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Abstract. As shown in several studies, Stochastic Automata Networks (SAN) is 
a formalism suitable for describing models of computer networks and 
distributed systems in order to perform quantitative evaluations. The aim of 
this work is to provide the capability of model checking SAN models via its 
translation into the language of an existing model checker. This paper 
proposes, details and exemplifies the mapping of SAN for the input language 
of NuSMV. As observed, the NuSMV models obtained by translation preserve 
the semantics of the respective original SAN models since they have 
isomorphic transition systems. The verification of properties in CTL 
(Computation Tree Logic) is demonstrated based on the ad hoc wireless 
network model, used as an example throughout the article. 
Resumo. Conforme apresentado em diversos trabalhos, Stochastic Automata 
Networks (SAN) é um formalismo adequado para a descrição de modelos de 
redes de computadores e de sistemas distribuídos a fim de realizar avaliações 
quantitativas. O objetivo deste trabalho é possibilitar a verificação de 
modelos SAN através de sua tradução para a linguagem de um verificador 
existente. O trabalho propõe, detalha e exemplifica o mapeamento de SAN 
para a linguagem de entrada do NuSMV. Conforme o resultado observado, os 
modelos para o NuSMV gerados pelo tradutor preservam a semântica dos 
respectivos modelos SAN originais pois apresentam sistemas de transição de 
estados isomórficos. A verificação de propriedades em CTL (Computation 
Tree Logic) é exemplificada com base no modelo de uma rede ad hoc sem fio, 
utilizada como exemplo ao longo do artigo. 

1. Introdução 
A construção de sistemas computacionais modernos exige a possibilidade de diferentes 
formas de avaliação de características de projeto tão cedo quanto possível no ciclo de 
vida de desenvolvimento. Sistemas concorrentes, como é naturalmente o caso de 
protocolos de comunicação e algoritmos distribuídos, são frequentemente de construção 
não trivial e requerem técnicas requintadas de análise para afirmar sobre sua corretude.  
Outro aspecto cada vez mais importante é a capacidade de avaliar e fazer afirmações 
acerca do desempenho do sistema em fases iniciais de projeto. 

Para permitir tais tipos de análises, técnicas de modelagem que ofereçam as abstrações 
adequadas se fazem necessárias. O formalismo redes de autômatos estocásticos 
(Stochastic Automata Network – SAN) oferece um conjunto reduzido de conceitos 
simples, de rápido aprendizado, e que permitem a modelagem de situações de 



  

concorrência, sincronismo e dependência, conceitos fundamentais de protocolos de 
comunicação e algoritmos distribuídos [2] [6] [8] [9].   

Um modelo SAN é estruturado em subsistemas, onde cada subsistema é modelado por 
um autômato estocástico, e pela interação deles entre si [9]. O autômato estocástico é 
constituído por estados e transições, que são as mudanças do estado atual, ocasionadas 
por eventos locais ou sincronizantes. Os eventos locais realizam uma transição em 
apenas um autômato, já os sincronizantes são responsáveis por uma transição em mais 
de um autômato ao mesmo tempo.  Além desta forma de comunicação, dependências 
entre autômatos podem ser expressadas através de funções. SAN conta com um 
conjunto de técnicas e ferramentas que possibilita a avaliação quantitativa de modelos 
descritos em SAN. 

Além da avaliação quantitativa de modelos descritos em SAN, para melhor suportar a 
construção de sistemas, este trabalho propõe o suporte a verificação de corretude de 
modelos descritos em SAN. Propõe-se aqui a possibilidade de Model Checking para 
modelos descritos em SAN.  Esta técnica permite verificar se um modelo, de estados 
finitos, respeita um conjunto de propriedades tipicamente especificadas em lógica 
temporal, como por exemplo CTL (Computation Tree Logic). Um grande atrativo desta 
técnica é o fato de que ela é completamente automática, mostrando contra exemplos 
caso o modelo não satisfaça alguma propriedade. Portanto ela comprova a ausência de 
defeitos para as propriedades especificadas [1].  

Este objetivo pode ser alcançado a partir de duas abordagens: (i) o desenvolvimento de 
um verificador de modelo SAN e (ii) o mapeamento de conceitos SAN para linguagem 
de entrada de uma ferramenta existente de verificação. Este trabalho opta pela segunda 
abordagem. Pela facilidade de modelar os conceitos de eventos sincronizantes, este 
trabalho propõe o mapeamento de conceitos SAN para a linguagem da ferramenta 
NuSMV, escolhidos entre outros ambientes de Model Checking. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: são apresentados os conceitos da 
linguagem SAN e um exemplo de modelo SAN de rede ad hoc sem fio na seção 2; 
alguns conceitos da linguagem do NuSMV e a ferramenta NuSMV são abordados na 
seção 3; em seguida, na seção 4 é explicado o mapeamento de parte dos conceitos SAN 
para a linguagem do NuSMV, a estrutura geral de um código gerado pelo tradutor SAN, 
a exemplificação de um modelo SAN traduzido e, brevemente, é explicado alguns 
detalhes sobre a implementação; na seção 5 é discutido a corretude do tradutor, 
realizando uma comparação de características entre os modelos de entrada e de saída do 
tradutor; na seção 6 é apresentado uma avaliação qualitativa através de propriedades 
CTL; e por fim é apresentado os trabalhos relacionados e a conclusão do artigo, nas 
seções 7 e 8, respectivamente.  
2. Redes de Autômatos Estocásticos (SAN)De acordo com Fernandes e Plateau, SAN 
possibilita a descrição de modelos de sistemas com o objetivo de avaliar seu 
desempenho [9]. Ao representar um sistema, SAN permite a descrição deste sistema 
através de um conjunto de subsistemas, onde cada subsistema é modelado por um 
autômato estocástico, e pela interação deles entre si. O autômato estocástico é 
constituído por estados e transições, que são ocasionadas por eventos locais ou 
sincronizantes.  

