, métodos formais devem ser utilizados para expressar o modelo abstrato daquilo que se pretende produzir e, incrementalmente, dados devem ser
adicionados para expressar aquilo que está sendo solicitado na especificação inicial.
Cada passo de refinamento deve ser verificado (provado) para que o modelo anterior
continue sendo válido.
Abrial conclui que a maioria das pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento de software não foram educadas de forma que a construção de um modelo
antes do desenvolvimento propriamente dito do código fosse executada. Afirma ainda
que na maioria das empresas o processo de desenvolvimento não é levado a sério,
sendo considerada uma tarefa que pode ser executada por pessoas com pouca formação.
Já em (PARNAS, 2010), contra-argumentando Abrial, desafios e problemas são
trazidos à tona na problemática da aplicação efetiva de métodos formais, a qual, segundo D. Parnas, continua sendo exceção, pois sua utilização não é prática comum
no processo de desenvolvimento. Muitas das aplicações de métodos formais na indústria vem de financiamentos de projetos de pesquisa em conjunto com a academia,
financiados por algum órgão de fomento. Um dos pré-requisitos para esse tipo de
financiamento é que a pesquisa tenha alguma aplicação prática.
Ainda segundo Parnas, essa modalidade de pesquisa acaba por revelar o insucesso da adoção de métodos formais como processo de desenvolvimento padrão.
"é nosso trabalho melhorar estes métodos (para que possam ser utilizados), e não
vende-los. Bons métodos,bem explicados, se vendem sozinhos. Os métodos atuais
não passam da primeira tentativa"(PARNAS, 2010).
Uma das formas descritas por Parnas é o desenvolvimento de um método de utilização que possa ser adotado como procedimento de desenvolvimento padrão. Fundamentalmente, Parnas aponta para três fatores que sustentam a não utilização de
métodos formais na indústria:
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• Distanciamento entre pesquisa e prática - Artigos apresentados por pesquisadores não mostram, em sua maioria, dados de como os métodos formais poderiam ser aplicados em projetos industriais, priorizando somente o desenvolvimento matemático e extensões.
• Distanciamento entre desenvolvimento de software e outras engenharias Ao contrário de outras engenharias em que o ensino direciona para a aplicação

da matemática para predição e resolução de problemas, na engenharia de software o ensino direciona para a matemática abstrata e não para a sua aplicação.
• Distanciamento entre ciência da computação e matemática - Devido a essa
separação, muitas vezes, cientistas da computação, ao invés de utilizarem conceitos já existentes, tendem a desenvolver novas abordagens para solução de
problemas.
Além desses pontos, Parnas apresenta algumas informações que são muitas vezes não reveladas em artigos científicos, mas que apresentam dados contundentes a
respeito do insucesso, até o momento, da utilização de métodos formais na indústria.
Dentre estes dados temos:
• Frequentemente os modelos formais parecem ser mais complexos que o próprio
código;

• Os modelos são, na maioria dos casos, simplificados ao extremo, deixando de
lado (inicialmente), dados que podem levar a erros de código;

• Às vezes, os modelos são desenvolvidos de tal forma que somente o próprio
desenvolvedor tem condições de explicar seu funcionamento.

Estes fatos também foram verificados e elencados anteriormente por outros autores, como pode ser visto em (GOGUEN; GOGUEN, 1997) e (NELSON; ALENCAR;
COWAN, 2001)
2.3

Normas relacionadas com métodos formais e domínio ferroviário
Existem diversas normas relacionadas com métodos formais, algumas delas de

ampla aplicação como é o caso da IEC 61508 (IEC, 1998). Em (SMITH; SIMPSON,
2004), pode-se encontrar uma descrição detalhada da norma.
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No caso do domínio metroferroviário, existem também algumas normas, mandatórias no desenvolvimento de sistemas críticos, e que também recomendam a utilização
de métodos formais durante o processo de desenvolvimento.
A primeira norma que trata deste assunto é a EN 50128(CENELEC, 2001). Essa
norma dita qual processo deve ser utilizado no desenvolvimento de software para sistemas críticos na área metroferroviária, quais as fases deste processo e quais técnicas
devem ser utilizadas durante cada fase deste processo para que determinado nível de
segurança seja atingido. Porém a última revisão dessa norma data de mais de 10
anos atrás, em 2001.
Uma norma mais atual, equivalente à EN 50128, e derivada da IEC 61508, é a
IEC 62279(IEC, 2002). Da mesma forma que a EN 50128, trata do processo, fases, e
técnicas que devem ser utilizadas para que um certo nível de segurança seja atingido.
Entretanto, segue critérios mais atuais, e, dentre outros fatores, cita o método formal
B como um dos possíveis métodos a ser utilizado durante o processo de desenvolvimento. Como será visto no capítulo 3, é com base nas afirmações dessa norma que
os critérios de estudo foram definidos.
Conforme pode ser visto no capítulo de objetivos da IEC 62279:
"Essa norma internacional especifica procedimentos e requisitos técnicos
para o desenvolvimento de sistemas eletrônicos programáveis para o uso
em aplicações de controle e proteção ferroviária. É direcionada para
ser utilizada em qualquer área onde existam Implicações de segurança.
Estas podem variar de extremamente críticas, como sinalização até não críticas, como sistemas de gerenciamento de informação. Estes sistemas podem ser implementados utilizando microprocessadores dedicados, controladores lógicos programáveis, sistemas de processamento central de larga
escala, ou outras arquiteturas."1
Ela apresenta procedimentos e requisitos para o desenvolvimento de sistemas
de controle e proteção aplicados a área metroferroviária, em qualquer aplicação que
esteja relacionada com segurança.
Normas de outras áreas, na maioria derivadas da IEC 61508, como na área aeroespacial, médica e nuclear, também recomendam a utilização de métodos formais
1

Tradução livre do autor
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para o desenvolvimento de aplicações críticas, como pode ser visto em (YOO et al.,
2005) e (BUTLER; CALDWELL; CARRENO, 2002)
2.4

Trabalhos relacionados
Em (YEGANEFARD; BUTLER, 2010) M. Butler apresenta trabalho similar ao pro-

posto nesta dissertação de mestrado. Da mesma forma que no projeto MATISSE
(FERREIRA; BUTLER, 2003), um possível método de aplicação de métodos formais
é descrito. No método proposto por Butler, técnicas de refinamento da especificação
formal são utilizadas de duas formas distintas. Inicialmente o refinamento chamado
de horizontal é utilizado para a incorporação incremental de novas informações sobre
o sistema que está sendo especificado sejam incorporadas.
A partir do momento em que todas as informações contidas nos requisitos estão
presentes, o refinamento chamado de vertical é utilizado para transformar o modelo
formal em um modelo que possa ser traduzido diretamente para o código, retirando
não-determinismos, e adicionando informações para prover uma clara separação entre
sistema em desenvolvimento e ambiente (que não pode ser controlado pelo sistema).
Conceitos semelhantes são apresentados no projeto MATISSE.
Entretanto, em ambas propostas algumas premissas são adotadas fazendo com
que sua aplicação direta em casos industriais possa encontrar dificuldades. Estas
premissas são:
• Os requisitos (em linguagem natural) estão bem definidos - Leva-se em con-

sideração que todos os requisitos que deverão estar presentes no sistema em
desenvolvimento foram definidos de tal forma que seja fácil sua modelagem, isto
é, sejam atômicos, não conflitantes entre eles e, principalmente, sejam completos.

