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A Célia, 
minha mulher, 

e a meus filhos, 
Gisele, Sílvia e Jaime. 



Olhem os pássaros do céu; 
Eles não semeiam, não colhem, 

Nem ajuntam em armazéns. 
No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. 

Será que vocês não valem mais que os pássaros? 

Olhem como crescem os lírios do campo; 
Eles não trabalham nem fiam. 

Porém, eu lhes digo: 
Nem o rei Salomão em toda sua glória, 

Jamais se vestiu como um deles. 

Mt, cap 6, vs 26, 28 e 29 
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Resumo 

O teste de programas concorrentes tem sido objeto de preocupação nos últimos anos; mesmo assim, 
as iniciativas tomadas nesta área têm sido tímidas, com um número pequeno de publicações. A maioria 
das propostas para teste de programas concorrentes procura usar ao máximo o que já se tem feito 
para o teste de programas seqüenciais, procurando tratar com mais atenção aquelas construções que 
são específicas para programas concorrentes. 

Nesta dissertação estudam-se o teste estrutural de programas seqüenciais e a ferramenta 
POKE-TOOL, que apóia a aplicação dos critérios Potenciais Usos; discutem-se propostas de teste 
de programas concorrentes, objetivando a configuração da POKE-TOOL para o teste de programas 
concorrentes. Dentro deste escopo, propõe-se uma linguagem intermediária para programas 
concorrentes (LIConc), procurando considerar vários aspectos de linguagens de programação 
concorrente do tipo procedimental e implementa-se o módulo que mapeia programas escritos em 
Occam para programas escritos na LIConc. Essa abordagem possibilita que a extensão da POKE-
TOOL para apoiar o teste de programas concorrentes mantenha a característica de multilinguagem 
já apresentada pela POKE-TOOL para programas seqüenciais. 



Abstract

Concurrent program testing has been object of worry in recent yerirs; even though, initiatives in this

a¡ea have been very few, with a low number of publications. Most of these proposals for concurrent

progra¡n testing explore mainly the theory developed for sequential program testing, giving more

atention to constructions that are exclusive to concurrent programs.

In this thesis sequential program testing and the testing tool named POKE-TOOL, that aids

the application of Potential Uses criteria, are studied. Implementation models ofPOKE-TOOL are

revisited aiming at supporting concurent program testing. An intermediate language for concurrent

programs (LIConc) is proposed, considering various aspects of concurrent programming languages.

The implementation of a POKE-TOOL program module that translates progr¿ùms written in Occam

to LIConc is described. This approach aims at keeping the characteristic of a multilanguage tool

already hold by POKE-TOOL for sequential program testing.
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Capítulo l. lntroduçäo

1.1. Situação do Problema

Um dos grandes desafiog hoje em dia, consiste em reduzir o custo e melhorar a qualidade do software

para que se possa atender melhor à demanda de novos programas e à manutenção dos sistemas

existentes. Em resposta a esses problemas surgiu a Engenharia de Software, que consiste no

estabelecimento e uso de princípios de engenhariaparaproduzir software de alta qualidade a um baixo

custo.

Qualidade de software é definida como conformidade a requisitos funcionais e de

desempenho estabelecidos explicitamente, a padrões de desenvolvimento explicitamente

documentados e a caractensticas implícitas que são esperadas de um software desenvolvido

profissionalmente [PRE92]. A avaliação da qualidade de um software é uma tarefa complexa que

depende da aplicação, do tipo de usuário e do estágio em que se encontra a cultura de qualidade da

organrzação [YOU90]. Segundo Pressman [PRE92], vários fatores correspondentes a aspectos do

software devem ser medidos, deduzindo-se daí a medida da qualidade do software. Esses fatores estão

relacionados com três importantes aspectos de um produto de software: suas características

operacionais, sua capacidade de absorver mudanças e sua adaptabilidade a novos ambientes. A
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qualidade deve ser medida ao longo de todo o ciclo de vida do software. Portanto, são estabelecidas

atividades de garantia de qualidade de software com o objetivo de assegurar níveis de qualidade

especificados ao processo de desenvolvimento e ao produto final. Deve-se fazer a descrição de uma

estratégia que integre atividades de análise, revisão e teste para permitir a avaliação do produto

durante o ciclo de vida do software. A cada fase do ciclo de vida associa-se um conjunto de atividades

e produtos.

O processo de engenharia de software compreende o uso de três elementos-chave: métodos,

ferramentas e procedimentos. Os métodos estabelecem como será feita a construção do software, as

ferramentas fornecem suporte aos métodos e os procedimentos permitem aglutinar métodos e

ferramentas no sentido de construir software de uma forma racional num prazo apropriado.

No ciclo de vida de um software observa-se, basicamente, três fases: definição, construção

e manutenção. As duas primeiras fases ocorrem antes da entrega do software para o usuário e

compreendem o que se denomina de etapa de desenvolvimento do software. Na fase de definição, faz-

se o estudo do problema: traçando um plano de trabalho e deduzindo os requisitos para solução do

mesmo. Nafase de construção, escolhe-se um modo de resolver o problema, com o estabelecimento

do projeto do software e executa-se o projeto com a codificação dos programas e faz-se a verificação,

validação e teste do produto que está sendo construído. A fase de manutenção ocorre a partir do

momento em que o software é liberado para produção e compreende o conjunto de mudanças

efetuadas para eliminar os defeitos existentes ou introduzir melhorias solicitadas pelo usuário.

Ambientes e ferramentas têm sido construídos para o desenvolvimento de programas

concorrentes [ALM94]. Um programa concorrente corresponde a uma coleção de processos que

exec'utarn simultaneamente e requerem uso de comunicação e sincronizaçio. Linguagens seqüenciais

de largo uso -- como C, Pascal e FORTRAN -- têm recebido extensões para lidar com aspectos de

paralelismo [ALM9a]; como também têm surgido linguagens específicas para programação

concorrente, tais como Ada e Occam [ALM94, BAL89, BAR89, INM88]. Occam [INM88] é a

linguagem alvo do presente trabalho; foi projetada especificamente para programação concorrente e

vem tendo uma boa aceitação no meio científico. Foi construida para programação dos transputers,

da INMOS. Para apoiar o desenvolvimento de programas Occam, a INMOS construiu o ambiente

TDS (Transputer Development System) [INM90].

Recentemente, foram propostas técnicas para o teste de programas concorrentes inspiradas
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na teoria construída para o teste de programas seqüenciais. Yang e Chung [YA]{921 modelam cada

processo de um programa concorrente por um grafo de fluxo de controle (GFC), que será

referenciado por grafo de processo; a união dos grafos de processo constitui o grafo de programa

concorrente. De modo análogo, modela-se a sincronização dos processos obtendo-se o grafo de

sincronização. Outra abordagem nessa mesma direção foi proposta por Taylor et al. lTAY92l e

consiste em modelar o comportamento de um programa concorrente por meio de um grafo de
*.

concorrência. E importante observar que características específicas de programas concorrentes

permitem a ocorrência do não determinismo, possibilitando a introdução de novos tipos de defeitos.

Nas estratégias apresentadas para teste de programas concorrentes, diversos autores têm

procurado tirar o máximo proveito dos métodos/critérios estabelecidos para o teste de programas

seqüenciais. Assinq pode-se concentrar esforço maior sobre as dificuldades específicas apresentadas

pelos programas concorrentes. Existe uma grande quantidade de critérios de teste propostos para o

teste de programas seqüenciais. Dentre eles, há os denominados critérios de fluxo de dados, que

e4ploram associações entre defini@es e usos de variáveis; no contexto deste trabalho, estuda-se mais

detalhadamente os critérios Potenciais Usos [MAL9l]. A aplicação desses critérios é viabilizada pela

ferramenta de teste POKE-TOOL [CHA9I, MAL89], que está operacional atualmente para as

linguagens C, COBOL e FORTRAITL A POKE-TOOL realiza anáLlise estática, instrumentagão do

código fonte, execução e análise de cobertura e fornece informações adicionais pertinentes a uma

sessão de teste. Esta ferramenta consiste de dois conjuntos de módulos: um dependente e outro

independente das características da linguagem, de forma que, uma vez configurados os módulos

dependentes da linguagem, viabiliza-se a aplicação dos critérios Potenciais Usos para a linguagem

alvo.

1.2. Motivação

Os pontos determinantes para a condução do presente trabalho são:

. A programação concorrente, paralela e distribuída é um fato e seu uso tende a se

popularizar nos próximos anos [ALM9a];

. Programas concorrentes, paralelos e distribuídos possuem um grau de complexidade mais
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f

elevado do que os progranus seqtienciais; deste modo, a atividade de teste torna-se

mais significativa, uma vez que a confiabilidade dessa classe de programas é cada

vez mais relevante, dada a criticidade das aplicações;

. O teste de programas concorrentes, paralelos e distribuídos tem tido uma atenção maior

somente nos últimos anos, demandando a necessidade de estudos adicionais nessa

ârea;'

O suporte automatizado aos métodos técnicas e critérios propostos par:a o

desenvolvimento de software é essencial, do ponto de vista de produtividade e

a

.t

. Os resultados da atividade de teste são fundamentais para as atividades de depuração e

manutenção de software.

A motivação maior do presente trabalho foi estudar um assunto que dará origem a aplicações

práticas de grande relevância num futuro próximo; principalmente pelo uso crescente da programação

concorrente, paralela e distribuída nos próximos anos.

1.3. Objetivos do Trabalho

Um dos objetivos do presente trabalho é estudar e abstrair características de programas concorrentes

escritos em linguagens de programação procedimentais e, a partir daí, estabelecer uma linguagem

intermediariaparaprogramas concorrentes (LIConc), que possibilite o mapeamento dessa classe de

linguagens para a LICong de forma que os conceitos e características próprias da atividade de teste,

mais especificamente dos critérios Potenciais Usos, possam ser desenvolvidos independentemente da

linguagem alvo e fortemente baseados no grafo de programa concorrente. A obtenção do grafo de

sincronização está fora do escopo do presente trabalho.
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A definição e implementação da LIConc viabilizará a continuidade do presente trabalho

objetivando o uso de critérios de fluxo de dados, neste contexto. Além de definir a LIConc, este

trabalho tem por objetivo especificar os modelos de implementação da ferramenta POKE-TOOL para

gerar o teste de programas concorrentes: modelo de fluxo de programa, modelo de fluxo de dados

e modelo de instrumentação, com base nos modelos definidos para o teste de programas seqüenciais.

A definição da LIConc viabilizará também o desenvolvimento de recursos de visualização de grafos

de programas concorrentes.

1.4. Organizaçã,o da Dissertação

O presente trabalho busca fornecer uma base de conceitos para configuração da ferramenta POKE-

TOOL para alinguagem Occam, estando organizado em seis capítulos e quatro apêndices..

Este capítulo apresentou de forma sucinta o problema, procurando caractenzar o objetivo

e a relevância do trabalho proposto para a dissertação. O Capítulo 2 dâ ênfase ao progresso obtido

pela area de programação concorenteþaralela e a conceitos necessários para o desenvolvimento de

linguagørs de programação concorrente; descreve aþmas linguagens de programação concorrente,

com um maior nível de detalhamento para a linguagem Occam. O Capítulo 3 versa sobre o teste de

programas e ferramentas de teste, com dedicação maior ao teste estrutural e à ferramenta de teste

POKE-TOOL, e sintetiza propostas para o teste de programas concorrentes. O Capítulo 4 estabelece

diretrizes para a configuração da ferramenta POKE-TOOL visando à aplicação dos critérios

Potenciais Usos para a linguagem Occam. O Capítulo 5 aborda aspectos de implementação da

configuração da POKE-TOOL para Occam. O Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e

sugere trabalhos que poderão advir dos resultados obtidos.

O Apêndice A apresenta um re$rmo da LIConc - Linguagem Intermediária para Programas

Concorrentes; o Apêndice B, as ações semânticas do analisador léxico de Occam para a POKE-

TOOL; o Apêndicæ C, as rotinas semânticas do analisador sintático de Occam para a POKE-TOOL

e, o Apêndice D, um exemplo completo.



Capítulo 2. Software Concorrente e Paralelo

A cada dia que passa aumenta a participação das arquiteturas paralelas e distribuídas com

relação às arquiteturas de hardware. Com isto, surge a necessidade de desenvolvimento de técnicas

para construção de software concorrente. Se por um lado o uso da concorrência e da comunicação

permite a construção de software que execute com maior eficiênci4 por outro lado, exige a aplicação

de tecnicas de desenvolvimento que tenham melhor qualidade. É necessário desenvolver modos de

pensar sobre o paralelismo como tanrbém é necessário ter à mão linguagens adequadas para expressá-

lo, porqug de modo geral estamos habituados a construir soluções seqtienciais para os problemas que

nos são colocados, apesar da natureza paralela de muitos deles [ALM94].

A construção de software concorrente implica no uso de linguagens de programação

concorrentg que devem possuir novas construções além daquelas oferecidas por uma linguagem de

programação seqüencial. Linguagens de programação tradicionais com largo uso no meio científico

têm suas extensões concorrentes ou paralelas, como FORTRAN e C; outras, já incluem, desde o

projeto inicial, o tratamento da concorrência ou do paralelismo, como Ada e Occam.

2.1. Multiprocessamento e Aplicações

Ebento ¿e processamento é um dispositivo fisico que tem habilidade para executar um

proc€ssarnento. Processadores paralelos são uma coleção de elementos de processamento que podem

comunicar-se e cooperar para resolver problemas grandes, rapidamente [ALM94]. Os modelos de

computação paralela mais tradicionais são o modelo de memória compartilhada e o modelo de troca

de mensagens. No modelo de memória compartilhada cada elemento de processa¡nento tem acesso

a qualquer módulo de memória do sistema e no modelo de troca de mensagens cada elemento de

processamento tem sua própria memória e comunica-se com os outros elementos de processamento

fazendo troca de mensagens. O mecanismo de memória compartilhada é um mecanismo de

comunicação mais poderoso mas com custo de implementação mais alto [ALM94]. Já o mecanismo

de troca de mensagens, que é a base das arquiteturas distribuídas, permite uma modelagem mais

estruturada da comunicação tendo sua eficiência restringida pela velocidade da rede de interconexão

dos elementos de processamento [BAL89].
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Existem muitas aplicações que são resolvidas mais eficientemente com o uso de arquiteturas

paralelas ou distribuídas. São exemplos o processamento de imagens, sistemas de bancos de dados,

controle de þrocessos, previsão do tempo, etc. O requisito principal para este tipo de aplicação é o

alto desempenho, para que se possa obter resposta num tempo aceitável.

Para poderutilizar os múltiplos processadores de um computadoq um problema é dividido

em módulos, que são chamados @g ou tarefas, pois processamento paralelo é essencialmente

um problema de "divisão e conquista* (dívide and conquer") e há muitos modos para modulanzar

um problema [ALM94]. A execução paralela de processos, em geral, enseja a necessidade de

comunicação entre os processos em execução, o que exige atividades de sincronização.

2.2. P aralelism o, Com u n icação e Sin c ro nizaçáo

Milner [MIL89] afirma que comunicação e concorrência são noções complementares, ambas

essenciaispafaoentendimentodesistemascomplexos.Um@especificadoisou
mais processos seqüenciais que podem ser executados simultaneamente. A execução concorrente de

processos é uma composição de paralelismo (real ou virtual) com cooperaçio. Quando se executa um

programa concorrente usando um único processador não ocorre um paralelismo verdadeiro, mas sim

um pseudo-paralelismo, isto é, o processo que está executando, quando for necessário, é

interrompido, seu estado atual é guardado e outro processo passa a ser executado. Os processos

podem executar paralelamente quando vários processadores estão disponíveis para o programa.

Processos são criados ou implicitamente, por sua declaração, ou explicitamente, por alguma

construção de criação de processo. A criação de um processo pode ser estática ou dinâmica. Na

criação estática é necessário definir, já de início, o número máximo de processos que serão criados,

o que não é necessário na criação dinâmica. A cooperação entre processos envolve dois tipos de

interação: comunicação e sincronização. Os mecanismos de comunicação e sincronização estão

fortemente relacionados. Quando processos se comunicam, de modo geral, é necessário que haja

sincronização entre eles. A sincronização consiste no conjunto de restrições aplicadas à ordem dos

eventos. A cooperação entre processos pode ser baseada no uso de variáveis compartilhadas ou em

troca de mensagens. A execução concorrente de processos não garante um estado global para o

sistem4 ocasionando dificuldade na determinação da ordem precisa dos eventos [FID89]. Assim, em
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prograÍus concorentes, os relacionamentos temporais entre eventos só são definidos parcialmente.

Na sincronização com o uso de variáveis compartilhadas, um dos tþos de sincronização mais

empregados é a exclusão mútua, onde uma seqüência de instruções étratada como uma operação

indivisível. Deste modo, variáveis comuns a dois ou mais processos determinam regiões críticas.

A sincronização baseada em troca de mensagens ocolTe com o envio e recebimento de

mensagens entre os processos. O mecanismo de sincronização de troca de mensagens determina quem

envia (emissor), o que é enviado (mensagem) e para quem é enviado (receptor). Um tipo bastante

comum de troca de mensagens é a troca de mensagens ponto-a-ponto, que pode ser síncrona ou

assíncrona. Na troca de mensagens ponto-a-ponto síncrona o emissor é bloqueado até que o receptor

receba a mensagefn, enquanto que natroca de mensagens assíncrona o emissor preocupa-se somente

com o envio da mensagem.

Existe um mecanismo de troca de mensagens ponto-a-ponto, chamado rendezvotls, que

estabelece cooperação entre dois processos em uma direção. O modelo de rendezvoas está baseado

em 3 conceitos: l) declaração de entrada (como se fosse declaração de procedimento); 2) chamada

de entrada (como se fosse chamada de procedimento) e 3) instrução de aceitação (instruções a serem

executadas).

Uma questão relacionada à sincronização é o não determinismo. Execuções de uma mesma

coleção de processos com a mesma entrada podem gerar comportamentos diferentes quando esta

coleção de processos permite o estabelecimento de diferentes sincronizações, gerando comportamento

não determinístico [BAL89]. O controle da execução de um programa que apresenta características

não determinísticas pode ser obtido com o uso de um escalonador, que permite registrar as

alternativas escolhidas pela execução do programa.

2,3. Linguagens de Programação Concorrente

Uma linguagem de programação concorrente deve oferecer outras construções além daquelas

oferecidas por uma linguagem de programação seqtiencial. Uma linguagem de programação

concorrente deve ter a capacidade de l) definir quais processos serão executados em paralelo, 2)
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iniciar e parar uma execução paralel4 3) viabilizar a cooperação entre processos durante a execução

[BAL8el.

Algumas linguagens de programação executam automatica¡nente decomposição de programa

e sincronização; outras, porém, necessitam que algumas construções específicas da linguagem e

primitivas de sincronização sejarn especificadas. Há linguagens com paralelismo explícito, especificado

pelo programador, ou implícito, quando deduzido pelo compilador ou outro processador de

linguagem. A maioria das linguagens concorrentes apresenta paralelismo até o nível de processo. As

principais linguagens de programação concorrente têm mecanismos de cooperação por troca de

mensagens [BAL89].

Adicionalmente, as principais linguagens seqüenciais têm recebido extensões visando

incorporar as nov¿ts primitivas necessárias para uma linguagem concorrente [BAL89]; FORTRAN é

um dos exemplos. Devido à grande quantidade de programas em FORTR'{ì{ existentes no meio

científico, foram produzidas versões paralelas da linguagem. Com a popularização do UNIX em

multiprocessadores, várias variantes paralelas de C têm aparecido. Pascal Concorrente é uma

linguagem paralela de memória compartilhada que estende o Pascal seqüencial com ferramentas de

programação concorente chamadas processos e monitores. Entretanto, um monitor é um mecanismo

de sincronização bloqueante, o que não é apropriado para paralelismo de larga escala [ALM9a].

Modula [WIR77], uma evolução de Pascal, combina a estrutura de bloco e de tipos de Pascal com

a construção de módulos para definição de tipos abstratos de dados. Nas seções seguintes far-se-á a

descrição de CSP, Ada e C Concorrente. Na Seção 2.5, a linguagem Occam é apresentada mais

detalhadamente.

2.3.L CSP : Uma Linguagem de Especificação de Processos

Modelos teóricos como CSP (Communicating Sequential Processes) [HOA78, HOA85] e CCS

(Calculus of Communicating Systems) [MIL80] descrevem computação paralela usando somente

sincronização. Hoare descreveu CSP para uso em especificações formais, para apoiar a correção de

programas [BAL89]. Na realidade, CSP não é uma linguagem de programação, pois não chegou a

ser implementada., mas teve influência decisiva no projeto das principais linguagens de programação

concorrente. O modelo CSP consiste de um número fixo de processos seqüenciais que se comunicam

somente por meio de troca síncrona de mensagens. Um processo consiste de um nome, de variáveis
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locais e de uma seqtiência de instruções [BAL89]

Toda a comunicação interprocesso é feita por instruções send e receive síncronas. O

processo emissor especifica o nome do processo destino. O processo receptor especifica o nome do

processo emissor e fornece uma variável para a qual o valor recebido é atribuído. Para implementar

o não determinismo, existe a construção alternative, que consiste num conjunto de guardas seguidos

por ações a serem executadas.

2.3.2. Ada

Ada é uma linguagem que foi desenvolvida com financiamento do Departamento de Defesa

do governo americano. Com a presença de muitos pesquisadores no projeto, muitos artigos foram

publicados envolvendo vários aspectos da linguagem. Ada foi projetadaparaprocessos grandes que

não exijam grande quantidade de cooperação [BAL89], apresentando paralelismo até o nível de

processo. É uma linguagem de propósito geral que foi influenciada por Pascal e CSP e suporta tanto

o modelo de troca de mensagens como o modelo de variáveis compartilhadas. Seu mecanismo de

rendezvous implementa o modelo de troca de mensagens de CSP. O mecanismo de rendezvozs foi

projetado para ser usado em Ada; depois, foi estendido a outras linguagens.

Processos em Ada têm pontos de comunicação e sincronização denominados entradas que

podem ser chamadas por outros processos [BAL89, BAR89, BUR88]. Uma chamada de entrada é

sintaticamente semelhante a uma chamada de procedimento. A cooperação entre dois processos

ocorre quando um processo requisita uma chamada de entrada e o processo aceitante da chamada de

entrada estabelece um rendezvous.

O paralelismo é baseado em processos seqüenciais chamados tasks. Uma task tem uma @!e
de especificação que descreve como as outras fasÉs podem se comunicar com ela e um gg@, com

as instruções executáveis [BAR89|. Tasks comunicam-se, basicamente, por meio do mecanismo de

rendezvous. Podem comunicar-se por variáveis compartilhadas, mas a atualização de uma variável

compartilhada nem sempre é imediatamente visível para as outras tasks. Ada usa a instrução select

para expressar o não determinismo.
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2.3.3. Versões Paralelas para G

Existem várias versões concorrentesþaralelas para C. Aqui serão feitos alguns comentários sobre o

C Concorrente [GEH89], que estende a linguagem C com o acréscimo de suporte para a

programação distribuída., e sobre o CPAR [SAT93], desenvolvido na Escola Politécnica da USP.

O C Concorrente é baseado no modelo de rendenous de Ada. Um processo em C

Concorrente tem uma parte de especificação e um corpo como acontece na linguagem Ada. Os

processos são criados explicitamente e comunicam-se utilizando o mecanismo de rendezvozs. Não

é proibida a comunicação por variáveis compartilhadas. A linguagem suporta transações assíncronas.

Sua instruçáo accept é mais poderosa que a de Ada. O não determinismo é expresso por uma

instrução select, tal como Ada. As primeiras implementações da linguagem foram numa rede local e

num equipamento multiprocessador com memória compartilhada [BAL89].

Sato [SAT93] apresenta o sistema CPA& um sistema de programação e processamento para

sistemas multiprocessadores, mostrando o modelo de programação e algumas características da

linguagem CPAR. Enquanto C Concorrente explora o paralelismo de processo, CPAR também trata

o paralelismo no nível de instrução, permitindo a paralelização de loops e de grupos de comandos.

2.4. A Linguagem Occam

As idéias do paralelismo por troca de mensagens de CSP foram incorporadas na linguagem Occam

UNM88], que foi projetada para programação dos transputers da INMOS [BAL89]. Transputers são

unidades de processamento que permitem conexão a 4 outras unidades de processamento através de

canais. Uma rede de transputers é obtida a partir da ligação de vários transputers.

A linguagem Occam é voltada para aplicações científicas que são caracterizadas por grande

demanda de cálculos, muitas delas permitindo paralelismo em larga escala -- até o nível de instrução --

e exigindo pouca comunicação. O propósito do projeto da linguagem Occam foi fornecer uma

linguagem de programação concorrente que fosse simples, elegante e poderosa [BL]R88]. A

linguagem foi desenvolvida por David May [MIT88] nos laboratórios da INMOS, contando com a

ajuda de Hoare no estágio inicial de definição da linguagem. Uma das características atrativas de

Occam é a de ter sido projetada com técnicas de especificação formal em mente.
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Occam permite que uma aplicação seja escrita como uma coleção de processos, onde

processos rodam concoffentemente e comunicam-se por meio de canais. Cada processo descreve um

aspecto particular de implementação e cada canal descreve uma conexão entre dois processos

lrNM88l.

Um programa fonte Occam é escrito como uma seqüência de linhas, cada linha precedida de

uma indentação, sendo que a profundidade da indentação é sig¡ificativapara a estrutura do programa.

É composto por blocos onde cada bloco é formado por especificações e comandos. Especificações

são abreviaçõeg declarações e definições. Uma abreviação consiste na atribuição de uma constante

aum identificador ou na modificação do nome de uma variável ou de um canal. Numa construção de

declaração determina-se o tipo e o nome de uma variável ou o protocolo e o nome de um canal. São

permitidas definições de protocolos, de procedimentos e de funções. Na Figura 2.1. vê-se a estrutura

geral de um programa Occam.

Figura 2.1. Estrutura de um Programa Occam

2.4.1. Atribuição e Comunicaçäo

Há três comandos básicos em Occam: de atribuição, de entrada e de saída. Cada comando é

considerado um processo atômico. Existem dois modos essencialmente diferentes para comunicação

de informação entre dois processos de um programa: ou por modificação de valores de variáveis ou

pelo envio de valores através de canais. Uma variável é um nome, com um tipo específico, associada

Um processo Occam corresponde a

[[atríbuição de processos a processødoresJ

especíticaçõesJ

parte de comandos

Um programa Occam é um processo que pode fazer a ativação de

outros processos que executarão concorrentemente
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a um valor que pode ser mudado pelo programa. A comunicação através de variáveis é essencialmente

seqüencial. Uma variável é declarada pelo seu tipo e pelo seu nome. Exemplo:

INT p.use, c.use :

O valor de um variável pode ser mudado por uma atribuição. Após a execução de

variável := expressão

o valor da variável é o valor da expressão antes da execução do comando de atribuição.