Os eventos modelam fenômenos aleatórios da realidade em questão, por exemplo, o 
tempo de serviço de um servidor, o intervalo de tempo entre as chegadas à fila 1. Eles 



  

disparam transições, que mudam o estado de um ou mais autômatos. Os eventos locais 
disparam uma transição em apenas um autômato, já os sincronizantes são responsáveis 
por transições simultâneas em mais de um autômato, representando uma importante 
forma de comunicação entre autômatos. Cada evento possui uma taxa de ocorrência, 
sendo um valor numérico ou o retorno de uma função.  Funções avaliam sobre o estado 
global da rede, retornando um valor.  Assim, um evento de um autômato pode ter uma 
taxa descrita por uma função cuja avaliação depende de outros autômatos, 
representando outra forma de comunicação ou dependência entre autômatos. 

SAN possui operadores próprios de sua linguagem, tais como: st, nb e rw. A lista 
completa pode ser consultada em [3]. O operador st é aplicado sobre um autômato 
retornando o estado em que tal autômato se encontra. A fim de saber quantos autômatos 
no modelo se encontram em determinado estado, é utilizado o operador nb informando 
o estado desejado. O operador rw é aplicado sobre um autômato retornando o valor de 
reward que o estado atual daquele autômato possui. 

Ao modelar uma realidade em SAN é necessário informar os estados atingíveis, sendo 
possível determinar todos os estados atingíveis ou apenas parte deles através da função 
de alcaçabilidade ou alcançabilidade parcial através de reachability e partial 
reachability respectivamente. Dado um estado do espaço de estados produto, a função 
de alcançabilidade retorna verdadeiro ou falso caso o estado seja respectivamente 
alcançável ou não.  A função de alcançabilidade parcial retorna verdadeiro somente para 
um subconjunto dos estados alcançáveis pelo modelo. Ao utilizar a seção partial 
reachability, o PEPS (Performance Evaluation Of Parallel Systems), ferramenta que 
avalia os modelos SAN, descobre os outros estados atingíveis a partir do conjunto de 
estados definidos nesta seção [3]. 

2.1. Modelo SAN de rede ad hoc sem fio 
O modelo SAN de rede ad hoc representa uma cadeia de nodos a qual é constituída de 
um nodo origem, alguns nodos transmissores e um nodo destinatário final. Este modelo 
foi explicado em detalhes no artigo [8]. Ele serve para calcular a vazão líquida de dados 
em uma rede ad hoc sem fio considerando níveis de interferência entre nodos. Abaixo é 
apresentada a descrição textual deste modelo com quatro nodos, sendo retirada de [14]. 

Cada um dos nodos é representado por um autômato. O autômato MN_1 representa o 
nodo origem, o qual possui os estados I (idle) e T (transmitting). Os nodos 
transmissores são representados pelos autômatos MN_2 e MN_3, os quais possuem os 
estados I (idle), R (receiving) e T (transmitting). Por fim, o nodo destinatário final é 
representado pelo autômato MN_4 que possui os estados I (idle) e R (receiving). As 
transmissões são representadas por eventos sincronizantes – g12 (MN_1 para MN_2), 
g23 (MN_2 para MN_3) e g34 (MN_3 para MN_4) – que modificam o estado dos 
autômatos envolvidos em cada transmissão/recepção.  As funções r12, r23 e r34 
modelam valor de taxa não nulo, respectivos aos eventos g12, g23 e g34, caso não 
existam outros nodos transmitindo que interfiram na transmissão. Caso exista 
interferência, estas funções avaliam para zero significando que o evento não ocorre. 

A fórmula nb I == 4 é utilizada para determinar parte dos estados atingíveis, que neste 
caso especifica apenas um estado global, onde quatro autômatos se encontram no estado 
I. Neste modelo há eventos locais e sincronizantes com taxas constantes e eventos 



  

sincronizantes funcionais. Explicações em maiores detalhes sobre o modelo, bem como 
resultados e a contribuição que tal modelo traz podem ser obtidas no artigo [8].   

 
1.  identifiers 
2.    bandwidth_b = 2000000;                   // bandwidth in bits/seconds 
3.    bandwidth_B = bandwidth_b/8;             // bandwidth in bytes/seconds 
4.    bandwidth_Mbps = bandwidth_b/1000000;    // bandwidth in bytes/seconds 
5.    size_pack = 1500;                          // package size in bytes 
6.    RTS = 40;                                // Request To Send header in bytes 
7.    CTS_ACK = 39;                            // Clear To Send and Acknowledge headers in bytes 
8.    MAC = 47;                                // Medium Access Control header in bytes 
9.    IFT = 50+(3*10)+280;                     // InterFrame Time (DIFS + 3*SIFS + Average 
                                                    Backoff Time) in microseconds (approximated) 
10.   IFS = ((bandwidth_B/1000000)*IFT);       // InterFrame Size cost in bytes (approximated) 
11.   overhead = RTS+CTS_ACK+MAC+IFS;          // headers 
12.   mu = (bandwidth_B)/(size_pack+overhead); // maximum throughput rate (theoretically as many 
                                                               package as the medium can handle) 
13.   lambda = 50000;                          // package generation rate (one package/DIFS) 
14.   r12 = lambda * ((st MN_3 == I) && (st MN_4 == I)); 
15.   r23 = lambda * ((st MN_1 == I) && (st MN_4 == I)); 
16.   r34 = lambda * ((st MN_1 == I) && (st MN_2 == I)); 
17. events 
18.   loc tx1 mu;                              // transmission of one package 
19.   loc tx2 mu;                              // transmission of one package 
20.   syn tx3 mu;                              // transmission of one package 
21.   syn g12 r12;                             // package generated from 1 to 2 
22.   syn g23 r23;                             // package routed from 2 to 3 
23.   syn g34 r34;                             // package routed from 3 to 4 
24. partial reachability = (nb I == 4);        // initial state 
25. network Ad (continuous) 
26.   aut MN_1 
27.     stt I to (T) g12 
28.     stt T to (I) tx1 
29.   aut MN_2 
30.     stt I to (R) g12 
31.     stt R to (T) g23 
32.     stt T to (I) tx2 
33.   aut MN_3 
34.     stt I to (R) g23 
35.     stt R to (T) g34 
36.     stt T to (I) tx3 
37.   aut MN_4 
38.     stt I to (R) g34 
39.     stt R to (I) tx3 

3. NuSMV 
O NuSMV é um verificador simbólico de modelos (Symbolic Model Checker) 
desenvolvido a partir da reestruturação da ferramenta SMV (Symbolic Model Verifier), 
o verificador original que utiliza o conceito de BDD (Binary Decision Diagrams) para 
efetuar a verificação de propriedades de lógica temporal CTL [11].  

