
O conte�udo do presente relat�orio �e de �unica responsabilidade do(s) autor(es).The contents of this report are the sole responsibility of the author(s).

Facilitando o Desenvolvimentode Controle Complexo Usando XchartF�abio Nogueira de LucenaHans Kurt Edmund LiesenbergRelat�orio T�ecnico IC{98-29
Agosto de 1998



Facilitando o Desenvolvimentode Controle Complexo Usando XchartF�abio Nogueira de Lucena� Hans Kurt Edmund LiesenbergyResumoUm dos componentes de um sistema interativo cujo desenvolvimento apresenta maio-res desa�os �e o gerenciador de di�alogo. A especi�ca�c~ao, o projeto, a implementa�c~ao e aexecu�c~ao deste componente ainda s~ao tarefas cujas ferramentas dispon��veis praticamen-te n~ao apresentam suporte, ao contr�ario do sucesso obtido por elas no desenvolvimentode outros componentes (a apresenta�c~ao, por exemplo). Este trabalho descreve umaproposta para desenvolvimento de gerenciadores de di�alogos composta pela linguagemXchart e um ambiente de apoio. Xchart �e uma linguagem visual e formal projetada paraadequadamente capturar o controle complexo das fun�c~oes de gerenciadores de di�alogos,que podem estar organizados em uma arquitetura de software baseada em m�ultiplosagentes. Nesta proposta, controle complexo descrito atrav�es de diagramas execut�aveiseliminam a tarefa manual de gerar o c�odigo que o implementa e oferece suporte aomodelo de m�ultiplos agentes.1 Introdu�c~aoA interface homem-computador (interface, por simplicidade) �e o componente de um sistemainterativo com o qual o usu�ario interage. Parte signi�cativa dos custos de desenvolvimentode um sistema interativo �e oriunda da de�ni�c~ao e da confec�c~ao do volumoso e complexoc�odigo deste componente [21]. Ferramentas s~ao comumente empregadas para reduzir taiscustos. Entretanto, aquelas dispon��veis n~ao contemplam todos os tipos de interfaces efacilitam apenas a confec�c~ao de um subconjunto das fun�c~oes de uma interface.Interfaces complexas, ou seja, com comportamentos complexos e nas quais o usu�ariopode conduzir mais de uma tarefa concorrentemente, por exemplo, n~ao s~ao adequadamen-te consideradas pelas atuais ferramentas. Em tais interfaces, o gerenciador de di�alogo �eo componente que apresenta mais di�culdades de desenvolvimento. As ferramentas am-plamente utilizadas têm, por outro lado, evitado tais di�culdades dando grande ênfase emoutro componente: a apresenta�c~ao.Al�em das restri�c~oes funcionais das atuais ferramentas, os recursos oferecidos s~ao de baixon��vel e s~ao usufru��dos, na grande maioria dos casos, apenas por programadores especializa-dos. V�arias quest~oes n~ao s~ao contempladas por tais ferramentas [23]. O presente trabalho�Instituto de Inform�atica (UFG), Caixa Postal 131, 74000-010 Goiânia/GO, fabio@inf.ufg.bryInstituto de Computa�c~ao (Unicamp), Caixa Postal 6175, 13381-970 Campinas/SP, hans@dcc.unicamp.br1