Occam permite atribuição múltipla:
V1, Y2, ... t Vn i= €1r Q2t ... t en

onde os v, são variáveis € os e, são expressões.

O analogo de uma variável num programa paralelo é o canal, servindo como ligação entre

os processos. Numa arquitetura com multiprocessamento, o canal é implementado pela ligação flsica

entre os processadores pON88l. Em Occam, entrada e saída são processos, assim como atribuição.

O formato e o tipo de comunicação sobre um canal é especificado por um protocolo de canal dado

na sua declaração. Uma entrada recebe um valor de um canal e o atribui a uma variável. Uma saída

transmite o valor de uma expressão para um canal. Exemplo:

CHAN OF INT keyboard:
CHAN OF AI{Y screen:
INT char:
SEQ

keyboard ? char
screen ! cbar

Neste exemplo, o canal keyboard envia um valor para a variável char. A seguir, o canal screen

recebe o valor da variável char.

Em circunstâncias apropriadas -- quando os dois lados de uma comunicação são

implementados num processador simples -- uma entrada e uma saída correspondem a uma atribuição

e a alguma sincronização para garantir que os dois lados da comunicação ocorram simultaneamente

lJON88l. Assim:

um processo de saída

canal- ! expressão

mais um processo de entrada

canal ? variável
correspondem à atribuição
variável := expressão
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Um canal é usado para comunicação em somente uma direção: Se dois processos

concorrentes usam um so canal, um deles deve usáJo só para entrada enquanto o outro, só para saída.

A sincronização da entrada e da saída é uma parte importante da comunicação. Uma entrada não está

completa enquanto a correspondente saída não se completou e vice-versa; assim, cada parceiro numa

comunicação tem que esperar o outro ficar pronto para completar a comunicação [JONS8].

2.4.2. Processos Combinados

Programas Occam são construídos a partir de comandos. Comandos podem ser agrupados, de vários

modos, para formar comandos mais complexos. Então, cada comando pode ser um comando simples

ou um comando composto, quando corresponde a uma combinação de especificações e comandos

mais simples. A execução seqüencial ou paralela de um grupo de comandos deve ser explicitamente

estabelecida através dos comandos SEQ ou PA& respectivamente. A execução iterativa faz uso do

comando WHILE; a execução condicional faz uso dos comandos IF e CASE e a execução de uma

entre alternativas de comunicação fazuso do comando ALT. Esses comandos podem encerrar uma

lista de comandos mais simples ou podem ser acompanhados de uma construção de repetição.

O comando SEQ é usado quando se deseja agrupar comandos que devem ser executados

seqüencialmente.

Exemplo:
INT xrytz¡pa
CHAN OF INT in,out:
SEQ

xry 2= 0r1
Ln2 z
p:=x+y+z
out!p

O comando WHILE de Occam corresponde ao comando wtrite das linguagens seqrienciais

estilo ALGOL.

Exemplo:
CHAN OF .fNT keyboard:
CHAN OF A¡iIY screen:
INT x, zi
WHILE x < 50

SEQ
z i= z+x
ks.read.echo.char(keyboard, screen, x)



Um comando condicional é formado por um IF acompanhado de uma seqüência de escolhas

onde cada escolha corresponde a uma condição seguida de uma lista de ações. Exemplo:

IF
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x>y
in?x

x<y
in?y

TRUE
SKIP

Em situações específicas IF pode ser substituído por CASE. Exemplo:

CASE letra
latr tetr'itr totr'ut

vogal := TRUE
ELSE

vogal : = FAI¡SE

Um comando paralelo é definido pela palawa-chave PAR seguida de uma lista de comandos

que serão executados em paralelo. Uma vez que não pode ocorrer interferência mútua, processos

concorrentes só podem comunicar-se por entradas e saídas sobre canais.

Exemplo:

PAR
in?x
y,z '.- y+!rz*2
out | 2+w

executa, em paralelo, uma entrada pelo canal in, umrl atribuição múltipla às variáveis y e z e uma

saída pelo Gôriril out.

Para expressar o não determinismo, existe o comando ALT. O comando de alternativa reúne

um número de processos guardados por entradas, executando o comando que está associado à

guarda; se mais de uma guarda estiver pronta, uma delas é escolhida não deterministicamente e o

processo correspondente é executado, se nenhuma guarda estiver pronta, a execução é suspensa até

alguma guarda tornar-se pronta para, daí, passÍrr à execução do processo sob guarda. O cornando

ALT corresponde a uma distribuição de decisões ao longo de vários processos.

Exemplo:
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AI,T
up ? increment

x:=x*increment
down ? decrement

x:=x-decrement
read ? reguest

reply ! x

executa esperando até outro processo estar pronto para executar uma saída nos canais up, down €

read. Se as entradas não são executadas a alternativa não é completada. Se várias das entradas

estiverem disponíveis antes que a alternativa seja executada ou se várias tornarem-se disponíveis

simultaneamente, so uma delas é escolhida. No exemplo, a alternativa atua como uma guardaparaa

variável x, QU€ é efetivamente compartilhada pelos três processos distintos (presumivelmente) que

comunicam-se sobre up, down e read.

Os comandos SEQ, IF, PAR e ALT podem estar associados à construção de repetição

wel .de.controle = val.inicial FoR num.vezes

cujo significado é o seguinte i wet. de. controle é incrementada a partir de vat . iniciar de tal

modo que o corpo da repetição seja executado num.vezes vezes. Exemplo:
Af,Ti=0FORn

chlil ? x
out!x

A Figura 2.2. ilustra um pequeno programa, sem declaração de procedimentos e de funções, onde se

pode observar a estrutura geral de um programa Occam, bem como a forma como comandos são

combinados para formar comandos mais complexos. Os comentfuios colocados ao longo do programa

ilustram a sua funcionalidadg apesar de que a intenção foi mostrar, num programa, comandos típicos

de Occam.
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-- programa fonte EXEMPTO.TSR
#usE streamio
-- Declarações de variaveis e canais
VAL INT n IS 1.0:
BOOL vogal:
BYTE letra:
IlüI 1, x¡! t zrvalor, i, j :
CHAI.I OF INT in, out, com:
-- Bloco de comandos, com execucao seguencial
sEo

ks.read.char(keyboard, f) -- 1e uma letra
xtytzt letra := 1*1r I+I, l*1, BYTE l- -- faz calculos s,/ l-
ss.write.char(screen, letra) -- mostra letra na tela
-- Executa o SEQ e o ALT em paralelo
PAR

-- Executa o IF e o CASE seguencialmente
SEQ

-- Calcula valores de variaveis, dependendo de let,ra
IE'

(letra )= | 0' ) Al.¡D (letra <= '9' )
valor := 1-48

(letra )= rAr) A¡¡D (]etra <- 'Z')
SEQ

valor := 10
I := I + 32

(letra )= rat) A¡¡D (Ietra <= tzt)
valor := Ll

TRUE
SEQ

L z=32
valor := L2

-- Define se a letra eh vogal ou nao
CASE let,ra

tatr t€tr titr'otr tt¡t
vogal- : = TRUE

EtSE
vogal := FALSE

Dependendo de que canal envia valor para j,
-- executa a operacao correspondente
AIJT

in?j

+j
-- como saida, mostra a letra e
-- os valores das variaveis valor e x
ss.write.char (screen, letra)
ss.wri-te. int (screen, valor, 3)
ss.write.int (screen, x, 5)

t!z
?j
:=x

ou
om
x

c

Figura 2.2. Listagem de Programa Occam
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2.4.3. Caracterização de Unidade em Programas Occam

Em Occanr, um bloco pode ser definido como um procedimento ou uma função associando-se a ele

um nome e a palawa-chave pRoc ou FUNc, correspondente a procedimento ou a função,

respectivamente. Uma definição de procedimento determina um nome para um processo. Tem sinta:re

semelhante à da declaração de procedimento das linguagens estilo ALGOL.

Exemplo:

PROTOCoL vET IS [n]INT:
PROC calcula.produto.escalar(CHAN OF VET a,

[n] INT x, y:
INT soma:
SEQ

SEQi=0FORn
SEQ

alil ? xlil
btil ? ytil

soma := 0
SEQí=0FORn

soma := soma + x[i]*y[i]
csoma ! soma

b, CHAN OF INT csoma)

Uma função define um nome para um tipo especial de procedimento: o procedimento que

devolve valores. Sua deñnição é semelhante à declaração de função das linguagens estilo ALCTOL.

Exemplo:

INT FTNCTION delta (VAI, INT d, b, c)
rNT i, j:
VATOF

i, j := b * b, (4*a) *c
RESULT i - j

Aunidade que é caracteruadapelo driver de controle (similar à função main da linguagem

C [KER88]) é a seqtiência de instruções após a parte de especificação. Assim, uma unidade de

programa Occam é caractenzada

I - pelas instru@es que constituemo driver de controle do programa, de onde se iniciam as chamadas

das demais unidades;

2 - pelas instruções que constituem o bloco de comandos de um procedimento ou de uma função.
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2.4.4. Timers

Occam permite o desenvolvimento de aplicações embutidas -- programas a serem executados em um

computador que é só uma parte de uma máquina ou sistema -- que exigem interação com o mundo

exterior, havendo necessidade de medir e registrar o passar do tempo. Para tanto, foi criada a

declaração TIME& destinada à leitura do tempo. Umtimer é semelhante a um canal. Cadatimer é

associado a um relógio, que é como outro processo executando em paralelo com o programa. Cada

relógio tem um período característico e incrementa sua leitura com a passagem de cada período

PON88]. Timers são lidos por entradas especiaig entradas detimer, semelhantes a entradas de canais.

Exemplo:

TIMER relogio:
INT tempo, dÈempo:
SEQ

relogio ? tempo
-- execução do processamento reguerido pelo problema
relogio ? dtempo
dtempo := dtempo - tempo

Occam permite atribuir processos a processadores. Se vários ramos de um processo devem

ser executados por um processador simples, pode ocorrer que um deles tenha que esperar por outro,

não devido à comunicação entre eles, mas porque cada um deles precisa do processador. Além disto,

Occam permite o estabelecimento de prioridades entre processos, com a recomendação de seu uso

só nas ocasiões estritamente necessárias [JON88].

2.4.5. TDS - Um Ambiente para Desenvolvimento de Programas Occam

O ambiente TDS (Transputer Development System) foi desenvolvido pela INMOS [INM90] para

apoiar o desenvolvimento de programas Occam, compreendendo um editor, um compilador e um

depurador. O TDS explora a concorrência de processos através do uso da linguagem Occam e

possibilita o paralelismo de uma rede de transputers UNM9O]. Um programa rodando num transputer

é formalmente equivalente a um processo Occam, assim como uma rede de transputers pode ser
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descrita diretamente como um programa Occam. Cada processo pode ser visto como uma caixa preta

com est¿do interno. Uma vez que um processo é composto de processos, alguns dos quais podem ser

executados em paralelo, um processo pode ter uma quantidade de concorrência interna [INM90].

Ainterface do editor é baseada num conceito chamadofolding [INM90]. Um elemento do

anrbiente é denominado@. O editor tem funções para criar e para remover vmfold, para se mover

ao longo dos "folds" subordinados e superiores, além daquelas funções usuais para a tarefa de edição.

Osfolds, em geral, têm tamanho menor ou igual que o da tela. Dois atributos de interesse são o tipo

do fold -- que expressa anatttÍeza geral do conteúdo -- e o conteúdo dofold -- com apresentação

detalhada do seu conteúdo.

Para compilar e ligar programas Occam, deve-se considerar se a sua execução será feita

dentro do TDS, sobre uma rede de transputers ou de forma stand alone [INM90]. Programas Occam

podem ser compilados, ligados e executados sem sair do ambiente de execução. Para tanto, o

conjunto de utilitários do compilador deve ser caregado para o ambiente de desenvolvimento.

O depurador do TDS viabiliza um ambiente iterativo para depuraçio post-mortem de

programas Occam rodando numa rede de transputers. Permite inspecionar os processos que estiveram

rodando em cada transputer tanto no nível de instrução fonte Occam como no nível de instrução de

transputer [INM90]. Pode também exibir conteúdo de variáveis, canais e outros itens de dados para

qualquer processo rodando em qualquer transputer. Os mecanismos que o depurador usa também são

descritos em [INM90]. Um progr¿una Occam em execução pode parar por uma série de razões como,

por exemplo, um processo STOP ou um processo que se comporta como STOP; um acesso a vetor

fora do limite do intervalo; um erro aritmético de overflow, etc.

As facilidades oferecidas pelo depurador são divididas, basicamente, em dois conjuntos: o

primeiro, relacionado com o código fonte Occam, permite ao usuário observar a rede de transputers

num nível de linguagem de alto nível e, o segundo, permite observar a rede de transputers num nível

de codþ de montagem [INM90]. Dado um endereço de instrução de transputer, o depurador pode

localizar a linha fonte Occam correspondente, em particular, quando se trata da instrução executada

pelo último transputer ou de qualquer processo executando em paralelo ou de um processo esperando

por um timer ou de um processo esperando comunicação com uma ligação de transputer.
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2.5. Considerações Finais

Uma forma de obter desempenho em produtos de software é fazendo o uso de arquiteturas paralelas

ou distribuídas. Para tanto, novas técnicas para desenvolvimento de software devem ser

desenvolvidas. Linguagens de programação que exploram os recursos oferecidos pelo

multiprocessamento devem oferecer suporte ao paralelismo, à comunicaçio e à sincronização além

do que é oferecido por uma linguagem de programação seqüencial.

Varias linguagens de programação concorrente foram construídas: algumas, como evolução

de linguagens seqüenciais já popularizadas, outras, desenvolvidas especificamente para programação

concorrente.

A opção pelo estudo de Occam deveu-se à sua simplicidade e importância no campo da

programação concorrente e, ainda, pela disponibilidade de um ambiente para desenvolvimento de

programas Occam no ICMSC-USP.

Assim, no próximo capítulo será feita a apresentação da teoria de teste e a descrição de

ferramentas de teste, sendo dedicada uma atenção especial ao teste de programas concorrentes.



Capítulo 3. Teste Estrutural de Programas

Concorrentes

O principal objetivo do teste de software é revelar a presença de defeitos ou elros no produto.

Idealmente, o programa dweria ser exercit¿do por todos os possíveis valores do domínio de entrada;

no entanto, é conhecido que, na prática" o teste exaustivo é impraticável devido a restrições de tempo

e custo. Tecnicas de teste têm sido desenvolvidas no sentido de conciliar tempo e custo de teste, tais

como a técnica funcional, a técnica estrutural e a técnica baseada em elros. Na condução do teste

estrutural, considera-se o fluxo de controle do programa e, em certos casos, o fluxo de dados.

Critérios de teste têm sido elaborados fornecendo uma forma sistemática e rigorosa para selecionar

um subconjunto do domínio de entrada -- um conjunto de casos de teste T - que seja efetivo em

evidenciar a presença de erros e defeitos. Os critérios Potenciais Usos requerem, essencialmente, a

extensão de caminhos liwes de definição a partir de cada nó i contendo definições de variáveis,

mesmo se não existiruso dessas variáveis através desses caminhos. Ressalte-se que a aplicação desses

critérios sem o apoio de uma ferramenta de software é inefrcaz, pois fica-se zujeito a erros na

condução da própria atividade de teste, além da ineficiência pela aplicação manual MAL91I. A

POKE-TOOL foi desenvolvida para permitir a aplicação dos critérios Potenciais Usos. Por ser uma

ferramenta multilinguagem, na atividade de configuração para uma nova linguagem, só algumas

funções da ferramenta precisam ser modificadas.

Com. relação ao teste de programas concolrentes, tem-se procurado aproveitar o máximo

do que foi estabelecido para o teste de programas seqüenciais. Com essa abordagem, pode-setratar

as particularidades do teste de programas concorrentes com maior tranquilidade, bastando estudar

os efeitos da comunicação, do paralelismo e do não determinismo devidos à existência de várias linhas

de controle (th'eads)e à sincronização de processos. Um programa concorrente permite a introdução

de novos tipos de defeitos tais como o impasse (deadlock) e a inanição þtarvation).

É pequeno o número de trabalhos publicados que tratam do teste estrutural de programas

concorrentes. Taylor [TAY83] propõe a construção de um grafo de sincronizaçáo, onde são

mostrados os estados de concorrência e as transições entre estados de concorrência. Sobre o grafo

de concorrência, Taylor et al. |TAY92] estabelecem uma hierarquia de critérios de teste para
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progranras concorre!úes e apresentam questões práticas para aplicação desses critérios. Yang e Chung

tYA]iIg2l apresentam a proposta de teste de analise de caminho, construindo grafos de computação

e grafos de sincronização e retirando destes grafos as informações necessárias para o teste. Tu et al.

tTAIgU definemum mecanismo de controle de execução projetado para sensibilizar uma seqüência

de sincronização do programa por meio de execução determinística.

3.1. Teste de Software

Teste representa a última revisão de especificação, projeto e codificação. A atividade de teste é sujeita

a limitações de ordem teórica - problemas de indecidibilidade, por exemplo. Não existe um

procedimento de teste de propósito geral que garante a ausência de erros. Mais concretamente, dados

dois programas, ou dois caminhos, é indecidível se computam a mesma função; dado um caminho de

um programa, é indecidível a sua executabilidade IMAL9U'

O teste de programas tem se tornado um processo sofisticado com várias ferramentas e

estratégias para construção e demonstração de confiança no programa testado. Para tanto, critérios

de teste devem ser estabelecidos, tanto para a seleção dos casos de teste como para decidir quando

parar a atividade de teste. A escolha de que critério aplicar vai depender do grau de confiança

determinado para o teste. Um critério Cl inclui um critério C2 se qualquer conjunto de caminhos que

satisfaz Cl também satisfaz C2.IJmcritério Cl inclui estritamente C2 se Cl inclui C2 mas C2¡ão

inclui Cl. Dois critérios Cl e C2 são incomparáveis quando nenhum deles inclui o outro. A notação

Cl :> C2 indica que Cl inclui C2.

Myers tlvtYETgl añrma que l) teste é um procedimento onde se executa um programa com

o intuito de achar erros; 2) um bom caso de teste é aquele com alta probabilidade de achar erros; 3)

um teste bem sucedido é aquele que detecta um effo até então não descoberto.

Não há uma classificação de erros única. Uma classificação de erros interessante é

apresentada por Beizer [BEI90]; nesta classificação tem-se

- erros de sistema.

- erros de requisitos ou funcionais e

- erros estruturais.

Os erros estruturaiq na maioria dos casos, são erros de controle, mais afeitos à lógica do programa,
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ou erros computacionais, ligados, principalmente, ao comportamento dos dados.

Existem, basicamente, três técnicas de teste: a técnica funcional, a técnica estrutural e a

tecnicabaseada em e¡ros. A técnica funcional verifica as funções do sistema, sem se preocupar com

detalhes de implementação. Exemplo de critérios da técnica funcional são os critérios de

particionamento em classes de equivalência" de anatise de valoresJimite, grafo de causa-efeito, o teste

de validação de dados e o critério error guessing. O teste estrutural, em geral, considera a estrutura

intema da implementação a partir de zua representação por um grafo de fluxo de controle. Exemplos

de critérios de teste estrutural são o teste de caminhos básicos (de Mc Cabe), o teste de laços e o teste

de fluxo de dados. No caso datecnicabaseada em erros, o foco está nos erros que o programador ou

o projetista pode cometer durante o processo de desenvolvimento e nas abordagens que podem ser

usadas para detectar a sua ocorrência [HOW89]. A análise de mutantes, a semeadura de erros e a

analise de perturba@o são critérios típicos que se concentram em eros. Delamaro [DEL93] apresenta

o teste baseado em erros de forma detalhada com uma ênfase maior para o critério análise de

mutantes. O presente trabalho oq¡pa-se principalmente datecnica de teste estrutural; por este motivo,

esta técnica será apresentada com mais detalhes na próxima seção.

3.2. O Teste Estrutural

O teste estrutural é provavelmente a técnica mais usada. Baseia-se fundamentalmente na estrutura

do software, na estrutura interna da implementação, em oposição à técnica funcionêl,'que enfatiza as

especificações.

Nenhuma das tecnicas de teste pode ser aplicada isoladamente, porque cada uma delas é mais

apropriada para descobrir determinado tipo de erro. Assim, a técnica estrutural é uma técnica

complementar à técnica funcional tPRE92l. A popularidade da técnica estrutural deve-se à sua

simplicidade e à disponibilidade de ferramentas de software para a sua aplicação. Os principais

inconvenientes da técnica estrutural resultam de sua dependência da estrutura de controle do

program4 que pode estar incorreta. A ferramenta básica para o teste estrutural é o grafo de fluxo de

controle ou grafo de programa.



25

3.2.L Análise de Fluxo de Controle

Um programa pode ser decomposto em um conjunto de blocos de instruções tal que a execução da

primeira instrução de um bloco acarreta a execução de todas as outras instruções do bloco na ordem

dada e não existe desvio para o meio do bloco. A representação de um programa como um grafo de

fluxo de controle (gfAe_¿e-p¡ggrama) consiste em estabelecer uma correspondência entre nós e

blocos e em indicar possíveis fluxos de controle entre nós através de arcos. O grafo de fluxo de

controle (GIO é um grafo dirigido com um único nó de entrada e um único nó de saída.

A maior parte dos critérios da técnica estrutural de teste baseia-se no grafo de fluxo de

controle para estabelecer os requisitos de teste. Um caminho é uma seqüência de nós onde existem

arcos no grafo ligando esses nós. Um caminho simples é um caminho formado por nós distintos,

exceto, possivelmente, o primeiro e o último. Se todos os nós do caminho são distintos tem-se um

caminho liwe de laço. Um caminho completo é um caminho que vai desde o nó de entrada até o nó

de saída.

Os primeiros critérios de teste baseados no grafo de fluxo de controle a serem estabelecidos

foram os critérios todos os nós, todos os ramos e todos os caminhos. O critério todos os nós exige

que cada instrução do programa seja executada pelo menos uma vez; o critério todos os rarnos, que

cada transferência de controle entre blocos seja exercitada pelo menos uma vez e o critério todos os

ca¡ninhos, que todos os caminhos do grafo sejam exercitados. É facit verificar que o critério todos os

ramos inclui estritamente o critério todos os nós e que o critério todos os caminhos inclui o critério

todos os ramos.

Quando se deseja definir que critério aplicar no teste de um programa, deve-se considerar

custo de aplicação e eficácia do critério. O critério todos os caminhos é um critério eficaz, mas de

custo proibitivo. Por outro lado, os critérios todos os nós e todos os ramos não são critérios eficazes

para certas classes de enos. Por isto, busca-se criar critérios de teste mais fortes que o criterio todos

os rarnos, que não sejam tão dispendiosos quanto o critério todos os caminhos. Dentro do domínio

da analise de fluxo de controle existem critérios definidos nesta faixa tais como o teste de caminho

estruturado, o teste de caminho fronteira-interior e critérios baseados em LCSAJ (Linear Code

Sequence ArdJump). Os dois primeiros critérios são versões restritas do critério todos os caminhos;

o número de casos de teste é limitado fazendo'se agrupamento de caminhos que diferem apenas no

número de vezes que eles iteram laços(loops), testando poucos caminhos representantes dos grupos.
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Os critérios baseados em LCSAJ são definidos em termos do texto do programa; uma seqüência de

instru@es conseürtivas no texto do programa, começando em um ponto de entrada ou depois de um

desvio e terminando em um desvio ou em um ponto de saída [NTA88].

3.2.2. Análise de Fluxo de Dados

A introdução de critérios de teste baseados em fluxo de dados foi motivada pela observação que, em

geral, o critério todos os caminhos é impraticável e que, mesmo para pequenos programas, os critérios

que utilizam essencialmente informação de fluxo de controle, paÍa caractenzar os requisitos de teste,

não são eficazes para revelar a presença de erros computacionais. Os critérios baseados em fluxo de

dados são mais adequados para revelar erros computacionais, pois requerem que associações

(caminhos) sejam exercitadas entre pontos nos quais ocorrem definições de variáveis e pontos nos

quais essas variáveis são utilizadas.

Os tipos de ocorrências de væiáveis em um progr¿Ìma são definidos por um modelo de fluxo

de dados que é usado nesta classe de critérios; uma ocorrência de variável caractenzauma definição,

um uso ou uma indefinição. A ocorrência de uma væiável é um uso se a referência a esta variável não

a estiver definindo;um uso computacional (c-uso) afeta diretamente a computação sendo tealizada

ou permite que o resultado de uma definição anterior possa ser observado; um uso predicativo (W)
afeta diretamente o fluxo de controle de um prograrna. Uma variável está indefinida quando, ou não

se tem acesso ao seu valor, ou esta não tem localizaçáo na memória. Os tipos de ocorrência de

variáveis são utilizados na caractenzação de elementos requeridos por esta classe de critérios e

exploram associa@es entre pontos em que variáveis são definidas e pontos em que essas variáveis são

referenciadas.

Os tipos de ocorrência de variáveis são utilizados na caractenzação de elementos de fluxo

de execução de um programa. Um caminho (i, n1, ...e n¡¡r j), m > 0, que não contenha definição da

variável x nos nós n1, ..., nm é chamado caminho livre de definição com relacão a x do nó i ao nó j
e do nó i ao arco (n-, j). Um nó i possui uma definicão global de uma variável x se ocolre uma

definição de x no nó i e existe um caminho liwe de deñnição de i para algum nó ou para algum arco

que contenha um uso da variável x.
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Com o acréscimo de informa@es sobre definições, c-usos e p-usos de variáveis ao grafo de

fluxo de controle, obtem-se o srafo def-uso [RAP85]. Para cada nó do grafo são definidos os

seguintes conjuntos: def(il : {variáveis com definição global no bloco i}; c-usolil = {variáveis com

c-uso global no bloco i) e p-uso(ij) : {variáveis com p-uso no arco(i, j)}. Utilizando estes

conjuntog outros dois conjuntos foram definidos: dculx. i) = {nós j tal que x e c-uso(i) e existe um

caminho livre de definição com relação a x do nó i para o nó j) e ùg(¡rÐ = {arcos (i,k) tal que x

e p-uso(i,k) e existe um caminho liwe de definição com relação a x do nó i para o arco CI,k)).

Um caminho (n1, -., n¡, nù é um du-caminho com relação à variável x se n1 tiver uma

definição global de x e (l) ou n¡ teñ um c-uso de x e (n1, ..., n¡r nÐ é um caminho simples liwe de

definição com relação ax; (2) ou (n¡, n¡) tem um p-uso de x e (n1, ..., n¡, nJ é um caminho liwe de

definição com relação a x e (n1, ..., nj) é um caminho liwe de laço.