• Não há necessidade de modificação dos modelos mais abstratos - Todas as
informações apresentadas levam a crer que o modelo abstrato é passível de ser
refinado, o que em um desenvolvimento real nem sempre é verdadeiro. Muitas
vezes se faz necessário modificar o modelo abstrato durante seu refinamento
para que ele possa ser refinado adequadamente.
Em (RUSSO et al., 2010), uma parte desse problema é tratado, e um método
de classificação e separação dos requisitos é proposto. Esse método é baseado no
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meta-modelo proposto em (GUNTER et al., 2000), chamado de WRSPM - World, Requirement, System, Program, Model. No WRSPM os requisitos são inicialmente classificados entre ambiente e sistema, sendo que os requisitos de ambiente são aqueles
que não podem ser controlados pelo sistema, porém podem ser (em alguns casos)
vistos por esse. Já os requisitos de sistema são os que o sistema deve controlar e da
mesma forma, em alguns casos podem ser vistos pelo ambiente.
Após essa classificação os requisitos são separados de tal forma que possam ser
definidos como atômicos e posteriormente modelados, ainda em linguagem natural,
para que possam ser formalizados(JASTRAM et al., 2009). Esse meta-modelo foi
utilizado em etapas anteriores a deste trabalho guiando os passos de levantamento
dos requisitos das especificações em linguagem natural para posterior modelamento.
Em (LANGARI; PIDDUCK, 2005) Z. Langari e A. Pidduck apresentam uma proposta de utilização de métodos formais como forma de melhoria da qualidade do produto final em um processo de desenvolvimento chamado Sala Limpa (Cleanroom). O
objetivo da utilização de métodos formais durante esse processo de desenvolvimento
é o mesmo advogado pelas normas citadas anteriormente, sendo essa a vantagem de
encontrar erros nas fases iniciais do processo de desenvolvimento diminuindo assim
custo total pelo aumento da qualidade final do produto.
Uma das características do processo de desenvolvimento sala limpa é a definição
de falha de software como sendo uma falha do processo de desenvolvimento, a qual
pode estar presente na fase de especificação, desenvolvimento ou verificação. Muitas
dessas falhas são decorrentes da falta de clareza da especificação por essa estar normalmente apresentada em linguagem natural acarretando ambiguidades e omissões,
o que, não acontece quando utilizamos linguagens formais (devido a representação
matemática inerente a estas linguagens).
No trabalho apresentado em (LANGARI; PIDDUCK, 2005), métodos formais são
utilizados para a verificação e validação das especificações que serão utilizadas durante o processo de desenvolvimento e baseando-se nos exemplos citados podemos concluir que essa utilização resultou em um aumento da qualidade do produto
final. Entretanto, pode ser verificado também que devido utilização de métodos formais houve um aumento dos custos relacionados as primeiras fases do processo de
desenvolvimento tanto pelos gastos referentes ao treinamento da equipe quanto ao
tempo dedicado a estas fases. Porém, estes custos podem ser recuperados nas fases
subseqüentes quanto em projetos futuros.
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A percepção inicial de aumento de custos é um dos pontos fundamentais de discussão, porém a ser tratada em um trabalho futuro já que nenhum critério especifico
de avaliação foi utilizado além do subjetivo conhecimento dos custos de projetos anteriores onde métodos formais não foram utilizados.
Ainda no tema de introdução de métodos formais no processo corrente de desenvolvimento, em (SOUSA; RUSSO, 2010) uma outra abordagem é utilizada. Conforme apresentado neste artigo, é sabido que muitas empresas utilizam diagramas
UML (Unified Modeling Language) durante o processo de desenvolvimento. Um dos
diagramas mais utilizados é o diagrama de Casos de Uso, onde situações de utilização do sistema são apresentadas, inclusive para apresentar a interação entre sistema
e ambiente. Esse artigo apresenta uma proposta de utilização de uma linguagem
natural controlada, isto é, com um conjunto restrito de verbos, para a descrição das
ações executadas pelo sistema e pelo utilizador. Dessa forma, o mapeamento entre
os diagramas de caso de uso e a linguagem formal seria facilitada.
Além de restringir a linguagem utilizada para a descrição, a forma com que os
casos de uso devem ser apresentados também é confinada a um modelo apresentado
diminuindo assim a versatilidade de aplicação destes diagramas. De todo modo, é
uma proposta de utilização de diagramas UML como um instrumento de facilitação da
introdução de métodos formais no processo de desenvolvimento.
Outra proposta, também relacionada a diagramas UML, é apresentada em (SNOOK;
BUTLER, 2008b) e (SNOOK; BUTLER, 2006). Neste caso, diagramas de classe e de
estado são utilizados para o desenvolvimento inicial do modelo abstrato. A vantagem
dessa proposta é que já existe uma ferramenta dedicada que automatiza o processo
de tradução entre os diagramas e o modelo formal, porém ainda não foi utilizada em
projetos industriais comerciais, entretanto vários dos exemplos que foram utilizados
para o teste dessa proposta tenham sido fornecidos por parceiros industriais.
Um dos fatos relevantes apresentado nesses artigos, e que pode ser visto de forma
recorrente em muitos outros apresentados aqui é o fato de que a adoção de métodos
formais é vista por muitos como algo que aumenta custos tanto de produção quanto
de desenvolvimento, e que para que métodos formais sejam utilizados mais frequentemente estes devem ser modificados para que possam ser integrados aos métodos
de desenvolvimento correntes. Esse trabalho de mestrado não analisa objetivamente
questões de custo, porém esse tipo de estudo está ressaltado com um trabalho futuro
a ser desenvolvido.
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Ainda sobre a integração de UML e métodos formais podemos ver em (YOUNES;
AYED; JEMNI, 2008) uma proposta de integração de diagramas de atividade e métodos formais. Novamente um primeiro modelo é desenvolvido com base em diagramas de atividade e, manualmente, traduzidos em um primeiro modelo abstrato em
linguagem formal. Esse tipo de abordagem está ganhando visibilidade atualmente,
principalmente em sistemas desenvolvidos com linguagem orientada a objetos e em
sistemas onde o principal objetivo é garantir a fácil manutenção. Entretanto, diagramas UML não são muito utilizados no desenvolvimento de sistemas críticos, em que
novas técnicas devem atingir uma certa maturidade antes de serem introduzidas no
mercado.
Como uma síntese do que foi apresentado neste capítulo pode-se notar que:
• As normas adotadas no setor ferroviário recomendam a utilização de métodos
formais (ou alguma outra técnica suplementar) para garantir um certo nível (SIL
3 ou SIL 4) de qualidade no produto desenvolvido;
• De certa forma métodos formais vem sendo adotados na indústria porém, pelo

apresentado, não há como avaliar, conclusivamente, se estes estão sendo eficazes ou não, sendo que alguns dos motivos para essa afirmação são: difícil
utilização, falta de aderência aos processos tradicionais, custo elevado, dentre
outros;

• Onde aplicado (os métodos formais) com um certo rigor ou freqüência, ganhos
puderam ser verificados (WOODCOCK et al., 2009) ;

• Existem várias propostas de adoção de métodos formais e processos propostos
para sua utilização, porém, em sua maioria, demandam uma modificação do
processo corrente de desenvolvimento;
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3

DESCRIÇÃO DETALHADA DO MÉTODO DE TRABALHO

Como apresentado, o objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade da utilização
de métodos formais no processo de desenvolvimento na área metroferroviária. Para
que isso seja possível, o seguinte método de trabalho foi utilizado.
1. Adoção de um processo de desenvolvimento como referência. Como o domínio
de aplicação estudado é o domínio metroferroviário, e como para esse domínio
normas já estão estabelecidas, o processo de desenvolvimento a ser utilizado
como referência é o processo "V"(de acordo com o apresentado na norma IEC
62279 (IEC, 2002)).
2. Adoção de uma fase do processo de desenvolvimento para a utilização dos métodos formais. Em várias fases do processo de desenvolvimento métodos formais podem ser utilizados com certo ganho. Neste estudo, a fase adotada é a
chamada de desenvolvimento de software. Mais especificamente, foi escolhida
a sub-fase de especificação de requisitos de software
3. Adoção de uma especificação real proveniente da indústria.
4. Utilização da plataforma de desenvolvimento RODIN(COLEMAN et al., 2005;
ABRIAL et al., 2006), para o desenvolvimento formal da especificação preliminar.
5. Verificação dos resultados e comparação com o processo de desenvolvimento
não formal.
Neste capítulo, apresento de forma detalhada esse método de trabalho.
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3.1

Processo de referência
Esse trabalho trata da aplicação do método formal Event-B no processo de desen-

volvimento de sistemas críticos em um domínio específico, o metroferroviário. Dessa
forma, para manter os padrões definidos pelas normas deste setor, o processo de
desenvolvimento
escolhido segue o modelo
62279 © IEC:2002
– 97 – "V", apresentado na Figura 3.1.

Software Maintenance Phase
System Development Phase

Software Maintenance Records

System Requirements Specification

Software Change Records

System Safety Requirements Specification
System Architecture Description
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Software Requirements Specification Phase
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Software Requirements Specification
Software Requirements Test Specification

Software Validation Report

Software Requirements Verification Report
Software/Hardware Integration Phase
Software/Hardware Integration
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Software Planning Phase
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Software Integration Phase

Software Development Plan
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Software Architecture Specification

Software Configuration Management Plan

Software Design Specification

Software Verification Plan

Software Integration Test Plan

Software Integration Plan
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Software Integration Test Report

Software Integration Test Plan
Verification Report

Software Validation Plan
Software Maintenance Plan

Software Module Testing Phase
Software Module Design Phase
Software Module Design Specification

Software Module Test Report
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Software Source Code and Supporting Documentation
Software Source Code Verification Report
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Figure 4 – Development Life Cycle 2

Figura 3.1: Modelo V

Esse processo define diversas fases de desenvolvimento, desde a concepção do
que será desenvolvido até a sua validação. No sentido descendente, a partir do início
temos as fases de requisitos, arquitetura e projeto, e codificação. A partir da codificação, inicia-se a seqüência de subida no modelo "V", o que consiste, basicamente em
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atividades de teste e verificação, até a validação final do sistema em desenvolvimento.
Cada fase da perna esquerda do modelo, tem, pelo menos, uma fase correlata na
perna direita, e uma relação de validação entre elas, por exemplo, os dados de saída
da fase de especificação de requisitos será utilizado como referência para a validação
do sistema. Além disso, tarefas pertinentes ao processo como um todo, como planejamento, são apresentadas no quadro lateral esquerdo da Figura 3.1, e permeiam o
processo do início ao fim.
Como o objetivo deste trabalho é o estudo no domínio metroferroviário, a norma
adotada é a IEC 62279(IEC, 2002), norma essa específica para esse domínio. Essa
norma é uma derivação de uma norma genérica que guia o desenvolvimento de sistemas críticos, a IEC 61508(IEC, 1998) e é uma versão mais atual e melhorada da
norma dedicada a área metroferroviária EN 50128(CENELEC, 2001).
3.2