2 F�abio N. Lucena e Hans K. E. Liesenbergconcentra-se em uma destas quest~oes: apoiar o adequado desenvolvimento de gerenciadoresde di�alogo (especi�ca�c~ao, organiza�c~ao e implementa�c~ao). O objetivo �e conseguir um suces-so similar ao j�a obtido com as ferramentas dispon��veis para desenvolver o componente deapresenta�c~ao (reduzindo custos e produzindo interfaces melhores).Proposta XchartO presente trabalho prop~oe a linguagem Xchart e um ambiente de apoio [15, 18] ao empregodessa linguagem. A linguagem Xchart foi projetada para capturar a funcionalidade degerenciadores de di�alogos, sendo ela gr�a�ca, formal e execut�avel [16]. Atrav�es do ambiente,o usu�ario de Xchart confecciona e executa descri�c~oes nesta linguagem.O projeto de intera�c~ao de uma interface envolve a de�ni�c~ao da aparência e do com-portamento da interface. Parte deste projeto �e pertinente ao gerenciador de di�alogo. Alinguagem Xchart �e uma proposta para registrar essa parte do projeto.Xchart �e uma variante de Statechart [8], cujo emprego no dom��nio de interfaces �e vistocomo promissor e conta com relatos de sucesso. Entretanto, uma an�alise desse emprego deStatechart, conforme originalmente de�nida, identi�cou mudan�cas que poderiam ser rea-lizadas para melhor contemplar esse dom��nio [19]. Essas mudan�cas foram incorporadasem Xchart. Em particular, Statechart �e muito utilizada teoricamente e carece de imple-menta�c~oes que mostrem efetivamente como esta linguagem pode se integrar com os demaiscomponentes de um sistema. As implica�c~oes do emprego de Statechart ainda �e desconhecidoao longo do processo de desenvolvimento de um sistema. Apenas a especi�ca�c~ao do controle,que �e descrito isoladamente de outros componentes �e contemplada. Neste sentido, Xchartpermite capturar adequadamente gerenciadores de di�alogos organizados em m�ultiplos e pe-quenos m�odulos (agentes) e oferece um protocolo de comunica�c~ao entre o controle descritonesta linguagem (oferecido pelo sistema de execu�c~ao de Xchart) e demais componentes deum sistema.Especi�ca�c~oes na linguagem Xchart s~ao executadas por um interpretador. N~ao �e exigidaprograma�c~ao adicional em linguagem de baixo n��vel (por exemplo, C) ou gera�c~ao de c�odigopass��vel de ser compilado|processo que inibe a imprescind��vel avalia�c~ao de alternativaspara a realiza�c~ao do projeto de uma interface. A tarefa manual de implementar o c�odigocorrespondente a este componente em linguagens de baixo n��vel, requerida em muitas daspropostas existentes, �e substitu��da pela edi�c~ao de diagramas, que s~ao automaticamenteconvertidos em prot�otipos e rapidamente suscet��veis de serem testados. A complexidade daimplementa�c~ao do gerenciador de di�alogo e a conex~ao deste com os demais componentesn~ao desaparece; ela �e transferida para as ferramentas que d~ao apoio ao emprego de Xchart.Uma vers~ao precursora destas ferramentas [17] deu origem �a proposta corrente [18].Organiza�c~ao do textoA se�c~ao seguinte fornece uma apresenta�c~ao de arquiteturas de software para sistemas inte-rativos. A organiza�c~ao do software destes sistemas �e importante para ilustrar como Xchartcontempla as arquiteturas mais empregadas atualmente, ao contr�ario de outras abordagens,que geralmente n~ao as consideram. A Se�c~ao 3 fornece uma breve apresenta�c~ao da linguagem



Facilitando o Desenvolvimento de Controle Complexo Usando Xchart 3Xchart, a Se�c~ao 4 descreve os principais itens pertinentes a semântica formal de Xchart. ASe�c~ao 5 descreve o ambiente Xchart e a Se�c~ao 6 fornece as considera�c~oes �nais.2 Software de InterfacesUm sistema interativo pode ser dividido em dois componentes principais: o componentecomputacional e o componente interativo (Figura 1). O componente computacional (ouaplica�c~ao) de�ne a funcionalidade do sistema, ou seja, fun�c~oes que auxiliam os usu�ariosna realiza�c~ao de suas tarefas. O componente de intera�c~ao (ou interface) �e o softwarerespons�avel pelo di�alogo entre o usu�ario e o sistema: identi�ca as inten�c~oes do usu�ario,converte-as em requisi�c~oes para a aplica�c~ao e, no sentido inverso, exibe os resultados pro-duzidos pelo componente computacional.
Software de Interface(objetos de interação)

Aplicação

Controle de diálogo

Apresentação

Sistema de Janela

Componente computacional

Componente de interação
(interface)Figura 1: Organiza�c~ao l�ogica e funcional do software de um sistema interativo [function]A Figura 1 apresenta uma divis~ao l�ogica do c�odigo de um sistema interativo de acordocom as fun�c~oes que ele executa. Essa organiza�c~ao facilita a identi�ca�c~ao da parte do softwarede interfaces cujo desenvolvimento �e enfatizado pelas ferramentas atualmente dispon��veis:� Sistema de janelasO sistema de janelas interage diretamente com o sistema operacional do computadorpara permitir que a tela seja dividida em regi~oes distintas (as janelas). Em ambientesUnix, o sistema x windows �e o padr~ao de fato, enquanto motif window managere open look window manager, por exemplo, s~ao gerentes de janelas sobre estesistema. Os sistemas de janelas oferecem apenas servi�cos de cria�c~ao e controle deeventos b�asicos (mudan�ca de tamanho e de posi�c~ao, por exemplo) sobre janelas. Osobjetos de intera�c~ao contidos em cada janela s~ao geralmente fornecidos por toolkitsque utilizam as facilidades e servi�cos do sistema de janelas subjacente.� Apresenta�c~ao (objetos de intera�c~ao)Objetos de intera�c~ao s~ao elementos de interface que permitem a apresenta�c~ao de infor-ma�c~oes manipuladas pela aplica�c~ao e recebem a entrada do usu�ario (em geral atrav�esde eventos gerados por teclado ou mouse). Exemplos t��picos s~ao bot~oes, menus e cam-pos de texto. Estes elementos, geralmente conhecidos como widgets, s~ao fornecidospor toolkits como xview e motif.� Gerenciador de di�alogo