Uma associação definição-c-uso IFRASS] é uma trþla (ij,x) onde i é um nó que contém uma

definição global de x e j e dcu(x,i). Uma associação definição-p-uso é uma tripla (i,(,k),x) onde i é

um nó que contém uma definição global de x e (i,k) e dpu(x,i). Uma associação é uma associação

definição-c-uso ou uma associação definição-p-uso ou um du-caminho.

Rapps e Weyuker ß4P85] introduziram uma família de critérios de fluxo de dados com os

critérios centrais: todas-definições, todos-usos e todos-du-caminhos. O critério todas as definições

requer que cada definição de variável seja exercitada pelo menos por um p-uso ou um c-uso. O

critério todos-usos requer que todas as associações entre uma definição de uma variável e

subseqüentes c-usos e p-usos desta variável sejam exercitadas pelos casos de teste. O critério todos-

du-caminhos requer que toda associação entre uma definição de variável e subseqüentes c-usos e p-

usos desta variável seja exercitada por todos os possíveis du-caminhos com relação a esta definição

de variável.

Na Figura 3.1. é apresentada uma hierarquia de critérios com critérios de fluxo de controle

e de fluxo de dados. Observa-se, por exemplo, na Fþra 3.1., que o critério todos os caminhos

inclui o critério teste de caminho estruturado e que o critério todos-du-caminhos inclui o critério

todos-usos [NTA88].
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Figura 3.1. Hierarquia de Gritérios de Teste

A complexidade de um critério C é definida como o número máximo de casos de teste

requerido pelo critério no pior caso. A complexidade e a relação de inclusão refletem, em geral, as

propriedades básicas que devem ser consideradas no processo de definição de um critério C. O

criterio deve (l) incluir o critério todos os ramos; (2) incluir o critério todas-definições e (3) requerer

um conjunto de casos de teste finito [MAL91].

3.3. Critérios Potenciais Usos

Maldonado [MAL88, MAL9U definiu uma família de critérios baseados em fluxo de dados, os

Critérios Potenciais Usos, que requerem a execução de caminhos livres de definição a partir de cada

nó i contendo definições de variáveis. No caso dos Critérios Potenciais Usos, os elementos são

requeridos senr, necessariamente, oco¡rer o uso explícito de uma va¡iável; se um uso de uma definição

pode ocorrer num dado nó i -- um potencial uso -- a associação entre a definição e o potencial uso

deve ser examinada durante as atividades de teste IMAL9U. A seguir, são apresentadas algumas

definições necessárias para a apresentação dos Critérios Potenciais Usos.

Um potencial-du-caminho com relação àvariável x é um caminho liwe de definição (ûr,...,t,
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n)comrelaçãoaxdonónrparaonón¡eparaoarco(q,t\),ondeocaminho(nt,...,q)éum
caminho livre de laço e no nó nr ocorre uma definição de x. O conjunto defg(i) é o conjunto das

variáveis definidas no nó i. Uma associação potencial-definição-c-uso é uma tripla (i, j, 
"), 

x e defg(i)

e ll caminho livre de definição com relação a x do nó i para o nó j. Uma associacão potencial-

definição-p-uso é uma tripla (i, (i,k), x), x e defg(i) e f caminho liwe de definição com relação a x

donóiparaoarco(,k).Uma@ouéumaassociação-potencial.definição-c.uso
ou éumaassociação-potencial-definição-p-uso ou é um potencial-du-caminho. A extensão do grafo

de fluxo de controle para definição dos critérios Potenciais Usos é o grafo def: aos nós do GFC são

associados os conjuntos de variáveis definidas nos blocos corespondentes.

Para avaliar o conjunto de casos de teste, verificando se satisfazem os critérios Potenciais

Usos paratodo nó i tal que defg(i) + ø é associado um grafo denominado grafo(i), que contém todos

os potenciais-du-caminhos com início no nó i. Um algoritmo para obtenção destes grafos pode ser

visto em [MALS8]. Estes grafos e o conceito de arcos primitivos são a base para o modelo de

descrição dos elementos requeridos. Na geração dos grafo(i) definições por referência são

consideradas como defini@es em qualquer outro nó j * i, o que caractenzaum enfoque conservador.

Um caminho completo ¡ cobre uma associação potencial-definição-c-uso (i, j, *) se incluir um

caminho liwe de definição com relação a x de i para j.

Critérios Potenciais Usos Básicos

Critério todos-potenciais-usos: Um conjunto de caminhos tr satisfaz o critério todos-

potenciais-usos se, para todo nó i e para toda variável x para a qual existe uma definição em i, II inclui

pelo menos um caminho liwe de definição com relação a x do nó i para todo nó e para todo arco

possível de ser alcançado a partir de i.

Critério todos-potenciais-usos/du: Um conjunto de caminhos tr satisfaz o critério todos-

potenciais-usoVdu se, para qualquer nó i e para qualquer variável x para a qual existe uma definição

em i, II inclui pelo menos um potencial-du-caminho com relação a x do nó i para todo nó e para todo

arco possível de ser alcançado a partir de i.

Critério todos-potenciais-du-caminhos: Um conjunto de caminhos tr satisfaz o critério

todos-potenciais-du-caminhos se, para qualquer nó i e para qualquer variável x para a qual existe uma



30

definição em i, II inclui todos os potenciais-du-caminhos com relação a x em relação ao nó i.

Na Figura 3.2. é ilustrada urna hierarquia de critérios de teste situando a Família de Critérios

Potenciais Usos e a Família de Critérios de Fluxo de Dados com relação aos critérios todos os nós,

todos os rarnos e todos os caminhos, como pode ser vista em [MAL9I].

bdóa¡¡{Ítrlr

0

bóaðc.rtr

üg gûrol-.û¡{.mhln

It<|b

á4 \ -Gdo¡pomleca¡du

¿b.lo.F¡ncn}ls

ã4 '-----=
-----= ãt? ü

¿
ldan¡a

toaþa+l¡srferll-'{F

þalo+{!a

loda.pr¡aaJaht['o'ts

lodûgr¡o.

--J,',-
--$*

Fþura3.2. Odem Parcialentea Famflia de Critérios Potenciais Usos e a Famllia de Critérios de Fluxo de Dados

Um problema no teste estrutural é o número de caminhos não executáveis. Um caminho não

executável é um caminho que não pode ser exercitado devido à contradição de alguns dos predicados

de instruções condicionais [COW8S]. A presença de caminhos não executáveis trae dificuldades ao

teste estrutural porque, em geral, não se consegue determinar automaticamente se um caminho é

executável ou não.

Frankl e Weyuker definiram o conceito de aplicabilidade: um critério de teste satisfaz a

propriedade de aplicabilidade se para todo programa P existe um conjunto de casos de testes que é

C-adequado para P , isto é, o conjunto tr de caminhos executados por T inclui todos os elementos

exigidos. Com a introdução do conceito de aplicabilidade, definiram a Família de Critérios de Fluxo

de Dados Executáveis [FRA88].

Um caminho comoleto executável é um caminho completo para o qual existe um conjunto
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não vazio de.valores que pode ser atribuído às variáveis de entrada do programa que causa a execução

desse caminho. Caso contrário, ele é dito não executável. Um caminho executável é subcaminho de

um caminho completo executável. Uma potencial associação executável determina somente caminhos

executáveis.

Para definição dos critérios Potenciais Usos Executáveis foram introduzidas modificações

nos critérios potenciais Usos Basicos, fazendo seleção de potenciais associações executáveis. Assim,

para cada critério Potencial Uso básico C define-se um novo critério Potencial Uso executável C*

IMALel].

Maldonado tMALgU demonstra que os critérios Potenciais Usos satisfazem os requisitos

básicos exigidos para um bom critério de teste, mesmo na presença de caminhos não executáveis e

que nenlum critério baseado em fluxo de dados inclui os critérios Potenciais Usos. Deste modo, um

dos objetivos da presente proposta é viabilizar o uso dos critérios Potenciais Usos no teste estruturai

de programas concorrentes.

3.4. Critérios de Teste para Programas Concorrentes

Taylor e sua equipe [TAY92] têm trabalhado na definição de critérios de teste para programas

concorrentes. Esses critérios são estabelecidos sobre o grafo de concorrênci4 que representa a

estrutura de um programa concorrente.

3.4.1. Grafo de Concorrência

A seguir, são colocadas algumas definições importantes na apresentação da proposta. Estados de

concorrência mostram a próxima atividade relacionada à sincronização nas tarefas do sistema; uma

seqtiência legal de estados apresenta uma história de atividades de sincronzação. Uma história de

concorrência é uma seqtiência de estados de concorrência, começando no estado inicial, onde cada

elemento C* da seqüência pertence a succ(Co-,), k>l. Uma história de concorrência própria é uma

história de concorrência finita na qual todos os elementos são únicos, salvo, possivelmente, o último.

A história de concorrência completa de um programa é o conjunto de todas as histórias de
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concorrência próprias. Pode ser representada como um grafo, o grafo de concorrênciq onde cada nó

representa um estado de concorrência e cada aresta representa a transição de um estado de

concorrência para outro.

Em [TAY92], é dado como exemplo o programa do Jantar dos Filósofos, escrito em Ada.

Para cinco filósofos são necessários 5 processos (tarefas) Garfo, 5 processos Filósofo e o processo

principal. Para cada processo é construído um grafo de fluxo de processo. O grafo de concorrência

representa, então, as possíveis sincronizações na execução do programa. Maiores detalhes sobre a

construção do grafo de concorrência podem ser encontrados em [TAY83]. No trabalho deTaylor et

al.lTArYg2], os autores apresentam a construção do grafo de concorrência do programa Jantar_dos_-

Filósofos, considerando apenas dois filósofos. Assim, são necessários 5 grafos de fluxo, que poderão

ser reduzidos a 4, uma vez que o procedimento principal não realiza processamento aparente. Os

4 grafos de fluxo de processo estão representados na Figura 3.3. A partir desses grafos é construída

a Tabela 3.1 que relaciona os estados de concorrência deduzidos. Feito isto, constrói-se o grafo de

concorrência corespondente, que está apresentado na Figura 3.4. Examinando este grafo, pode-se

detectar a presença de impasse quando cada fïlósofo pega o garfo esquerdo, bloqueando a chamada

de entrada para pegar o garfo direito.

Garfo 1 Garfo 2 Filósofo I Filósofo 2

begin begin bæin begin

+ + +
accept Up accept Up Garfol.Up

+ + +
accept Down accept Down Garfo2.Up

+
Garfol.Down

+

Garfo2.Up

+
Garfol.Up

+
Garfo2.Down

+
Garfo2.Down Garfol.Dwrn

Figura 3.3. Grafos de Sincronizaçâo do Programa Jantar-do<-Filósofos
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I Gaño1.Upaccept Upaccept Down Ga¡fol.Down

accept Ðownaccept Down7 Ga¡fo2.DownGarfol.Up

acceot Up6 Garto1.Upaccept Down Garfol.Up

accept Down5 Garfo2.Upaccept Down Gartol.Up

acceot Uo4 Ga¡to2.Downaccept Ðown Ga¡fo2.Up

accept Downaccept Down3 Ga¡fo2.UpGarfol.Down

accept Down2 Garfo2.Upaccept Up Garto2.Up

accept Up

GarfolEstado de

Concor-

rância

1 Gaúo|.Up

Filósofol

accept Up

Ga¡fo2

Gaúo2.Up

Filósofo2

Tabela 3.1. Estados de Concorrência para o Problema Jantar-dos-Filósofos

Figura 3.4. Grafo de Goncorrênc¡a para o Programa Jantar-dos-Filósofos
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O tamanho do grafo de concorrência cresce geometricamente com o número de processos,

exigindo muito tempo para a sua construção. Para reduzir o tamanho do grafo de concorrência,

procura-se otiniz"ar os grafos de fluxo de tarefa, representando a sincrontzação como aresta simples

e ignorando instruções que não afetem a ordem das interações de processos.

3.4.2. Gritérios de Gobertura de Programas Concorrentes

Seja S um programa e P um conjunto de caminhos determinados pelo critério C no grafo de S. O par

(S,P) satisfaz o critério C se e só se todos os caminhos de P são sensibilizados. A seguir, são

apresentados os 5 critérios de cobertura contidos em [TAY92] para teste de programas concorrentes.

Critério Cl : todos-caminhosde-concorrência

P: Conjunto de todos os caminhos através do grafo de concorrência.

Critério C2: todas-historias-propriasde-concorrência

P: História de concorrência completa.

Critério C3 : todas-arestas-entre-estadosde-concorrência

Qualquer aresta do grafo de concorrência pertence a algum caminho em P.

Critério C4: todos-e stadosde -concorrência

Qualquer nó do grafo de concorrência pertence a algum caminho em P.

Critério C5 : todos-possíveis-rendezvous

Qualquer nó do grafo de concorrência que envolve comunicação com outra tarefa pertence

a algum caminho em P.

Os cinco critérios listados acima são organizados na seguinte hierarquia (para maiores

detalhes, veja a demonstração de Taylor [TAY92]):

cl => c2 => c3 => c4 => c5

3.4.3. Uso dos Critérios de Cobertura

Para determinar a satisfação de um critério de teste, deve-se escolher um conjunto de casos de teste

adequado. Para se ter controle sobre a execução dos casos de teste, uma alternativa é incorporar ao
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programa um processo monitor que gravará as transições de progressão de estado. A inclusão do

processo monitor irá provocar sobrecarga (overhead), que é motivada pelo efeito de prova [GAI86].

No grafo de concorrência, podem ser detectados estados que requerem um estudo mais

cuidadoso -- aqueles estados que exigem um maior nível de correção. Pode-se aplicar aos caminhos

que atingem estes estados uma cobertura mais forte, aplicando aos restantes um critério de cobertura

mais fr¿co. Histórias de concorrência oferecem um bom guia para o desenvolvimento de casos de

teste. Para melhorar a praticidade da técnica, é necessário introduzir um escalonador controlável pelo

usuário com a finalidade de facilitar a reprodução do comportamento [YAN92].

3.5. Grafo de Processo e Grafo de Sincronização

Yang e Chung [YAl.{92] apresentam uma propostaparateste de programas concorrentes modelando

l) o comportamento de execução de um programa com a representação dos caminhos concorrentes

e 2) as sincronizações como rotas concorrentes percorrendo o caminho concorrente usado na

execução. Deste modo, o processo de teste verifica a correção de cada rota concolrente ao longo de

todos os caminhos concorrentes de um grafo de programa .

3.5.1. Modelagem de Programas Goncorrentes

Para sensibrlizarçãro de caminhos, uma grande dificuldade é a garantia de repetição do comportamento

[MCD89, KOR92, TAI9I, YA]{921. Yang e Chung propõem uma estratégia de teste que leva em

consideração este fato [YAN92]. Os autores vêem a execução de um programa concorrente como

o percurso dos caminhos concorrentes desse progr¿ùma obedecendo às sincronizações possíveis para

esses caminhos, modeladas por meio de rotas de sincronização concorrentes.

O comportamento de execução de um programa concorrente consiste l) da saída produzida

por cada processo; 2) do caminho de execução de cada processo; 3) da seqüência de sincronização

de cada processo e 4) da troca de dados em cada sincronização. Todas as ações interprocesso

sensíveis à ordem são controladas direta ou indiretamente pela sincronização e assim, a correção

dessas ações é deduzida do comportamento da sincronização.
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A modelagem da execução de um programa concorrente implica em modelar o

comportårnento de um processo do programa. Cada processo possui o seu próprio fluxo de execução

e pode comunicar-se com outros processos em execução; assim, o comportamento de execução de

cada um dos processos é determinado pela entrada, pelas seqüências de instruções e pelas seqüências

de sincronização dos processos. São propostos dois tipos de grafos para modelrir o comportamento

de execução dos processos: o grafo de processo, que representa a visão sintática do comportamento

de execução do processo, e o grafo de sincronização, representando a visão de tempo de execução.

Seja S um programa concorrente com os processos T1, T2, ..., Tn. Para o processo T¡,

constrói-se o gafo de processo Gi: (Nþ 4, s) Em cada G¡, i : l, ..., r, define-se, em cada execução

de S, um caminho p¡. Àtupla de caminhos P: (pr, ..., prJ dá-se o nome de caminho concorrente ou

c-caminho. À união dos n G¡ dá-se o nome de grafo de programa concorrente.

Para modelar a sincronzaçio dos processos de um programa concoffente, constrói-se o

grafo de sincronização para cada processo, constituído de um nó inicial, nós intermediários e um nó

final. Os nós intermedirârios do grafo de sincronização representam os pontos de sincronização

requeridos pelo processo. Os pontos de sincronização múltipla são modelados em dois estágios:

l: estágio: seleção da sincronização que será efetuada;

2: estágio: disparo da sincronização selecionada.

Uma execução de S sensibilizará uma rota de sincronização (ou simplesmente, rota) no grafo

de sincronização de processo. A união dos grafos de sincronização é denominada grafo de

sincronização de programa. Na execução de S, cada processo percorrerá uma rota no seu grafo de

sincronização. Aum conjunto de rotas que são perconidas concorrentemente, dá-se o nome de rota

concorrente ou c-rota. Assim, uma c-rota é uma tupla ordenada de rotas R: (rr, ru, ..., rn), onde 4

é a rota de sincronização do processo T,.

Um c-caminho é executável quando há pelo menos uma entrada X que leva cada tarefa T,

a percorrer pr na execução de S com X. Caso contrário, o c-caminho é dito não executável. Um c-

caminho pode ser não executável devido à dependência de dados ou à dependência de sincronização.

Uma c-rota R é executável quando há pelo menos uma entrada X que leva cada tarefa T, a percorrer

q na execução de S com X. Caso contrário, a c-rota é dita não executável.

A Figura 3.5, mostra uma parte de implementação de um programa Ada -- o Programa
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Exemplol, retirado de Yang e Chung [YAlt{92]; o gafo de fluxo de programa (aunião dos três grafos

de fluxo de processo) é mostrado na Fþra 3.6 e o grafo de sincronização do programa (a união dos

grafos de sincronização de processo) é mostrado na Figura 3.7.

task body T1 is
N: TNTEGER;
begin

read N;
T3.E2 (N) ,

end T1;

task body T2 is
M,L: INTEGER;
begin

read M, L,
T3.81_ (L) t
T3. E2 (M) ,

end T2;

task body T3 is
VL, V2t V3, VAt I: INTEGERT
SUM: array(L..2) of INTEGER;
begin

accept EL(V1: in INTEGER) do
V3 := V1;

end EL;
for I in L..2 loop

accept S2(V2: in INTEGER) do
V4 z= Y2i

end E2;
SUM(I) := V3 + V4;

end loop;
write( SUM(L)' SUM(2) );

end T3;

Figura 3.5. Programa Exemplol

b.eún ftd N 13.E ¿

or¡to d. tltso d. !l1

ÕdTl

b.elñ ,t.d M,L T3.Êl ït.E2 md12

Gr¡fo d¡ tltEo d. !l2

for I

ln l.¿
ö.eln .cðÉ Ef V3:ry1

.nd bop üriL(slrl,(f ),3t X(2)

orlfo d. lhso d. t3

'/.f,'lE2 
v¡l:tv2
Slrt (D:å/s+V{

üdT3

Figura 3.6. Grafo de Fluxo do Programa Exemplol

Nesse grafo de fluxo de programa observa-se apenas um c-caminho executável

p = (( 1,2, 3,4),(1,2,3,4,5),(1,2,3,4,5,6,4,5,6,4, 7, 8, 9))
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No grafo de sincronização podem ser observadas quatro c-rotas relacionadas com o c-

caminho p:

r, = (( 1,2,3),(1,2,3,4),(1,2,3,4,3,5,6))

Í 2 
: (( 1,2,3 ),( 1,2,3,4),(1,2,3,5,3,4,6))

r, : ((1,2,3),(1,2,3,4),(1,2,3,4,3,4,6))

r n = ((1,2,3),(1,2,3,4),(1,2,3,5,3,5,6))

As c-rotas rr e 12 são c-rotas executáveis e as c-rotas 13 e r4 são c-rotas não executáveis.

O modelo de caminho concorrente apresentado porYang e Chung [YA]{921 estabelece uma

relação muito forte entre c-caminhos e c-rotas, deduzindo-se daí o seguinte teorema:

befln T3.E2 údTl

Gr¡fo d¡ gincronizaçåo d. T1

b.gln TSEI T3.E l
Grafo ds 9i¡oro¡¡izaglo da T2

ü.1T2

æ¡p(If,E:2)

bceh &rpt El lor I h 1.¿ !.hct

âcc.p(T2,E2)

dldï3

Cr¡fo d¡ Sincronizaçåo dr f3

Figura 3.7. Grafo de Sincronizaçâo do Programa Eremplol

Teorema l: "Se duas execuções de um programa concorrente com a mesma entrada percorrem

a mesma c-rota, então estas duas execuções devem produzir o mesmo comportamento"

lYANe2l.

Do teorema é deduzido o seguinte corolário:
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Corolário: "Em duas execuções de um programa concorrente com a mesma entrada, se as duas

execuções percorrem a mesma c-rota, então elas devem percorrer o mesmo c-caminho"

IYAì{e21.

3.5.2. O Teste de Análise de Caminho

O temo (X, P, R), X entrada, P c-caminho, R c-rot4 representa uma computação de um programa

concorrente S. Uma c-rota R define qual c-caminho será percorrido. Assim, o par (X, R) é suficiente

para identificar a computação asertestada e será denominado teste definido. Daí, deduz-se um outro

teorema importante:

Teorema 2: "Os c-caminhos particionam os testes definidos em conjuntos disjuntos" [YAN92].

Seja S um programa e P um conjunto de caminhos no grafo de S. O programa S é composto

de um conjunto de c-caminhos e cada c-caminho define um conjunto de c-rotas ao longo dele. Na

execução de S com uma entrada X, cada processo percorrerá seu caminho no grafo de processo,

como perconerá tanrbém uma rota no correspondente grafo de sincronização. É importante frisar que

a entrada X, sozinha, não é capaz de definir o comportamento de execução do programa S. Para

definir o comportamento de execução de S, procura-se fomecer a entrada X, o c-caminho P e a c-rota

R. Sendo assim, define-se o terno (X, P, R) como sendo uma computação de S. Percebe-se,

facilmentg que alguns ternos (X, B R) representarão computações não executáveis. Para determinar

a executabilidade de uma computação (X, P, R), há necessidade da existência de um mecanismo para

verifrcar as possíveis condições de execução de S. A presença de um Mecanismo de Controle de

Execução(MCE)forçaaexecuçãodesaperco¡rerPeRcomentradaX.Aocorrênciade

bloqueamento de algum processo indica computação não executável. Se os processos forem

bloqueados devido à espera mútua, então ocorre impasse; senão, a computação (X, P, R) é

verdadeiramente não executável.

Para definir a estratégia de teste de analise de caminho, a interpretação deve partir de dois

pontos de vista: l) visão de partição da função e 2) visão de partição do espaço de entrada. Na visão

de partição da função, um programa é um conjunto de funções. Cada uma dessas funções é

implementada por um caminho do programa. Então, paÍa demonstrar a correção do programa, é

necessário que se demonstre, pelo menos, a correção de cada função.Na visão de partição do espaço



de entrada, um c-caminho corresponde a um subconjunto de entradas a percorrê-lo na execução do

programa. Então, o espaço de entrada é particionado em subespaços pelos c-caminhos. Cada

zubespaço de entrada corresponde a um grupo de entradas que têm em comum algumas habilidades

de detecção de erro. Baseada neste ponto de vista" a idéia do teste de analise de caminho é particionar

o espaço de entrada do programa em domínios de caminho.

A estratégia de teste de análise de caminho é apresentada em três etapas e em cada uma

dessas etapas dois passos devem ser cumpridos:

Etapa l: Definição dos c-caminhos a testar:

a) selecionar caminhos nos processos;

b) compor c-caminhos.

Etapa 2: Geração dos teste definidos:

a) gerar c-rotas;

b) gerar entradas.

Etapa 3: Execução do programa:

a) execução não determinística com o uso dos testes definidos;

b) execução controlada após um certo número de testes definidos ou quando se encontra

etTos.

A estratégia é ilustrada com o Programa Exemplo2. Apresenta-se a listagem do programa

na Fþra 3.8., o grafo de fluxo de progra¡na na Figura 3 .9 e o grafo de sincronização na Figura 3. 10.

A seguir é colocada a discussão da estratégia com relação ao programa.
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task body T3 is
vL, v2, v3, v4, \t ID: INTEGER;
suM: array(1 ..2) of INTEGER;
begin

accept E1(vlfTID: in INTEGER) do
V3 := VLi

end E1;
for I in 1..2 looP

accept E2(V2: in INTEGER) do
v4 z= Y2,
ID := TID;

end E2;
SttM(ID) := V3 + V4,

end loop;
write( SUM(1), SUM(2) ),

end T3;

task body T1 is
N: INTEGER'
begin

read N;
T3.82 (N,1);

end T1;

task body T2 is
M,L: INTEGER'
begin

read M, Lì
T3. E1. (L) t
T3. E2 (Nt,2l ;

end T2;

Figura 3.8. Programa Exemplo2
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Figura 3.9. Grafo de Fluxo do Programa Exemplo2

I - Definição dos c-caminhos

a) Cada processo tem somente um caminho executável.

b) Só um c-caminho será composto:

p = ((1,2,3,4),(1,2,3,4,5),(1,2,3,4,5,6,4,5,6,4, 7, 8, 9))

2 - Geração dos testes definidos

a) As duas c-rotas executáveis são:

\ = ((1,2,3),(1,2,3,4),(1,2,3,4,3,5,6))

r 2 
: (( 1,2, 3),( 1,2,3,4),(1,2,3,5,3,4,6))

b) Nfa geração das entradas, trabalhar com entradas do tipo

(N, M, L), N " M.

3 - Execução do programa

a) Na execução sem controle,

a.l) a execução do teste definido ((N, M, L), r,)

resulta na saída (L + N, L + M);

a.2) aexecução do teste definido ((N, M, L), rJ
resulta na saída (L + N, L + M) também.

Va:rìr2
lÞrïlD
8uU(lD):.Vltvl
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bcgln T3.E2 üdTl

Gr¡fo d¡ Sincronizeçåo d. !1

bcgln T3.El Ïl.Ei¿

G¡efo de Eincror¡izaçåo dâ lli¿
üdïl

æ¡p(ft,eZ)

b.eh lcc.ptEl forlhl.¿

G.d(r2,E,¿)
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Grafo d¡ 9iacronizag¡o d. !3

Figura 3.10. Grafo de Sincroni?Âçâo do Programa Exemplo2

Vê-se que o programa Exemplo2 não está em conformidade com a especificação (o

programa Exemplol, apresentado anteriormente, foi construído conforme a especificação).

b) Passando para a execução controlada descobre-se que o parâmetro TID e avaníwelID

são desnecessários. Basta usar o contador.I no lugar de ID em SUMQD).