O NuSMV foi desenvolvido em parceria pelas seguintes instituições: Carnegie Mellon 
University (CMU), Instituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (IRST), University 
of Genova (UG) e University of Trento (UT) [12].  

3.1. Linguagem do NuSMV 
Nesta seção são apresentados os principais conceitos e estruturas da linguagem do 
NuSMV,  e  que  são  utilizados  neste  trabalho,  com  base  no  “NuSMV 2.5 User Manual”  e  
no  “NuSMV 2.5 Tutorial”  [6].   



  

Um modelo na linguagem do NuSMV possui um ou mais módulos, sendo o módulo 
main obrigatório. Cada módulo possui seções, de especial interesse neste trabalho 
temos: VAR, INIT, TRANS, DEFINE, CTLSPEC. 

A declaração de variáveis dentro de um módulo é realizada dentro da seção VAR.  Os 
tipos disponíveis são: booleanos, inteiros, enumerações, array, módulos, entre outros. 
Uma variável do tipo enumeração é composta por valores numéricos inteiros ou 
simbólicos, ou por ambos. Estes valores {1, 200, 10, -5, 4}, {OK, NotOK, 33, -2},  {a, 
B, c, X, Y, z} são alguns exemplos de valores possíveis deste tipo.  

A seção INIT possui uma expressão booleana a qual determina um conjunto de estados 
iniciais  para  o  modelo.  A  expressão  booleana  “var1 = valor1 & var2 = valor2 & var3 = 
valor3” é um exemplo que pode ser utilizado na seção INIT para determinar os valores 
iniciais de três das variáveis de um determinado modelo. 

As transições de um modelo são descritas na seção TRANS através de expressões 
booleanas que avaliam o estado atual e o próximo estado das variáveis do modelo. A 
fim de verificar o próximo estado de uma determinada variável é utilizado o operador 
next da seguinte forma next(variavel) = valor.  Desta  forma  a  expressão  “var1 = valor1 
& next(var1) = valor2”   descreve   a   transição   do   valor   valor1 da variável var1 para o 
valor2.  NuSMV suporta não determinismo, permitindo naturalmente modelar várias 
possibilidades válidas de transição a partir de um dado estado. 

A fim de reutilizar a mesma expressão em diversos lugares do modelo associa-se esta 
expressão a um identificador, que representa a expressão. A seção DEFINE permite 
fazer esta associação.   

Assim como diversas linguagens de programação, a linguagem do NuSMV possui a 
expressão chamada If-Then-Else ou operador ternário. Sua estrutura é representada da 
seguinte   forma   “ExpressãoDeCondição ? Valor1 : Valor2”.   Após   avaliar   o   valor   de  
ExpressãoDeCondição, esta expressão ternária retorna o Valor1 caso 
ExpressãoDeCondição for verdadeiro e em caso contrário retorna o Valor2. 
A seção CTLSPEC serve para especificar as propriedades em lógica temporal CTL para 
análise qualitativa do modelo. Ao verificar as propriedades CTL do modelo, caso 
alguma delas não seja verdadeira, é apresentado pelo NuSMV um contra exemplo. 

Além do módulo main, é possível criar outros módulos que possuam as mesmas seções 
anteriormente explicadas. Ao criar uma instância de um módulo é encapsulada toda a 
descrição do módulo – variável, defines, transições e outras características – e é criado 
um novo contexto para esta instância, não existindo conflito na estrutura de dados de 
duas instâncias diferentes. Para instanciar um módulo, basta criar uma variável do tipo 
daquele módulo, conforme anteriormente explicado. É possível acessar as variáveis e 
defines que   uma   instância   de   módulo   possui   através   do   operador   “.”   para   entrar   no  
contexto daquela instância. Por exemplo, dado um módulo X que possui a variável V e 
a  instância  A  deste  módulo,  é  possível  acessar  a  variável  V  da  seguinte  forma  “A.V”. 

4. Tradução de Modelos SAN para Modelos do NuSMV 
Na primeira parte desta seção são comparados conceitos análogos de SAN e NuSMV, 
indicando a estratégia da tradução, na segunda parte é apresentada e discutida a 
estrutura geral de um modelo traduzido e na terceira parte é exemplificado cada uma das 
equivalências. 



  

4.1. Conceitos Análogos 

Antes de detalhar o mapeamento feito entre SAN e a linguagem do NuSMV é 
necessário comparar os principais conceitos das linguagens. Ambas as linguagens 
servem para a construção de modelos com um conjunto finito de estados.  

Também ambas linguagens possuem abstrações para estruturar modelos. SAN possui o 
conceito de autômatos e cada um deles tem um conjunto de estados. A estrutura 
considerada análoga em NuSMV é a do módulo. Assim, cada autômato é representado 
em um módulo. Cada módulo tem uma variável de estado. O intervalo de valores 
possível desta variável de estado cobre exatamente os estados possíveis do autômato. 

O conceito de estados atingíveis é bastante peculiar de SAN, não se encontrando 
análogo em diversas outras linguagens. SAN também permite a definição de um 
subconjunto de estados atingíveis (atingibilidade parcial) [3]. O conceito mais próximo 
no NuSMV é o de estados iniciais. Como estados iniciais são obviamente atingíveis, se 
uma declaração de estados iniciais do NuSMV especificar o mesmo conjunto de estados 
da declaração de atingibilidade parcial de SAN, então estes conceitos podem ser 
considerados análogos. Como será visto em mais detalhe, é possível mapear uma 
declaração de atingibilidade em uma declaração de estados iniciais no NuSMV. 