Fase do processo utilizada
Como pode ser visto na Figura 3.1, existem diversas fases no modelo de desen-

volvimento "V", e em grande parte destas fases métodos formais podem ser utilizados.
Para esse trabalho a fase escolhida foi a fase chamada de desenvolvimento de
software. Mais especificamente, foi escolhida a sub-fase de especificação de requisitos de software. O objetivo dessa fase é, de acordo com o descrito na norma IEC
62279 :"Descrever um documento em que é definido um conjunto completo de requisitos para que o software satisfaça completamente todos os requisitos de sistema que
serão incorporados ao software. Ele serve como um documento guia para o desenvolvedor de software sendo que nenhum outro documento deverá ser necessário para
que ele cumpra suas atividades"
Alguma das razões utilizadas para a escolha dessa fase foram:
• É uma fase de início de projeto, sendo assim, facilita a adoção de métodos formais nas fases subseqüentes;

• De acordo com as boas práticas de desenvolvimento e relatórios comparativos

publicados, como por exemplo (The Standish Group, 1995) , erros encontrados
no início de projeto são mais baratos. Como o objetivo da utilização de métodos
formais, como descrito na norma, é a busca de erros, reforça a necessidade da
escolha de uma fase inicial.
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Fora do escopo deste trabalho, porém um ponto importante a ser citado é que
métodos formais podem ser também utilizados em outras fases do processo de desenvolvimento, mesmo que não tenham sido adotados desde as fases iniciais, para
auxiliar em alguma tarefa específica do processo. um exemplo dessa utilização pode
ser visto em (RUSSO; LADENBERGER, 2011), por exemplo, métodos formais são
utilizados durante a fase de verificação e validação de determinadas propriedades do
sistema e foram introduzidos paralelamente ao processo de desenvolvimento.
3.3

Critérios de estudo
Para que o estudo da utilização do método Event-B possa ser realizado com o

objetivo de verificar a precisão na determinação de ambiguidades e inconsistências,
alguns critérios de avaliação foram definidos.
De acordo com a norma IEC 62279(IEC, 2002), temos que métodos formais são
altamente recomendados durante a fase de especificação de requisitos de software,
como pode ser visto na tabela 3.1.
TÉCNICA / MEDIDA

Ref.

1. Métodos formais incluindo
, por exemplo CCS, CSP,
B.30
HOL, LOTOS, OBJ,
Temporal Logic, VDM, Z e B
2. Métodos Semi-formais
dt7
3. Metodologia estruturada
incluindo, por exemplo, JSD,
B.60
MASCOT, SADT, SDL, SSADM
e Yourdon
Requisitos

SWSIL SWSIL SWSIL SWSIL SWSIL
0
1
2
3
4
-

R

R

HR

HR

R

R

R

HR

HR

R

HR

HR

HR

HR

1.A especificação de requisitos de software sempre necessitará de uma descrição do
problema em linguagem natural e de alguma notação matemática que seja
necessária para refletir a aplicação
2.Essa tabela reflete requisitos adicionais para a definição clara e precisa da
especificação. Uma ou mais destas técnicas devem ser selecionadas para satisfazer
o nível de integridade de segurança que está sendo utilizado
Tabela 3.1: Técnicas para especificação de requisitos - Fonte: IEC 62279 - Table A.2
- Software Requirements Specification - Tradução do autor
Tem-se também as seguintes afirmações:
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• (da nota 2 da tabela 3.1), A tabela reflete o requisitos adicionais que devem ser
seguidos para definir os requisitos de forma clara e precisa.

• (do apêndice B, item 30 da norma IEC 62279) "Métodos formais fornecem um

meio de desenvolver uma descrição de uma sistema ou software durante o processo de desenvolvimento. A descrição resultante é apresentada na forma de
matemática e pode ser sujeitada a uma análise matemática para detectar várias
classes de inconsistências ou incorreções. Além disso, pode ser verificada com
a utilização de ferramentas específicas com rigor similar ao utilizado por compiladores para verificação de sintaxe. Um método formal, geralmente, oferece uma
notação, uma técnica para derivar os requisitos em linguagem natural para essa
notação e várias formas de análise para verificar diferentes propriedades dessa
especificação "

Com base nessas afirmações, dois critérios foram derivados:
1. Contradição - A especificação em linguagem natural apresenta informações consistentes que podem ser implementadas? Existem ambiguidades e/ou inconsistências que possam levar a uma implementação divergente do que se é esperado?
2. Completude ou robustez - A informação apresentada na especificação em linguagem natural é completa para sua implementação? ou é necessário adivinhar
informações não presentes na especificação para sua implementação?
Estes critérios são comuns e devem serem verificados em qualquer modelo de
desenvolvimento, formal ou não, quando existe a necessidade de desenvolvimento de
um sistema robusto para aplicações críticas na área metroferroviária.
Esse trabalho visa estudar se com a adoção de métodos formais, a descoberta
de problemas relacionados a contradições e/ou completude por ser facilitada, tanto
no ponto de vista de rapidez quanto no ponto de vista da precisão, isto é, os defeitos de especificação podem ser encontrados por processos automáticos, executados
por máquinas, com base em regras matemáticas específicas. Com a diminuição da
interação humana no processo, isto é, da dependência da expertise, atenção, dentre
outras características, a velocidade de descoberta tende a ser maior. Com a utilização
de regras matemáticas e não em uma linguagem passível de interpretação distinta por
não ter uma semântica bem definida, o processo tende a ser mais preciso.
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3.4

O método do Event-B através de exemplo
Para ilustrar a utilização do método formal Event-B, é descrito um exemplo tradici-

onal, utilizado durante os cursos de formação e também descrito em (ABRIAL, 2010).
Em seguida, é apresentada uma breve descrição do modelo para facilitar o entendimento. Esse exemplo descreve um sistema de controle de fluxo de carros entre um
continente e uma ilha. A ilha comporta um número máximo de carros e é ligada ao
continente através de uma ponte, ponte essa que comporta carros somente em uma
única direção por vez. Considerando então que cada vez que um carro entra na ilha,
tem-se que o número de carros na ilha cresce de uma unidade, e quando um carro sai
da ilha esse número é decrementado de uma unidade.
O modelamento em linguagem formal é o equivalente formal da descrição dos requisitos em um processo de desenvolvimento tradicional. Mais precisamente, e principalmente, em métodos que se utilizam do conceito de refinamento como o Event-B a
especificação formal se assemelha às plantas descritivas de um projeto, por exemplo,
de obra civil, nas quais primeiramente, uma apresentação genérica é fornecida, através de plantas "tipo", e depois o detalhamento é apresentado em camadas (layers).
Um possível modelamento inicial para essa especificação é apresentado a seguir.
MACHINE Ilha
SEES cd
VARIABLES
n

máquina inicial

número de carros

INVARIANTS
inv1 : n 2 N

número de carros

inv2 : n  d

EVENTS
Initialisation
begin
end

act1 : n := 0

Event ML_out =
b

Deixando o continente
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when
grd1 : n < d

then

act1 : n := n + 1

um carro a mais na ilha

end
Event ML_in =
b

Entrando no continente

begin

act1 : n := n

1
um carro a menos na ilha

end
END
Um modelo específico é uma MÁQUINA. A MÁQUINA Ilha tem uma chamada para
um modelo externo, pela cláusula SEES. Esse modelo externo é chamado de context
e é utilizado para definir a parte estática do modelo geral e, neste caso específico,
para definir a constante d do sistema, como pertencente aos números naturais.
SEES cd
Em seguida temos a definição das variáveis utilizadas no modelo.
VARIABLES
n

número de carros

Neste caso, n representa o número de carros presentes na ilha. Em seguida são
apresentados os invariantes, condições que, após a inicialização, devem permanecer
verdadeiras antes e depois de qualquer evento.
INVARIANTS
inv1 : n 2 N

número de carros

inv2 : n  d
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Neste modelo existem dois tipos de invariante, sendo eles:
• Invariante de tipagem - que confere tipo às variáveis, neste caso, n pertence aos
números Naturais

• Invariante condicional - que define condições de funcionamento do sistema, neste
caso, n está limitado a um número de carros d, quantidade máxima de carros na
ilha.
Após os invariantes, são apresentados os eventos do sistema em desenvolvimento, neste caso, os eventos ML_out e ML_in, além do evento obrigatório INITIALISATION, que é utilizado para definir valores iniciais de todas as variáveis, plausíveis
de acordo com os invariantes.
Levando em conta o que está descrito nesta especificação, uma possível implementação se daria da mesma forma, isto é uma função de incremento, e uma de decremento. Como pode ser visto, a especificação formal inicial não pode ser provada,
já que a obrigação de prova apresentada na Figura 3.2 não pode ser descartada.