Outro exemplo, mais sofisticado, de aplicação da estratégia pode sér visto em [YA]1921.

Para usar a estratégia, deve-se colocar algumas questões. Para a seleção de c-caminhos, há

a necessidade da definição de critérios de cobertura. Definida uma hierarquia de critérios de

cobertura, será necessário desenvolver técnicas para geração de c-caminhos que satisfaçam os

critérios de teste desejados. Na definição dos critérios de cobertur4 devem ser considerados os pontos

de vista local (do processo) e de integração do programa. Do ponto de vista local, não há muito a

fazer; basta usar os critérios de teste definidos para programas seqüenciais. Do ponto de vista de

integração do programa, devem ser observadas especialmente as condições de sincronização dos

processos concorrentes. É importante notar a falta de critérios práticos para programas integrados.

tlanold e Soffa FIAR9I] apresentam sugestões para o teste de integração de programas seqüenciais,

que poderão ser usadas para a integração de programas concorrentes.

rC..l
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Na geração dos testes definidos, a geração das c-rotas requer tecnicas de análise estática para

analisar as c-rotas executáveis para cada c-caminho. A geração das entradas requer uso de um

avaliador simbólico para computar o domínio das entradas para cada c-caminho [YAlt{92, YOU89,

LUT90]. A seleção dos testes definidos deve ser guiada pela característica de cada tipo de erro.

A questão da execução de teste é projetar um Mecanismo de Controle de Execução (MCE)

de teste para rastrear e sensibilizar uma c-rota. Características desejadas de um MCE são

reprodutibilidade e simplicidade. Reprodutibilidade, para se fazer análise da cobertura do teste e

localização dos erros; simplicidade, para minimizar os esforços de teste e interferência [YA]'{92].

3.5.3. Teste de Execução Determinística

Semelhantemente ao trabalho de Yang e Chung em [YAN92],Tai et al. fTlJ9l] desenvolveram

estudos com relação à execução determinística de programas concorrentes. Observaram que uma

execução correta de um programa concorrente com uma entrada não garante a correção do programa

com aquela entrada e, também, que a execução de um programa com uma dada entrada pode gerar

comportamentos diferentes em dois momentos distintoq sendo a sincronização a responsável por este

fato.

Uma das principais preocupações no teste de programas concorrentes é com a sincronização.

Para estudar o problema" os autores definem o que é uma seqüência de eventos de sincronização ou,

simplesmente, seqüência de sincronização. Para que X faça uso da execução determinística com

sucesso, três questões devem ser resolvidas: l) como definir o formato de uma seqüência de sincroni-

zaØo,2) como coletar a seqtiência de sincronização de uma execução do programa e 3) como repetir

a seqüência de sincronizaçio de uma execução anterior [TAI91, CAR9l]. Estando resolvidas estas

questões, fica mais fäcil desenvolver ferramentas apropriadas.

O programa P original é ligeiramente modificado para aceitar a sensibilização da seqriência

de sincronizição escolhida, permitindo que se observe o resultado obtido executando P com entrada

X e seqüência de sincronização S. A modificação a ser feita no programa vai depender da operação

a ser executada. Uma preocupação que não pode ser desprezada é o efeito de prova gerado pela

introdução de monitoração na execução do programa. Uma execução do programa P com entrada

X não garante a correção daquela execução. Por isso, deve-se usar uma técnica de múltiplas
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execuções, para poder exercitar as várias seqüências de sincronização que podem ser formadas com

uma mesma entrada na execução de P.

A abordagem de teste de execução determinística [TAI9I] consiste em:

1) Selecionar um conjunto de testes, cada um da forma (X,S), X entrada do programa, S seqüência

de sincronizaçio;

2)Para cada teste (X,S) selecionado,

2.1) determinar se S é ou não executável para P com X, tentando sensibilizar a execução de

P com X conforme S;

2.2) se ocorrer a execução determinística, examinar o resultado desta execução.

A tecnica de execução determinísticatrazduas vantagens sobre o teste de execução múltipla:

1) permite a escolha das seqtiências de sincronizaçio e2) após a modificação de P, P poderá ser

reexecutado com as entradas e seqüências de sincronização de execuções anteriores.

3.6. Ferramentas de Teste

Com a crescente complexidade do software, qualquer estratégia de teste sem suporte de ferramenta

tende a ser maçante e propensa a erros. Para aplicação efetiva de um critério de teste, faz-se

necessário o uso de ferramentas automatizadas que apoiem a aplicação daquele critério; de outro

modo, a aplicação do critério será limitada a programas muito simples. As ferramentas de teste

estrutural de software fazem, em quase sua totalidade, anáLlise de cobertura segundo algu- critério

de teste. Chaim [CIIAgl] e Leitäo Jr. þEl92l apresentam ferramentas de teste existentes para o teste

estrutural de programas seqüenciais, sendo, geralmente, voltadas para uma única linguagem.

Observam ta¡nbém que não existem ferramentas comerciais que apoiem o teste estrutural baseado em

fluxo de dados. As poucas ferramentas para teste de programas concorrentes estão ainda em estágio

de protótipo.

Chaim [CHA91] apresenta a arquitetura e os principais aspectos funcionais e de

implementação da POKE-TOOL, uma ferramenta para teste de programas seqüenciais que apoia os

critérios Potenciais Usos. Nas próximas seções serão feitos comentários sobre ferramentas para teste

de programas concorrentes e a descrição da ferramenta de teste POKE-TOOL.
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3.7. Ferramentas para Teste de Programas Concorrentes

TDCAda [TAI9I, LUT90] é uma das poucas ferramentas para teste de programas concorrentes

descritas na literatura. TDCAda suporta depuração de execução determinística e uma nova

abordagem de teste chamada teste de execução determinística. TDCAda foi implementada em C

usando as ferramentas LEX e YACC do IJhtD( Devido ao uso da abordagem baseada em linguagem,

este ambiente pode ser executado em qualquer sistema computacional que tenha compiladores C e

Ada.

Como se pode ver em [TAI9I, LII[90], TDCAda é composto por três ferramentas: uma

ferramenta de coleta de seqüências de sincronização,uma ferramenta de repetição da execução e uma

ferramenta de análise da executabilidade do teste. A ferramenta de coleta transforma o programa P

num programa P' ligeiramente diferente, fazendo coleta das seqüências de sincronização de P e

simplificação da sincromzaçdo para uso na reexecução do programa. A ferramenta de repetição da

execução transforma P num programa P" -- ligeiramente diferente -- tal que qualquer execução de P"

com (X, S) produza o mesmo resultado que P. A ferramenta de executabilidade do teste transforma

P num programa P- -- ligeiramente diferente -- para determinar se a sincronizaçáo S é executável e,

sendo executável, se produz o mesmo resultado que P. É bom observar que o problema de determinar

a executabilidade de uma seqüência de sincronizaçáo é, em geral, indecidível.

O trabalho de Yang e Chung [YA]{921 assinala que, do ponto de vista de teste, uma grande

preocupação é a correção de uma execução. Mas a correção de um programa é dependente não só

do resultado.da computação, mas tarnbém das condi@es de sincrontzação. Todas as ações intertarefas

sensíveis à ordem seriam controladas direta ou indiretamente pela sincronização e, assin¡ a correção

dessas ações seria deduzida do comportamento da sincronizaçio [CAR9I, KOR92, TAI9I, YA]t92].

Pa¡a esse firn, os autores estão implementando um a¡nbiente de teste para suportar na prática as idéias

por eles descritas em seu trabalho. O ambiente inclui l) ferramentapara gerar c-caminhos de acordo

com critérios de cobertura como cobertura de ramos e cobertura da sincronização;2) analisador

estático para analisar as c-rotas ao longo dos c-caminhos gerados e 3) mecanismo de controle de

execução para controlar e monitorar a c-rota selecionada na execução

Taylor et al.lTAYg2l observam que ferramentas de teste e análise devem ser construídas
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de forma bem pensada, para que se possa evitar um excesso de recomputação quando tiver que se

gera¡ uma base de informação de análise estática. Comentam que ferramentas de teste deveriam ser

compostas de pequenos componentes modulares e que ferramentas apropriadas para apoiar seus

métodoVcritérios seriam, principalmente, l) analisador estático de concorrência; 2) estimador de

c¡ncorrência e 3) escalonador programável em tempo de execução. Citam o ambiente CATS como

um exemplo de um conjunto de ferramentas desenvolvidas para automatizar o processo de construção

do grafo de concorrência e as histórias a ele relacionadas, descritos com maior nível de detalhe em

lYousel.

3.8. A Ferramenta POKE-TOOL

A fenamenta POI(E-TOOL foi desenvolvida pelo grupo de teste da Faculdade de Engenharia Elétrica

da UMCAMP para permitir a aplicação dos Critérios Potenciais Usos [CHA9I, MAL9I]. Um dos

requisitos do projeto da ferramenta é que ela deveria se prestar ao teste de programas escritos em

várias linguagens, o que levou à distinção entre as funções dependentes do código fonte das demais

funções, permitindo que essas tarefas fossem isoladas em módulos distintos daquelas que realizam

tarefas independentes da linguagem. Este fato viabiliza a reutilização desses módulos quando da

configuração da POKE-TOOL para uma particular linguagem. O processo e as etapas de configuração

daPOKE-TOOL para uma linguagem de interesse são detalhados em [CHA9l]. São utilizados três

modelos para implementar as funções dependentes da linguagem em que está escrita a unidade em

teste: o modelo de fluxo de controle, o modelo de fluxo de dados e o modelo de implementação; o

modelo de elementos requeridos é usado paratratar os aspectos que são independentes de linguagem.

3.8.1. Modelos de lmplementação

Modelo de fluxo de controle

Para a obtenção do grafo de fluxo de controle, primeiramente o programa é tra-

duzido para uma linguagem intermediária (LI). A linguagem intermediária visa identificar o fluxo de

controle em um programa; é uma linguagem com sinta"xe e semântica simples. A partir da LI é que

se constrói o grafo de programa. A idéia é isolar o quanto possível a sensibilidade à linguagem ao

módulo que traduz o fonte para a LI.

ç
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Modelo de fluxo de dados

As diretrizes para estender o gafo de programa com informações de fluxo de dados

são estabelecidas por este modelo; o principal aspecto é refletir os aspectos semânticos que caracteri-

zam a ocorrência de definições de variáveis no programa e associar essa informação ao grafo de

programa, c.uactenzando o grafo def [MAL9I]. A partir do grafo def é que são caracterizados os

elementos requeridos.

Modelo de instrumentação

A instrumentação visa oferecer facilidades para a análise posterior à execução dos

casos de teste, como a análise de adequação de um dado conjunto de casos de teste. A
instrumentação consiste essencialmente em inserir pontas de prova nos blocos de comandos

correspondentes a cada nó do grafo de programa da unidade em teste, possibilitando a identificação

do caminho efetivamente executado pelo caso de teste fornecido; ou seja, um trace do caso de teste.

Modelo de descrição dos elementos requeridos

Para implementar as firnções independentes da linguagem utiliza-se o modelo de descrição

dos elementos requeridos. Este modelo é fundamentado no conceito de arco primitivo e no conceito

de grafo(i), tendo importância paraaavaliação do conjunto de casos de teste. Com a utilização destes

conceitos, busca-se fornecer um núcleo básico para o suporte à aplicação de critérios de teste

estrutural, de um modo geral [MAL9U. O conceito de arco primitivo baseia-se no fato de existirem

arcos de um GFC que são sempre executados quando um outro arco é executado. Um arco que

sempre é executado quando se executa outro arco é denominado arco herdeiro. Define-se como arco

primitivo o arco que não é arco herdeiro.

3.8.2. Arquitetura da Ferramenta

A POKE-TOOL é uma ferramenta orientada a sessão de trabalho. Na sessão de trabalho, o

usuário realiza todas as tarefas de teste: análise estática da unidade, preparação para o teste,

submissão de casos de teste e gerenciamento dos resultados do teste. Tem como entrada o programa

a ser testado, a seleção do critério a ser utilizado e um conjunto de casos de teste. Seleciona os

elementos que são requeridos pelos critérios Potenciais Usos e avalia os caminhos percorridos pelos

casos de teste, informando a cobertura destes caminhos. Adicionalmente, é fornecido o conjunto de
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elementos requeridos e não executados, uma importante ajuda para o projeto de casos de teste. A

arquitetura da ferramenta está ilustrad¿ em [CHA9I, MAL89, MAL9I], apresentando 9 funções, que

são descritaS sucintamente logo a seguir.

Grafo de Fluxo de Controle: Produz o GFC do programa-fonte a ser testado.Sobre a tabela da

sinta<e da linguagem do programa é produzida uma versão em linguagem intermediária que é uttlizada

paraageração do grafo de fluxo de controle do programa. A correspondência entre os comandos da

lingu4gem fonte e os comandos da linguagem intermediaria fazemparte do processo de configuração

e é de responsabilidade do usuário configurador.

Cálculo dos Arcos Primitivos: Calcula os arcos primitivos do GFC, que servirão como base para

a instrumentação do programa fonte e para a construção dos autômatos utilizados na avaliação de

adequação de conjuntos de casos de teste.

Extensão do grafo de fluxo de controle: Produz o grafo defl

Interface Gráfica: Apresenta os GFCs para o usuário.

Instrumentação: Insere comandos de escrita þontas de prova) no programa fonte para cada um

dos nós da unidade em teste, gerando uma nova versão do programa, a versão instrumentada.

Compilador Selecionado: Consiste de um compilador da linguagem fonte na qual o progr¿rma em

teste foi implementado.

Execução do Programa: Controla a execução da unidade em teste produzindo um conjunto de

caminhos executados pelos casos de teste fornecidos.

Construção dos grafo(i): Usando os grafos def e o conjunto de arcos primitivos, fornece o

conjunto de caminhos e associa@es requeridos para satisfazer os critérios Potenciais Usos. Ainda são

fornecidos os descritores de caminhos e associações, em termos de arcos primitivos, a serem

utilizados na avaliação de um conjunto de casos de teste qualquer. Os descritores são expressões

regulares.
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Avaliação: Verifica se o conjunto de caminhos ou associações executados satisfaz o critério sele-

cionado, fazendo um relacionamento da cobertura obtida.

3.8.3. lmplementaçäo da Ferramenta

A atividade de teste apoiada pela ferramenta POKE-TOOL envolve a definição dos elementos

requeridos para a unidade em aná{ise e posterior avaliação dos casos de teste aplicados. A POKE-

TOOL é composta de vários módulos que se comunicam através de arquivos. Esses módulos

implementam funções ou parte de funções, as quais foram descritas na seção anterior.

O módulo poketool é o responsável pela comunicação entre a ferramenta e o usuário e pela

sequenciação das atividades de teste, através da ativação dos demais módulos. O módulo li realiza

a tradução do programaparauma versão escrita na LI. O módulo chanomat gera o grafo de fluxo

de controle do programa e uma nova versão do programa em LI (versão numerada). Os módulos li
e chanomat implementam a função Grafo de Fluxo de Controle.

O módulo pokernel é responsável pela geração do grafo def da unidade, englobando as

fun@es Ertenúo do Grafo de Fluxo de Controle e Instrumentação da POKE-TOOL. Implementa,

também, as funções Cálculo dos Arcos Primitivos e Construção das Grafo(y'. Esse módulo é

chamado repetidamente, onde cada invocação produz informação associada a uma unidade no

subdiretório coffespondente.

O módulo gerâ executável fornece as condições para a geraçio do programa executável da

versão instrumentada e engloba a função Compilador Selecionado. O módulo executa casos de teste

controla a exeoução dos casos de testg salvando as entradas, ¿ saída e o caminho executado para cada

caso de teste; implementa a função Execução do Programa. O módulo avaliador verifica quais os

caminhos ou associações executados pelo caso de teste e fornece uma análise de cobertura do

conjunto de casos de teste fornecidos; implementa a função Avaliação.

Resumidamente, configurar a POKE-TOOL consiste em configurar os módulos que geram

o grafo de fluxo de controle estendido com informações de fluxo de dados, o que vtabiliza a

caractenzação dos elementos requeridos pelos critérios disponíveis na ferramenta, e em configurar
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o módulo que realiza a instrumentação do programa fonte, o que viabiliza a posterior análise de

cobertura em relação ao critério selecionado pelo usuário. Para configurar a POKE-TOOL é

necessário que o usuá¡io configurador especifique o analisador léxico, o analisador sintático e as

rotinas necessárias à instrumentação da linguagem alvo.

3.9. Considerações Finais

Neste capítulo, foi discutido o tópico teste de software, apresentando o teste funcional, o teste

estrutural e o teste baseado em erros, com um destaque maior para o teste estrutural. Foi discutido

o teste estrutural baseado em fluxo de dados, com o estudo dos critérios Potenciais lJsos, definidos

por Maldonado em [MAL88, MAL9I].

Foi feito o estudo minucioso de três propostas para teste de programas concorrentes:

l. construção de um grafo de concorrência e estabelecimento de critérios de teste sobre esse

grafo [TAY92];
2. definição de um modelo de computação e de um modelo de sincronização que permitem

a cuactenzação de informações necessárias ao teste de programas [YAlt{92];

3. controle sobre as seqtiências de sincronização de uma execução para determinar a

reprodutibilidade de um comportamento de execução [TAI9l].

Finalmente, foi enfatizada a importância do uso de ferramentas automatizadas para a

aplicação de critérios de teste. As ferramentas para teste de programas concorrentes existentes são

poucas, estando, ainda, no estágio de protótipo. Apresentou-se, então, a ferramenta POKE-TOOL

MAL89, CHA91], que apóia o teste estrutural baseado em fluxo de dados. A proposta deste trabalho

contempla o teste estrutural de programas concorrentes baseado em fluxo de dados. Portanto, ela

reúne conceitos estudados sobre programas concorrentes/linguagem Occam e conceitos relacionados

a teste estrutural baseado em fluxo de dados com os resultados das três propostas para teste de

programas concorrentes [TAI9 l, T AY 92, YAÌ.I92].

No próximo capítulo será feita a definição da LIConc e serão apresentadas as diretrizes para

aplicação dos modelos de implementação dos critérios Potenciais Usos para Occam, com exceção do

modelo de elementos requeridos, que é um modelo independente da linguagem de programação.



Gapítulo 4. A Llconc e Diretrizes para a Aplicação

dos Modelos de lmplementação dos Gritérios

Potenciais Usos para a Linguagem Occam

Neste capítulo é definida uma linguagem intermediária para programas concorrentes, denominada

LIConc, que consiste em uma extensão da linguagem LI [CAR9I], que viabilizou a implementação

da ferramenta POKE-TOOL no contexto do teste de programas seqüenciais. Este é o passo inicial

para extensão da ferramenta POKE-TOOL para apoiar o teste de programas concorrentes.

É necessário definir uma linguagem intermediária com base na qual são definidos os modelos

de fluxo de controle, fluxo de dados e instrumentação para programas concorrentes. As diretrizes para

a aplicação desses modelos pãraalinguagem Occam consideram aspectos semânticos dos comandos

do ponto de vista da influência no fluxo de controle. O relacionamento semântico entre os comandos

da LI e de Occam é obtido através do mapeamento de suas construções sintáticas. O modelo de fluxo

de dados atém-se ao fato de registrar os tipos de ocorrência de variáveis, permitindo a construção do

grafo def.

A instrumentação deve ser tal que reflita a semântica dos comandos da LI e ao mesmo tempo

viabilize a correta avaliação dos caminhos efetivamente executados; observa-se também que a instru-

mentação está fortemente restrita ao modelo de fluxo de controle adotado. A instrumentação será

feita adicionando-se ao programa fonte chamadas à função ponta.de.prova(num) nos pontos

definidos pelo modelo de instrumentação adotado. Esta função registrará o nó associado -- o valor

de num -- ao bloco de comandos que contém o comando.

Neste trabalho não será feita a modelagem da sincronização de programas concorrentes, o

que deverá ser tratado em um futuro próximo como evolução do presente trabalho.

Na Seção 4.1. edefinida a LIConc - Linguagem IntermediariaparaProgramas Concorrentes.

Nas outras seções do capítulo será apresentado o mapeamento dos comandos de Occam para a

LIConc. Assinn" na Seção 4.2. ærâexibido o mapeamento dos comandos de seqüência; na Seção 4.3.,

os comandos de seleção; na Sção 4.4., os comandos de paralelismo; na Seção 4.5., os comandos de
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iteração e, na Seção 4.6., os comandos de bloco. Para cadacomando será apresentado um exemplo,

repres€ntando um trecho de programa Occar\ a sintaxe do comando em Occam, o seu mapearnento

para aLI, atabela de equivalência sintatica do comando em Occam em relação à LI, o grafo de fluxo

de controle correspondente, a versão em LI do exemplo (contendo em cada linha do programa LI

átomo, início, comprimento e [inha), a versão instrumentada do exemplo e diretrizes para construção

do grafo def. As produções da gramática da LI e de Occam serão mostradas de tal forma que se

verão os símbolos terminais em formato sublinhado, os símbolos não terminais em italico entre "("
e ")" e os meta-símbolos em negrito.

4.l.Llconc - Linguagem Intermedi¿flria para Programas Concorrentes

A tradução de um programa escrito numa linguagem de programação concorrente para uma

linguagem intermediaria é importante porque se poderá construir ferramentas de teste que não sejam

sensíveis à linguagem de programação. Na construção da uma LIConc - Linguagem Intermediária

para Programas Concorrentes -- são consideradas as construções comuns às linguagens de

progfamação concorrente de uma forma geral.

Uma síntese completa da LIConc pode ser vista no Apêndice A da presente dissertação. Esta

seção tem o obj*ivo de apresentar os acréscimos feitos à linguagem intermediária da POKE-TOOL

para atender a características exclusivas de programas concorrentes.

Um programa em LIConc é uma seqüência de átomos, onde cada átomo é

<atm_li> .,= latomo> <inicio> lcomprimento> <linha>

onde

latomo)::=$DCl, l$S lN IUE I $CASE | $Rorc I $RorD | $\ryHILE | $FoR l{ l} lre
I sIC | $REpEAr I $uNrrl, I $GOTO | $LABEL | $BREAK | $CONTINUE

| $RETIJRN I re | $ELSE I $P I U I $EP | $PFOR | $ALr | $ALTFOR | $G

e

<inicio> !:= NUM
lcomprimento) ,i: NUM
<linha> ::= NUM



53

Os terminais anteriormente relacionados representam as seqtiências de caracteres indicadas

pelos próprios terminais, com exceção dos terminais relacionados na Tabela 4.1., onde os terminais

relacionados na coluna esquerda, correspondem às seqüências de caracteres representadas na coluna

direita da tabela, onde È0, dn é uma seqüência de dígitos e cn é uma seqüência de letras e dígitos,

começando com letra.

A utilidade desses ponteiros dos átomos é possibilitar o acesso ao código fonte associado

ao átomo da LIConc, o que vai ser necessário, por exemplo, para a extensão do grafo de fluxo de

controle para ageração do grafo def e para a instrumentação da unidade em teste.

LABEL
n

c

NT.JM dn

$G $ctd\dn

$I $r(d\d

$P $Ptd\d"

$c $cldnldn

$ALTFCIR $ALTFORdN

$ALT $ALTdN

$FPFOR $FPFORdN

$PEOR SPFORdN

$FP $FPdN

$SS $ssd

Terminal

$S

Seqüência de caracteres indicada

$sdn

Tabela 4.1. Extensões de terminais da Ll
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Nas subseções seguintes são abordados os aspectos adicionais que devem ser considerados

na formulação de uma linguagem intermediáriapara programas concorrentes, que são comunicação,

sincronização e paralelismo.

4.1.1. Seqüência

Foi estabelecido o comando <ss> para modelar os comandos de entrada e de saída, que são

comandos relacionados com a comunicação e sincroruzação. A distinção deste comando em relação

aos outros comandos de seqüência prende-se ao fato de que, para esses comandos, precisa-se fazer

modelagem da sincronização, para prevenir problemas de impasse e de inanição. Assim, a sintaxe dos

comandos de seqüência é dada por:

lsequencia) ::= <dcl> | <s> I <ss>, onde

(ss)¡:: $SS <lnjcio) lcomprimento) <linha>

e (ss) denota uma comunicação interprocesso.

4.1.2. Seleçäo

Outra característica disponível em linguagens de programação concorrente é a comunicação

de forma não determinístic4 umavez que vários processos executam concorrentemente; sendo assinr,

a ordem da comunicação interprocesso vai depender do comportamento da execução dos processos

naquele instante. Para tanto, as linguagens de programação concorrente oferecem comandos que

permitem escolher alternativas de comunicação. No tocante aos comandos de seleção, a construção

nova que surge é a seleção não determinístic4 que será modelada pelo comando <alt), descrito a

seguir.

<alt> z¿= lalt-atm> { {<guard-atm} lstatement> | }, onde

<alt_atm>::: $ALT <inicio> lcomprimento> <linha> e

<guard_atm) ::= W <inicio> <comprimento> <linha>.

O não terminal <alt_atm> representa o átomo que inicia o comando de seleção não

determinística, <guard_atm> ( que corresponde a uma entrada, real ou nula, antecedida"

opcionalmente, de uma condição ) representa a guarda de lstatement).
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4.1.3. Paralelismo

O tratamento do paralelismo precisa considerar a ordem em que aquele comando surgiu no programa

fonte e o ponto de início de cada ramo de um comando paralelo, devido ao fato que os ramos de um

comando paralelo são executados concorrentemente. Com essas informações, pode-se ter, deste

modo, o ramo de um comando paralelo que está sendo executado naquele instante, informação esta

que é importante para a avaliação de um conjunto de casos de teste. A sintore é dada por

<parall> 37= lpat_cttm> {<br_beg_atm) lstatement> | <par_end-atm>, onde

<par_øtm> ::: $P <inicio> lcomprimento) 4linha>,

<br _beg_atm) ii= S <inicio> lcomprimento> <linha),

<par_end_atm) ::= $FP <inicio> lcomprimentot <linha>.

O não terminal <pø_atm> representa o átomo que inicia o comando de paralelismo e o não

terminal <pør_end_atm> representa o átomo que finaliza o comando de paralelismo. O não terminal

<br_beg_atm> marca o início de cadaum dos comandos representados por <statement), que serão

executado s paralelamente.

4.1.4. Repetição

A LIConc fornece comandos para repetição paralela -- análogo ao for paralelo das

linguagens concorrentes -- e para escolha entre uma repetição de alternativas -- o for alternativo

das linguagens concorentes.