Outro aspecto que vale ressaltar é a possibilidade de representar explicitamente 
transições de estado.  Em SAN cada autômato tem transições e em alguns casos uma 
transição do modelo é dada pela composição de transições de autômatos que 
sincronizam no mesmo evento.  No NuSMV transições entre estados anterior e posterior 
podem ser explicitamente declaradas considerando estados de diferentes módulos.  

A mudança de estados em SAN pode ser local, afetando apenas um autômato, ou 
sincronizante, afetando mais de um autômato. Para representar estas possibilidades, 
especialmente a mudança simultânea de estado em mais de um autômato (módulo), 
optou-se pelo uso da seção TRANS. Na seção TRANS especifica-se logicamente estados 
atuais e próximos estados possíveis, levando em consideração os eventos, suas 
probabilidades e taxas, sejam estas funcionais ou não.  

Para eventos locais derivam-se as possíveis mudanças de estado de um autômato de 
forma direta a partir da estrutura do autômato. Dado um estado atual (verdade) e um 
evento habilitado (verdade), existe um próximo estado definido. O não determinismo do 
NuSMV auxilia no caso onde um evento pode levar a mais de um estado, assim como 
no caso de mais de um evento habilitado.  

Para eventos sincronizantes cuida-se para que todos autômatos que tenham um dado 
evento sincronizante habilitado em sua estrutura, que o evento sincronizante realize uma 
mudança de estado em cada um destes autômatos. Em um dado autômato, um evento 
pode gerar diferentes mudanças de estado. Assim, um evento em NuSMV, utilizando a 
seção TRANS, se traduz em uma conjunção entre as possibilidades de mudanças de 
estado de cada autômato que usa o evento considerado, onde cada possibilidade em cada 
autômato é dada por uma disjunção de condições que representam ocorrência de um 
evento em um autômato. 

Existem três tipos de operadores, que compõem expressões, em SAN: lógicos, 
matemáticos e operadores da linguagem SAN. Os mesmos operadores lógicos e 
matemáticos existem na linguagem do NuSMV. Já os operadores específicos da 
linguagem SAN, apesar de não existirem na linguagem do NuSMV, podem ser 



  

mapeados facilmente através da construção de macros que avaliam o estado da rede. Os 
operadores SAN mapeados são: st, nb e rw.  O operador st (tendo como parâmetro um 
nome de autômato) é diretamente representado pelo acesso do valor da variável de 
estado da instancia de módulo que representa o autômato.  

O operador nb (tendo como parâmetro um nome de estado) é representado por uma 
expressão que verifica o estado atual de todos os módulos do modelo, e retorna o 
número de módulos no estado especificado.   

O operador rw é representado por uma expressão que verifica o estado atual do módulo 
e retorna o valor de reward associado ao estado atual. Maiores detalhes sobre tais 
operadores em [3]. 

4.2. Estrutura geral do código gerado pelo tradutor  

Esta seção explica a estrutura geral do código criado pelo tradutor referenciando as 
linhas do modelo SAN original, apresentado na seção 2.1, e as linhas do modelo 
traduzido apresentado na seção 4.3.  

O código gerado pelo tradutor para o NuSMV é estruturado em duas partes. A primeira 
parte do código é constituída por módulos (linhas 1 a 19), respectivos a cada autômato 
(linhas 26 a 39). Na segunda parte do código, o módulo main é definido, sendo 
composto por quatro seções: VAR, INIT, TRANS e DEFINE. 

A primeira seção do módulo main, a VAR (linhas 22 a 26), é constituída por uma 
instância para cada módulo existente diferente do módulo main. Cada uma destas 
instâncias é guardada por uma variável, sendo que os nomes destas variáveis seguem 
uma regra de formação que utiliza o do autômato correspondente. 

Na seção INIT (linhas 27 e 28) é descrita uma expressão booleana que determina um 
estado inicial ou um conjunto de estados iniciais, mapeados diretamente da tradução da 
expressão do partial reachability (linha 24). Caso haja mais de um estado inicial válido 
o NuSMV escolherá, não deterministicamente um destes estados iniciais. 

A terceira seção do módulo main, a TRANS (linhas 29 e 30), é composta por uma 
disjunção de defines (entradas na seção define) que determinam as transições locais e 
sincronizantes do modelo. Desta forma, a cada mudança de estado acontece uma 
transição local em um autômato ou uma composição de transições locais de autômatos, 
rotuladas com mesmo evento sincronizante, que representam apenas uma transição no 
estado global do modelo.  

A última seção, a DEFINE (linhas 31 a 107), é composta por diversos defines, sendo 
que cada um deles é constituído por um nome e uma expressão. Um define serve como 
uma macro de programação funcionando pela simples busca e substituição textual do 
seu conteúdo, que no caso do define é uma expressão. Portanto, se uma determinada 
expressão é utilizada mais de uma vez no modelo, pode ser descrita em um define a fim 
de ser reutilizada quantas vezes forem necessárias, bastando utilizar o nome do define. 
Visto que identificadores e eventos são conceitos de SAN que também são utilizados 
em mais de um lugar no modelo, tais conceitos são mapeados para o conceito de define.  

4.3. Detalhamento da tradução e exemplificação 

O conjunto de modelos SAN que podem ser traduzidos para o NuSMV é determinado 
pelas regras de sintaxe em [3] (páginas 5 a 14), com exceção das estruturas de 



  

replicação.  Entretanto deve-se notar que esta limitação não invalida a demonstração de 
possibilidade de mapear modelos SAN para o NuSMV uma vez que todo modelo SAN 
com replicação pode ser convertido para um modelo SAN sem utilizar estruturas de 
replicação.  