Figura 3.2: Obrigação de prova não descartada
Obrigações de prova são teoremas que são gerados a partir de regras da linguagem (ou método) formal utilizado 1 e devem ser evidenciados como verdadeiros, indicando que o modelo base para a geração destas obrigações está correto. Em outras
palavras, um modelo só pode ser considerado correto, quando todas as obrigações de
prova geradas para ele foram descartadas, isto é, verificadas como verdadeiras.
1

informações sobre geração de obrigações de prova e suas regras estão disponíveis em (ABRIAL,
2008)
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O processo de descarte de obrigações de prova se assemelha ao processo de
walktrough ou a verificação pareada (onde uma pessoa descreve o requisito e uma
segunda verifica sua validade perante a especificação original) utilizado no processo
de desenvolvimento tradicional. A diferença fundamental é que nas obrigações de
prova as hipóteses e regras de argumentação são formais, no sentido matemático.
A obrigação de prova apresentada em 3.2 indica que pode haver um momento em
que a quantidade de carros na ilha seja negativa, contrariando o invariante que diz
que a quantidade de carros na ilha deve ser sempre maior ou igual a zero (neste caso
por se tratar de um número natural, ou inteiros não negativos).
Essa informação não está (e normalmente não estará) presente na especificação
em linguagem natural. Entretanto não há como negar que deve ser implementada.
Esse tipo de inconsistência, em um processo não formal, é descoberto, normalmente,
nas fases de teste, isto é, em uma fase muito mais a frente no processo de desenvolvimento, o que acarreta, de forma direta, a necessidade de um número maior de horas
gastas até o momento de sua descoberta. Consequentemente, um custo maior para
a descoberta e correção da falha.
3.5

A ferramenta RODIN
RODIN (BUTLER; HALLERSTEDE, 2008) é uma interface gráfica de desenvol-

vimento dedicada a linguagem formal Event-B, sua tela principal é apresentada na
Figura 3.3.
Com ela existe a possibilidade de escrever especificações com a utilização de diversos editores como o editor nativo, dotado de facilidades de direcionamento de preenchimento de cada informação necessária, para usuários menos experientes como
também o editor camile, de texto livre com auto-preenchimento e funções mais avançadas.
Essa interface de desenvolvimento foi desenvolvida com a utilização da plataforma
Eclipse () e pode ser extendida através de plugins. Em seu núcleo, estão as funções
de geração automática de obrigações de prova suportadas pela teoria do Event-B,
bem como alguns provadores automáticos e interativos, que auxiliam imensamente no
descarte das obrigações de prova.
Toda vez que um modelo é criado e, posteriormente, salvo, as obrigações de prova
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Figura 3.3: A ferramenta RODIN
são automaticamente geradas. Em seguida os provadores internos são automaticamente ativados e todas as obrigações triviais são descartadas, restando apenas as
obrigações de prova que necessitarão de alguma intervenção do usuário.
3.6

O plugin UMLB
Uma das extensões da ferramenta RODIN é o Plugin UMLB (SNOOK; BUTLER,

2008b). Esse plugin fornece uma interface gráfica para o desenvolvimento de especificações em Event-B. Com esse plugin é possível desenvolver dois tipos de diagrama
UML, diagramas de classe e de estado.
A Figura 3.4, apresenta uma visão geral da ferramenta inserida no ambiente de
desenvolvimento RODIN.
A partir destes diagramas e das informações contidas nas classes, estados e transições o modelo em Event-B é automaticamente gerado.
No exemplo apresentado na Figura 3.4, por exemplo, temos estados iniciais e finais, representados pelos círculos negros, e estados funcionais, como Normal, Alarm,
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Figura 3.4: Plugin UMLB
e Emergency.
As transições entre estados são representadas pelas setas que levam de um estado a outro, como, por exemplo, frist e second.
Como em UML, em cada estado ações de entrada e saída podem ser definidas
e para cada transição, além de ações, condições de ativação também podem ser
determinadas. (no capítulo 4, dados mais aprofundados sobre estas propriedades
serão apresentados).
Mais precisamente, como descrito em (SNOOK; BUTLER, 2008a), UML-B é uma
notação baseada em diagramas UML, porém com uma semântica própria definida
tendo como base o método formal Event-B.
Além da facilidade de tradução automática para um modelo em Event-B, o modelo
em UMLB também pode ser animado para a demonstração das funcionalidades do
modelo. É importante ressaltar que não é necessário a geração de código a partir do
modelo para que esse possa ser simulado, pois o ambiente de execução da animação
é gerado a partir do modelo UML de entrada e os dados para sua execução são
extraídos do modelo em Event-B, gerado automaticamente.
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Entretanto, para que essa animação possa ocorrer, modelos de apoio devem ser
gerados. Tais modelos representam o ambiente em que o sistema em desenvolvimento está inserido, e são necessários para a criação das condições de ativação de
cada transição.
Por um lado, isso pode dificultar o desenvolvimento inicial do projeto já que vários
modelos, além do modelo em estudo, devem ser criados. Por outro lado, a representação do ambiente ajuda na determinação de problemas no modelo em estudo, já que
esse modelamento do ambiente representa as hipóteses válidas e levadas em consideração para o desenvolvimento da especificação. Portanto, durante a animação até
mesmo hipóteses podem ser verificadas, já que estão também modeladas.
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4

ESTUDOS DE APLICAÇÃO

Com o objetivo de estudar a utilização do método Event-B para a verificação de
ambiguidades e/ou inconsistências na fase de especificação de requisitos, segundo
critérios definidos e apresentados no capítulo 3 são apresentados três exemplos de
aplicação. Estes exemplos são baseados em dois projetos reais, e desenvolvidos
anteriormente com base em processos em que métodos formais não foram aplicados.
4.1

Estudo 1 - Exemplo de portas
Com o objetivo de estudar a utilização do método formal Event-B perante ao crité-

rio de contradição, a especificação em linguagem natural de um sistema de controle
de portas foi utilizada como documento de entrada. A partir dessa especificação, o
conjunto de requisitos do sistema foi derivado para um documento específico de requisitos

1

, ainda em linguagem natural, e uma pequena parte foi escolhida para ser

utilizada neste estudo(RUSSO, 2009).
Essa parte consiste no tratamento da liberação de movimentação do trem no que
diz respeito ao estado de porta, isto é, aberta ou fechada.
É importante ressaltar que essa restrição de especificação, isto é, a escolha de
uma pequena parte da especificação total, se deu para a facilitar o desenvolvimento
deste trabalho. Entretanto, em um trabalho paralelo, utilizado para verificar a escalabilidade de uma especificação formal em B (clássico), a especificação completa foi
formalizada, e seus detalhes encontram-se em (RUSSO et al., 2010). Neste trabalho
toda a especificação em linguagem natural foi analisada e classificada em ambiente e
em sistema em desenvolvimento de acordo com o meta-modelo WRSPM(JASTRAM et
al., 2009). Após essa classificação, o modelo abstrato inicial foi desenvolvido. Este artigo mostra que existem algumas evidências de que métodos formais, da forma como
1

Tanto esse documento quanto o documento de especificação original são confidenciais porém poderão ser solicitados, caso necessário. Sua referência é (AES, 2010)
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apresentado aqui, poderiam ser utilizados em projetos futuros de porte mais significativos. Existem também outras evidências, mais significativas, da escalabilidade da
utilização do Método B no domínio metroferroviário, como, por exemplo, a especificação de sistemas de sinalização apresentado em (LECOMTE; SERVAT; POUZANCRE,
2007).
A descrição do sistema de portas é um documento textual, de tamanho considerável, incluindo informações de funções necessárias, metas do sistema, informações
complementares, dentre outras, muitas vezes sem relevância. Entretanto esse documento é o principal documento de entrada para a fase inicial do processo de desenvolvimento, objetivo deste estudo, a especificação de requisitos.
Algumas premissas devem ser levadas em consideração para que o estudo deste
primeiro exemplo seja válido, sendo estas:
1. A tradução das informações contidas na descrição do sistema, tanto para o modelo formal quanto para o modelo informal, foi executada de forma correta, isto
é, as informações resultantes são verídicas perante à descrição e que nenhum
erro foi introduzido;
2. A verificação dos requisitos resultantes da tradução no processo não formal é
feita de acordo com as regras vigentes do processo de desenvolvimento, por
exemplo, de forma manual com base na experiência do verificador;
Da descrição do sistema de portas2 , com o intuito de ser utilizada como ponto de
partida para o estudo apresentado neste trabalho de mestrado, uma pequena porção
retirada, de forma simplista, é apresentada a seguir:
• A movimentação do trem não deve ser permitida até que todas as portas estejam
fechadas;

• Se o botão de emergência do trem é pressionado, a respectiva porta pode ser
aberta quando a velocidade do trem for inferior a 6 km/h.

Do processo de desenvolvimento não formal, o documento de especificação de
requisitos, DT-2005-001 (AES, 2010) , foi gerado com base nas premissas apresentadas anteriormente. Os requisitos mais pertinentes a especificação em análise são
apresentados nas figuras 4.1 e 4.2.
2

Descrição do sistema de portas, documento confidencial que poderá ser solicitado, caso necessário

DT-2005-001

Descritivo Técnico – Controlador Geral de Portas 48 Vdc

20/07/2011

D

40

Tabela 6: Serviço S5.
Comandar abertura de portas do lado esquerdo

Nome

Evento disparador Estando o trem com velocidade abaixo de 0 km/h:
e condições

•

estando a cabine em que o CGP se encontra com liderança, com o modo de
condução MAN selecionado, operador comanda abertura de portas do lado
esquerdo pelo botão na lateral interna da cabine à esquerda (e não comanda
fechamento desse mesmo lado); ou

•

estando a cabine em que o CGP se encontra com liderança e com modo de
condução ATO (ou ATO Redundante), ATC comanda e autoriza abertura de
portas do lado esquerdo; ou

DT-2005-001

• estando a cabine em que o CGP se encontra com liderança e com modo de
Descritivo Técnico – Controlador Geral de Portas 48 Vdc
20/07/2011
D
condução CBTC, o equipamento correspondente comanda e autoriza abertura
de portas do lado esquerdo; ou
•

CGP em modo redundante e com liderança da cabine oposta recebe
informação de comando de abertura de portas do lado esquerdo proveniente

Tabela 10: Serviço S9.

do CGP da cabine oposta (e não recebe informação de comando de

Desligarfechamento);
sinalização sonora
de fechamento (gongo)
ou

Nome

••

Evento disparador

Terminado
o período
dese
3 segundos
de sinalização
de estando
fechamento
de portas
cabine
em que
o CGP
encontra assume
liderança
as portas
do
dos dois
ladosabertas
do tremsem
(se que
os 3haja
segundos
de de
sinalização
terminar
um dos
lado
esquerdo
comando
fechamento
(deveem
comandar

e condições

lados dopara
tremmanter
mas oasoutro
lado
ainda estiver sinalizando, o gongo só será
abertura
portas
abertas).
Serviço fornecido

desligado quando tal lado terminar de sinalizar); ou
CGP comanda os CLPs do lado esquerdo do trem para que abram as portas (trainlines
• CGP ecomanda
abertura
portas em
um dosdolados
trem sem
o outro
de Comando
de Autorização
dede
Abertura
de Portas
lado do
esquerdo
sãoque
colocados
fechamento; ou
em nível esteja
lógico sinalizando
“1”).
•

Hipóteses
Serviço fornecido

cabine oposta assume liderança sem acionar redundância.