4 F�abio N. Lucena e Hans K. E. LiesenbergO gerenciador de di�alogo �e respons�avel pela sintaxe de intera�c~ao com o usu�ario, peloleiaute de objetos de intera�c~ao e pela comunica�c~ao entre a apresenta�c~ao e a aplica�c~ao,inclusive convers~oes entre dados manipulados por estes componentes. O gerenciadorde di�alogo ainda �e respons�avel por manter a consistência entre v�arias apresenta�c~oes deum mesmo dado. Por exemplo, um gr�a�co de barra e outro de pizza, representando osmesmos dados, devem ser devidamente atualizados quando estes dados s~ao alterados.As fun�c~oes do gerenciador de di�alogo est~ao entre as mais complexas do software de umainterface e o apoio ao desenvolvimento delas apresentou progresso limitado [20, 22].Xchart �e uma proposta que enfatiza o desenvolvimento deste componente de interfaces.Esta organiza�c~ao apresenta apenas uma vis~ao l�ogica das fun�c~oes executadas por umsistema interativo. Para todo sistema, tais fun�c~oes s~ao dispostas segundo uma arquiteturade software. Uma arquitetura de software �e ummodelo abstrato que estabelece a organiza�c~aodo software de um sistema. Uma arquitetura identi�ca componentes, divide fun�c~oes eestabelece um protocolo de comunica�c~ao entre eles. Estas decis~oes têm implica�c~oes diretasnos custos de cria�c~ao e manuten�c~ao do software resultante. Reduzir tais custos faz partedos objetivos de arquiteturas. Programadores, contudo, relatam di�culdades em organizaro software de interfaces [21].Ferramentas de interface, abrangendo toolkits, interface builders e uimss, visam darsuporte �a implementa�c~ao do software de uma interface. No entanto, estas ferramentas n~aopermitem, em geral, um mapeamento simples e direto das decis~oes tomadas para o projetoarquitetônico escolhido para a interface (n~ao existem abstra�c~oes que podem ser utilizadas).Este �e um problema, especialmente para sistemas interativos grandes e complexos, onde ade�ni�c~ao de uma arquitetura apropriada �e fundamental para possibilitar a evolu�c~ao e a ma-nuten�c~ao do sistema. Esta ausência de suporte �a implementa�c~ao de arquiteturas de software�e resultante da distância semântica existente entre os modelos abstratos das arquiteturas eos paradigmas de implementa�c~ao adotados pelas ferramentas de interface.Atualmente existem v�arias propostas de arquiteturas de software e um n�umero aindamaior de ferramentas de interface. No entanto, enquanto diferentes arquiteturas se mos-tram adequadas para atender aos diversos tipos de requisitos dos sistemas interativos, rarasferramentas oferecem suporte apropriado �a implementa�c~ao destas arquiteturas. Ao con-tr�ario do que ocorre com Statechart, Xchart �e apresentada para capturar gerenciadoresde di�alogos complexos considerando adequadamente, conforme arquiteturas baseadas emagentes, a posterior implementa�c~ao destes gerenciadores.Existem duas abordagens, al�em da abordagem ad hoc, obviamente indesej�avel, parade�nir a arquitetura de software de sistemas interativos. A abordagem modular trata cadauma das camadas apresentadas na Figura 1 como um m�odulo da arquitetura. A abordagembaseada em agentes divide as fun�c~oes de cada camada entre um conjunto de elementosespecializados e independentes (agentes) que cooperam entre si para realizar cada fun�c~ao.A diferen�ca entre elas �e estabelecida, basicamente, pelo subconjunto de objetivos atendidospor cada arquitetura.