A seguir é detalhada a tradução do modelo SAN apresentado na seção 2.1 para o 
modelo apresentado abaixo aceito pelo NuSMV, seguindo a estrutura explicado na 
seção 4.2. 

 
1.  MODULE ad_MN_1() 57.     |  
2.  VAR state : {s_I,s_T}; 58.     ( e_g12 & 
3.  DEFINE  59.      -- connection s_I - s_T 
4.  unchanged := state = next(state);  60.      ( a_MN_1.state = s_I &  
5.  -- ======================================            next(a_MN_1.state) = s_T ) & 
6.  MODULE ad_MN_2() 61.       -- connection s_I - s_R 
7.  VAR state : {s_I,s_R,s_T}; 62.      ( a_MN_2.state = s_I &  
8.  DEFINE              next(a_MN_2.state) = s_R )    
9.  unchanged := state = next(state);  63.      & a_MN_3.unchanged & a_MN_4.unchanged 
10. -- ====================================== 64.     )  
11. MODULE ad_MN_3() 65.     |  
12. VAR state : {s_I,s_R,s_T}; 66.     ( e_g23 &  
13. DEFINE  67.      -- connection s_R - s_T 
14. unchanged := state = next(state);  68.      ( a_MN_2.state = s_R &  
15. -- ======================================             next(a_MN_2.state) = s_T ) &   
16. MODULE ad_MN_4() 69.      -- connection s_I - s_R 
17. VAR state : {s_I,s_R}; 70.      ( a_MN_3.state = s_I &  
18. DEFINE              next(a_MN_3.state) = s_R )     
19. unchanged := state = next(state);  71.      & a_MN_1.unchanged & a_MN_4.unchanged 
20. -- ====================================== 72.     )  
21. MODULE main 73.     |  
22. VAR 74.     ( e_g34 &  
23.  a_MN_1 : ad_MN_1(); 75.      -- connection s_R - s_T 
24.  a_MN_2 : ad_MN_2(); 76.      ( a_MN_3.state = s_R &  
25.  a_MN_3 : ad_MN_3();             next(a_MN_3.state) = s_T ) &   
26.  a_MN_4 : ad_MN_4(); 77.      -- connection s_I - s_R 
27. INIT 78.      ( a_MN_4.state = s_I &  
28.  ( nb_s_I = 4 )             next(a_MN_4.state) = s_R )    
29. TRANS 79.      & a_MN_1.unchanged & a_MN_2.unchanged 
30.  next_local_step_ad_MN_1  80.     )  
     | synchronized_steps  81.  ); 
     | next_local_step_ad_MN_2 82.  -- identifiers  
31. DEFINE 83.  i_bandwidth_b := ( 2000000 ); 
32.  a_MN_1_getCurrentIndex := (a_MN_1.state =  84.  i_bandwidth_B := ( i_bandwidth_b / 8 ); 
         s_I ? 0 : (a_MN_1.state = s_T ? 1 : 85.  i_bandwidth_Mbps := (i_bandwidth_b /  
                                         -1));                                      1000000); 
33.  -- ad_MN_1 automata local steps section  86.  i_size_pack := ( 1500 ); 
34.  local_setp_ad_MN_1 := (  87.  i_RTS := ( 40 ); 
35.      -- connection s_T - s_I 88.  i_CTS_ACK := ( 39 ); 
36.      ( ( a_MN_1.state = s_T & e_tx1 ) & (  89.  i_MAC := ( 47 ); 
             next(a_MN_1.state) = s_I ) ) );     90.  i_IFT := ( ( 50 + ( 3 * 10 ) ) + 280 ); 
37.  next_local_step_ad_MN_1 :=(  91.  i_IFS :=(((i_bandwidth_B / 1000000) *  
38.       local_setp_ad_MN_1 & &          i_IFT)); 
          a_MN_2.unchanged a_MN_3.unchanged &   92.  i_overhead := (((i_RTS + i_CTS_ACK) +  
          a_MN_4.unchanged );                               i_MAC) + i_IFS); 
39.  a_MN_2_getCurrentIndex := (a_MN_2.state =  93.  i_mu := ((i_bandwidth_B) / (i_size_pack +  
          s_I ? 0 : (a_MN_2.state = s_R ? 1 :  i_overhead)); 
          (a_MN_2.state = s_T ? 2 : -1))); 94.  i_lambda := ( 50000 ); 
40.  -- ad_MN_2 automata local steps section  95.  i_r12 := (i_lambda * ((((a_MN_3.state =  
41.  local_setp_ad_MN_2 := (           s_I) & (a_MN_4.state = s_I))) ? 1 :  
42.      -- connection s_T - s_I 0)); 
43.      ( ( a_MN_2.state = s_T & e_tx2 ) & (  96.  i_r23 := (i_lambda * ((((a_MN_1.state =  
           next(a_MN_2.state) = s_I ) ) );         s_I) & (a_MN_4.state = s_I))) ? 1 :  
44.  next_local_step_ad_MN_2 := (  0)); 
          local_setp_ad_MN_2 &  97.  i_r34 := (i_lambda * ((((a_MN_1.state =  
          a_MN_1.unchanged & a_MN_3.unchanged          s_I) & (a_MN_2.state = s_I))) ? 1 : 0  
45.       & a_MN_4.unchanged ); )); 
46.  a_MN_3_getCurrentIndex := (a_MN_3.state =  98.  -- nb operators  