CGP desliga o acionamento da sinalização sonora de fechamento de portas (gongo).

Figura 4.1: Comando de abertura

Hipóteses

Tabela 11: Serviço S10.
Autorizar atuação de emergência de portas

Nome

• Cabine com liderança, trem com velocidade menor que 6 km/h e em qualquer
Thiago T.
Adriana
Aryldo G.
MAN, ATO (ou ATO Redundante)
ou CBTC; ou 11/34
Matsumoto dos modos de conduçãoTsukino
Russo Jr.

Evento disparador
e condições

•

liderança na cabine oposta, trem com velocidade menor que 6 km/h e em
modo redundante de operação de portas; ou

•
Serviço fornecido

cabine oposta assume liderança sem acionar redundância.

CGP fornece nível lógico “0” ao trainline de Autorização de Atuação de Emergência.

Hipóteses

Figura 4.2: Autorização de emergência
A tradução completa da descrição para um documento de requisitos em linguagem
natural pode ser vista em (AES, 2010).
Thiago T.

Adriana

Aryldo G.

14/34
Matsumoto
Russo
Jr.
Como dito no capítulo
3, o processo deTsukino
especificação
formal
é, basicamente,
divi-

dido em:
1. Escrever a especificação (ou requisitos) na notação escolhida, neste caso em
Event-B;
2. Descartar, isto é, provar que são válidas, todas as obrigações de prova pertinentes.
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Com isso pode-se dizer que a especificação está provada e é correta em relação
aos requisitos, desde que as premissas apresentadas sejam contempladas. Quando
uma especificação não pode ser totalmente provada, isto é, quando alguma obrigação
de prova não pode ser descartada, significa que ou a especificação não está escrita
corretamente, ou os requisitos não estão corretos.
A especificação a seguir representa os requisitos descritos anteriormente.
MACHINE Open_contradiction
VARIABLES
train_stoped
train_low_speed
door_authorization
emergency_buttom
open_comand
train_speed
INVARIANTS
inv1 : train_stoped 2 BOOL

inv2 : door_authorization 2 BOOL
inv3 : train_low_speed 2 BOOL

inv4 : emergency_buttom 2 BOOL

inv5 : train_stoped = T RU E ) door_authorization = T RU E

inv6 : train_stoped = F ALSE ) door_authorization = F ALSE
inv7 : train_stoped = T RU E ) train_low_speed = T RU E
inv9 : open_comand 2 BOOL
inv10 : train_speed 2 N

inv11 : door_authorization = F ALSE ) open_comand = F ALSE

EVENTS

Initialisation
begin
act1 : door_authorization := T RU E
act2 : train_stoped := T RU E
act3 : train_low_speed := T RU E
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act4 : emergency_buttom := F ALSE
act5 : open_comand := F ALSE

end

act6 : train_speed := 0

Event EMERGENCY_OPEN =
b
when

grd1 : train_low_speed = T RU E

then
end

grd3 : emergency_buttom = T RU E
act1 : open_comand := T RU E

Event LOW_SPEED_MONITOR =
b
when
then
end

grd1 : train_speed  6
act1 : train_low_speed := T RU E

Event ZERO_SPEED_MONITOR =
b
when
then

grd1 : train_speed = 0
act1 : train_stoped := T RU E
act2 : train_low_speed := T RU E

end

act3 : door_authorization := T RU E

Event AUTHORIZARION_RELEASE =
b
when
then

grd1 : train_speed > 0
act1 : door_authorization := F ALSE
act2 : train_stoped := F ALSE

end

act3 : open_comand := F ALSE

Event LOW_SPEED_RELEASE =
b
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when
then

grd1 : train_speed > 6
act1 : train_low_speed := F ALSE
act2 : train_stoped := F ALSE
act3 : door_authorization := F ALSE

end

act4 : open_comand := F ALSE

END
Pode ser visto que o evento EMERGENCY_OPEN representa o requisito de abertura de portas quando o botão de emergência é acionado, tendo duas guardas (condições que devem ser verdadeiras para que o evento possa ser disparado), um que
representa que o trem está abaixo de 6km/h

grd1 : train_low_speed = T RU E

e outro que o botão de emergência foi acionado

grd3 : emergency_buttom = T RU E

Quando estas duas condições forem verdadeiras, a ação

act1 : open_comand := T RU E

será tomada, isto é, as portas serão comandadas a abrir. Entretanto, o evento
AUTHORIZARION_RELEASE indica que quando o trem estiver acima de 0km/h, ou
seja, em movimento, representado pela guarda abaixo

grd1 : train_speed > 0

as portas não estão autorizadas a abrir, pela ação

act1 : door_authorization := F ALSE
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Isto é, quando o trem está abaixo de 6km/h, porém ainda em movimento, os dois
eventos citados anteriormente estão passíveis de ocorrer, já que todas as guardas
dos dois eventos são verdadeiras. Entretanto, há um invariante (condição que deve
ser sempre verdadeira antes e depois de qualquer evento)
inv11 : door_authorization = F ALSE ) open_comand = F ALSE

indicando que se não houver autorização, não pode haver comando de abertura de
portas, isto é, existe uma contradição, apresentada pela obrigação de prova mostrada
na Figura 4.3. Como visto anteriormente, essa obrigação de prova não pode ser
descartada, indicando que o modelo deve ser modificado.

Figura 4.3: Obrigação de prova a ser descartada
Entretanto, no texto em linguagem natural não é trivial encontrarmos esse tipo de
informação de forma explícita. Por exemplo, pode-se encontrar no texto menções de
que as portas só podem ser abertas com o trem parado. Pode-se encontrar também
outras informações dizendo que em caso de emergência as portas devem abrir com
o trem em baixa velocidade. Porém normalmente não se encontram forma explícita
informações que caracterizem perfeitamente a operação das portas em velocidades
entre trem parado e trem em baixa velocidade (mesmo que o valor para a baixa velocidade seja explicitado).
Essa falta de informação leva a crer que existe uma contradição não tratada, o
que impede que o modelo esteja correto. Nesse caso, para corrigir a especificação
em linguagem natural e, consequentemente, o modelo, a seguinte modificação nos
requisitos foi proposta:
A movimentação do trem não deve ser permitida até que todas as portas
estejam fechadas A NÃO SER EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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Com essa modificação, o modelo formal foi modificado como apresentado como
segue:
O invariante
inv11 : door_authorization = F ALSE ) open_comand = F ALSE

foi modificado para
inv11 : door_authorization

=

F ALSE _ (¬(train_low_speed

emergency_buttom = T RU E)) ) open_comand = F ALSE

=

T RU E ^

e totalmente provado automaticamente pela ferramenta utilizada, sem que nenhuma obrigação de prova não fosse descartada.
Pode ser verificado que, devido às características próprias de um modelo matemático, as contradições existentes são facilmente encontradas, desde que as premissas
apresentadas anteriormente sejam mantidas, já que impedem diretamente a prova do
modelo.
No caso dos requisitos em linguagem natural, a busca por contradições depende
exclusivamente da habilidade do verificador, já que não existe nenhuma amarração
direta entre requisitos, forçando uma verificação minuciosa para que defeitos não passem desapercebidos.
Como as obrigações de prova são geradas automaticamente pela ferramenta utilizada, com base na teoria apresentada pelo método, e que o conjunto de obrigações
de prova geradas é completo, a falta de descarte de alguma destas obrigações invalida
automaticamente o modelo. Levando em consideração a hipótese apresentada anteriormente de que o modelo foi construído corretamente em relação as informações
apresentadas, podemos deduzir que a contradição encontrada já estava presente na
descrição do sistema.
Além disso, como ganho colateral, a adoção de métodos formais evita problemas recorrentes de interpretação, onde para duas pessoas um mesmo texto pode
representar significados diferentes, já que a descrição do problema é feita de forma
matemática, com uma semântica definida, levando a uma única interpretação.
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4.2

Estudo 2 - UMLB - Exemplo de portas
O exemplo anterior, apresentado na seção 4.1, leva a algumas conclusões em que

a utilização de métodos formais auxilia na detecção de defeitos de contradição. Entretanto as especificações utilizadas no exemplo anterior são pouco homogêneas já que,
mesmo apresentando, aparentemente, as mesmas informações uma está descrita em
linguagem natural enquanto a outra está descrita em notação matemática, o que pode
causar dificuldade de aceitação dos dados apresentados.
Além dessa possível dificuldade, a adoção do modelo formal não é trivial, visto
que ainda existe a necessidade de, manualmente, traduzir a especificação em linguagem natural para uma notação matemática, neste caso o modelo em Event-B. Essa
necessidade, conforme visto no capítulo 2 é uma das razões apresentadas para a não
utilização de tais métodos, já que demanda uma alteração do processo de desenvolvimento de software.
Neste exemplo, além das premissas apresentadas anteriormente no exemplo 4.1,
uma nova hipótese será utilizada:
• As especificações utilizadas para o estudo serão expressas em UML, especificamente em diagramas de estado e diagramas de classe.