Facilitando o Desenvolvimento de Controle Complexo Usando Xchart 5Arquitetura ad hocMorse e Reynolds [20] a�rmam que programadores est~ao enfrentando os mesmos problemasde 15 anos atr�as no desenvolvimento de sistemas grandes: aos usu�arios de toolkits s~ao for-necidas muitas informa�c~oes que, se n~ao organizadas e gerenciadas adequadamente, tornamo software de uma interface invi�avel. Por exemplo, organizando o c�odigo de forma ad hoc,fun�c~oes podem tratar as a�c~oes dos usu�arios em uma arquitetura de software ilustrada naFigura 2. Nessa arquitetura o c�odigo da interface e da aplica�c~ao residem em um mesmom�odulo (\Aplica�c~ao"). Os detalhes de baixo n��vel da interface, fornecidos por um toolkit,s~ao isolados em um outro m�odulo (Toolkit). Embora esta organiza�c~ao promova a reutili-za�c~ao de fato do toolkit, independência entre a interface e a aplica�c~ao, muito importantepara o desenvolvimento iterativo e posterior implementa�c~ao, n~ao se veri�ca.
"Aplicação" Toolkit

callback

chamada
de métodosFigura 2: Arquitetura ad hoc para sistemas interativos [messy]O maior problema da organiza�c~ao ad hoc �e a alta coes~ao de um m�odulo que imple-menta fun�c~oes distintas. Uma organiza�c~ao mais estruturada identi�caria pelo menos doiscomponentes que substituiriam a \Aplica�c~ao": interface e aplica�c~ao, cujas fun�c~oes seriamaquelas de�nidas no in��cio desta se�c~ao.Uma dos pontos mais discutidos acerca de arquiteturas de software de sistemas intera-tivos �e geralmente referenciado como independência de di�alogo. Esse conceito refere-se�a separa�c~ao entre o c�odigo da interface e da aplica�c~ao. Essa separa�c~ao permite que mu-dan�cas em um tenha repercuss~ao limitada no outro. Embora esta separa�c~ao seja desejadado ponto de vista de engenharia de software, a divis~ao de fun�c~oes entre estes componentesenvolve v�arias considera�c~oes. Esta separa�c~ao, por exemplo, contribui com as di�culdadesde implementa�c~ao de uma arquitetura [6]. A separa�c~ao entre interface e aplica�c~ao pode serestimulada com o emprego de Xchart [5].Arquiteturas ModularesNestas arquiteturas as tarefas de um sistema interativo s~ao distribu��das entre um redu-zido n�umero de grandes m�odulos de software. Cada m�odulo �e respons�avel pelo conjun-to de fun�c~oes necess�arias �a execu�c~ao de determinada tarefa. As arquiteturas modularesassemelham-se �a divis~ao l�ogica apresentada na Figura 1. Seeheim [7] e slinky [3] est~aoentre as principais arquiteturas modulares.Arquiteturas Baseadas em AgentesUm agente �e um sistema de processamento de informa�c~ao completo, que inclui receptorese transmissores de eventos, uma mem�oria para manter um estado e um processador queciclicamente processa eventos de entrada [2]. Agentes comunicam-se com outros agentes.



6 F�abio N. Lucena e Hans K. E. LiesenbergEm arquiteturas baseadas em agentes, um sistema �e organizado em um conjunto de agen-tes especializados que descentralizam as execu�c~oes das fun�c~oes de um sistema interativo ecooperam entre si para realiz�a-las. Estas arquiteturas visam produzir comportamento com-plexo atrav�es da coopera�c~ao entre unidades computacionais simples e independentes. mvc[14], pac [2] e rendezvous [12] est~ao entre as principais arquiteturas baseadas em agentes.3 Linguagem XchartNesta se�c~ao s~ao apresentados os principais recursos de Xchart. N~ao h�a espa�co su�cientepara exempli�car cada um destes recursos. Elucidar os benef��cios de Xchart exige (a) umexemplo cujo controle �e complexo (o que di�culta a explica�c~ao, al�em de comparara�c~oes coma precursora Statechart) e (b) de mais espa�co que o dispon��vel. Em conseq�uência, sugere-seos exemplos comentados em [5] para tal �nalidade. Ainda assume-se familiaridade do leitorcom detalhes semânticos de Statechart. Sem estes, a contribui�c~ao dos itens abaixo n~ao podeser adequadamente dimensionada, embora apresentem diferen�cas signi�cativas em rela�c~ao�a linguagem precursora (Statechart).Xchart, instância, configurac�~ao, estado e hierarquia de estadosA linguagem Xchart oferece v�arios recursos que s~ao combinados formando um Xchart(diagrama). Um Xchart n~ao �e sens��vel �a ocorrência de eventos, n~ao produz nenhumresultado nem pode ser animado. Uma instância de um Xchart pode ser animada, reagea est��mulos externos, produz controle. Um Xchart �e um molde est�atico a partir doqual instâncias podem ser criadas e animadas. Uma instância �e referenciada atrav�esdo seu identi�cador. Cada identi�cador identi�ca uma �unica instância. Con�gura�c~ao�e um instantâneo de uma instância|refere-se ao conjunto de estados ativos, valores devari�aveis e outras informa�c~oes que caracterizam uma instância em um dado instante detempo.Um estado representa uma situa�c~ao conceitual. Todos os recursos da linguagem Xchartnecessariamente est~ao associados a um estado. Um estado pode ser re�nado em umconjunto de estados. Essa rela�c~ao estabelece uma hierarquia entre estados.Ac�~ao, atividade, controle, porta e reac�~aoA�c~ao �e o recurso utilizado para alterar o valor de uma vari�avel, gerar eventos primitivos egerenciar atividades, entre outras. Descri�c~oes em Xchart s~ao respons�aveis pelo controlede um sistema, enquanto as demais funcionalidades s~ao fornecidas por atividades. Aespeci�ca�c~ao e o desenvolvimento de atividades n~ao s~ao contemplados pela linguagemXchart. O objeto pass��vel de ser descrito nesta linguagem �e o controle de um sistema.Um Xchart n~ao produz controle. Xchart �e um modelo atrav�es do qual controle podeser capturado. O resultado �e uma especi�ca�c~ao de alto n��vel, que pode ser executada,reproduzindo o controle modelado. O controle produzido torna-se vis��vel al�em das fron-teiras de uma instância atrav�es de portas. Uma porta �e o destino da rea�c~ao de umainstância. Uma rea�c~ao �e o controle produzido por uma instância na presen�ca de umest��mulo externo e conforme a con�gura�c~ao dessa instância.