  

          s_I ? 0 : (a_MN_3.state = s_R ? 1 :  99.  nb_s_I := ((a_MN_1.state = s_I ? 1 : 0) + 
          (a_MN_3.state = s_T ? 2 : -1))); 100.     (a_MN_2.state = s_I ? 1 : 0) +  
47.  a_MN_4_getCurrentIndex := (a_MN_4.state =           (a_MN_3.state = s_I ? 1 : 0) + 
          s_I ? 0 : (a_MN_4.state = s_R ? 1 :           (a_MN_4.state = s_I ? 1 : 0) ); 
                                        - 1)); 101.   -- events  
48.  -- SYNCHRONIZED STEPS  102.   e_tx1 := ( i_mu > 0 ); 
49.  synchronized_steps := (  103.   e_tx2 := ( i_mu > 0 ); 
50.     ( e_tx3 & 104.   e_tx3 := ( i_mu > 0 ); 
51.       -- connection s_T - s_I 105.   e_g12 := ( i_r12 > 0 ); 
52.      ( a_MN_3.state = s_T &  106.   e_g23 := ( i_r23 > 0 ); 
           next(a_MN_3.state) = s_I ) & 107.   e_g34 := ( i_r34 > 0 ); 
53.      -- connection s_R - s_I  
54.      ( a_MN_4.state = s_R &   
           next(a_MN_4.state) = s_I )     
55.      & a_MN_1.unchanged & a_MN_2.unchanged  
56.     )   
 
Cada módulo das linhas 1 a 19, conforme explicado anteriormente, contém a descrição 
dos estados de um determinado autômato através da variável state. O nome do módulo 
possui o prefixo “ad_”  (automata definition) seguido do nome do autômato definido no 
modelo SAN. Este prefixo é adicionado para evitar conflitos de palavras reservadas do 
NuSMV com nomes definidos no modelo SAN. Da mesma forma, entretanto com 
prefixos diferenciados, esta lógica é aplicada  aos  conceitos  de  autômatos  (“a_”), estados 
(“s_”),   eventos   (“e_”)   e   identificadores   (“i_”). Além da variável state, o módulo é 
composto por um define chamado unchanged que retorna um valor booleano indicando 
se o estado atual do módulo é igual ao próximo estado do módulo na próxima transição 
de estado global do modelo. Este define é amplamente utilizado nos defines do módulo 
main para determinar as transições locais e sincronizantes.  

A seção VAR do módulo main, possui uma instância para cada módulo anteriormente 
definido. Desta forma, considerando existentes os módulos ad_MN_1, ad_MN_2, 
ad_MN_3 e ad_MN_4, esta seção resulta nas linhas 22 a 26, onde as instâncias destes 
módulos são a_MN_1, a_MN_2, a_MN_3 e a_MN_4 respectivamente.  
A seção INIT e TRANS do módulo main já foi explicada na seção 4.2. Na seção 
DEFINE, conforme explicada anteriormente, são representados os conceitos de: 
identificadores, eventos, transições locais e sincronizantes. 

Os defines que representam os identificadores estão nas linhas 82 a 97. Cada 
identificador do modelo SAN possui um nome e uma expressão associada. As 
expressões dos identificadores são sempre traduzidas para retornarem um valor 
numérico, a fim de manterem um padrão entre os defines que mapeiam os 
identificadores. Por exemplo, r12 da linha 14 é traduzido no define i_r12 da linha 95. 

Os eventos estão representados nos defines das linhas linhas 101 a 107. A expressão 
destes define é sempre estruturada de uma verificação – se a taxa do evento é superior a 
zero, indiferentemente se a sua taxa é uma valor numérico ou um identificador – ou 
seja, sempre irá retornar um valor booleano. Caso a taxa for um identificador, ele será, 
como explicado anteriormente, traduzido em um define que sempre retorna um valor 
numérico, desta forma é possível estruturar desta maneira a tradução de todos os 
eventos, não existindo construção de expressões inválidas na linguagem do NuSMV. 
Por exemplo, o evento tx2 da linha 19 é traduzido no define e_tx2 da linha 103. 

Para cada módulo que possuir pelo menos uma transição local existe um define que 
descreve todas as possíveis transições locais deste módulo. Este define possui o seu 
nome  composto  do  prefixo  “local_step_”  concatenado  ao  nome  do  módulo  no  qual  as  



  

transições locais estão sendo descritas. Nas linhas 41 a 43, é possível verificar apenas 
uma transição local do módulo ad_MN_2 descrita no define chamado 
local_setp_ad_MN_2, pois as outras transições deste módulo são sincronizantes. Caso 
houvesse mais de uma transição local para este módulo, a conjunção presente na 
expressão de local_setp_ad_MN_2 – que descreve apenas uma transição local – estaria 
ligada através de uma disjunção a outras conjunções, que descreveriam as outras 
transições locais deste módulo. 

Para todo modelo que possuir pelo menos um evento sincronizante, existe o define 
chamado synchronized_steps que possui a descrição de todas as transições ocasionadas 
por eventos sincronizantes do modelo. Tais transições são descritas através de uma 
conjunção entre as possibilidades de mudanças de estado de cada autômato usando o 
evento considerado, sendo estas uma disjunção de condições das aplicações do evento 
no autômato. 

Por exemplo, as transições sincronizantes determinadas no modelo SAN – considerando 
que os eventos sincronizantes do modelo SAN estão descritos nas linhas 20 a 23 sendo 
utilizados nas transições das linhas 27, 30, 31, 34, 35, 36, 38 e 39 – são traduzidas para 
o define synchronized_steps da linha 49 a 81. 

A tradução da operação st de SAN é diretamente representado pelo acesso do valor da 
variável de estado de uma instância de um módulo, conforme é possível visualizar na 
tradução – linha 95 – da expressão do identificador r12, linha 14 em SAN. Já o 
operador nb é representado por uma expressão que verifica o estado atual de todos os 
módulos do modelo, somando em uma unidade no valor que irá retornar para cada 
módulo em que se encontrar no estado determinado. Por exemplo, a expressão do 
partial reachability – linha 24 – é traduzida no define nb_s_I nas linhas 99 e 100.  

O operador rw é diretamente traduzido no define chamado pela composição do nome da 
instância do módulo sobre qual o operador é aplicado concatenando ao sufixo 
“_getCurrentIndex”.   Apesar   de   o   modelo   SAN   não   possuir   nenhuma   expressão   que  
utilize o operador rw, o define que o representa sempre é criado conforme é possível 
visualizar nas linhas 32, 39, 46 e 47. 