Dessa forma, o estudo da utilização do método Event-B parte de um ponto comum
em ambas abordagens (formal e não formal) e somente os efeitos da formalização
pode ser analisado.
Nas figuras 4.4 e 4.5, os diagramas UML referentes a especificação do sistema de
portas são apresentados.
No primeiro diagrama, apresentado na Figura 4.4, as variáveis globais do modelo
são declaradas e seu tipo definido, como, por exemplo, a variável VEL como pertencente aos números naturais.
Além da declaração da máquina de estado EMG_study outras máquinas de estado foram declaradas, e serão utilizadas como máquinas de apoio para a animação
posterior. Estas máquinas são VELOCIDADES e DISCRETE_SPEED. A primeira é
utilizada como um gerador de números naturais para a determinação da velocidade
atual, e a segunda é utilizada para discretizar essa informação em variáveis Booleanas
utilizadas pelo sistema (variáveis V0KM e V6KM). Todas estas máquinas de estado,
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Figura 4.4: Declarações gerais
operam em paralelo.
Por fim, o invariante de segurança do sistema é definido e apresentado de tal modo
que se a velocidade do trem for superior a 0 (VEL > 0) implica que a autorização para
abertura de portas deverá ser negada.
Já no segundo diagrama, apresentado na Figura 4.5, as possíveis transições entre os estados CLOSED e OPEN são apresentadas. Pode-se verificar que existem
duas transições possíveis para o estado OPEN, chamadas de EMG_pressed, representando o acionamento do botão de emergência, e VALID representando a condição
de abertura de portas. Estas transições descrevem graficamente o que, anteriormente
estava descrito em linguagem natural na especificação.
As condições para que essas transições ocorram são definidas em suas propriedades. Como exemplo, a Figura 4.6 apresenta as propriedades da transição VALID.
As guardas são as condições necessárias para a transição ocorrer e a ação é a ação
que é tomada nesta transição.
Neste caso temos que para que a transição VALID ocorra o trem deve estar parado,
de acordo com a guarda: V0KM = TRUE e o comando de abertura solicitado, através
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Figura 4.5: Transições entre estados OPEN e CLOSED
da guarda COM_OPEN = TRUE. A ação é a entrada em um estado que comanda a
abertura de portas, o estado OPEN. as outras transições existentes no modelo são:
Cancel, que retorna ao estado fechado (CLOSED) e EMG_pressed que entra no estado aberto (OPEN) caso o botão de emergência seja acionado e a velocidade esteja
abaixo de 6km/h.
As outras máquinas de estado apresentadas na Figura 4.4, por se tratarem somente de artifícios computacionais para a animação do modelo, não interferem na
especificação definida anteriormente. Entretanto, estas máquinas são importantes,
não só para a animação do modelo, mas porque modelam o ambiente onde o sistema está inserido, de acordo com as premissas adotadas no desenvolvimento deste
sistema. Estas máquinas representam então tudo aquilo que não é de controle do
sistema mas que influencia diretamente seu funcionamento.
O modelo gerado pelo plugin UMLB, a partir dos diagramas anteriores é apresentado a seguir:
MACHINE Machine1
SEES Machine1_implicitContext
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Figura 4.6: Propriedades
Essa cláusula SEES indica a utilização e um modelo externo de contexto que
contém a declaração das constantes.
VARIABLES
V 0KM utility variable
V 6KM utility variable
BT _EM G utility variable
OP EN _CM D utility variable
V EL utility variable
EM G_study statemachine belonging to the machine
V ELOCIDADES statemachine belonging to the machine
DISCRET E_SP EED statemachine belonging to the machine
Os itens pertencentes às cláusula VARIABLES fazem parte da declaração das
variáveis que serão utilizadas no modelo.
INVARIANTS
V0KM.type : V 0KM 2 BOOL
V6KM.type : V 6KM 2 BOOL

BT_EMG.type : BT _EM G 2 BOOL

OPEN_CMD.type : OP EN _CM D 2 BOOL
VEL.type : V EL 2 N
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EMG_study.type : EM G_study 2 EM G_study_ST AT ES

VELOCIDADES.type : V ELOCIDADES 2 V ELOCIDADES_ST AT ES

DISCRETE_SPEED.type : DISCRET E_SP EED 2 DISCRET E_SP EED_ST AT ES
Invariant1 : V 0KM = F ALSE ) EM G_study = CLOSED
Invariant2 : V 0KM = T RU E ) V 6KM = T RU E

Invariant3 : V 6KM = F ALSE ) V 0KM = F ALSE

Na declaração de invariantes, cláusula INVARIANTS, a tipagem das variáveis é
definida, e todas as propriedades que devem ser garantidas durante todo o modelo
são declaradas.
No caso estudado neste capítulo, o item de interesse é:
Invariant1 : V 0KM = F ALSE ) EM G_study = CLOSED

Esse invariante representa a condição de segurança expressa anteriormente em
que as portas só podem ser abertas se o trem estiver parado.
No restante do modelo apresentado, os eventos que representam cada transição
de estado é apresentado, além do evento especial INITIALISATION, o qual atribui valores iniciais a cada variável. No caso em estudo, todas as variáveis do tipo Booleana
são inicializadas de forma não determinística, isto é, sem valor inicialmente conhecido.
EVENTS
Initialisation
begin
V0KM.init : V 0KM :2 BOOL
V6KM.init : V 6KM :2 BOOL
BT_EMG.init : BT _EM G :2 BOOL
OPEN_CMD.init : OP EN _CM D :2 BOOL
VEL.init : V EL :2 N
EMG_study.init : EM G_study := CLOSED
VELOCIDADES.init : V ELOCIDADES := aumenta
DISCRETE_SPEED.init : DISCRET E_SP EED :2 DISCRET E_SP EED_ST AT ES

end
Event Cancel =
b
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when
EMG_study_isin_OPEN : EM G_study = OP EN

then
end

Cancel.Guard1 : V 0KM = F ALSE
EMG_study_enterState_CLOSED : EM G_study := CLOSED

Event Valid =
b
when

EMG_study_isin_CLOSED : EM G_study = CLOSED
Valid.Guard1 : V 0KM = T RU E

then
end

Valid.Guard2 : OP EN _CM D = T RU E
EMG_study_enterState_OPEN : EM G_study := OP EN

Event EMG_pressed =
b
when

EMG_study_isin_CLOSED : EM G_study = CLOSED
EMG_pressed.Guard1 : BT _EM G = T RU E

then
end

EMG_pressed.Guard2 : V 6KM = T RU E
EMG_study_enterState_OPEN : EM G_study := OP EN

Os três eventos apresentados anteriormente fazem parte da especificação discutida neste exemplo. Os eventos a seguir, são os artifícios computacionais necessários
para a animação do modelo.
Event muda_baixo =
b
when

VELOCIDADES_isin_aumenta : V ELOCIDADES = aumenta

then
end

muda_baixo.Guard1 : V EL > 20
VELOCIDADES_enterState_diminui : V ELOCIDADES := diminui

Event INCREMENTA =
b
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when
then
end

VELOCIDADES_isin_aumenta : V ELOCIDADES = aumenta
INCREMENTA.Action1 : V EL := V EL + 1

Event muda_alto =
b
when

VELOCIDADES_isin_diminui : V ELOCIDADES = diminui

then
end

muda_alto.Guard1 : V EL = 0
VELOCIDADES_enterState_aumenta : V ELOCIDADES := aumenta

Event DECREMENTA =
b
when
then
end

VELOCIDADES_isin_diminui : V ELOCIDADES = diminui
DECREMENTA.Action1 : V EL := V EL

1

Event BAIXOU =
b
when

DISCRETE_SPEED_isin_alta : DISCRET E_SP EED = alta

then

BAIXOU.Guard1 : V EL  6
DISCRETE_SPEED_enterState_media : DISCRET E_SP EED := media
media.EntryAction3 : V 6KM := T RU E

end

media.EntryAction5 : V 0KM := F ALSE

Event PAROU =
b
when

DISCRETE_SPEED_isin_media : DISCRET E_SP EED = media

then

PAROU.Guard1 : V EL = 0
DISCRETE_SPEED_enterState_parado : DISCRET E_SP EED := parado
parado.EntryAction4 : V 0KM := T RU E
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end
Event RAPIDO =
b
when

DISCRETE_SPEED_isin_media : DISCRET E_SP EED = media

then

RAPIDO.Guard1 : V EL > 6
DISCRETE_SPEED_enterState_alta : DISCRET E_SP EED := alta
alta.EntryAction1 : V 0KM := F ALSE

end

alta.EntryAction2 : V 6KM := F ALSE

Event ANDOU =
b
when

DISCRETE_SPEED_isin_parado : DISCRET E_SP EED = parado

then

ANDOU.Guard1 : V EL > 0
DISCRETE_SPEED_enterState_media : DISCRET E_SP EED := media
media.EntryAction3 : V 6KM := T RU E

end

media.EntryAction5 : V 0KM := F ALSE

END
Os eventos relacionados ao caso apresentado são:
• CANCEL: se a velocidade for maior que 0(zero) a autorização de abertura deve
ser desabilitada.