Facilitando o Desenvolvimento de Controle Complexo Usando Xchart 7Regras e transic�~oesGatilhos, regras, estados e transi�c~oes entre estados s~ao combinados em um Xchart, apartir do qual uma instância pode ser criada e interagir com o ambiente externo. Regrase transi�c~oes s~ao mecanismos por excelência para capturar relacionamentos do tipo causa-efeito. Regras, ao contr�ario de transi�c~oes, n~ao provocam a altera�c~ao do conjunto deestados ativos. A causa �e de�nida por um gatilho e o efeito por a�c~oes. Controle �eproduzido se e somente se regras e/ou transi�c~oes s~ao executadas.Prioridade entre transic�~oesH�a v�arias possibilidades de n~ao-determinismo em um Xchart. Por exemplo, quandoduas transi�c~oes est~ao associadas a estados concorrentes, elas podem ser executadas con-correntemente. Neste caso, o n~ao-determinismo se reete nas seq�uências poss��veis derea�c~oes. Em outros casos, duas ou mais transi�c~oes podem formar um conjunto onde ape-nas uma delas pode ser executada atrav�es de uma sele�c~ao arbitr�aria. Esta sele�c~ao podeser determin��stica se n��veis de prioridade forem adequadamente atribu��dos a transi�c~oes.Quando tal conjunto for identi�cado, apenas a transi�c~ao que possuir o maior n�umero deprioridade ser�a executada.Passo e micro-passoQuando um est��mulo externo �e recebido por uma instância, ele �e tratado de acordo com acon�gura�c~ao da instância. Este tratamento pode identi�car um conjunto de regras e/outransi�c~oes, cujos gatilhos est~ao habilitados, para execu�c~ao (micro-passo). Executar ummicro-passo signi�ca executar cada um dos elementos deste conjunto. Uma seq�uênciade micro-passos forma um passo. Executar um passo signi�ca executar cada um dosmicro-passos da seq�uência pertinente. Cada micro-passo desta seq�uência �e conseq�uênciada execu�c~ao do anterior. O primeiro micro-passo �e conseq�uência imediata do est��muloexterno. A execu�c~ao desse micro-passo pode provocar a execu�c~ao de um segundo micro-passo e assim por diante. Essa rea�c~ao em cadeia �e �nita (comentado adiante). Emconseq�uência, do ponto de vista de uma instância, os \efeitos" de um est��mulo externos~ao �nitos.Se os estados A, C e E de uma instância do Xchart da Figura 3 est~ao ativos, ent~ao umest��mulo externo formado por um �unico evento primitivo do tipo e provoca um primeiromicro-passo formado por uma �unica transi�c~ao, aquela do estado A para o estado B. Paraa con�gura�c~ao fornecida e o est��mulo externo exempli�cado, nenhuma outra transi�c~ao ouregra possui um gatilho habilitado. A execu�c~ao desta transi�c~ao gera o evento primitivo fatrav�es da execu�c~ao da a�c~ao raise(f), al�em de atualizar o valor de x para 1. Esse eventoprimitivo �e ent~ao acumulado aos eventos do est��mulo externo inicialmente fornecido �ainstância. O conjunto resultante realimenta a instância. Um segundo micro-passo �eidenti�cado conforme a con�gura�c~ao obtida pela execu�c~ao da transi�c~ao comentada acima.O segundo micro-passo �e composto apenas pela transi�c~ao do estado C para o D. Oevento primitivo g, gerado pelo segundo micro-passo, provoca um terceiro micro-passoap�os �nalizada a atividade a: transi�c~ao de E para F. A execu�c~ao da a�c~ao raise dessatransi�c~ao, neste cen�ario, �e su�ciente para provocar a execu�c~ao de um quarto micro-passo,formado pela �unica regra do Xchart. O evento e and f and g and h ocorre porque o