4.4. Implementação 

O tradudor acima descrito foi implementado usando Java, o analisador léxico JFlex [10] 
e o analisador sintático BYACC/J [5]. Como a estrutura de dados do tradutor foi 
inicialmente modelada para utilizar-se do paradigma de programação orientado a 
objetos, foi escolhida a linguagem de programação Java bem como estes analisadores 
que geram código em Java. 

O processo utilizado de desenvolvimento do tradutor foi: criar um arquivo que contenha 
as regras léxicas de SAN – utilizado pelo JFlex; criar um arquivo que contenha as regras 
sintáticas de SAN bem como o código em Java que contém a lógica de tradução – 
utilizado pelo BYACC/J; executar o JFlex e o BYACC/J, informando os arquivos 
descritos acima, a fim de obter as classes em Java que, ao serem compiladas, constituem 
o tradutor SAN.  



  

5. Discussão da Corretude 
A argumentação de corretude da tradução acontece idealmente através de uma prova de 
que esta tradução está correta.  Para um exemplo de complexidade de tal prova, tome-se 
[15] onde demonstra-se que uma tradução de Gramática de Grafos para PROMELA é 
correta. Devido a tal complexidade, uma prova de corretude da tradução não faz parte 
do escopo deste trabalho e se constitui trabalho futuro.    

Entretanto, este trabalho reúne fortes indicativos da corretude da tradução proposta.  
Estes indicativos se dão com base na experimentação de traduções de dezessete 
modelos.  Para todas estas traduções observou-se que o sistema de transição de estados 
definido pelo modelo SAN (a Cadeia de Markov equivalente, desprezando-se 
informação quantitativa) tem a mesma topologia do sistema de transição de estados 
gerado pelo modelo NuSMV.  A seguir, detalha-se estes experimentos. 
Foram traduzidos quatro tipos de modelos: o jantar   dos   filósofos   (“phil”)   [4] [14], o 
protocolo de rede ad hoc de  sensor  sem  fio  (“ad”)  [8] [14], linha de produção  (“pl”)  [13] 
e o primeiro   servidor   disponível   (“fas”)   [4] [14]. A partir destes quatro tipos foram 
derivados dezessete modelos SAN os quais foram todos traduzidos para modelos aceitos 
pelo NuSMV.  O modelo dos filósofos teve variação entre 3 a 20 filósofos. O modelo de 
redes ad hoc teve variação entre 4 a 10 nodos sem fio. O modelo de linha de produção 
teve variação de 4 a 10 estações de produção e o modelo primeiro servidor disponível 
variou de 5 a10 servidores. Os números na primeira coluna da Tabela 1 denotam este 
número de instâncias. 

Na tabela abaixo é possível verificar as características coletadas de cada modelo. 
Tabela 1: Comparação de características dos modelos SAN e dos respectivos modelos 
traduzidos utilizados pelo NuSMV 

Modelo 
Estados Totais Estados Atingíveis Transições 

SAN NuSMV SAN NuSMV SAN Algoritmo de 
caminhamento 

phil03f 27 27 12 12 22 22 
phil04f 81 81 29 29 72 72 
phil04c 81 81 29 29 72 72 
phil10 59049 59049 5741 5741 36518 36518 
phil12 531441 531441 33461 33461 256104 256104 
phil15 14348907 1.43489e+007 470832 470832 4516760 - 
phil20 3486784401 3.48678e+009 38613965 3.8614e+007 495238728 - 
ad04c 36 36 6 6 6 6 
ad04f 36 36 6 6 6 6 
ad10f 26244 26244 98 98 186 186 
pl4 125 125 115 115 334 334 
pl5 625 625 551 551 1961 1961 
pl10 1953125 1.95313e+006 1391275 1.39128e+006 9505540 - 
fas5c 32 32 32 32 111 111 
fas6c 64 64 64 64 255 255 
fas7c 128 128 128 128 575 575 
fas10c 1024 1024 1024 1024 6143 6143 

As informações de estados totais e atingíveis dos modelos para o NuSMV foram obtidas 
através do comando print_reachable_states, o qual informa os valores de forma precisa 
até   “107 – 1”.   Qualquer   valor   que   seja   superior   a   este   limite   de   precisão,   o   valor   é  
informado em notação científica com cinco números após a vírgula. Por isso os modelos 
Phil15, Phil20 e Pl10 apresentam as diferenças grifadas acima. O algoritmo de 
caminhamento não conseguiu obter o número de transições para os modelos phil15, 
phil20 e pl10 devido ao tamanho dos modelos. 



  

6. Avaliação qualitativa em modelos SAN 
A avaliação qualitativa em modelos SAN é realizada através da verificação de 
propriedades CTL sobre a tradução do modelo SAN para a linguagem do NuSMV. 
Conforme é possível visualizar na tabela 1, a quantidade de estados totais e atingíveis 
para o modelo de redes móveis com quatro nodos é baixa. Por isso foram desenvolvidas 
três propriedades CTL, com proposições atômicas em SAN, para o modelo de redes 
móveis com dez nodos. A fim de verificar estas propriedades com o NuSMV é 
necessário traduzir as proposições atômicas de forma que sejam compatíveis com a 
linguagem do NuSMV e com o modelo traduzido, conforme explicado na seção 4. Na 
tabela abaixo é apresentado cada uma das propriedades e sua respectiva tradução. 

Tabela 2: Propriedades CTL descritas em SAN e suas respectivas traduções 
Propriedade Modelo Propriedades em CTL 

1 SAN AG  (st  MN_1  ==  T  →  AF  (st  MN_10 == R)) 
NuSMV AG  (a_MN_1.state  =  s_T  →  AF  (a_MN_10.state = s_R)) 

2 SAN ! EG  (st  MN_1  ==  T  →  EF  (st MN_10 == R)) 
NuSMV ! EG  (a_MN_1.state  =  s_T  →  EF  (a_MN_10.state = s_R)) 

3 SAN E ([!(st MN_10 == R) U (st MN_1 == T)]) 
NuSMV E ([!(a_MN_10.state = s_R) U (a_MN_1.state = s_T)]) 

A primeira propriedade significa que para todas as computações do modelo, sempre que 
ocorrer uma transmissão do nodo MN_1 no futuro o nodo MN_10 vai realizar uma 
recepção. Como a primeira propriedade é verdade, sua negação está apresentada na 
segunda propriedade com o intuito de, ao ser verificada, gerar um contra exemplo, ou 
seja, uma testemunha (trace) de funcionamento que mostra todas mudanças de estados 
desde a transmissão por MN_1 até a recepção por MN_10 apresentado a seguir.  