O for paralelo da LIConc é definido como

<parfor> ::= <parfor_atm> 4.r1> <cond;for-atm> .t t <br-beg-atm> lstatement)

<par_end_atm> onde

<parfor_atm) ::= $PFOR <inicio> lcomprimento) llinha),
<br_beg_atm) : ¡= ü <inicio> lcomprimento) llinha>,

<par_end_atm) ::= $FP <inicio) <comprimento> <linha> e

<condJor_atm) ii: ffi <inicio) lcomprimentot <linha> .

O não terminal <parfor_atm> indica o comando for paralelo da LIConc, o não terminal
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(s¡) representa a iniciação das variáveis de controle do for através de um comando de seqüência,

<cond-1for_atm> representa a condição, (sr) representa o comando de paralelismo que altera as

variáveis de controle correspondentes a todas as iterações do for e lstatemenl> representa o corpo

do comando.

O for alternativo da LIConc é definido como

<altfor> :z= laltfor_atmt çsr> <condJor_atm) (5r) <guard_atm) lstatemenf), onde

<altþr_atm) ::= $ALTFOR <inicio> lcomprimento> <linha>,

<condlfor_atm) ¡:- W<inicio> <comprimento) <linha> e

<guard_atm) ::= $G <inicio) lcomprimento) <linha>.

O não terminal <altfor_atm> indica o comando for alternativo da LIConc, o não terminal

(s¡) representa a iniciação das variáveis de controle do for através de um comando de seqüência,

<condJor_atm> representa a condição, (sz) representa o comando de seleção não determinística

que altera as variáveis de controle correspondentes a todas as iterações do for, <guard_atm>

representa a guarda de <statemsnl), \tJê representa o corpo do comando.

4.2. Comandos de Seqüência

São destacádos como comandos de seqtiência aqueles comandos em que não se altera o fluxo de

controle tais como atribuição, entrada e saída. Existe ainda o comando SEQ, usado para agrupar uma

lista de comandos que serão executados seqüencialmente.

4.2.1. Comandos Simples

Os comandos simples de seqtiência consistem dos comandos de atribuição, de entrada, de saída e de

chamada de procedimentos, das especificações de programa e de atribuições de processos a

processadores. Uma especificação de programa pode ser uma declaração, uma abreviação ou uma

definição. Dentre eles, os comandos de entrada e de saída exigem tratamento adicional da

sincronização; por esta razÃo, a LIConc recebeu um novo comando seqtiencial, o (ss), prra, a partir

de um programa LIConc, se poder modelar a sincronização.
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No Exemplo l, representado a seguir, mostra-se um trecho de programa contendo comandos

simples de seqüência que, por hipótese, são executados seqüencialmente.

Exemplo 1:
ks. read.char (keyboard, y)
Ln2 z
ytz z= y*L,Y*z
out!w
ss . write. int ( screen, y, 5 )

Sintaxe
São comandos de seqüência os seguintes:

<allocat> ::= PLACE lname) Ail <expr>
<qpeciÍn> zz= ldecl> | <abbrev> | <defin>
<simpstat>::: SKIP I STOP | <assign>

<Wcstat> z:= linput> | <oulput>

linstanct ii= lnamet ( {o ,<actual>l)

Mapeamento para a LIConc
Os comandos de seqüência de Occam são mapeados diretamente para os comandos de

seqüência daLIConc. A sinta:<e dos comandos de seqüência da LIConc, apresentada no Apêndice A
tem o seguinte formato:

lsequencia) ::= <s> l<ss> I <dcl>

A equivalência sintática para os comandos de seqüência é mostrada na Tabela 4.2. O grafo

de fluxo de controle é apresentado na Figura 4. l.

Figura 4.1. Grafo de Fluxo de Controle: Gomandos de sequência

Versão em LIConc do Exemplo 1:
$s1
$ss1
$s2
$ss2
$ss

77
106
LL6
L34
L45

25
6

L4
7

24

6
7
I
9

t0

Diretrizes para a Construção do Grafo Def
Ao nó n é atribuído o conjunto de variáveis definidas no bloco de comandos associado a esse

nó. No Exemplo l, ao nó n são associadas as variáveis y e z.



lwncstat) (ss)

lsimpstat> (s)
linstanc) (s)
<specifn> <dcl>

<allocat>

Occam

<dcl>

LIConc
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Tabela 4.2. Mapeamento dos comandos de seqtiência para a LlConc

Versão Instrumentada do Exemplo 1:
ponta. de. prova ( l- )

ks. read.char (keyboard, y)
Ln? z
ytz '.= y*!r!*z
out!w
ss . write. int ( screen, y, 5 )

4.2.2. Comando SEQ

Os comandos de um programa concorente podem ser executados de mais de uma forma: seqüencial,

paralela ou seletiva. O comando SEQ é usado para agrupar uma lista de comandos que devem ser

executados seqtiencialmente. O Exemplo 2 mostra um trecho de programa onde é ilustrado o uso do

comando SEQ (as duas primeiras linhas são linhas de comentário).

Exemplo 2:
#USE streamio
VAf. INT n IS ].0:
BOOL vogal:
BYTE letra:
INT ], xt y t ztvalor, i, j :

CHAN OF INT in, out, com:
SEQ

ks. read.char (keyboard, 1)
xtytzrletra:= 1*1, l+1 , l*I,
ss.write.char (screen, Ìetra)

BYTE 1



59

Sintaxe

O SEQ simples (não associado a uma construção de repetição) tem como sintaxe:

<seqsimp> ::: SEO <at_ind> {<process> | <des_ind>

Mapeamento para a LIConc

O comando SEQ de Occam é mapeado para o comando de bloco da LIConc, conforme mostra a

Tabela 4.3.

Tabela 4.3. Mapeamento do comando SEQ para a LlConc

Grafo de Fluxo de Controle

O grafo de fluxo de controle para o comando SEQ simples, apresentado na Fþra 4.2., é

representado pelo subgrafo S. O aspecto desse subgrafo dependerá dos comandos relacionados pelo

SEQ.

Figura 4.2.Grato de Fluxo de Controle: Comando SEQ

Diretrizes para a Construção do Grafo Def

A extensão do subgrafo S depende dos comandos associados ao comando SEQ. No Exemplo

2, ao comando SEQ foram associados apenas comandos seqüenciais simples. Sendo assim, o subgrafo

S corresponderá a um único nó n. A esse nó são associadas as variáveis l, x, !, z ê letra.

<des ind> ì

lprocess) lstatement>

SF;O <at ind>

Occam

{

LIConc
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Versão em LIConc do Exemplo 2:

$DCr, 35 13 3
$DCL 50 L6 4

$DCL 68 11 5

$DCL 81- l-l- 6
sDCt, 94 22 7 .

$ocr. 118 26 I
{14639
ss1 153 25 L0
ss2 182 36 11
$ss 222 28 L2

Versão Instrumentada do Exemplo 2:
#USE streami-o
VAT INT n IS 10:
BOOL vogal:
BYTE letra:
INT I, x,y, ztvalor, i, j :

CHAN OF INT in, out, com:
SEQ

ponta.de.prova(1)
ks. read. char (keyboard, 1)
xtytz¡1etra := 1*1, l-+1, I*I,
ss.write.char (screen, Ietra)

BYTE }

4.3. Comandos de Seleção

As estruturas de seleção da linguagem Occam estão presentes nos comandos rF, cAsE e Arr. Os

comandos rF e cAsE têm similares nas linguagens de programação seqüenciais, enquanto que o

comando ar,r é um comando que representa construções que são exclusivas de uma linguagem de

programação concorrente.

4.3.1. Comando lF

Um comando condicional é formado por um IF acompanhado de uma seqüência de escolhas onde

cada escolha corresponde a uma condição seguida de uma lista de ações. O comando IF de Occam



tem uma sintaxe mais abrangente quando comparada com a sintaxe do comando if de uma linguagem

seqüencial estilo ALGOL.

Exemplo 3:

6L

IF
(x=0)AND(y=0)

zero := TRUE

TRUE
xryi=L, 1

Sintaxe

A sintaxe do comando IF é dada por:

1iÍ, ..2=ß <at_ind> l<bælean> <at_ilrd> <pracess> <des_ind> ) [ TRL]E <at-ind> <process

><des ind> | <des_ind>

Mapeamento para a LIConc

Por ser mais geral que o comando if da LIConc, o comando IF de Occam será mapeado para

o comando case da LIConc. A equivalência sintáticapara o comando IF de Occam é mostrada na

Tabela 4.4. O grafo de fluxo de controle correspondente ao Exemplo 3 é mostrado na Fþra 4.3.

Tabela 4.4. Mapeamento do comando para a LlOonc

x=0
y:= 1

Y=0x:= 1

<des inã> Ì

TRUE <at ind> <rotd atm)

lprocess) <des ind> {<statement> <break> I

lboolean> <at ind> lrotc atm)

ß <at ind>

Occam

lcase atm> <cond case atm> I

LIConc
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Diretrizes para a Construção do Grafo Def

Com relação à Figura 4.3., que é o grafo de fluxo de controle do Exemplo 3, aos nós L e 6

são associadas as variáveis definidas nos respectivos blocos; neste caso não há nenhuma variável

associada ao comando IF. Agora, com relação aos comandos associados às escolhas do IF, são

associadas as variáveis definidas nas condições e nos comandos correspondentes. Assim, no nó 2 tem-

se definição da variável zero; no nó 3, da variável y; no nó 4, da variável x e, no nó 5, das variáveis

xey.

Figura 4.3. Grafo de Fluxo de Gontrole: Comando lF

Versão em LIConc do Exemplo 3:

scAsE
9cc
{
9ROTC
$s4
SBREAK
sROTC
sss
$BREAK
sRorc
$s6
$BREAK
$ROÎD
ss7
)

t82
184
190
190
2L7
234
234
247
2s9
259
272
284
284
296
3]-2

9
9

10
10
11

0
L2
13

o
14
15

0
16
L7
18

2
o
o

19
11

o
5
6
o
5
6
o
4

L2
o
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Versão Instrumentada do Exemplo 3:
ponta. de. prova ( l- )

IF
(; = 0) AI.ID (y = O)

SEQ
ponta.de.prova(2)
zexo z= TRUE

x=0
SEQ

ponta. de. prova ( 3 )
y:= 1

Y=o
SEQ

ponta.de.prova (4)
x:=1

TRUE
SEQ

ponta. de. prova ( 5 )
x, y!=1, L

ponta.de.prova (6)

4.3.2. Comando CASE

Em situações específicas IF pode ser substituído por CASE; quando a condição de um IF puder ser

fatoradq este poderá sertransformado nr¡m CASE. Este comando tem sintaxe e semântica semelhante

ao comando case das linguagens estilo ALGOL.

Exemplo 4:

CASE letra
tatr t€tr titr totr tut

vogal := TRUE
ELSE

vogal := FALSE

Sintaxe

A seguir, apresenta-se a sintÐ(e do comando CASE:

lselectn) :¡= CASE <selectr> <at_ind> ll<casexpr> ,l <casexpr> <at_ind> lprocess)

<des_ind> ) [ ELSE <at_ind> lprocess] <des_ind> | <des_ind>
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Mapeamento para a LIConc

O comando CASE de Occam é mapeado para o comando case da LIConc, conforme se

pode observar na Tabela 4.5.

Versão em LIConc do Exemplo 4:
SCASE
$cc
{
sROTC
$Rorc
9Rotc
$ROTC
$ROTC
ssL 1

$BREAK
$ROTD
9s12
)

62'l
631
646
646
650
654
658
662
677
700
?00
7t6
736

29
29

0
30
30
30
30
30
3r.

0
0

33
0

4
5
0
4
4
4
4
3

13
0
4

L4
0

Grafo de Fluxo de Controle

O gafo de fluxo de controle para o comando CASE apresenta nós correspondentes ao início

e ao fim do comando e nós intermediários corespondentes às opções do CASE. Na Figura 4.4.

apresenta-se o grafo de fluxo de controle para o Exemplo 4.

I<des ind>

ELSE <rotd atm>

lprocess) <des ind> {<statement> <break> |

lcasewr) <at ind> lrotc atm)

lcasewr) . lrotc atm)

CASE lselectr) <at ind>

Occam

lcase atm) <cond case atm> l,

LIConc

Tabela 4.5. Mapeamento do comando CASE para a LlOonc
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Figura 4.4. Grafo de Fluxo de Controle: Gomando CASE

Versão Instrumentada do Exemplo 4:
ponta. de. prova ( 8 )

C.A,SE letra
tatr tetr titr totr tut

SEQ
ponta. de. prova ( 9 )

vogal := TRUE
EI;SE

SEQ
ponta. de. prova ( 10 )

vogal := FALSE
ponta.de.prova (l-1)

Diretrizes para a Construção do Grafo Def

Aos nós 8 e ll são associadas as variáveis definidas nos respectivos blocos; neste caso, não

ha nenhuma que seja relacionada ao comando CASE. Com relação aos blocos de programa associados

aos nós 9 e 10 do GFC, vê-se definida em ambos a variável vogal.

4.3.3. Comando ALT

Para expressar o não determinismo, existe o comando ALT. O comando de alternativa reune um

número de processos guardados por entradas, executando o comando que está associado à guarda;

se mais de uma guarda estiver pronta, uma delas é escolhida não deterministicamente e o processo

correspondente é executado; se nenhuma guarda estiver pronta, o ALT espera alguma guarda tornar-

se pronta parq daí, passar à execução do processo sob guarda. O comando ALT corresponde a uma
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distribuição de decisões ao longo de varios processos, sendo muito importante no processo de

comunicação/sincronização.

Alguns aspectos do comando ALT serão estudados com maior profundidade quando do

trat¿mento da sincronização em linguagens de programação conconente/paralela, em trabalho futuro

com a determinação do grafo de sincronização [YAlt{92]. No aspecto de fluxo de controle, o

comando ALT tem tratamento semelhante ao do comando CASE, ficando, contudo, informações

necessárias para o tratamento da sincronizaçio.

Exemplo 5:
AIT

in?j
out I z+y

com?j
x := x * j

Sintaxe

A sintaxe do comando ALT é dada por

<altrtn> ::: ALT <at_ind> | | <specifu> I ( <guard> <at_ind> lprocess) <des_ind> 
|

<altrtn> | <altfor> )l <des_ind>

Mapeamento para a LIConc
A Tabela 4.6. mostra o mapeamento do comando ALT pataa LIConc.

Grafo de Fluxo de Controle

Semelhante ao que foi feito para o comando IF, o grafo de fluxo de controle para o comando

ALT apresenta nós correspondentes ao início e ao fim do comando e nós intermediários

correspondentes às alternativas do ALT. Na Fþra 4.6. apresenta-se o grafo de fluxo de controle para

o Exemplo 5.
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<des ind> ì

lprocess) <des ind> lstatement)

<øtard> <at ind> <gtard>

ALT <at ind>

Occam

<alt atm> {

LIConc

Tabela 4.6. Mapeamento do comando ALT para a LlConc

Figura 4.5. Grafo de Fluxo de Controle: Comando ALT

Versão em LIConc do Exemplo 5:

$ALT]-
{
$c(r.) 1
$ss4
$c(2) 1

9s14
)

't36
747
747
763
780
797
8L1

34
0

35
36
31
38

0

3
0
6
9
'7

1.0
0

Diretrizes para a Construção do Grafo Def

Nos nós correspondentes à abertura e ao fechamento do comando são associadas as variáveis

defìnidas nos respectivos blocos. Nos nós intermediários correspondentes às diversas guardas são
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associadas acadanó a variável definida na guarda e as variáveis definidas nos comandos associados

à guarda. No caso do grafo def do Exemplo 5, não existem variáveis associadas aos nós l l e 14

relativas ao comando ALT; só ao nó 12 se associa a variável j e ao nó 13, as variáveis j e x.

Versão Instrumentada do Exemplo 5:
ponta.de.prova (L1-)
ALT

in?j
SEQ

ponta. de. Prova ( 12 )

out I z+Y
com?j

SEQ
ponta. de. prova ( 13 )

x := x * j
ponta. de . prova ( 1,4 )

4.4. Comandos de Paralelismo

Os comandos de paralelismo exigem um cuidado especial porque vários processos são ativados

simultaneamente. Além disso, Occam permite o aninhamento de comandos de paralelismo. Sendo

assinn, é necessário o registro do nível do comando paralelo sendo tratado, bem como o ramo paralelo

que está sendo executado. Occam possui dois comandos de paralelismo: o comando PAR -- que será

apresentado logo a seguir -- e o comando PAR... FO& apresentado na Subseçio 4.4.5.

4.4.1. Gomando PAR

Um comando paralelo é definido pela palawa-chave PAR seguida de uma lista de comandos mais

simples que serão executados em paralelo. Uma vez que não pode ocorrer interferência mútuq

processos concorrentes só podem comunicar-se por entradas e saídas por meio de canais.

Exemplo 6:
PAR

in?x
YtZ 2= Y*LrZ*2
out | 2+w
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Sintaxe

A sintane do comando PAR é dada por

<parsimp> ::= P.l\]( <at_ind> {<process> | <des_ind>

Mapeamento para a LIConc

O mapeamento do comando PAR para a LIConc é feito de acordo com a Tabela 4.7. Os

tokensrelativosainícioeafimdeparalelismoeainícioeafimderamosãoimportantesparapermitir

a serialização da execução de um programa Occam.

Tabela 4.7. Mapeamento do comando PAR para a LlConc

Grafo de Fluxo de Controle

O gafo de fluxo de controle para o comando PAR deve externar um visual de paralelismo,

deve apresentar nós correspondentes ao início e ao fim do comando e, para cada ramo do comando,

o subgrafo correspondente àquele ramo. Na Fþra 4.6., em (a), mostra-se o aspecto do grafo de

fluxo de controle para o comando PAR simples, em geral, e, em (b) mostra-se o grafo de fluxo de

controle relativo ao Exemplo 6.

<des ind> <wr end atu>

lprocess) <br bes atm) lstatement)

Plß, <at ind>

Occam

<par qtm>

LIConc
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(b)(a)

Figura 4.6. Grafo de Fluxo de Controle: Comando PAR

Versão em LIConc do Exemplo 6:
$P(3)1
9r (1) 1
sss3
9r(2)1
$sz
$r (3) 1
$ss4
$rP1

L73
L82
182
t94
L94
2L4
2L4
227

1t
L2
L2
13
13
L4
L4
15

3
0
6
0

L4
0
0
0

Versão Instrumentada do Exemplo 6:
ponta.de.prova (2)
PAR

SEQ
ponta. de. prova ( 3 )
in?x

SEQ
ponta. de. prova ( 4 )

ytz 2= y*Lrz*2
SEQ

ponta. de. prova ( 5 )
out | 2+w

ponta.de.prova(6)

Diretrizes para a Construção do Grafo Def

Aos nós do GFC corespondentes ao início e ao fim do paralelo não se define variáveis

relativas a esse comando, mas sim as relativas a outros comandos dos respectivos blocos. Aos nós

correspondentes aos subgrafos dos ramos do paralelo são associadas as variáveis definidas nos

respectivos blocos. Com relação ao GFC da Figura 4.6, nãro são associadas variáveis aos nós 2 e 6;

ao nó 3 é associada a variável x; ao nó 4, as variáveis y ez e, ao nó 5, nenhuma variável.
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4.5. Comandos de Iteração

Comandos de iteração são usados com muita freqüência em qualquer linguagem de programação.

Occam usa o comando WHILE quando o número de iterações não é determinado, sendo, assim, uma

constru@o seqüencial. Os comandos SEQ, IF, PAR e ALT podem estar associados à construção de

repetição
wvel.de.controle = val.inicial FOR num.vezes

expressando uma iteração seqüencial, condicional, paralela e alternativa, respectivamente.

4.5.1. Gomando WHILE

O comando WHILE de Occam corresponde ao comando wt¡ite das linguagens seqüenciais estilo

ALGOL.

Exemplo 7:
TTHILE X < 50

SEQ
x := x+z
ks.read.echo.char(keyboard, screen, x)

Sintaxe

A sintaxe do comando WHILE é dada por

<loop> ::= WHILE <boolean> <at_ind> lprocess) <des-ind>

Mapeamento para a LIConc

A Tabela 4.8. mostra que o mapeamento do comando WHILE para aLIConc é direto.
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<at ind> lprocess) <des ind> lstatement)

lboolean> lcond while atm)

WHILE

Occam

<while atm)

LIConc

Tabela 4.8. Mapeamento do comando WHILE para a LlConc

Grafo de Fluxo de Controle

Figura 4.7.Gralo de Fluxo de Controle: Comando WHILE

Versão em LIConc do Exemplo 7:
SWHILE
9c(1) 1

t
$s9
$sl-0
l

(b)(a)

22',1
232
245
256
272

3L3

5
7
3
I

39
0

15
L5
L6
L7
L8
L9
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Versão Instrumentada do Exemplo 7:
ponta.de.prova(6)
WHILE x < 50

SEQ
ponta.de.prova(7)
ponta.de.prova(8)
x z= x+z
ks.read.echo.char(keyboard' screen, x)

ponta.de.prova(7)
ponta.de.prova(9)

Diretrizes para a Construção do Grafo Def

Com relação ao grafo daFigura 4.7.b. ao nó 7 não é associada nenhuma definição de variável

por não haver defini@es de variáveis na condição e ao nó 8 é associada a variável x. Aos nós 6 e 9

não são associadas variáveis relativas ao \ryHILE.

4.5.2. Gomando SEQ ... FOR

O comando SEQ ... FOR tem sintaxe e semântica semelhante ao comando for das linguagens

seqüenciais estilo ALGOL.

Exemplo 8:

SEQ j=g FOR n
zr=z+soma[j]

Sintaxe

A sintaxe do comando SEQ ... FOR é dada por

<seqfor> ::: SEO lbase> 71name>F0R<count> <at-ind> lprocess) <des-ind>

Mapeamento para a LIConc

ATabela4.9. mostra como fazer o mapeamento do comando SEQ ... FOR paraaLIConc.
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Tabela 4.9. Mapeamento do comando SEQ ... FOR para a LlConc

Grafo de Fluxo de Controle

Conforme se vê na Fþra 4.8., o nó k é associado aos comandos de iniciação da variável de

controle do for; o nó j, aos comandos que alteram variável de controle (o nó j é o nó de saída do

subgrafo S); o nó l, a <condJor_atm) e o nó m, ao enceramento do for. O aspecto do subgrafo

S vai depender dos comandos que o compõem.

Figura 4.8. Grafo de Fluxo de Controle: Comando SEQ... FOR

Versão em LIConc do Exemplo 8:
9FOR
$s2 8
$c(1)9
ss2 9
{
$s30
)

(b)(a)

666
670
675
675
68 r.
68 r.

7 01.

38
38
38
38
39
39
40

4
5
0
0
0

L6
0

<at ind> lprocess) <des ind> !,<statement> I
FOx-<count> <cond for atm> 1st)

SEO <åase):1name)

Occam

lfor atm) 1s,)

LIConc
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Versilo Instrumentada do Exemplo 8:
ponta.de.prova(21)
SEQ j=9 FOR n

SEQ
ponta. de. prova ( 22 )

ponta.de.prova (23)
z i= z + soma[ j]

ponta. de. prova (22 )

ponta.de.prova (24)

Diretrizes para a Construção do Grafo Def

Ao nó 2l associa-se a definição da variável j (variável de controle); ao nó 23, as variáveis

z ej, não havendo associação de variáveis aos nós 22 e24.

4.5.3. Comando lF ... FOR

IF ... FOR é um comando sem correspondente em linguagens estilo ALGOL por ter sinta¡re e

semântica mais abrangentes.

Sintaxe

A sintaxe do comando é dada por

<iffor> ::= IF lbase) : lname) FOP. <count> <at_ind> <boolean> <at_ind> lprocess)

<des ind> <des ind>

Todo progralna que tenha este tipo de comando deve passar por uma fase de pré-

processamento, em que será transformado para

<iffor> ::= SEO <base> :1nqme) FOP.<count> <at_ind> ß <at_ind> <boolean> <at_ind>

lproce ss) <de s _ind> <de s _ind> <de s _ind>
Após esse pré-processamento vèse no lugar do IF ... FO& um comando SEQ ... FOR com

um IF nele aninhado.

Exemplo 9:
fF j=9 FOR n

xtil tjl > 0
ss.write.int(screen, xIi] [j], 3)
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Após o pré-processamento, resulta

SEQ j=9 FOR n
IF

xtil tjl > 0
ss.write.int (screen, xlil Ij ] , 3)

TRUE
SKIP

Versão em LIConc do Exemplo 9:

$roR
$s9
9c (].) 4
9s1o
{
SCASE
9cc
{
$notc
$s1L
$BREAK
$ROTD
$s12
l
)

270
274
279
279
289
289
29L
303
303
328
372
372
390
398
398

1_5

L5
15
15

0
16
16
t7
L7
18
L9
1_9

20
2L
2L

4
5
0
0
0
2
o
0

11
32

0
4
4
0
0

Versão Instrumentada do Exemplo 9:
ponta.de.prova (6)
SEQ j=9 FOR n

SEQ
ponta.de.prova(7)
ponta. de. prova ( I )

:TF
xtil tjl > 0

sE9
ponta.de.prova(9)
ss.wri-te.int(screen, xIi] [j] ' 3)

TRUE
SEQ

ponta.de.prova (1.0)
SKIP

ponta. de. prova ( 11 )

ponta.de.prova (7)
ponta. de. prova ( 12 )



77

4.5.4. Comando ALT ... FOR

O comando ALT ... FOR tem por finalidade tornar disponíveis uma série de guardas. Uma dessas

guardas é escolhida não deterministicamente, com execução dos comandos associados a ela.

Exemplo 10:
ALT j=0 FOR n

chtjl ? xtil tjl
ss.write.int(screen, xIi] [ j], 3)

Sintaxe

A sintaxe do comando ALT ... FOR é dada por

<altfor> ::= ALT <base> = 1rrûne) FOP. <count> <at_ind> l, <specifn> | ( <gaard> <at_ind>

lprocess) <des_ind> | <altrtn> l'<altfor> ) <des_ind>

Mapeamento para a LIConc
O comando ALT ... FOR é mapeado para a LIConc conforme consta da Tabela 4.10

bela 4.10. Mapeamento do comando ALT ... FOR para a LlConc

Grafo de Fluxo de Controle

Para a construção do grafo de fluxo de controle para o comando ALT ... FOR tem-se um

nó i relativo ao início do comando, um nó j relativo ao término e um subgrafo intermediário S relativo

à guarda e comandos sob guarda, como se vê na Figura 4.9. Alinha pontilhada em forma de ângulo

ligando os nós i e j indica a representação de um comando ALT ... FOR.