• EMG_pressed: se a velocidade for menor que 6(seis) e o botão de emergência
for acionado, a autorização de abertura deverá ser habilitada.

Existe a possibilidade de que a velocidade seja menor que 6 porém ainda maior
que 0. Neste caso, como pode ser visto na Figura 4.7, o invariante apresentado anteriormente como condição de segurança é quebrado, demonstrando a inconsistência
na especificação.
A verificação de contradições, neste caso, pode ser feita de duas formas, pela
prova direta de teoremas, isto é, pela verificação e descarte de obrigações de prova
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como feito no exemplo anterior, ou pela animação do modelo através da ferramenta,
que indicará automaticamente, caso exista, fatos como quebra de invariantes ou outras
obrigações de prova.
No caso do exemplo atual a animação foi utilizada. Esse tipo de animação também
é utilizada em modelos UML sem a utilização de métodos formais, e chamada de
execução de modelos. A diferença entre as duas opções (formal e não formal) é que
no modelo formal, o modelo matemático está sendo animado, enquanto no modelo
não formal, na maioria das vezes, o código gerado através do modelo está sendo
executado.
Com a animação do modelo podemos encontrar defeitos de especificação, enquanto com a execução de modelos UML não formais, os defeitos encontrados são,
na maioria dos casos, defeitos de implementação (sendo que essa fase do processo
de desenvolvimento não faz parte do estudo deste trabalho de mestrado).
O ponto forte da animação de modelos é que, mesmo com defeitos, o modelo
pode ser animado, e no momento em que esse defeito fica evidente, essa informação
é apresentada (vide Figura 4.7).
Com a utilização destes recursos, a verificação dos modelos passa a ser muito
semelhante nos dois processos de desenvolvimento (formal e não formal). Entretanto
o processo formal tende a evidenciar os defeitos de forma mais rápida e precisa, já
que continua se apoiando no modelo matemático para tal verificação, mesmo que,
visualmente isso não fique aparente.
Esse segundo exemplo apresenta uma forma de utilização de métodos formais
no processo de desenvolvimento sem grandes mudanças no processo de desenvolvimento formal onde diagramas UML já são correntemente utilizados.
Com a utilização do Plugin UML-B, os modelos matemáticos em Event-B são gerados automaticamente, evitando a tradução manual da especificação em um modelo
formal, e, com isso, diminuindo as barreiras para a sua utilização.
4.3

Estudo 3 - exemplo do homem morto
O objetivo deste exemplo é estudar se a utilização do método formal Event-B pode

auxiliar na descoberta de requisitos que não estão apresentados explicitamente na
especificação em linguagem natural. Em outras palavras, se auxiliam a verificação de
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Figura 4.7: Erro de invariante
completude da especificação de requisitos
Essa falta de informação força a determinação, subjetiva, com base na experiência
do desenvolvedor, dos dados faltantes, o que pode acarretar na criação de contradições antes inexistentes (ou ocultas).
Estas suposições ocorrem tanto na utilização de um modelo de desenvolvimento
formal quanto em um modelo não formal. O que está em estudo aqui é a verificação
de que método, com a adição de novas informações não constantes no texto inicial,
é capaz de apontar, com maior precisão, se ambiguidades e/ou inconsistências foram
incluídas e que poderiam passar despercebidas.
Da mesma forma que no seção 4.2, as premissas continuam as mesmas, isto é:
1. A tradução das informações contidas na descrição do sistema, tanto para o modelo formal quanto para o modelo informal, foi executada de forma correta, isto
é, as informações resultantes são verídicas perante a descrição e que nenhum
erro foi introduzido;
2. A verificação dos requisitos resultantes da tradução no processo não formal é
feita de acordo com as regras vigentes do processo de desenvolvimento, por
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exemplo, de forma manual com base na experiência do verificador;
3. As especificações utilizadas para o estudo serão expressas em UML, especificamente em diagramas de estado e diagramas de classe.
O exemplo é conhecido como "controle de homem morto"e os requisitos básicos
reais, extraídos por completo de uma especificação recebida3 como documento de
entrada para realização de cotação de preços é:
• Se o trem estiver em modo automático, o sistema de controle deve estar desabilitado.

• Se o trem estiver em modo manual o sistema de controle deve estar operacional.
• Em modo manual, o operador deverá apertar o botão de controle a cada X segundos.

• Após X segundos, se o operador não apertar o botão de controle o sistema
deverá acionar um sinal sonoro.

• Depois de X segundos da ativação do alarme sonoro, se o operador não apertar
o botão de controle o sistema deverá parar o trem.

• A qualquer momento que o operador apertar o botão de controle o sistema deverá voltar ao modo normal de operação.

Essa especificação foi traduzida para os modelos apresentados nas figuras 4.8 e
4.9. Na Figura 4.8, os estados globais são apresentados, isto é, On_line e off_line,
representando, com base na especificação os modos manual e automático do trem,
respectivamente.
Já na Figura 4.9, a operação do sistema é descrita, representando os outros requisitos do exemplo.
O modelo em Event-B derivado automaticamente destes diagramas é apresentado
abaixo:
MACHINE Machine1
SEES Machine1_implicitContext
3

Essa especificação foi recebida na forma de email. Caso seja necessária, poderá ser apresentada.
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Figura 4.8: Diagrama principal

Figura 4.9: Diagrama operacional
VARIABLES
main statemachine belonging to the machine
Control sub-statemachine belonging to state, On_line of statemachine, main
INVARIANTS
main.type : main 2 main_ST AT ES

Control.type : Control 2 Control_ST AT ES

superStateOf_Control : Control 6= Control_N U LL ) main = On_line

Em seguida os eventos do sistema, e a inicialização das variáveis são apresentados.
EVENTS
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Initialisation
begin
main.init : main := of f _line

end

Control.init : Control := Control_N U LL

Event monitor =
b
any

op_mode
where
op_mode.type : op_mode 2 OP _M ODE
main_isin_off_line : main = of f _line

then

monitor.Guard1 : op_mode = M AN
main_enterSuperState_On_line : main := On_line

end

Control_enterState_Normal : Control := N ormal

Event stop2 =
b
any

op_mode
where
op_mode.type : op_mode 2 OP _M ODE

Control_isin_Normal : Control = N ormal

then

stop2.Guard1 : op_mode = AT O
Control_leaveNestedStatemachine : Control := Control_N U LL

end

main_enterState_off_line : main := of f _line

Event first =
b
any

overf low
where
overflow.type : overf low 2 BOOL

Control_isin_Normal : Control = N ormal
first.Guard1 : overf low = T RU E
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then
end

Control_enterState_Alarm : Control := Alarm

Event second =
b
any

overf low
where
overflow.type : overf low 2 BOOL

Control_isin_Alarm : Control = Alarm

then
end

second.Guard1 : overf low = T RU E
Control_enterState_Emergency : Control := Emergency

Event reset1 =
b
any

alive
op_mode
where
alive.type : alive 2 BOOL

op_mode.type : op_mode 2 OP _M ODE
Control_isin_Alarm : Control = Alarm

then
end

reset1.Guard1 : (alive = T RU E _ op_mode = AT O)
Control_enterState_Normal : Control := N ormal

Event reset2 =
b
any

alive
op_mode
where
alive.type : alive 2 BOOL

op_mode.type : op_mode 2 OP _M ODE

Control_isin_Emergency : Control = Emergency
reset2.Guard1 : (alive = T RU E _ op_mode = AT O)
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then
end

Control_enterState_Normal : Control := N ormal

END
Após estudo não foi verificado nenhum ganho proveniente da adoção de métodos
formais para a determinação de completude.
Neste ponto diversas questões podem ser levantadas quanto a requisitos que não
estão claros na especificação. algumas destas questões poderiam ser:
• O tempo referente aos "X"segundos apresentados na especificação por mais de
uma vez são iguais?

• Ao voltar ao modo normal, após a ação do operador, o que deverá acontecer
com o alarme sonoro e/ou com a aplicação de freios?

• O que deverá acontecer com o sinal sonoro e/ou aplicação de freios caso o modo
de condução mude de manual para automático?

Esses são somente alguns dos possíveis questionamentos que podem surgir durante modelamento do sistema, mas tais perguntas poderiam aparecer durante o desenvolvimento com a utilização ou não de métodos formais, já que ficariam evidentes
em uma simples análise textual.
Dessa forma, através do estudo realizado neste trabalho, não se tem argumentos
contundentes que indiquem que a simples introdução de métodos formais no processo
de desenvolvimento possa auxiliar na descoberta de requisitos subjetivos de especificação em linguagem natural.
Entretanto, mesmo não auxiliando na descoberta de novos requisitos, a introdução
do modelamento formal , intuitivamente, ainda auxilia na determinação precisa de
ambiguidades.