8 F�abio N. Lucena e Hans K. E. Liesenbergevento primitivo do tipo e faz parte do est��mulo externo, que �e acrescido dos eventosprimitivos dos tipos f , g e h, gerados nos micro-passos anteriores. A condi�c~ao x > 0tamb�em �e verdadeira ao �m do terceiro micro-passo. O primeiro micro-passo atribui ovalor 1 �a x. A execu�c~ao do quarto micro-passo provoca a execu�c~ao da a�c~ao x := �x.Ap�os a execu�c~ao desta a�c~ao, a instância torna dispon��vel os efeitos causados pelo passoque acaba de ser executado (propaga os eventos f , g e h para outras instâncias, se for ocaso, e libera o novo valor de x). O �m destas opera�c~oes marca o in��cio do tratamentodo pr�oximo est��mulo externo, se existe algum aguardando na �la de est��mulos. Se n~aoexiste nenhum est��mulo, ent~ao a instância aguarda pela ocorrência de um.
A B C D E F

f: raise(g); sync(a); g: raise(h); sync(a);e: raise(f); x:=1;

e and f and g and h [x > 0]: x:=-x;

MyFirstXchart

Figura 3: Primeiro Xchart [primeiro]Modelo de execuc�~aoDurante toda a existência de uma instância, ela aguarda por est��mulos externos, sem osquais ela n~ao produz controle. Ao tratar um est��mulo externo, uma instância identi�catodas as regras e/ou transi�c~oes habilitados pelo est��mulo. Se h�a casos de exclus~ao m�utuaentre as transi�c~oes, ent~ao eles s~ao eliminados. Identi�cado este conjunto (primeiro micro-passo), passa-se a executar a a�c~ao correspondente a cada um de seus elementos. Algumasdas a�c~oes podem ser executadas concorrentemente ou n~ao, conforme a especi�ca�c~ao. Taisexecu�c~oes podem gerar eventos primitivos, alterar o valor de vari�aveis bem como cau-sar outras altera�c~oes. Tais altera�c~oes podem habilitar outros gatilhos cujas regras e/outransi�c~oes correspondentes ser~ao executadas em um segundo micro-passo e assim pordiante. Quando um micro-passo n~ao mais habilitar gatilhos, ou regras e/ou transi�c~oesn~ao mais puderem ser executadas, ent~ao o passo �e �nalizado. As conseq�uências de umpasso tornam-se vis��veis aos demais componentes do sistema apenas quando ele termina.Neste instante a instância passa a tratar o pr�oximo est��mulo externo, ou aguarda por um,caso sua �la esteja vazia. Durante este processo de rea�c~ao de uma instância, os demaiscomponentes de um sistema podem ser executados concorrentemente. A�c~oes que mani-pulam atividades, por exemplo, s~ao depositadas em portas que podem ser consultadasenquanto a instância trata o est��mulo externo.CausalidadeCada passo �e dividido, conforme visto anteriormente, em uma seq�uência bem de�nidade micro-passos. Cada micro-passo �e, necessariamente, conseq�uência da execu�c~ao domicro-passo imediatamente anterior ou se se trata do primeiro micro-passo, ent~ao �e con-seq�uência do est��mulo externo. Ou seja, o micro-passo formado pela regra e[x > 0] : sync(a)