<des ind> ì

lstatement)lprocess) <des ind>

<ward><fliard> <at ind>

<snecifn> <dcl>

FOR<count> <at ind> <cond for atm> <sr> I
ALT <base) = lname)

Occam

<alt atm> <s,>

LIConc
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Figura 4.9. Grafo de Fluxo de Controle: Comando ALT... FOR

Versão em LIConc do Exemplo l0:
$ALTFOR]- 440
9s16 445
$ctr) 6 445
9s17 445
t 453
sc(1) 1 4s3
ssLs 478
) 5l-4

4
5
0
0
0

L5

24
24
24
24
25
25
26
2'7

32
0

Versão Instrumentada do Exemplo 10:
ponta . de . prova ( 13 )

A1,T j=O FOR n
chtjl ? xtiltjl

SEQ
ponta.de.prova (L4)
ss . write. int ( screen,

ponta. de. prova ( 15 )

x[i] [j], 3)

Diretrizes para a Construção do Grafo Def

Ao nó i do GFC associa-se a variável de controle; ao nó inicial do subgrafo S associa-se a

variável definida na guarda (quando for o caso); a ele e a outros nós do subgrafo S associam-se as

variáveis definidas nos comandos sob guarda; ao nó de encerramento do ALT ... FOR nenhuma

variável se associa relativa ao comando.
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4.5.5. Gomando PAR... FOR

O comando PAR ... FOR destina-se à execução em paralelo de comandos homogêneos, isto é,

comandos que diferem entre si apenas em valores de índices.

Exemplo 11:
PAR j=0 FOR n

somatjl := xtOl tjl*xtlJ tjJ

Sintaxe

A sintæce do comando PAR... FOR é dada por

<pador> ::= PAR lbase) 71name>FOR<count> <at-ind> lprocess) <des-ind>

Mapeamento parâ a LIConc
A Tabela 4. I l. mostra o mapeamento do comando PAR ... FOR para a LIConc.

Grafo de Fluxo de Controle

O grafo de fluxo de controle para o comando PAR ... FOR apresenta nós para início e fim

de paralelismo (nós k e l) e, no seu único ramo paralelo, será representado o subgrafo S do processo

paralelo. A linha tracejada paralela ao ramo indica multiplicidade. Na Figura 4.10. vê-se o grafo de

fluxo de controle para o comando PAR... FOR.

<des ind> <par end atm)

lprocess) <br beg atm) <statement>

FOR <count> <at ind> <cond for atm) 1st)

PAR <óase):1name)

Occam

lpar Aîm) lSr,'-

LIConc

Tabela 4.11. Mapeamento do comando PAR ... FOR para a LlConc
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Versão em LIConc do Exemplo 11:

$PFOR3
$s2 0
$c(1)7
Ss2L
$r (1) 3
çs22
$FP3

537
541
546
546
552
552
582

29
30
30
30
31
31
32

4
5
0
0
0

26
0

Figura 4.10. Grafo de Fluxo de Controle: Comando PAR... FOR

Versão Instrumentada do Exemplo 11:
ponta.de.,prova (1-6)
PAR j=9 l'OR n

SEQ
ponta. de. prova ( L7 )

somaIj] := xt0l tjl*xt1l tjl
ponta . de . prova ( 18 )

Diretrizes para a Construção do Grafo Def

No nó k serão definidas as variáveis correspondentes ao bloco de instruções representadas

pelo nó e a variável de controle do PAR ... FOR; no nó l, somente as variáveis correspondentes ao

bloco. A extensão do subgrafo S depende do comando que ele representa.
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4.6. Comandos de Bloco

Existem vários modos de definição de bloco em Occam tais como os construtores SEQ, PA& ALT

e IF. A definição de processo em Occam corresponde a uma definição de bloco. Deste modo,

devemos agir conforme foi indicado para os respectivos comandos em itens anteriores, desde o

mapeamento para a LIConc, passando pela construção do grafo de fluxo de controle, criação do

programa fonte instrumentado e estabelecimento de diretrizes para definição do grafo de fluxo de

controle.

4.7. Considerações Finais

Neste capítulo definiram-se a Linguagem Intermediária para Programas Concorrentes -- LIConc --

e os modelos de implementação da POKE-TOOL/Oocam com base na LIConc visando a apoiar a

aplicação dos critérios Potenciais Usos no teste de programas Occam.

Na configuraçio da POKE-TOOL para Occam, fez-se o mapeamento dos comandos de

seqüênci4 seleção, paralelismo e iteração paraal,lConc. Adicionalmente, descreveu-se a construção

do grafo de fluxo de controle e fluxo de dados, além da produção do programa instrumentado.

No próximo capítulo será feita a descrição da implementação do mapeamento de Occam para

a LIConc.



Capítulo 5. Aspectos do Mapeamento

de Occam para a LlGonc

Este capítulo descreve o exercício de implementação desenvolvido no presente trabalho, que foi fazer

o mapearnento de Occam paraal-lConc. Remetendo ao projeto da ferrament4 descrito no Capítulo

3, três módulos da POKE-TOOL implementam as funções que são dependentes da linguagem: os

módulos li, chanomat e pokernel.

No trabalho de extensão da POKE-TOOL para programas concorrentes a primeira atividade

a ser desenvolvida é, a configuração do módulo ti. Essa atividade deve ser cumprida em duas etapas:

l. desenvolvimento do analisador léxico da linguagem alvo e

2. construção das tabelas sintáticas da linguagem para o analisador sintático da POKE-

TOOL.

Mudanças foram introduzidas nos analisadores léxico e sintático da ferramentaparapoderem

incorporar características específicas de programas concorrentes, com a produção de rotinas

semânticas especiais. Adicionalmente foram construídas as tabelas dos analisadores e rotinas e ações

semânticas relacionadas com a configuração de Occam paraaLIConc.

5.1. O Analisador Léxico de Occam

Em 5.1.1. apresenta-se a análise léxicausando a¡tômatos finitos. Na configuração da POKE-

TOOL para Occam, foi desenvolvido o autômato finito que realizaa anáIise léxica da linguagem. O

autômato foi armazenado na Tabela de Transições Léxicas que é mostrada em 5.1.2. ATabela de

Palavras Reservadas aÍÍnazena as palavras reservadas da linguagem e é apresentada em 5.1.3. O
trabalho é complementado com a descrigão das ações semânticas que foram introduzidas, que são

mostradas no Apêndice B. O analisador léxico foi depurado juntamente com as ações semânticas

desenvolvidas.
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5.1.1. Análise Léxica Usando Autômatos Finitos

O passo inicial na compilação de programas e mesmo na análise de código fonte é o processo de

análise léxica. A anáúise léxica separa os itens constituintes de uma linguagem -- itens léxicos -- e

determina suas classes. Como exemplos de classes de itens léxicos têm-se identificadores, palawas

reservadas, símbolos especiais e constantes.

Como aPOI(E-TOOLfaz anrilise do código fonte para determinar os caminhos requeridos

pelos critérios Potenciais Usos, foi necessário dessenvolver um algoritmo que fizesse análise léxica

da unidade em teste. Fntretanto, era também desejado que a POKE-TOOL pudesse ser configurada

para uma determinada classe de linguagens. Por isso, foi escolhido um algoritmo genérico de análise

léxica para a POKE-TOOL.

Uma forma de apresentar um algoritmo genérico [SETSI] para aanálise léxica é utilizando

autômatos finitos.

A esse analisador léxico foi acrescida a facilidade de executar em paralelo com o analisador

sintático. A comunicação entre os dois analisadores é feita por meio de um buffer que recebe os itens

produzidos pelo analisador léxico, servindo de entrada para o analisador sintático à medida que este

necessita dos itens.

5.1.2. Tabela de Transiçöes do Autômato

O algoritmo de analise interpreta um autômato finito cujas transições foram organizadas

numa estrutura de dados criada a partir de uma entrada do usuário. A interpretação do autômato é

baseada na pela estrutura de dados que representa as transições e por caracteres lidos do programa

fonte. Associadas às transições do autômato estão as ações semânticas, isto é, rotinas que são

executadas quando uma determinada transição ocorre.

Na Tabela 5.1. é apresentada a tabela de transições e os estados finais do autômato finito do

analisador léxico de Occam. A tabela é organrzada por linhas, onde o primeiro elemento identifica o

símbolo lido, o segundo elemento identifica o estado atual, o terceiro elemento define o próximo
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estado, o quarto elemento indica a ação semântica a ser executada e o quinto elemento fornece a

próxima transição. A primeira linha da tabela é a linha número 0. Como exemplo, observe-se a linha

número 6: corresponde à leitura do símbolo'-', estando no estado inicial (estado 0), vai para o estado

número 60, executa aa$o semântica I e passa paraatransição descrita na linha número 46. O estado

de número 1000 corresponde ao estado final do ar¡tômato. A tabela está armazenada num arquivo em

formato ASC[, o arquivo TABTRA].iS.TSR.

,ib.
.il t
tid'

'i# "
tri\ntr
tti \ I tt

130
L t4
L16
r28

oL32
0l_39

00
010
020
030
04
05

'i*' 40 41
'i\" 40 l_
rricntsCNTS

"i\n" 41 4

"j-b" 42 42
"i*" 42 40
"i* " 50 5l_
.c*\ t \rr 5
"i#" 51 52

235
000 9 1000
\r\r*r 4L 40 2 32
2L237
13 37
1,L 32
L4t

054145
243ni*\r\"cntsCNTS" 51 54 2 45

"ih" 52
'i_htr 53
I1\ril 54
ri_n 60xc-rr 60 1000 5
'c\n" 61 6L 0

'i\n" 61 0 14
"il" 70 L000 6 1000
"cl' 70 1000 5 L000
rri'=rr 72 ]-O0O 6 1000

.i-'0 60 L 46
"i["070150
'i.'072152
'i<>r074154
"i/"076L56
"i\\"078L58ni\n" 0 80 12 60rri-**=&!?Ol,ì" O L000 4 1-000
"ild. " 10 10 2 14
"cld. " 10 L000 3 L000
"id" 20 20 2 L6
'i." 20 2L 2 20
"iE' 20 22 2 23
"cdE." 20 1000 7 l-000
'id" 21 2L 2 20iliEn 21 22 2 23
'cdE" 2L l-000 7 l-000,,i+-r' 22 23 2 25uid,, 22 24 2 26
"id" 23 24 2 26
"id" 24 24 2 26t'cd" 24 1000 7 1000
"ih" 30 31 2 30ilch" 30 1000 5 1000
"ih" 3l_ 31 2 30
"ch" 31 l-000 71000ttç*\n\¡tr 40 40 2 32

532
542

10 00
6L0

44
45
I 1000

48
1000

48
0

000 5 100072 I
74
74

76L
76 L
I r_0

IL0
800

80
0 8L
L8L

ni<=>il
rc<=>I
"i\\"
"c\\"ni/r 7
nc/tt 7
tti\ntt
ttcb\ntt
trib'8
'ib" I
"i\n' 8L 0 14 0

"cb\n" 81- l-000 l-0 1000

i.000 6 l_000
1_000 5 1000
000 6 1000
000 5 1000
00 6 1000
00 5 1000
L40

0100
13 63
13 63

Tabela 5.1. Tabela de Transições do Autômato de Occam

5.1.3. Tabela de Palavras Reservadas da Linguagem Occam

A Tabela 5.2. apresenta a tabela de palawas reservadas de Occam, que fica armazenada no arquivo
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TABCHAVE.TS& que é um arquivo ASCII, onde cada linha representa uma entrada da tabela. O

primeiro elemento é uma palavra reservada de Occam e o segundo, um número associado à palavra

reservada. É necessário que as linhas que contêm as palavras mais os números associados estejam

ordenadas lexicograficamente. Como exemplo, tem-se na sétima linha a palawa reservada BITOR

associada ao número 37.

AFTER 10
ATT 14
Al,fD L8
At 26
BITAI'¡D 31
BITNOT 34
BITOR 37
cAsE 48
CHAN 52
ELSE 58
FAT,SE 62
FOR 66
FROM 70
FUNCTION 74
IF 80
IS 84
MINUS 102
MOSTNEG ].06
MOSTPOS L09
NOT Lt 4
oF 120
oR 124
PAR ].28
PLACE 132

PLACED ].36
PLUS 140
PORT 144
PRr 152
PROC 156
PROCESSOR 159
PROTOCOL l_63
REM 176
RESULT 180
RETYPES 1.84
ROITND 188
sEQ 192
srzE 196
SKIP 2OO
STOP 204
TIMER 209
TTYES 2L2
TRUE 216
TRUNC 220
vAr, 230
vAr,oF 233
wHrLE 240

Tabela 5.2. Tabela de Palavras Reservadas de Occam

5.1.4.lmplementação do Algoritmo de Análise Léxica

O algoritmo interpreta um autômato finito tomando um arquivo contendo a cadeia de entrada e diz

se a cadeia foi aceita ou não. Quando chamado, o analisador léxico pode não devolver nenhum item,

precisando ser chamado até que devolva algum. Quando devolver mais que um item léxico de uma

vez só, o analisador léxico libera o primeiro para consumo e armazena os restantes num buffer, o

buffer fila tokens.

A seguir, lista-se a função que implementa o analisador léxico genérico. O seu código fonte

está armazenado no arquivo ANALEX3.C
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/* a n
#include
#include
#include
#include
#include

extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern

a1ex3
<stdio. h>
<ct1pe. h>
<string. h>
(alIoc. h)
<stdlib. h>

c */

#include'rutil .h"
#include 'rheaderli . h"
#include "tabe1as.h "
#include "hparserg.h"

/* Declaração de Variáveis GLobais */

st,ruct table *tab_transtl;/* apontador para a tabela de t.ransição */
FIÍ,E * argfonte; /* contém ponteiro para arqui_vo fonte *,/
char ch; /* riltimo caracter lido */
struct tableout saida; /* rlltimo token lido */
struct tableout fiLa_tokens [MA)( TOKENS] ,.int frente; 7* frente d-a fiJ_a de tokens */
int fundo; / * fundo da fila de tokens */
int linha ¡ / * linha do caracter lido */
long offset; /* posiçåo do caracter lido */
int flag_lex;
int flag2_Iext
int lrs; /* Variáveis de cont,role do AF do A.L. */

/* occam */
extern int poslinha;
extern int n indent ant;
extern int bãignifiã;
/** /
void yylexo
{
/* Declaração de Variáveis Locais */

/* TRATÃI"IENTo DE SINAT DE FIM DE ARQUIVo */
l=s=0i
if (fundo >= frente + 1) {
strcpy ( saida . classe, fila_tokens I frente] . classe ) ;strcpy(saida.label, fita tokens Ifrente] .Iabel_) ;saida.inicio = fila tokenã[frente] .inicio;
saida.comp = fila-tokensIfrente].compi
saida.linha = fil_a_tokensIfrenteJ .Iinha;
++ frente;

Ì
else {
saida.classet0l=EOF;
saida. classe [1] =' \0' ;
/* eutoueto FrNrTo (AF) */
peg_ch ( ) ;
if (ch == EOF)

returni
while( /*(cn != EOF) &e */ (s!= FINAL_STATE) ){if (compara_simbolo (ch, tab_tranã [t] ) ==TRUE) {

s=tab_trans I I ] ->proxestado ;
switch(tab_trans Il] ->acsem) {



87

case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case
case l-4:
default: ;

Ì
if(s!=FTNAI_STATE) {

peg_ch ( ) ;
if ( (flag2_lex==l) &e (flag_Iex==O) )

l=tab trans Il J ->proxtrans*1;
else

I=tab_trans I I ] ->proxtrans ;
flag2_1ex=0;

l
Ì
else {

++1,
if (s==tab trans Il] ->estatual) continuei' e]-se if(cñ == EOF)
{

saida. classe [ 0] =EOF;
saida. classe I l] = I \0 | ;
return;

)
else

elror("Transição lexica errada\n") i
)

l
l
return;

l

5.2. Análise Sintática

A segunda etapa do mapeamento de Occam para aLIConc compreende a configuração do

analisador sintático da POKE-TOOL para a nova linguagem. Inicialmente, em 5.2.1., observam-se

as restrições apresentadas pelo algoritmo de análise sintática da POKE-TOOL. Em 5.2.2. é feita a

descrição dagramática de Occam parauma gramática aceita pela POKE-TOOL. No Apêndice C são

mostradas as rotinas semânticas do analisador sintático, onde novas rotinas foram criadas para atender

as novas situações consideradas pela LIConc.

l_:
2:,
â.
A.

6:,

8:
9:

10:
11:
L2z
13:

a1O ;
a2(l t
a3O,
a40;
a5(
a6(
a7(
a8(
a9(
a10 (

al-l- (

aL2 (

a13 (

al-4 (

break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;
break;

-t
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5.2.1. O Algoritmo de Análise Sintática

Wirth propõe um algoritmo de analise sintática descendente, isto é, a partir do símbolo inicial

reconstroem-se os passos de geração da sentença final. Na POKE-TOOL o algoritmo foi

implementado de maneira ligeiramente diferente porque a POKE-TOOL não só reconhece sentenças

mas também obtém informações para obtenção do grafo def [CHA91].

A intenção foi produzir um algoritmo genérico e eficiente. Durante o processo de análise

sintática deseja-se que todo passo da anáIise dependa unicamente do estado atual da computação e

do próximo símbolo a ser lido. Passo já executado não precisa ser recuperado. É um algoritmo com

um loolrahead e sem backtracking.

Gramáticas para este algoritmo têm limitações. A seguir, são colocadas duas restrições

impostas a gramáûicas escritas de forma que sejam entrada para esse algoritmo [CHA9I].

l": A ¡:= er I e, I ... I e" : os conjuntos de.símbolos iniciais de todas as sentenças que

podem ser geradas a partir dos símbolos e, devem ser disjuntos.

2" : Não terminal A que gera a seqüência nula l, : o conjunto de símbolos iniciais deve ser

diferente do conjunto de símbolos que podem seguir seqriências geradas por A.

Atendendo a essas restrições tomou-se a gramática original de Occam [INM88] e fez-se a

sua transformação para o padrão aceito pela POKE-TOOL. É o que se vê a seguir.

5.2.2. Descriçäo Sintática de Occam

A gramática da linguagem Occam a ser analisada pela POKE-TOOL deve ser descrita em um arquivo

chamado TABSIN.TSR, em formato ASCII. Como o algoritmo de analise sintática faz anrilise

descendente (topdown), é necessário começar a descrição do arquivo pela primeira produção que

deve ser reconhecida. A forma de descrever uma produção da gramática é baseada na notação

estendida de Backus-Naur. A Tabela 5.3. mostra a equivalência dos símbolos.
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Tabela 5.3. Equivalência de Slmbolos entre a BNF e a POKE-TOOL

Aindq a notação aceita pela POKE-TOOL exige que cada produção seja terminada por um

ponto ('.'). Os símbolos terminais são precedidos e terminados com apóstrofo ("'). Dessa maneira,

a produção

formal = formaux specifr TIDENTT [ ',t TIDENTI ]

indica a definição do não terminal formal como sendo a concatenação dos não terminais formaux,

specif r e de um ou mais terminais rDENT separados por vírgula.

O arquivo TABSIN.TSR presta-se tabém a indicar as rotinas semânticas a serem executadas

quando um dado item de uma produção é reconhecido. Faz-se isto colocando o número da rotina

semântica a ser executada ao lado do símbolo da produção sendo reconhecido. Considere, por

exemplo, a seguinte produção :

procauxl-= r!r element 54 , r?r element 54

Nesta produção, quando se fizer o reconhecimento de element, será ativada a rotina

semântica 54.

A seguir, apresenta-se a gramática de Occam transformada para uma forma aceita pela

POKE-TOOL.
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UNITRA = [process]

litaux = t('type')' , *

literal = TNUMEROT li-taux , tC}IARt , TSTRINGT , |TRUE' , tI.AI,SE'.

op = l-1, INOTt, t*t, ,-r, t*t, ,/r, t\t, t=t, t(t, ,)t, r(=r, r)=rr
t/\t, t\/t, t()t, tXt, t((t, t))t, rAl{Dr 28 , roRt 28 ,
'TIMEST, TMINUST, 'PLUSr, 'BITA¡¡Dr, TBITORT, TBITNOTT.

valproc = TVALOFt TATINDt process TRESULTt explist TDESINDT, specifr valproc

tabauxL = tabaux4 [ trt expr ] , IIDENTT tabaux3

tabaux2 = t[t expr t]t tabaux2 , *

tabaux3 = opraux3 expauxL I t,t expr ] , tFRoMr expr rroRr expr.

tabaux  = op operand I conver , expaux2 primiÈ , tabauxS expauxl-

tabauxS = tIt tabauxl t]' tabaux2 , t(t oprauxl ')' expauxl , literal_

table = t[t tabauxl t]t tabaux2

oprauxl- = expr, valproc

opraux2 = expr I trt expr ] , *

opraux3 = tIt expr r]r , t(t opraux2 t)t , *

oprauxs = oprauxS I tr, expr ] , TIDENTT oprauxT, t[t oprauxs t]t tabaux2
opraux9.

opraux6 = op operand , conver , expaux2 primit

oprauxT = opraux3 expauxl [ 'r'expr ] , 'FROM'expr IFOR'expr.

oprauxS = opraux6 , t(t oprauxl t)t expauxl- , literal expauxl-

oprauxg = IFROMT expr rFORr expr, expauxl I trt expr ]

operand = 'IDENTT opraux3 , t[t oprauxs t]t tabaux2 , t(t oprauxL t)' ,
literal

convaux= rRoUNDr, TTRUNCt, *.

conver = prim:it convaux operand

expauxl- = op operand, * .

expauxz = TMOSTPOST, TMOSTNEGT

expr = op operand , operand expauxl , conver , expaux2 primit

tagpaux = 'i' seqprot , *

tagprot = TIDENTT tagpaux .



SLmPaUX =

simProt =

seq)rot =

protoc =

primit =

type =

arrayt =

specaux =

sPecifr =

elauxl =

element =

varlist =

explauxl=

exPIaux2=

explist

formaux =

formal =

defauxl =

defaux2 =

defaux3 =

defaux  =

definit =

decl =

abbrauxl-=

abbraux2=

abbraux3=
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'::' '[]'t14pe,
primit simpaux , arrayt .

simprot [ 'i ' simprot ]

rA}JYr , TIDENT' , simprot
TCHANT rOFt proÈoc, TTIMERt, rBOOLr, TBYTET, rINTr, rINT16r,

rINT32 I , tINT64t , rREA!32r , rREAI.64r , TPORTT rOFr tl4pe

primit , arrayt
tIt expr t]t type

exprr*.
t [' specaux t ] ' specifr , primit .

tIt expr t]'elauxl, *

TIDENT' elauxL , 'It element TFROMT expr rFOR! expr t]t

element I trt element ] .

expr I tr'expr L *

op operand , conver , expaux2 primit , Iiteral expauxl ,
TIDENTT opraux3 expauxl , t[t tabauxl t]t tabaux2 expauxl ,t(t oprauxl t)t expauxl

= explaux2 [ r, I expr ] .

rvAlr , *

formaux specifr 'IDENTT [ ',' TIDENTT ]

seq)rot .

rISr defauxL, rATfNDr rCASEr fATINDT Itagprot] TDESINDT TDESIND' .

TATINDt process TDESINDT , rISr explist .

formal I tr' formal ] , * .

TPROTOCOLT tIDENTT defaux2 '.t, TPROCt TIDENTT r(t defaux  t)t
TATIND' process TDESfNDT r'r , primit L ',t primit I TFUNCTIONI
fIDENTT r(r defauxA r)r defaux3 r:t

type TIDENTT I t,' TIDENTT ] r:r 1

TIDENTT rlSt expr t:t l-

specifr , *

specifr, tVAl' abbraux2, * .

gai. I ¡ irirj.[:ì i

o

n
' 4ù.
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abbrev

actaux

actual

grdauxl

grdaux2

grdaux3

grdaux4

grdaux5

grdaux6

grdauxT

guard

output

input

assign

altauxl

altaux2

altaux4

altaux5

altaux9

altauxT

altauxB

altsimp

altfor

parsimp

parfor

= abbraux3 abbrauxl .

= TIDENTT opraux3 , tIt oprauxS t]t tabaux2
]-iteral

op operand , actaux expauxl , expaux2

input , rsKIPr .

op operand , conver , expaux2 primit ,

t(t oprauxl t)t

priimiÈ

t(t oprauxLt)t , literal
TIDENT| oprauxT tlt grdaux4, oprauxS I tr'expr ] 'lt tabaux2

expauxL r&'grdauxl , tItoprauxS t]t tabaux2 opraux9 tlt
tabaux2 expauxL r&r grdauxL

= r?r element , tabaux2 expauxl r&t grdauxl

= t It grdaux6 , t?t e]-ement , t (t opraux2 t)t expauxi- r&r grdauxl- , op
operand r&r grdauxl- , t&t grdauxL

: expr tl' grdauxT

= f ?r el-ement , expauxL r&r grdauxl-

= |IDENT'grdauxS 47, t[t grdaux3 47, grdaux2 r&'grdauxl 47

= element rlr element .

= element I?t element .

= varlist |:=r explist 61

= specifn , *

= guard rATfNDr 3 process TDESINDt 55 , altrtn .

= grdaux2 r&r grdauxl 47 TATINDT process TDESIND' , altrtn , prirn:it
spfnaux2 altaux2 , TVAIJT abbraux2 abbrauxl altaux2 , TPROTOCOLI
TIDENT'defaux2 r:'1 a1taux2, rPROC' TIDENTT r(r defaux4 t)'
TATINDT process tDESINDT r: I L

= rISr expr r:r altaux2, grdauxS 47 TATINDT process |DESINDT .

= t&r grdauxl'ATINDt process TDESfNDT , op operand r&r grdauxl
TATIND' process TDESINDT , spfnaux  spfnauxS altaux2

= [ ttt specaux t]t I alt,aux9 , ,?t element 47 TATIND' process
TDESINDT , prinrit spfnauxS al-taux2

= altaux4, IIDENTI altauxs, ttt expr opraux9 tlt altauxT

= [ altaux8 ] 'DESINDT 55

= altauxS TDESIND' 55 .

= procêss I process ] TDESINDT 57

= expfor 50 process TDESINDT 51



loop =

selnaux =

selectn =

ifelse =

literif =

operif =

exprif

ifsimp

iffor

seqsimp

seqfor

replic

expfor

altaux3

altrtn =

propar =

Paraux =

Parall =

ifaux =

condit

seqaux =

Seqüen =

constr =

instaux =

instanc =

spfnauxl=
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TWHILE' L4 expr 15 TATINDi 3 process TDESINDT 57

TELSET 63 TATINDT process 45 TDESINDT , * .

fCASEf 12 expr L3 TATINDT 64 | expr 62 [ 'r'expr
process 45 'DESINDT I selnaux TDESINDT 57

TTRUET 63 TATINDT 65 process 45 TDESINDT , * .

62 ) TATTND'

TNUMERO' litaux . tCHJAJìt , TSTRINGT , TFALSET.