Os contra exemplos gerados pelo NuSMV apresentam no primeiro estado global (State 
1.1) todas as variáveis do modelos, juntamente com seu valor atual, e nos estados 
globais seguintes apenas as variáveis nas quais houve modificação do valor em relação 
ao estado global anterior. Por exemplo, no trace abaixo a variável a_MN_5 iniciou com 
o valor s_I e apenas no estado global 1.8 seu valor foi modificado para s_R. 

 
-- Loop starts here  
-> State: 1.1 <- 
  a_MN_1.state = s_I 
  a_MN_2.state = s_I 
  a_MN_3.state = s_I 
  a_MN_4.state = s_I 
  a_MN_5.state = s_I 
  a_MN_6.state = s_I 
  a_MN_7.state = s_I 
  a_MN_8.state = s_I 
  a_MN_9.state = s_I 
  a_MN_10.state = s_I  
-> State: 1.2 <- 
  a_MN_1.state = s_T 
  a_MN_2.state = s_R 
-> State: 1.3 <- 
  a_MN_1.state = s_I 
-> State: 1.4 <- 
  a_MN_2.state = s_T 
  a_MN_3.state = s_R 

-> State: 1.5 <- 
  a_MN_2.state = s_I 
-> State: 1.6 <- 
  a_MN_3.state = s_T 
  a_MN_4.state = s_R 
-> State: 1.7 <- 
  a_MN_3.state = s_I 
-> State: 1.8 <- 
  a_MN_4.state = s_T      
  a_MN_5.state = s_R 
-> State: 1.9 <- 
  a_MN_4.state = s_I 
-> State: 1.10 <- 
  a_MN_5.state = s_T 
  a_MN_6.state = s_R 
-> State: 1.11 <- 
  a_MN_5.state = s_I 
-> State: 1.12 <- 
  a_MN_6.state = s_T 
  a_MN_7.state = s_R 

-> State: 1.13 <- 
  a_MN_6.state = s_I 
-> State: 1.14 <- 
  a_MN_7.state = s_T 
  a_MN_8.state = s_R 
-> State: 1.15 <- 
  a_MN_7.state = s_I 
-> State: 1.16 <- 
  a_MN_8.state = s_T 
  a_MN_9.state = s_R 
-> State: 1.17 <- 
  a_MN_8.state = s_I 
-> State: 1.18 <- 
  a_MN_9.state = s_T 
  a_MN_10.state = s_R 
-> State: 1.19 <- 
  a_MN_9.state = s_I   
  a_MN_10.state = s_I 

Como é possível verificar no trace acima relativo à propriedade 2, existe uma 
computação onde a variável a_MN_1, que representa o autômato MN_1 origem, possui 
o valor s_I e no futuro a variável a_MN_10, que representa o autômato MN_10 



  

destinatário final, possuirá o valor s_R (State 1.18). Além disto, é possível visualizar 
facilmente a transmissão entre os nodos, pois a partir do estado global 1.2 é visível que 
há sempre um nodo transmitindo (s_T) e outro recebendo (s_R) e no estado global 
seguinte da transmissão, o nodo transmissor volta a ociosidade (s_I). 

A terceira propriedade assegura que o nodo MN_4 não fará uma recepção até que ocorra 
uma transmissão do nodo MN_1.   Ou seja, não ocorrem recepções inválidas.   Esta 
propriedade também é válida para o modelo apresentado.  

Propriedades em lógica temporal para o modelo jantar dos filósofos [4] [14] também 
foram verificadas. Devido à impossibilidade de detalhar tais propriedades apenas 
nomeamos as propriedades demonstradas durante as experimentações: não bloqueio, 
possibilidade de postergação, e exclusão mútua. 

7. Trabalhos Relacionados 
Diversos formalismos para avaliação de desempenho contam com a possibilidade de 
Model Checking, como é o caso de Redes de Petri, Álgebra de Processos, e Cadeias de 
Markov.   Até o momento, além deste trabalho, apenas uma abordagem para verificação 
de Redes de Autômatos Estocásticos foi proposta [7], apresentando a primeira versão de 
um verificador de modelos construído para SAN que faz uso de técnicas de verificação 
simbólica para propriedades escritas em CTL. Contudo, trata-se da primeira versão de 
um verificador, faltando a geração de contra exemplos.  

A vantagem de utilizar o tradutor de SAN para a linguagem de entrada do NuSMV 
proposto por este trabalho, frente a um novo verificador próprio para SAN [7], é que 
parte-se da qualidade e do desempenho de duas décadas de experiências com este 
ambiente [11] mantido por um grupo de universidades [12]. 

8. Conclusão 
 
Este trabalho apresenta um tradutor de modelos em Redes de Autômatos Estocásticos 
para modelos descritos na linguagem de entrada do NuSMV.  Como se evidencia, cria-
se a possibilidade de raciocinar sobre comportamentos de modelos SAN de forma 
iterativa, usando lógica temporal.  Enquanto a análise quantitativa de permite derivar 
probabilidades de estados globais destes modelos, com Model Checking cria-se a 
possibilidade de avaliar os comportamentos dos mesmos. 

Os indicativos de corretude do tradutor são apresentados na seção 5, mostrando para 17 
modelos com características diferentes que a tradução de SAN para NuSMV gera 
modelos com semântica equivalente (mesmos sistemas de transição de estados).  

Como afirmado na Seção 5, em trabalho futuro deve-se demonstrar formalmente a 
corretude da tradução apresentada.  
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