Facilitando o Desenvolvimento de Controle Complexo Usando Xchart 9pode ser executado imediatamente ap�os outro composto pela regra f [x < 0] : x := 1.Nesse caso, em um mesmo passo, foram executadas regras cujos gatilhos n~ao podem per-tencer a um mesmo micro-passo. As condi�c~oes x < 0 e x > 0 n~ao podem ser verdadeirasdurante a avalia�c~ao de um �unico micro-passo, pois a con�gura�c~ao de uma instância n~aose altera durante esse processo.Passo �e finitoUma transi�c~ao ou regra �e executada no m�aximo uma vez por passo. Ou seja, se umatransi�c~ao ou regra �e executada em um dado passo, ent~ao s�o poder�a ser executada no-vamente a partir do pr�oximo passo. Esta restri�c~ao impede, naturalmente, a existênciade ciclos onde estados seriam ativados e desativados in�nitamente, ou ainda a execu�c~aoin�nita de regras em um estado sempre ativo.TempoDo ponto de vista de uma instância, o tempo real cont��nuo �e dividido em intervalosde�nidos por instantes de tempo. Por exemplo, a Figura 4 exibe o instante ti e ossucessores tj e tk. Os instantes ti e tk est~ao relacionados �as con�gura�c~oes assumidaspela instância em resposta �a cria�c~ao da instância e ao passo executado em decorrência deum est��mulo externo recebido no instante tj por tal instância. No instante tk �e obtidaa con�gura�c~ao resultante ap�os a execu�c~ao de um passo dada a con�gura�c~ao anterior noinstante ti. O passo �e iniciado ap�os um est��mulo externo ser sinalizado no instante tj.Nesse caso, a �gura sugere que a �la da instância estava vazia ap�os a con�gura�c~ao inicialser obtida no instante ti.Desde o instante em que uma instância �e criada at�e aquele em que uma transi�c~ao �nal�e executada, a \vida" da instância �e marcada por um conjunto de elementos discretoscomo ti e tk. Os intervalos reetem a espera por est��mulos externos (quando a �la est�avazia) e a dura�c~ao de um passo. Quando um est��mulo �e recebido, inicia-se o processo deidenti�ca�c~ao e execu�c~ao do passo provocado pelo est��mulo. Apenas ao �m da execu�c~ao dopasso, em um instante de tempo posterior ao in��cio do tratamento do est��mulo externo,uma nova con�gura�c~ao �e obtida para a instância. A partir deste instante, a instânciapermanece com a con�gura�c~ao obtida at�e a ocorrência de um novo est��mulo externo.
tit0
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Figura 4: Instantes t��picos da execu�c~ao de uma instância [tempo]



10 F�abio N. Lucena e Hans K. E. Liesenberg4 Semântica Formal de XchartOs engenhosos mecanismos de Statechart tornam a de�ni�c~ao semântica dessa linguagemuma tarefa n~ao-trivial e suscet��vel a interpreta�c~oes errôneas. O trabalho em [10], por exem-plo, �e parcialmente motivado por confus~oes acerca da semântica de Statechart. Uma dasprimeiras propostas para a semântica formal de Statechart foi apresentada em [8]. Tal pro-posta n~ao inclui de�ni�c~oes de mecanismos importantes de Statechart, por exemplo, history-star e fun�c~ao de con�gura�c~ao. Algumas foram inclu��das na mais recente vers~ao [10]. Entreas semânticas dispon��veis e aquela aqui apresentada, nota-se um empenho em rela�c~ao aorigor e completitude da �ultima.A de�ni�c~ao formal de Xchart herda as di�culdades semânticas de Statechart sobre asquais muitos trabalhos têm sido realizados [4, 13] e trata outras introduzidas pelos novosrecursos e altera�c~oes em algumas das constru�c~oes de Statechart. Al�em do interesse te�orico,tais di�culdades devem ser eliminadas se uma ferramenta que executa Xchart deve ser imple-mentada. Xchart n~ao �e apresentada apenas como uma linguagem para descri�c~ao do controlede gerenciadores de di�alogo, onde especi�ca�c~oes s~ao manualmente convertidas em c�odigo emetapas posteriores de desenvolvimento. A proposta apresentada inclui a especi�ca�c~ao e aimplementa�c~ao de gerenciadores de di�alogo a partir de descri�c~oes em Xchart. Ainda conv�emressaltar que a implementa�c~ao d�a suporte �a organiza�c~ao do software em m�ultiplos agentes.Entre as di�culdades adicionais da semântica de Xchart, por exemplo, o emprego deconsistência local torna a semântica mais dif��cil de ser de�nida, embora mais \intuitiva" [4,13]. Xchart vai al�em de consistência local: dado um conjunto de a�c~oes a serem executadas,um subconjunto delas pode fazer parte de uma seq�uência onde cada a�c~ao deve ser executadana ordem prescrita pela seq�uência. Ao executar uma a�c~ao dessa seq�uência, a con�gura�c~ao dainstância �e alterada e, possivelmente, inui na execu�c~ao das a�c~oes seguintes. Nem Statechartou uma de suas variantes conhecidas, exceto Xchart, oferece esta causalidade (consideradapor muitos um elemento que torna mais clara uma linguagem reativa). Ou seja, a execu�c~aode um micro-passo est�a associada a uma seq�uência de micro-con�gura�c~oes denominadas, emXchart, de transientes. Xchart portanto, emprega con�gura�c~oes, que s~ao obtidas conformeo tratamento de est��mulos externos, micro-con�gura�c~oes que s~ao resultantes da execu�c~aode micro-passos e micro-con�gura�c~oes transientes, obtidas entre a execu�c~ao de a�c~oes deum micro-passo. Dessa forma, x := 1;x := x+ 1, por exemplo, necessariamente deposita ovalor 2 em x, ao contr�ario das demais variantes de Statechart.5 Ambiente XchartAmbiente Xchart denota um conjunto de ferramentas desenvolvidas para apoiar o empregoda linguagem Xchart. O usu�ario de Xchart �e bene�ciado pelo emprego dessas ferramentas.Elas contemplam a edi�c~ao, gera�c~ao de informa�c~oes utilizadas em tempo de execu�c~ao esoftware respons�avel pela execu�c~ao de instâncias de Xcharts.O sistema de execu�c~ao de Xchart ap�oia, em tempo de execu�c~ao, o emprego da linguagemXchart. O suporte �a no�c~ao de cliente, porta, instâncias e outros, �e fornecido por essesoftware, que �e uma implementa�c~ao da semântica de Xchart. As propostas existentes para