IfDENT' opraux3,' I' oprauxS tI t tabaux2, I (

literif

op operand , operif expauxl- , conver , expaux2

oprauxl t ) t

= [ exprif TATINDT expfor 62 process 45 TDESINDT]

= expr TATINDT 3 process TDESIND' 57 TDESINDT 57

= process I process ] IDESINDT 57

= process TDESINDT 57

= TIDENTT t=r expr rFOR| expr TATINDT 3

=:t

primi-t

ifelse TDESINDT 57

TATIND'46 altsi-mp, expfor 48 TIDENTT r=r expr 61'FOR! 15 expr 61
TATINDT 3 altfor .

I ar.T I altaux3

expfor 50 process .

TATINDT 52 [ propar ] TDESIND' 53, expfor 49 TIDENTT t=r expr 61
rFORr L5 expr 61 TATINDT parfor .

rPARr paraux .

TATIND'56 ifsimp, 'IDENT' 59 r=r expr 61-'FOR| 15 expr 61- TATINDI
3 iffor

rIFr ifaux .

IATINDt 60 segsimp, 'IDENT' 59 t=t expr 6L rFORf 1-5 expr 61 'ATINDI
3 segfor .

tSEQt seqaux .

sequen , condit , selectn , J-oop , parall , altrtn .

actual I trt actual ] , * .

TIDENTT r(r instaux t)t

I trt TIDENTT ] r:r L I rISr expr r:r 1



spfnaux2=

spfnaux3=

spfnaux4=

spfnaux5=

specifn =

allocat =

dirpre =

procauxl=

procauxT=

proCaUX2=

TIDENTT spfnauxl , I tr' primit ] TFUNCTION' TIDENTT r(r
defaux3 r:r 1

primit spfnaux2 , rVALr abbraux2 abbrauxl , TIDENT' rISr
, TPROTOCOI,r TIDENTt defaux2 r: | , TPROCT TIDENTT | (
t) "ATINDT process TDESINDT r ¡ t

prirnjit, '[' specaux r]r spfnaux4, *

TIDENTT I tr'TIDENTT ] r:t L I rISr expr r:r 1

spfnaux3 l- , ' [' specaux | ] I spfnaux4 spfnauxS 1-

TPLACET TIDENTT rATr expr 61

'#' IUSEI IIDENT' ].

r!r element 54, r?t element 54 .

procauxl, [ ','element ] t:=r explist 61

t(t instaux r)r 6L, tISf expr t:'1 process, tIt expr
procauxT , procauxT .
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defaux4 t ) t

expr t:r 
1-I defaux4

tl t el-auxL

procaux3= TSKIP' 6l ,
process
defaux2
process
process

fSTOPt 6L , TIDENT' procaux2 , constr , primit spfnaux2
, rVAfJr abbraux2 abbrauxl process , TPROTOCOLT TIDENTI
r:r 1 process , rPRocr TIDENTT r(r defaux  t)t TATINDI
TDESINDT r'I 1 process , allocat process , dirpre

procaux4= TFROMT expr rFORt expr rlr procauxl
spfnauxS process

procaux5=

opraux3 expauxL spfnaux4

oprauxs tl'tabaux2 expauxl-,|(| oprauxl t)t expauxl
expauxl , op operand , conver , expauxz prirrLit , *

literal-

procaux6= t IDENT' procaux4 , procauxS 'l ' spfnauxA spfnauxS process

process = procaux3 , r[r procaux6

5.3. Um Exemplo

Seja o programa exemplo listado na Figura 2.2., Capitulo 2. O seu mapeamento para a LIConc

resultou no programa E)GMPLO.LI, apresentado a seguir.
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$ocr,
SDcL
9pcr.
9ocr,
$DCL
{
$sol-
ss02
$so3
$P(02)01
$r ( 01) 0l-
t
9ce.ss
$cc
t
$ROTC
$so4
9BREAK
$Rorc
{
$sos
$so6
l
$sRnAK
$notc
$so7
$BREAK
9ROTD
{
ss08
$s09
l
SBREAK
Ì
$CASE
$cc
{
SROTC
9ROTC
$norc
9ROTC
$ROTC
$s10
$BREAK

32
84
LO2
l-L5
143
2L7
224
281
346
45L
507
507
587
589
599
599
645
670
67t
7L6
733
759
774
782
783
829
848
849
865
882
908
919
925
925
970
975
989
991_
995
999
1003
1007
LO2L
1_043
LO44
1060
107 9
107 9
L07 9
Lt12
LL12
LL82
l_L83
1_19 9
T2L4
1,23L
t242

t3
L6

11
26
25

3
25
36
28

3
0
3
2
0
0

33
L7

0
33

3
LL
L5

0
0

33
1L

0
4
3

11
L1

0
0
0
4
5
0
3
3
3

3
3

2
4

5
6
,|

9
L0
11
L2
L4
L6
16
18
18
19
1_9

20
0

2t
22
23
24
24

0
25
26

0
27
28
29
30
30

0
3L
32
32

0
33
33
33

33
33
34

0
35
36

0
36
36
39
39

0
40
4L
42
43

0

s11
BREAT(

ROTD

$r (02) 0l-
$Atr01
{
$G(0r.) o1
$ss01
sc(02) 0L
9s12
)

13
0
4

15
0
0
0
0
3
0
6
7
7

l-1
0
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$rPoL
9s13
9s14
$s1s
l

L244
L327
1353
138 7
t_413

0
28
30
26

0

44
46
47
48
48

5.4. Considerações Finais

Foi descrito, neste capítulo, o trabalho de implementação que consistiu em produzir o mapeamento

de programas Occam para a LIConc. Alterações foram introduzidas no analisador léxico da POKE-

TOOL, com a inclusão de novas ações semânticas e construção das tabelas do analisador. No

trabalho de desenvolvimento do analisador sintático pequenas alterações foram feitas nas funções do

analisador, novas rotinas semânticas foram criadas e se fez o mapeamento da gramática original de

Occam para uma gramâticaaceita pela POKE-TOOL. Com a apresentação de um exemplo pode-se

observar a funcionalidade do programa de mapeamento. No próximo capítulo são apresentadas as

conclusões deste trabalho.



Capítulo 6. Conclusöes e Trabalhos Futuros

6.1. Conclusões

AEngenharia de Software tem como objetivo o desenvolvimento de software com custo adequado

e qualidade controlada. Para controlar a qualidade do processo de construção e do produto que está

sendo construído devem ser executadas atividades de garantia de qualidade de software. O

desenvolvimento dessas atividades implica no uso de métodos, técnicas e ferramentas para

desenvolvimento do software, na aplicação de revisões e inspeções durante a construção do software

e no emprego de atividades de teste.

Considerando esse contexto, foram definidos os objetivos do presente trabalho que

consistiram em levantar características de programas concorentes, definir uma linguagem

intermediária para programas concorrentes -- a LIConc -- e construir o módulo de mapeamento de

Occam para aLIConc.

Neste trabalho estudou-se com maior ênfase os critérios de fluxo de dados para o teste

estrutural de programas seqüenciais, com uma atenção maior para os critérios Potenciais Usos e para

a ferramenta POKE-TOOL, que foi construída para a sua aplicação. Essa escolha deveu-se, funda-

mentalmente, à experiência consolidada dos grupos de Engenharia de Software do ICMSC-USP e do

DCAIFEE/IINICAMP que cooperam nesta linha de pesquisa. Foram estudadas também algumas

propostas para o teste de programas concorrentes. Como muito do teste de programas concorrentes

pode basear-se no teste de programas seqüenciais, buscou-se reunir idéias no sentido de estender e

configurar a ferramenta POKE-TOOL para alguma linguagem de programação concorrente.
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Algumas linguagens de programação concorrente foram estudadas. Dentre elas, Occam foi

1'l,;aradacom maior atenção. Em sum4 viu-se que uma linguagem de programação concorrente possui

as construções de uma linguagem de programação seqÍiencial acrescida das construções de

paralelismo e cooperação. Daí, observou-se a possibilidade de extensão e configuração da POKE-

TOOL paraalinguagem Occam. Nessetrabalho procurou-se construir os modelos de implementação

da POKE-TOOL para Occam considerando também a configuração da ferramenta para outras

linguagens de programação concorrentes.

A solução encontrada consistiu em definir uma linguagem intermediaria para programas

concorrentes, a LIConc, procurando manter na extensão da POKE-TOOL para programas

concorrentes a característica multilinguagem.

A tarefa seguinte consistiu em implementar o módulo que permite o mapeamento de

programas Occam para a LIConc, buscando reaproveitar ao máximo o código do módulo li da

POKE-TOOL para programas seqüenciais. Nessa atividade algumas rotinas da ferramenta foram

reformuladas e no mapeamento de Occam para a LIConc foram construídas as tabelas dos

analisadores léxico e sintático. O módulo de mapeamento de Occam para a LIConc foi codificado

em C, estando disponível para PC sob DOS.

6.2. Trabalhos Futuros

Como continuidade do presente trabalho, destaca-se, a curto prazo, a progr¿ùmação de todos os

modelos de implementação para critérios de fluxo de dados, visto que as diretrizes para a

implementação dos modelos de fluxo de controle, de fluxo de dados e de instrumentação já estão

estabelecidas e o modelo de elementos requeridos é um modelo que não depende da linguagem. Uma

vez concluída essa atividade, a elaboração e aplicação de um benchmark visando a avaliação do custo

e eficacia de aplicação de critérios de teste estruturais seria uma continuidade natural deste trabalho.
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No teste de programas concorrentes, adicionalmente, deve-se considerar a sincronização.

Assim, outra atividade a desenvolver seria acrescentar à POKE-TOOL para Occam um modelo de

sincronização, para tratar os aspectos relacionados com a sincronização.Para tanto, no projeto da

LIConc previu-se a introdução futura desse modelo na POKE-TOOL para Occam, ao se criar

instruções específicas na LIConc para instruções da linguagem de programação relacionadas com a

sincronização.

Uma outra atividade para ser desenvolvida a curto prazo seria o desenvolvimento dos

aspectos de visualização do grafo de programa concorrente, uma vez que se levou em consideração

esse aspecto no projeto da LIConc.

Finalmente, um outro trabalho relevante para o aprimoramento da LIConc será conduzir o

mapeamento de outras linguagens concorrentes ou paralelas como CPAR ou, mesmo, LOTOS, no

sentido de validar e concretizar as construções básicas da LIConc.
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Apêndice A. A LlConc - Linguagem lntermediária
para Programas Concorrentes

Este apêndice apresenta uma síntese da descrição da Linguagem Intermediária para programas

seqüenciais [CHA9I] com o acréscimo de construções para a análise de programas concorrentes. A

LI visa a identificar o fluxo de execução em um progrrima. Basicamente, a LI tem dois tipos de

comandos: os comandos de seqüência e os comandos de controle de fluxo. Os comandos de seqüência

da LI indicam os comandos das linguagens procedimentais que representam uma declaração de

variável ou uma computação (comandos de atribuição, de entrada e de saída ou de chamadas de

procedimentos) e que, portanto, não alteram o fluxo de execução. Os comandos de controle de fluxo

daLI são equivalentes aos comandos das linguagens procedimentais que causam seleção, iteração e

desvio incondicional.

Uma característica própria da LI é que todos os átomos da linguagem são seguidos por

números que identificam, respectivamente, o início do átomo no arquivo fonte da unidade em teste

, o comprimento do átomo e a linha onde está o átomo.

Este apêndice mostrará as construções da LI em BNF, de tal forma que os símbolos não

terminais serão representados em itá{ico entre "(" e ")", os símbolos terminais em formato sublinhado

e os meta-símbolos em negrito. Dessa maneira, em BNF, o átomo terâ a seguinte estrutura:

<atm_li> iz= latomo> <inicio> lcomprimento> <linha>

onde

latomo)::=$DCl- l$S l$SS l$E I$CASE | $ROTC | $RorD | $wHtrE | $FoR lf IÌ l$g
I $NC | $REpEAr | $uNrrl. | $GOrO | $LABEL | $BREAK | $CONTTNUE

| $REruRN I $ee | $ELSE I g I U I $E I $FIÌ | $PFOR I $ALr | $ALrFoR

NC
e

<inicio> ::= NUM
lcomprimento) iz= NUM
<linha> ::= NUM
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Os terminais anteriormente relacionados representam a seqüência de caracteres indicadas

pelos próprios terminais, com execeção dos terminais relacionados na Tabela ,A..1. Na coluna da

esquerd4 que indicam a seqtiência de caracteres representada na coluna direita da tabelq onde n>0,

dn é uma seqtiência de dígitos e cn é uma seqtiência de letras e dígitos, começando com letra.

Tabela A. 1. Extensões de terminais da Ll

A utilidade desses ponteiros dos átomos é possibilitar o acesso ao código fonte associado

ao átomo da LI, o que vai ser necessário, por exemplo, para a extensão do grafo de fluxo de controle

n
cLABEL

dnNUM

$G(dn)dnre
$I(dn)dn$I

$P(d)d'E
$cldn)dnre

$ALTFORdN$ALTFOR

$ALTdN$ALT

$FPFORd'$FPFOR

$PFORdN$PFOR

$FPdN$EP

$SSdNN

Sequência de caracteres indicada

$sd"$s

Terminal
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prra a geração do grafo def e para a instrumentação da unidade em teste.

4.1. Comandos de Seqüência

A sintaxe dos comandos de seqüência é dada por:

lsequencia) ::= <dcl> | <s> I <ss>,

onde

<dcl> ::= $DCL <inicio> lcomprimento) llinha),
(s) ¡¡= S<inicio) lcomprimento) <linha> e

(s5)3¡= $SS <lnlcio) lcomprimento) <linha>

onde <dcl> denota uma declaração de variável; <s>, uma computação; sendo que uma

computação pode ser uma atribuição de valor a uma variável ou uma chamada de procedimento e

<ss), uma comunicação interprocesso.

Observe que $Sl representa o primeiro comando de seqüência do programa em LI, ou seja,

o número que segue os caracteres $$ indica a ordem em que aparece o comando seqüencial no

progr¿Ìma.

A.2. Comandos de Seleção

4.2.1. Seleção Simples

1iþ ¿7= <tÍ_atm> <cond_atm> lstatementt> l< f_atm> lcond_øtmt lstatement,) lelse_atm)

lstatementz)

onde

<f_atm> : ¡= $IF <inicio> lcomprimento> llinha>,
lcond_atm) ::= & <inicio) lcomprimento) <linha>,

<else_atm>::= $ELSE <inicio> lcomprimento> <linha> e

lstatement,> é o não terminal que denota todos os possíveis comandos da LI, agrupados ou não;
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<statementì será definido formalmente mais adiante. Este comando corresponde ao if das linguagens

estilo ALGOL.

A solução paraa ambigüidade que poderia ser gerada pelo encadeamento de $IF e $ELSE

sem delimitadores de bloco { e } foi tomada inspirada na maioria das linguagens estilo ALGOL.

Os números que aparecem em $C(l)l indicarq respectivamentg o número de predicados que

a condição possui e a ordem de aparição no progr¿ìma fonte.

4.2.2. Seleção Múltipla
lcase) .i: lcase_alm) lcase_cond_atm> { { ( <rotc_atm> | <rotd_atm> ) <statement> | J

onde

lcase_atm) ::= $CASE <inicio> lcomprimento> <linha>,

lcase_cond_atm) ::= $CC <inicio> lcomprimento) <linha>,

lrotc_atm)::= $ROTC <inicio> <comprimento> <linha> e

<rotd_atm) ::= $ROTD <inicio> lcomprimento> <linha>.

O não terminal lcase_atm) representa o átomo que inicia o comando de seleção múltipla,
<case_cond_atm> representa a condição de comando e lrotc_atm) representa os possíveis rótulos

para as seqüências de comandos indicadas por lstatement>. O não terminal <rotd_atm) representa

o rótulo paraa seqüência de comandos a ser executada quando a condição não combina com nenhum

rótulo lrotc atm>.

A semântica do comando lcase) é equivalente à do comando switch da linguagem C.

4.2.3. Seleçäo Não Determinística

<alt> z:= lalt_atm> { | <guard_atm} lstatement> | }
onde
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<alt_atm>::= $ALT <inicio> lcomprimento> <linha> e

<guard_atm) ::= $G <inicio) lcomprimento) <linha>.

O não terminal <alt_atm> representa o átomo que inicia o comando de seleção não

determinística, <guard_atm> ( que coffesponde a uma entrada, real ou nula, antecedida,

opcionalmente, de uma condição ) representa a guarda de <statement>. A semântica do comando alt

é equivalente ao comando de seleção não determinística de Occam.

Observe que $ALTI representa o primeiro comando de seleção não determinística do

programa em LI, ou seja, o número que segue os caracteres $ALT indica a ordem em que aparece

o comando de alternativa no programa. Os números que aparecem em $G(l)l indicam,

respectivamente, o número de ordem da guarda no comando alt e a ordem de aparição no programa

fonte.

A.3. Paralelismo

<parall> ¿'.= lpar_cttm> {<br_beg_atm} lstatement) | <par_end_atm>

onde

<par_atm> ::: $P <inicio> lcomprimento> <linha>,

< br _be g _atm> i.= fi <inicio> 1 comprimento) 1 linha>,

<par_end_atm> ..= $FP <inicio> lcomprimento) <linha>.

O não terminal <par,atm> representa o átomo que inicia o comando de paralelismo e o não

terminal <par_end_atm) representa o átomo que finaliza o comando de paralelismo. O não terminal

<br beg_atm> marca o início de cada um dos comandos representados por lstatement), que serão

executados paralelamente.

Os números que aparecem em $P(2)l indicam, respectivamente, o número de ramos

paralelos do comando e a ordem de aparição no programa fonte. Os números que aparecem em $I(2)l

e $F(2)l indicanr, respectivamentg o número do ramo do comando paralelo sendo tratado e a ordem

de aparição do comando paralelo no programa fonte. Observe que $FPl representa o fim do primeiro

comando de paralelismo do programa em LI, ou seja, o número que segue os caracteres $FP indica
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o término do primeiro comando de paralelismo que foi aberto no programa fonte

4.4. Iteração

ALI fomece comandos para iteração tanto para um número fixo de repetições quanto para

um número de repetições que depende de uma condição. No caso de um número fixo de repetições,

essas repeti@es podem ser executadas seqüencialmente, paralelamente ou alternadamente. Tratando-

se do número fixo de repetições seqtienciais tem-se um comando semelhante ao comando for das

linguagens seqüenciais estilo ALGOL. No caso das repetições paralelas tem-se um comando análogo

ao for paralelo das linguagens concorentes; no caso de uma escolha entre uma repetição de

alternativas, tem-se o for alternativo.

Os comandos de iteração cujo número de repetições é dirigido por uma condição são

equivalentes aos tradicionais while e repeat-until das linguagens estilo ALGOL.

O for seqüencial da LI é definido como

<Íor> :'.= <for_atm) (sr) <condJor_atm) (sr) lstatement)

onde

<for_atm>::= $FOR <inicio> lcomprimento> <linha> e

<condifor_atm) ir= fi <inicio> lcomprimento) <linha> .

O não terminal <for_atm> indica o comando for da LI, o não terminal (s¡) representa os

comandos de iniciação das variáveis de controle do for; <condJor_atm) representa a condição;

(s:) representa o comando de seqüência que altera as variáveis de controle a cada iteração do for

e lstatement> representa o corpo do comando. O comando for daLl é inspirado no comando

equivalente da linguagem C, possuindo a mesma semântica.

O for paralelo da LI é definido como

<parfor> ::= <parfor_atm> 4s1> <condJor_atm> <-s2> <br-beg-atm> lstatement)

<par_end_atm>

onde

<parfor_atm) ::= $PFOR <inicio> lcomprimento) llinha),



110

<br_beg_atm) : ¡= Ð <inicio> lcomprimento> <linha>,

<par_end_alm> ,z= SFP <inicio> <comprimento) <linha> e

<condJor _atm) : :: W <inicio) lcomprimento) <linha> .

O não terminal <parfor_atm> indica o comando for paralelo da LI, o não terminal <sr>

representa a iniciação das variáveis de controle do for através de um comando de seqüência,

<condJor_atm> representa a condição, (s:) representa o comando de paralelismo que altera as

variáveis de controle correspondentes a todas as iterações do for e lstatemenl) representa o corpo

do comando.

O for alternativo da LI é definido como

<altfor> :z= <altfor_atm) (sr) <condJor_atm) (sr) <guard_atm) lstatement)

onde

<altfor_atm) ::= $ALTFOR <inicio> lcomprimento> <linha> e

< condJor _atm> i t= W <ini ci o) I comprimento) < Iinha> .

<guard_atm) ::= $G <inicio) lcomprimento) <linha>.

O não terminal <øltfor_atm> indica o comando for alternativo da LI, o não terminal <sr>

representa a iniciação das variáveis de controle do for através de um comando de seqüência,

<condJor_atm> representa a condição, (s:) representa o comando de seleção não determinística

que altera as variáveis de controle correspondentes a todas as iterações do for, <guard_atm>

representa a guarda de <statemsnl), \va representa o corpo do comando.

Observe que $ALTFORI representa o primeiro comando de seleção não determinística do

programa em LI, ou seja, o número que segue os caracteres $ALT indica a ordem em que aparece

o comando de ¿lternativa no programa. Os números que aparecem em $G(l)l indicam,

respectivamente, o número de ordem da guarda no comando alt e a ordem de aparição no programa

fonte.

O while da LI é definido como

<while> zz= lwhile _atm> <cond_while _atm> lstatement)

onde
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<for_atm>::= $WHILE <inicio> lcomprimento> <linha> e

<condlfor_atm) ::= W <inicio> <comprimento) <linho> .

<while_atm> indica o comando while, <cond_while_atm), a condição e lstatement), o

corpo do while. O corpo será executado enquanto a condição em lcond_while_atm> perrnanecer

verdadeira.

O repeat-until da LI é definido como

lrepeat-until) zz= lrepeat _atm> <statement) <until _atm> lcondluntil _atm>

onde

<repeat_atm) :¡= $REPEAT <inicio> <comprimento) <linha>,

<until_atm) ::= $UNTIL <inicio> lcomprimento> <linha> e

lcond_until_atm>::: ( $e I $NC ) <inicio> lcomprimento> <linha>.

<repeat_atm> indica o início do comando repeat-untítr,1statement> o corpo do comando,

<until_atm> indica o fim do comando e lcond until_atm> representa a condição de término. A

semântica desse comando da LI é igual ao comando equivalente das linguagens seqüenciais estilo

ALGOL.

4.5. Desvio Incondicional

Os comandos de desvio incondicional provocam a mudança do fluxo de execução em um

programa. ALI possui um comando de transferência incondicional irrestrito do tipo goto e comandos

de transferência incondicional controlada; estes últimos têm sua utilização limitada a algumas

situações e seu efeito bem previsível.

O comando goto da LI é definido como

<golo> y= lgoto_otnt> <label_atm>

onde

<goto_atm) ::= $GOTO <inicio> lcomprimento> <linha> e
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<label atm> ::= LABEL <inicio> lcomprimento> <linln>

<goto_atm> representa o comando goto da LI e <label_atm) representa o rótulo para onde

deve ser dirigido o fluxo de execução quando é encontrado o comando goto.

Existem mais três comandos de desvio incondicional na LI, que são:

<break> ¡:= $BREAK <inicio> lcomprimento> llinha>,

lcontinue) ::: $CONTINUE <inicio> lcomprimento> <linha> e

lreturn) ::= $RETURN <inicio> lcomprimento> <linha>.

Estes comandos de transferência incondicional foram inspirados nos seus homônimos da

linguagem C e, por isso, possuem efeitos idênticos.

4.6. Comandos de Bloco

Até aqui foram descritos os comandos individuais daLI, ainda falta definir como se agrupam

comandos na LI e como esses comandos são organizados em um programa. O não terminal

1støtement), muito utilizado acima, representa um único comando da LI ou um agrupamento deles

e é definido como

<statement>::= {l<statement>lll<dcl> l<s> l<""> l<iÍ> l<case> l<olt> l<parall>

I <lor / ><parfor> | <altfor> | <while> | <repeat-until> I LABEL <statement> 
|

<goto> | <break> | <contimre> | <return>.

Os programas em LI são definidos da seguinte maneira:

<program> ,r: 1<dcl> | {<statement> l.



Apêndice B. Ações Semânticas do Analisador Léxico
de Occam

A seguir, é listado o codþ fonte do arquivo que contém as ações semânticas do analisador

léxico de Occam para o seu mapeamento para a LIConc. Novas ações semânticas foram introduzidas

tendo como principal objetivo o tratanìento da indentação em Occan¡ uma vez que programas Occam

são sensíveis à indentação. As novas ações semânticas criadas foram as ações semânticas lO, ll, 12

e 13. Modificações foram feitas em outras ações semânticas já existentes.