61

5

CONCLUSÃO

O contexto geral deste trabalho foi apresentar um estudo de utilização do método
formal Event-B para verificar a existência de benefícios proveniente da utilização de
tal método.
Como pode ser visto na seção 1.1, existe uma necessidade constante de aprimorar o processo de desenvolvimento de software para atender as necessidades de
garantia de segurança nos meios de transporte metroferroviários, já que muito dos
equipamentos responsáveis por tal segurança são controlados por softwares embarcados. Foi visto também que diversas normas específicas para o domínio em questão
apontam técnicas e ferramentas que devem ser utilizadas em cada fase do processo
de desenvolvimento com o intuito de alcançar a segurança desejada, porém não fazem
nenhuma distinção entre as técnicas apresentadas quanto a sua precisão, eficácia, facilidade de utilização dentre outros fatores.
Para restringir o estudo em algo que pudesse ser pontualmente analisado algumas
premissas foram definidas:
• O processo de desenvolvimento a ser analisado foi o processo de desenvolvimento "V", já que esse é amplamente utilizado no domínio metroferroviário;

• A fase escolhida deste processo foi a fase de especificação de requisitos por se
tratar de uma fase inicial facilitando a utilização de técnicas distintas;

• As propriedades analisadas em relação ao processo de desenvolvimento não
formal foram a precisão e rapidez na determinação de ambiguidades e inconsistências, além da verificação de completude.
Como ferramentas de apoio a adoção do método Event-B foram utilizadas a ferramenta RODIN e seu Plugin UML-B.
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Conforme pode ser verificado durante a apresentação deste trabalho, alguns pontos puderam ser concluídos de forma satisfatória, porém em outros não houve dados
suficientes para sustentar qualquer tipo de argumentação até que um estudo mais
aprofundado seja realizado. Dessa forma as conclusões serão apresentadas em dois
tópicos: as alcançadas pelo estudo realizado, e as que poderão ser verificadas em
trabalhos futuros.
5.1

Estudo realizado
Nas Seções 4.1 e 4.2 duas abordagens de utilização do método Event-B foram

apresentadas.
Na primeira abordagem, o desenvolvimento do modelo formal se deu de forma
manual, partindo de uma especificação real de um sistema de controle de portas para
trens de metrô. Para facilitar o desenvolvimento do exemplo somente um parcela da
especificação foi utilizada, parcela essa referente a relação entre a abertura de portas
proveniente de diferentes solicitações e a velocidade do trem.
Uma boa especificação, de acordo com a norma EN 50128 (CENELEC, 2001) por
exemplo, é quando essa especificação está completa, bem escrita, sem ambiguidades
e cobre tudo que está descrito na descrição original do sistema. Para que estas características sejam comprovadas, normalmente, um relatório de verificação dos requisitos
é gerado, e as características citadas anteriormente são verificadas manualmente o
que depende diretamente da experiência do verificador.
O Método Event-B foi utilizado nesse exemplo como uma possível forma de verificação de ambiguidades. Pudemos concluir que com sua utilização algumas vantagens
puderam ser verificadas, sendo estas:
• Precisão: Devido à sua característica matemática, e pela necessidade de execu-

ção de provas de teorema para o descarte das obrigações de prova (obrigações
estas geradas automaticamente pela ferramenta utilizada) pode-se verificar que,
caso hajam ambiguidades na especificação, estas são descobertas pelo fato de
não ser possível o descarte de todas as obrigações de prova.

• Rapidez: Pelos mesmos motivos citados no item anterior, as ambiguidades são

descobertas imediatamente após a finalização da escrita da especificação formal, isto é, a verificação feita normalmente de forma manual, após a especifica-
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ção finalizada é desnecessária já que a ferramenta aponta, de imediato, obrigações de prova que não podem ser descartadas.
Um ponto que não foi considerado neste estudo de utilização é a rapidez de correção das ambiguidades uma vez descobertas. Porém intuitivamente o tempo necessário para estas correções devem se assemelhar ao tempo necessário em um processo
não formal.
Outro ponto relevante que dificultou a comparação entre processos formais e não
formais foi o fato de se utilizar duas especificações em formatos distintos, isto é, uma
especificação em linguagem natural e outra em linguagem formal, mesmo que as premissas garantissem a qualidade das duas especificações.
Com o intuito de mitigar essa diferença de especificação, uma segunda abordagem foi utilizada na qual o modelo formal foi gerado automaticamente, derivado do
modelo UML, através de uma ferramenta dedicada a isso, o Plugin UMLB. Com isso,
admitindo-se que em um processo não formal diagramas UML também são utilizados no momento da especificação de requisitos, o problema de formatos distintos de
especificação foi deixado de lado.
Neste segundo estudo, os mesmos benefícios apresentados anteriormente foram
verificados, isto é, precisão na detecção de ambiguidades e aumento na velocidade
dessa detecção.
Porém, além destes pontos fundamentais, outros benefícios também foram detectados, sendo estes:
• Facilidade de detecção: Devido à utilização da ferramenta UMLB, uma nova fun-

ção pode ser utilizada, a função de animação do modelo (essa ferramenta utiliza
o modelo formal como dado de entrada para a animação do modelo como pode
ser visto na seção 3.6 ). Dessa forma, as ambiguidades podem ser apresentadas de forma visual diretamente nos diagramas UML utilizados para a geração
do modelo, facilitando seu entendimento e correção.

• Modelamento do ambiente: Para que a animação possa ser utilizada, o ambiente
onde o sistema em desenvolvimento está inserido deve também ser modelado.
Isso pode ser considerado por alguns como um problema e não como um benefício, porém a necessidade neste modelamento força um melhor entendimento
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do conjunto ambiente-sistema o que, em último caso, auxilia no desenvolvimento
do modelo do sistema em si.
Finalmente, por se utilizar diagramas UML como ferramenta de modelamento, a
inserção de métodos formais em processos de desenvolvimento atualmente utilizados
na indústria fica facilitado, já que em diversos casos estes diagramas UML já são
comumente utilizados.
Por último um terceiro estudo foi realizado, e apresentado na seção 4.3. Esse
estudo teve como base o sistema de monitoramento e detecção de homem morto.
Tanto sua especificação em linguagem natural, os diagramas UML referentes a essa
especificação e sua tradução em Event-B foram apresentados.
O objetivo deste estudo era verificar se a utilização do método Event-B seria capaz
de auxiliar na detecção de problemas de completude, isto é, falta de informação necessária para que a especificação pudesse ser verificada, já que essa característica é
importante segundo as normas relativas ao domínio ferroviário.
Talvez por se tratar de um exemplo simples ou por algum outro fator não determinado, não foi possível afirmar com clareza que, neste caso, existiu algum benefício na
utilização de métodos formais.
Durante o processo de desenvolvimento dos diagramas UML, diversas dúvidas
surgiram para que a especificação pudesse ser desenvolvida, porém nada levou a
afirmação que de somente os métodos formais foram responsáveis por tais dúvidas.
De fato, mesmo sem a utilização de tais métodos, estas dúvidas surgiriam já que se
tratavam de informações necessárias para a criação dos próprios diagramas UML.
Dessa forma, outros estudos devem ser realizados para a verificação ou refuta de
que métodos formais auxiliam no problema da completude.
De maneira informal, pode ser verificado que a introdução de métodos formais em
um processo de desenvolvimento de software auxilia com a criação de uma forma metódica de pensamento, mesmo que estes métodos sejam utilizados de forma pontual
durante o processo. Do ponto de vista industrial, como resultado indireto dos estudos
realizados neste trabalho, ganhos em relação a quantidade de testes necessários,
número de versões desenvolvidas até a liberação do produto final, dentre outros puderam ser verificados, entretanto, estudos mais formais devem ser realizados para a
comprovação e/ou levantamento de mais evidências relativas a estes ganhos.
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5.2

Trabalhos futuros
Conforme pode ser visto, existe uma tendência de que os custos de desenvolvi-

mento possam ser minimizados pela adoção de métodos formais. Mesmo que alguns
trabalhos já apontem para esse resultado, como o caso de (WOODCOCK et al., 2009),
esse trabalho não levantou dados suficientes para tal afirmação. Dessa forma, um
ponto a ser analisado futuramente por outros trabalhos pode vir a ser o estudo do
impacto financeiro referente a adoção de métodos formais.
Como dito anteriormente, os estudos apresentados aqui não foram conclusivos
quanto a utilização de métodos para a verificação da questão de completude de uma
especificação. Outros estudos poderiam ser executados para que esse item fosse
melhor analisado.
Os exemplos utilizados neste estudo foram exemplos simples, de fácil utilização
com o intuito de avaliar a possibilidade de utilização do método formal Event-B para a
verificação de determinadas características de uma boa especificação, notadamente,
ambiguidade e completude. Faz-se necessário em estudos futuros a avaliação da
utilização de outros métodos e também de exemplos mais complexos.
Outro ponto em aberto que poderá ser melhor estudado é a possibilidade de utilização de métodos formais como ferramenta de auxílio a outras fases do processo
de desenvolvimento, em um processo paralelo ou mesmo como parte integrante do
processo geral. Como pode ser visto em (RUSSO; LADENBERGER, 2012), esse tipo
de aplicação já foi executado algumas vezes, porém ainda sem comprovação de sua
eficácia.
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