Facilitando o Desenvolvimento de Controle Complexo Usando Xchart 11softwares similares s~ao pouco conhecidas. Statemate [11] e BetterState [1] s~ao sistemascomerciais atualmente constru��dos sobre Statechart. Produtos de dom��nio p�ublico comprop�ositos similares s~ao desconhecidos. Acredita-se que a di�culdade de implementa�c~aodessas ferramentas justi�quem esse cen�ario. Neste sentido, o Ambiente Xchart tamb�empode estimular a experimenta�c~ao com Xchart, uma vez que estas ferramentas comerciaiscustam em torno de alguns milhares de d�olares. A grande ênfase destas ferramentas est�a emrecursos t��picos de Statechart e, portanto, nenhuma oferece, por exemplo, a possibilidade deexecu�c~ao distribu��da de instâncias. Uma no�c~ao do interesse pela qualidade das ferramentasque comp~oem o Ambiente Xchart pode ser medida pelos v�arios trabalhos j�a desenvolvidoscom o editor de Xchart.1Entre os softwares que comp~oem o ambiente Xchart est�a o protocolo de comunica�c~aoentre instâncias de Xcharts e programas que usufruem do controle gerado pela rea�c~ao destasinstâncias. Propostas baseadas em Statecharts n~ao consideram tal quest~ao, o que compro-mete a etapa de implementa�c~ao.6 Considera�c~oes FinaisEvidências positivas do emprego dessa proposta foram obtidas atrav�es do desenvolvimentode v�arios gerenciadores de di�alogos t��picos em sistemas convencionais al�em de outros menoscomuns [5]. A semântica formal apresenta propostas para quest~oes ainda em discuss~ao e foide fato implementada atrav�es das ferramentas do ambiente Xchart. O modelo so�sticadooferecido por Xchart exige um sistema de execu�c~ao relativamente complexo, que tamb�emprovou ser su�cientemente robusto e e�ciente em rela�c~ao aos testes realizados. Este sistematamb�em �e uma proposta singular de implementa�c~ao de linguagens derivadas de Statechart.Embora muitas propostas de variantes de Statechart tenham surgido, acredita-se que aproposta aqui apresentada possa ser empregada de forma mais efetiva por v�arios motivos.Instâncias de diagramas executadas concorrentemente sobre n�os de uma rede oferece umaabstra�c~ao n~ao dispon��vel em outrs propostas, nem mesmo na mais recente \atualiza�c~ao"de Statechart [9]. Xchart n~ao �e �util apenas para especi�car, mas tamb�em oferece recur-sos imprescind��veis �as demais fases de desenvolvimento de um sistema (implementa�c~ao eexecu�c~ao).Referências[1] M. Ali. A Better Way to State It. IEEE Computer, 28(12):72{74, December 1995.[2] Len Bass and Jo�elle Coutaz. Developing Software for the User Interface. SEI Series inSoftware Engineering. Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1991.[3] Len Bass, Ross Faneuf, Reed Little, Niels Mayer, Bob Pellegrino, Scott Reed, RobertSeacord, Sylvia Sheppard, and Martha R. Szczur. A Metamodel for the RuntimeArchitecture of an Interactive System. SIGCHI Bulletin, 24(1):32{37, January 1992.1http://www.dcc.unicamp.br/proj-xchart/editor/
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