/* AcsEM2.c

#include
#incl-ude
#incl-ude
#include
#include

#include
#include
#incfude
#include

<stdio. h>
<ctype. h>
<string. h>
<stdlib. h>
(alloc. h)
ttutil- . htt
tthparserg. htr
tttabelas. htt
rhli. h,,

rotinas semânticas do analisador léxico para a linguagem Occam

No yylexO a l-ista de tokens já produzidos (estilo buffer)

/* Declaração de Variáveis Globais */

extern struct tableout saida;/* label, classe, inicio, comp, linha */
extern char ch;
extern int tamanho; /* para annazenar o tamanho do item Lêxi-co */
extern int li-nha; / * para armazer¡ar a linha do iÈem Iéxico * /
extern long offset; /* para armazenar o inlcio do item léxico */
extern int 1,si /* Variáveis de controle do AF do A.L. */
extern struct no_ti-pdef *raízi
extern int flag_typedef;
extern int flag_dirpre,.

extern int flag_lex;
extern int f1ag2 lex;
extern FIÍ,E *saifex;
/* Variáveis para uso em programas occam */
extern int poslinha; /* posição do branco na 1inha */
extern int bsignific;
extern int n indent;
extern int n-indent anti
extern int ffente; -
extern int fundo;
extern struct tableout fila tokens [t'fAX TOKENS] ;
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void al(void)
/* Marcar inf cio de t,oken * /
/* Inicia a variável tamanho para um label de comprimento variável e faz os
arnrazenamentos apropriados */
/* offset e linha säo variáveis globais iniciadas no módulo li

offset é incrementada em peg_ch e decrementada em dev_cho
Iinha é incrementada em peg_ch O * /

{
tamanho = 0;
if (qh=='#r) flag_dirpre=l;
saida.inicio = offset;
saida.linha = linha;
saida.labelftamanho] = chi
saida. label [++tamanho] ='\0' ;
bsignific = FALSE;
/* Condição para o conjunto de caracteres com problema */
/* if (ch==t*t¡ flag2_lex = L; */

Ì

void a2 (void)
/* Incrementa cadeia de caracteres de um identificador ou palavra reservada */
/* Incrementa tamanho * /
{
if (tamanho < TAÌ,ILEX) t

saida. label Itamanho] =sþ;
++tamanhoi
saida. Iabel Itamanho] =' \0' ;

)
else

++tamanho;
)

void a3 (void)
/* Reconhece diretiva de pré-processamento ou definição de tipo ou
identificador ou palavra reservada *,/
/* Devolve slmbolo lido * /
/* calcula3osicao ( ) : está em GRAVAI,I e calcula os valores das variáveis
globais ini_token, lin_token, comp_ant e comp_token */
{
int no_match=Li
char cadcarITAMLEXI;

strcpy (cadcar, saida. label) ;
if (f1ag_dirpre &&

(strcmp(cadcarr'USE") == 0 I I /*para Occam */
strcmp(cadcar,[include'r) == 0 ll
strcmp (cadcar, "define") == 0 I I

strcmp (cadcar, "undef") == 0 I I

strcmP (cadcar, "error") == 0 I I

strcmP (cadcar, "pragma") == 0 I I

strcmp (cadcar, "Iine") == 0 I I

strcmp (cadcar, "ifdef") == 0 I I

strcmp (cadcar, "ifndef") == 0 I I

strcmP (cadcar, "elif") == 0 I I

strcmp (cadcarr "endif") == 0) )

strcpy ( saida. classe, saida . label ) ;
else
if (pesq_tab(cadcar) != 0)

strcpy ( saida . classe, saida . Label ) ;
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else { 
tree tipo(raiz,cadcar,0,&no_match); 
if (Tno_match) 

strcpy(saida.classe,"TIPDEF"); 
else { 

strcpy(saida.classe,"IDENT"); 
flag_lex=1; 

flag_dirpre = O; 
saida.comp = tamanho; 
dev_ch(); 
calcula_posicao(); 

void a4(void) 
/* Reconhecimento de símbolo de tamanho 1 sem o correspondente alternativo de 
tamanho 2 */ 

saida.label[0]=ch; 
saida.label[1]='\0'; 
strcpy(saida.classe,saida.label); 
saida.inicio=offset; 
saida.linha=linha; 
saida.comp=1; 
calcula_posicao(); 
bsignific = FALSE; /* Occam */ 
flag_lex = 1; 

void a5(void) 
/* Reconhecimento de símbolo de tamanho 1 que tem símbolo alternativo de 
tamanho 2 e devolve símbolo lido a mais */ 

strcpy(saida.classe,saida.label); 
saída.comp=tamanho; 
dev_ch(); 
calcula_posicao(); 
flag_lex = 1; 

void a6(void) 
/* Reconhecimento de símbolo reservado de tamanho 2 

saida.label[tamanho] = ch; 
++tamanho; 
saida.label[tamanho] = 
strcpy(saida.classe,saida.label); 
saida.comp=tamanho; 
calcula_posicao(); 

void a7(void) 
/* Reconhecimento de constante numérica e devolve símbolo lido 

strcpy(saída.classe,"NUMERO"); 
saida.comp=tamanho; 
dev_ch(); 
calcula_posicao(); 
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flag_dirpre = 0i
flag_1ex=1;

Ì

void a8 (void)
/* Reconhecimento de constante tipo char * /
{
saida.comp = tamanhoi
strcpy ( saida. classe, 'CH¡\R" ) ;
calculaSosicao ( ) ;

l

void a9 (voi-d)
/* Reconhecimento de constante tipo string */
{
strcpy ( saida. classe, "STRINGII ) i
saida. comp=tamanho;
calcula3osicao ( ) ;

)

void al-O (void)
/* Reconhecimento de tokens de indentaçäo e desindentaçäo. Incrementa o valor
do novo nfvel de indentação a cada instante em que 1ê 2 brancos, calculando o
novo níve1 de indentação quando ler o primeiro caractere diferente de branco

{ int i, acr indenti

n indent = END MARKER,
it (poslinha I 2 == O)

n_indent = poslinha,/2;
acr indent = n i-ndent - n indent antt
dev-ch ( ) ;
bsignific = FAT.SEi
if (acr_indent == 1) {

strcpy ( saida. label, "ATIND" ) ;
strcpy ( saida . classe, saida. l-abel ) ;
saida.inicio = offset,.
saida.comp = 0;
saida.Iinha = Iinha;
calculaSosicao ( ) ;

)
else if (acr_indent < 0) {

strcpy ( saida. Iabelr "DESIND" ) i
strcpy ( saida . classe, saida. label ) ;
saida.inicio = offset;
saida.comp = 0'
calcula3osicao ( ) ;
frente : 0;
fundo = -acr indent - l-;
for (i = 0; f < fundo; i++) {

sÈrcpy(fila_tokens Ii] .1abel, "DESIND") ;
strcpy (fila_tokens Ii] .classer "DESIND'i) ;
fila tokenslil.inicio = offset;
filaltokens [i] .comp = 0;
fila tokenstil.Iinha = linha;

Ì-
calcuJ-aSosicao ( ) ;

Ì
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else if (acr_indent == 0)
strcpy(saida. Iabel, "\0") i

else
error(rr fndentaçäo") ;

Ì

void all (void)
/* Continuaçäo de cadeia de caracteres em outra linha */
{ int i, acr indenti

n indenÈ = END I"IARKER;
if (poslinha 82 =- O)

n_j-ndent = poslinha/2;
acr indenÈ = n indent - n indent ant;
bsiÇnific = FAT.-SE;
if (acr_indent != 1)

error("Indentaçäo") ;
)

void al-2 (void)
/* Zera o valor do novo nivel de indentação e habilita leitura de brancos
tornar-se relevante para determinar nível de indentação */
{

poslinha = 0;
bsignific = TRUE;
n_i-ndent_ant = n_indent;

Ì

void a13 (void)
/* Conta brancos significativos para a indentação */
{
if (bsignific == TRUE)

++poslinha;
if (n*indent_ant )= 1)
{

peg_ch ( ) ;
if(ch !=' ')

if (poslinha I 2 == 0)
if( (n_indent_ant == poslinha/2) )

t
I = s = 0i
saida. classe [ 0] =EOF;
saida. classe [1] =' \0' ;

Ì
dev ch0;

void a14 (void)
{

dev_ch ( ) ;
l



Apêndice C. Rotinas Semânticas do Analisador
Sintático de Occam

Neste apêndice eúbe-se a listagem de ROTSEM.C, que contém as rotinas semânticas do analisador

sintático que faz a tradução de Occam para a LIConc. Algumas rotinas novas foram criadas para o

tratamento de Occam. É o caso das rotinas semânticas que têm números entre 45 e 56. ROTSEM.C

é apresentado em C.l.

Muitas chamadas são feitas à função srava ti- O, que também sofreu modificações. O

código dessa função está no arquivo GRAVALI.C e será listado emC.2.

C.1. Listagem do arquivo ROTSEM.C

/* x o t s e m . c */

#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio. h>
<string. h>
ttutil . htt
nhli. hil
tttabelas. htt
"hparserg. htt

/* variáveis Globa:-s */
extern rILE * arqfonte;
extern struct tableout saida;
extern int comp_token, comp_ant;
extern int lin token;
extern long i-ni token,'
extern long ant_token¡ /* posição do token anterior */
extern int poslinha;
extern int seqt
extern int cond;
extern int pred;
extern int attfor i /* número do alt e do altfor */
extern struct _numramo numal-t [MA)(NML] ; /* número do ramo paralelo do al-t

ou al-tfor */
extern int al-t ni-vel; /* nivel do ramo aLE * /
extern int staãk altlt4AltNrvELl r /* utilizado para o final do Arr*/
exÈern int ialt; /* indice da pilha do ALT */

extern int parfor; /* nrlmero do par e do parfor */
extern struct numramo nr¡mpar[¡4Ð(NIVEL];/* número do ramo parale]-o do parfor
*/
extern int par*nivel; /* nivel do ramo par */
extern int stackjar[MA]NIvEll; / * utifizado para o FIMPAR */
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extern int ipar;
extern int dirpar;

/* indice da pilha do PAR */
/* uLLLLzado em I do PAR */

extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern
extern

FILE *argli;
int flag_vazio;
char label[];
int flag_typedef;
char ch;
int pilha_grava 1i;
struct cabeca *list;
int linha;
long offset;
flag_dirpre;
struct no_tipdef *ralzi

void rotl_sem(l /* escreve <dcl> */
{
grava_li (L, TTSDCL');

flag_typedef=0;
)

void rot2_sem0 /* escreve <dcl> em definição de função */
{
if (strcmp(saida.classer";") != 0) {

comp_token=comp_ant;
grava_Ii ( l-, "$DCL" ) i
calcula3osicao ( ) ;

l
l

void rot3_semo
{
grava l-i(1,"{")i

)

/* escreve <l> */

void rot _sem() /* escreve <l> */
{
grava l-5-(1,"l")i

)

voíd rotS_sem(l /* armazena possível labeL */
{
strcpy ( label, saida . l-abel ) ;

l

void rot6_sem0 /* escreve <rotc-atm) *,/
t

grava li (1, "$ROTC");
)

void rotT sem(l /* escreve (rotd-atm) */
{
grava_li ( l-r "$RoTDrr ) ;

l

void rotS_sem(', /* escreve 1s) */
{
grava li (2, "$St') ;
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void rotg_sem0 /* escreve <if-atm> *,/
{
grava_li ( 1, "SrF" ) i

)

void rotlO_semo
{
grava Ii (3, tt$Ctt) ;
pred = 1;

)

/* escreve (cond-aEm> */

void rotLl_sem0 /* escreve (else-atm) *,/
{
grava_li (L,'$ELSE") ,

)

void rot12_sem() /* escreve (case-atm) */
t
grava li (1, rr$cASErr);

Ì

void rot13_semo
{
grava li (1, "Scc") t

)

/* escreve <case-cond-atm> */

void rot14_sem(l /* escreve (while*attr.> */
t
grava li (1, "$!ûHILE");

l

void rotlS_semo
{
grava li (3, "$C") i
pred = 1;

l

/* escreve (cond-while-atm> */

void rot16_sem0 /* escreve (repeat-atm) */
t
grav¡ li (l-, "$REPEAT");

l

void rot17_sem(l /* escreve <until-atm> */
t
grava li (1, r$UNTIL') t

)

void rotl8_semo
t

/* escreve (cond-until-atm> */
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gravâ Ij- (3, "$NC[) i
pred = 1;

l

void rot19_sem() /* escreve (for-atm> */
{
grava li (1, nSFoRtr),

l

void rot2O_sem() /* escreve <s> em <tox> */
{
if (f1ag_vazio == 1)

ini token = comp_token = lin_token = 0;
else {-

flag_vazio = li
comp_token=comp_anÈ;

)
grava li (2, "$stt) ;
calcula3osicao ( ) ,'

l

void rot2l_sem(, /* escreve <cond-for-atm> *,/
{
if (flag_vazio == 1)

ini token = comp_token = Iin_token = 0;
else

flag_vazio = li
grava li (3, tt$C") i
pred = 1;

l

void rot22_sem(, /* reset flag de item inexistente */
{
flag_vazio = 0i

)

void rot23_sem(l /* escreve <gogo> */
{
grava li (1, "$GOEo");

)

void rot24_sem(, /* escreve
{
grav¡_'li(Lrlabel);

)

void rot2S_sem(l /* escreve
{
grava li (1, tr$CONTINUE");

l

void rot26_sem(l /* escreve
{
grava Ii- (1r "$BREAK");

l

void rot27_sem(', /* escreve
{

<label> */

<continue) */

<break> */

(return) */
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grava li (1,'SRETURN") ;

void rot28_semo
{
++pred;

Ì

void rot29_semo
t
flag_tlpedef = 1i

)

/* incrementa somador de predi-cados */

/* seta fJ.ag_tlpedef * /

void rot3O_sem0 /* escreve <dir> */
{
comp_token=comp_anti
/* grava_li (L, "$DfR"¡ ; *7
grava li (1, "SDCLtt) i
calculaSosicao ( ) ;

)

void rot31_sem() /* devolve caracter '8' */
{
ch=tßti
dev_ch ( ) ;

Ì

void rot32_sem() /* seta flag_nostoreli *,/
{
pilha_grava li += li

Ì

void rot33_semo /* reseta flag_nostoreli */
{
pilha_grava li -= Lì

)

void rot34_sem(, /* expande tipos definidos em include */
{
FILE *save fonte = arqfonte;
char *s = said-.labe1+L,

fonte ITA]4LEXI ;
int i =0,

save linha = linha,
save_comp = comp_token,

save lin token = lin token;
long save_inl toFen = ini_to-ken,

save offset = offseti

pilha_grava Ii += L;
for (i*s!=r\ttr-i++, s++)
* (fonte+i)=*s;

fonte Ii] = '\0'i
arqfonte=fabre (fonte, "rb") i
linha = Lì
yylex ( ) ;
if (parser (list,VERDADEIRo) ==Ir'Sftþ¡lpElRo e& saida. classe[1]

printf("* * Arquivo 8s expandido OK * *\ntt¡fonte),'
else

t\ot)
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printf("*** ERRO expandindo 8s, 8s 8d
*r**\¡tr, fonte, saida. l-abel, saida. tinha) ;
fclose (arqfonte) ;
arqfonte
pilha_grava_li -
offset
]-inha
comp_token
lin token
ini token

void rot38_semo
{
grava Ii (4, "{");

l

= save_fonte;

= save_offset;
= save linha;
= save comþ;
= save lin token;
= save-inÍ-token;

void rot3S_semo
t
flag_dirpre = 1i

l

void rot36_semo
{
ini_token = 0;

)

,/* seta flag de diretiva de pré-pocessamento */

/* elimina parênteses do comando for */

void rot37_semo
{
int nomatch=l;

/* inclui identificador na tabela de typedefs */

if ( (flag_typedef) && ( !strcmp(saida.classe, "IDENT") ) ) {
raiz=tree tipo (raiz, saida. labe1, flag_typedef , d,nomatch) ;
if ( tnomãtctr)
printf ("redefinicao de tipo --> 8s\n",saida.label) ;

Ì
)

void rot39 sem() /* */
{
grava li (5r "1") i
calcula3csicao O ;
grava li (1, wSELsEw) t

l
void rot4O_sem(l /* escreve (case-atm) */
t
grava li (1, "$cAsE");
grava li (4, "$cc") i

l

void rot4L_sem()
{

calcula3osicao ( ) ;
grava l-i(6,")")i

)

void rot42_semo
{

ini token=O;
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calculajosicao ( ) t
l

void rot43_semo /* */
{
grava_Ii ( 7, "SBREAK" ) ;

Ì

void rot44_sem0 /* */
{

calcula3osicao ( ) ,'

grava li (1, "$ROTD");
l

void rot S_sem() /* escreve <break>*/
{
calculaSosicao ( ) ;
grava_li ( l-6, "$BREAK" ) ;

l

void rot46_semO /* escreve (alt-atm> */
{
stack_alt [++ialt] = ++al-tfori
numalt[++a]t_nivell .n = 0;
comp_token = 3,'
grava Ii ( 8, "$Ar,T" ) t
calcula3osicao O ;
grava li-(16,"{")i

l

void rot4? semo /* escreve (guard) */

j-f (saida.linha > lin_token)
{

comp_token -= (saida.comp+poslinha+2),'
if ( ! strcmp (saida.1abel, "ATIND") )

comp_token++;
Ì
grava li (9, "$G");
if (saida.linha > lin_token)
{

cal-cula3osicao ( ) ;
l

void rot48_semo /* escreve <aLtfor> */
{
stack_alt[++ialt] = ++altfori
grava li (17, "$ALTFOR");
nurnalt¡++alt nivell .n = 0;

void rot49_sem0 /* escreve (parfor) */
{
stackSarIipar++] = ++parfori
grava_li (18, "$pE.oR") i
nr¡mpar[++par_nivel] .n = 0;
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void rotsO_sem(') /* escreve <I> */
{
grava li (11, "9I") i
dirpar=L;
ini token = ant token;

void rotS1_sem() /* escreve <fimparfor> */
{
grava li (12, "SFp") t
par_nivel--;

)

void rot52_sem0 /* escreve <p> */
{
stack3arIipar++1 = ++parfor;
numparl++par_nivel] .n = 0i
numparlpar_nivell .pos = fte]l- (arqli);
comp_token = 3i
grava_Ii (L3, "gP");

)

void rot53_semo /* escreve (fimpar> e quant. de ramos paralelos */
{
long curSos;
curjos = ftel1 (arqli);
fseek { arqli, numpar [par_nivel ] . pos, SEEK_SET ) t
fprintf (argli, "Sp(8.02d) ", --numparlpar nivell.n);
calcula3osicao ( ) ;
grava_li ( L2, t'$FP" ) ;
par_nivel--;

)

void rot54_semo /* escreve (ss) */
t
if (saida.linha > Iin_token)

comp_token -= (saida.comp+poslinha+2) ;

if ( ! strcmp ( saida. classe, "DESIND" ) )

{
comp_tokett -= poslinha + (comp Lokenà2 ? 2
ini_token ++;

l

grava_li ( l-4, "9SS" ) ;
if(saida.linha > lin token)
(-

calcula3osicao ( ) ;
l

l

void rot55_semfl /* escreve <fimalt> */
t
ini token = ant_token+comp_token;
graîa_li(16,")"f;

1);
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--ialt;
a1t nivel--;

void rot56_sem0 /* escreve (case-atm> do IF */
{
comp_tokert = 2i
grava_Ii (1, "ScAsE") t
ini_token = ant_token+comp_token;
comp_token = 0;
grava li (1, "Scc");
calcula3osicao ( ) ;
ini_token++;
grava Ii(1r"{");

l

void rot57_sem0 /* escreve <I> */
{
ini token = ant_token+comp_token;
graîa_Ii(15,"Ì"f;

)

void rotS8_sem() /* escreve <case-cond-atm> */
{
grava_li (16, "$cc");

)

void rot59_sem0 /* escreve (for-atm) */
t
int save_comp_token = comp_t,oken;
comp_token -= saida.comp;
grava_li (1, "SFoR") t
comp_token = save_comp_token;

l

void rot60_semo
{
comp_t.oken = 3;
grava_Ii(1,"{")

)

/* escreve <{> do SEQ */

void rot61_sem() /* escreve <s> */
t
if ( ! strcmp ( saida. classe, "DESINDI ) )

{
comp_toke¡ -= poslinha + (comp_tokene"2 ? 2
ini_token++;

)
if(saida.linha > lin token)
t-

comp_token -= (saida.comp+poslinha+2) ;
if ( ! strcmp ( saida. label, "ATTND" ) )

comp_token+=2i
)
grava li (2, "$St');
if(saida.linha > Iin token)
{

t);
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calculaJosicao ( ) ,
]

)
void rot62_sem() /* escreve <rotc-atm) */
{
if (saida. linha > Iin_Èoken)
{

comp_token -= (saida.comp+poslinha+2) ;
if ( ! strcmp (saida. label, "ATIND") )

comp_token+=2i
Ì
grava li (1, "$RoTc");
if (saida.linha > Iin_token)
t

calculaSosicao ( ) ;
)

)

void rot63_semo /* escreve <rotd-atm> */
{
grava_]i (1, "SRoTD") i

l
void roÈ64_semo /* escreve <{> do CASE */
{
ini_token = ant_token+comp_token;
grava_Ii (16, "{ ") i

)
void rot65_semo
t
calcula3osicao O ;
ini token++;

/* ajusta posicao apos ler um (rotd-atm> do IE */

C.2. Listagem do Arquivo GRAVALI.C
/* g r a v a I i . c */

#include <stdio.h>

#include "rrtil . h"
#include 'lLabe1as. h"
#include rhli.h"
extern struct tableout saida;
extern FILE *arqlit
extern long ini_token;
extern long ant_token, /* posição do token anterior */
ext,ern int comp_token, comp_ant;
extern int lin token;
extern int seq;
extern int pred;
extern int cond;
extern int guard;
extern int pilha_grava 1i;
extern int altfor;
extern struct _numramo numalt []4A](NMLI ,

/* número do ramo paraJ"elo do a1t ou altfor */
extern int a1t nive]-,' /* nivel do ramo aLt */
extern int staõk_altlMAlNrvEr,l; /* utilizado para o final do ALT */
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extern

extern
extern

extern
extern
extern
extern

int ialt; /* indice da pitha do ALT */

int parfor;
struct _numramo numpar [I.4Ð(NfVEL] ;

/* nrlmero do ramo paralelo do parfor */
int par_nivef; /* nivel do ramo par */
int stack3ar[l"fA)(NMI,] t /* utilizado para o FIMPAR */
int ipar; /* indice da pilha do PAR */
int sinc; /* sequencia do comando de

sincronizacao no programa fonte */

void grava li(int argrchar *s)
{
void calcula3osicao O ;

if ( !pilha_grava_Ii) {
switch (arg) {

case 1:
fprintf (arqJ-i,"8-10s 3Id 86d 86d\n",s,

j-ni_token, comp_token, lin_token ) ;
break;

case 2:
fprintf (arqli, "tst0.2d 81d 86d 86d\n", s, seq++,

ini_token, comp_token, lin_token ) ;
break;

case 3:
fprintf (arqli,"ås(8.02d)20.2d 81d 86d 86d\n", s, pred, cond++,

ini_token, comp_token, lin_token) ;
break;

case 4:
calcula3osicao ( ) ,'

fprintf (arqlir"8-10s ?ld 86d 86d\n"rs, ini token+saida.comp,
0,lin token) ;

break;
case 5:

fprinÈf (arqli,"8-LOs 81d ?6d 86d\n",s,ini token,0,lin Èoken);
break;

case 6:
fprintf (arqIi,"?-10s ?ld 86d ?6d\n",s,saida.inicio - 2 , 0,

Iin token);
break;

case 7:
fprintf (arq1i, "8-10s 8ld 86d 86d\n", sr 0l,0, l-in_token) ;
break;

case 8:
fprintf (arqli, "8s80.2d ?ld 86d ?6d\n",s,stack al-tlialtl,

ini_token, comp_token, lÍn_token ),'
break;

case 9:
fprintf (arqlj-, "8s (8.02d) 80.2d 81d 86d 86d\n", s,

++numaltIalt_nivel] .n, stack_alt Iia1t], ini_token, comp_token,
lin token);

break;

case L0:
fprintf (arqIi,"?s80.2d 8ld 86d 36d\,¡",s,stack3arIipar-1],

ini token, comp_token, lin_token) ;
break;
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case l-l-:
fprintf (arqli, "8s (t.02d) 20.2d 81d 36d t6d\n", s,

++numpar[par_nive1] .n, stack3arlipar-l1, ini_token, 0,
lin token);

break;

case 12:
fprintf (arq1i, "8s80.2d 8ld 86d 86d\n", s, stack3ar [--ipar] ,

ini tokenr 0, lin token) ;
break;

case 13:
fprintf (arqli,"8s(8.02d120.2d 8Id 86d 86d\n", s, O,

stack3ar Iipar-l] , ini_token, comp_token, lin_token) ;
break;

case L4:
fprintf (arq1i,t!8s80.2d 8ld C6d 86d\n",s,sinc++,

ini_token, comp_token, lin_token ) ;
break;

case 15:
fprintf (arq1ir"t-10s åld 86d 86d\n"rsrini token,0,lin token);
break;

case 16:
fprintf (arqli, "?-10s 81d 86d 86d\n", s, ini tokenr 0r 0) ;
break;

case17:
fprintf (arqlí,"8så0.2d 8Id 86d å6d\n",s,stack altIialt],

ini_token, comp_token, 1in_token) ;
break;

case 18:
fprinÈf (arqli, "8st0.2d 8ld 86d å6d\n", s, stack3ar Iipar-1-] ,

ini token, comp_token, Iin_token) ;
break;

default:
printf ('erro nos

l
ant token = ini t,oken;
ini token = 0i

argumentos de grava li\n");

void calcula3osicao (void)
{
if (ini_token == 0) {

ini token=saida. inicio;
1in-token=saida . Ii-nha ;

)-
comp_ant=comp_token;
comp_token= ( (int) ( saida. inici-o-ini_token) ) +saida. comp;

)



Apêndice D. Um Exemplo Completo

Neste apêndice ilustra-se com um exemplo as diretrizes para a aplicação dos modelos de fluxo de

controle, de fluxo de dados e de instrumentação para programas Occam.

Um processo foi codificado, como se vê no exemplo abaixo. A seguir, tem-se o mapeamento

desse exemplo para aLIConc, obtido com a execução do módulo implementado neste trabalho de

mestrado. O fluxo de controle é representado pelo grafo de processo. Aos nós do grafo de processo

são associadas definições de variáveis, que são listadas logo a seguir. Por fim, é exibido o programa

instrumentado.

O Exemplo

--:::F paralelo.tsr
#USE strearnio
rNT i,j,k,1,m,n,p:
SEQ

lrmrn := 0r0r0
PAR

i := 0
PAR

j := l_

l- := I*1
m:=m+1
PAR

PAR
k := 4
n := n+2

p := 10
p := m+n
PAR

n := i - j
PAR

m := p+n
I := k*k
j := j+1

ss.write.nl (screen)
ss.write.int (screen, I
ss.write.int (screen, m
ss.write. int (screen, n
ss.write. int, (screen, p

4
4
4
4
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Versão em LIConc

9ocr,
9DCI,
{
$s0 1
9P(04)01
9r ( 01) 0r.
ss02
9r (02) 01
$P(02)02
9r (0L) 02
$s03
sr (02) 02
$so4
9FPO2
$r (03) 0L
9so5
sr (04) 01
$P(02)03
9r (01) 03
$P(02)04
9r (01) o4
$so6
$r (02) o4
$so7
SFPO4
9r(02)03
SsoB
9FPO3
$FPO1
ss09
sP(02)os
$r (01) os
Sslo
$r (02) os
sP(02)06
$r (01) o6
$s1l-
$r (02) o6
Ss12
$FPo6
9rP05
$s13
$s14
$sL5
Ss16
9s1-7
)

22
37
57
64
82
91_

9t
103
L03
114
LL4
L28
]-29
L4L
L42
L42
157
157
l_68
168
181
l_8 l_

t97
L98
2L2
2L3
2L4
223
223
224
236
245
245
26t
26L
272
272
288
289
299
299
300
323
354
385
4L6
443

13
18

2
3
4
5
6
7
7
I
I
9
9

10
l_0
10
11
11
L2
t2
13
l_3
L4
L4
l_5
L5
15
L6
L6
L6
L7
L7
18
19
19
20
20
2t
2I
22
22
22
23
23
24
25
26
27
27

3
L4

3
0
6

0
3
0
6
0
7
0
0
9
0
3
0
3
0
6
0
7
0
0
7
0
0
I
3
0

10
0
3
0
I
0
'l
0
0

19
27
27
27
21

0



L32

Figura C.1. Grafo de Processo

Diretrizes para Construção do Grafo Def

Abaixo são relacionados os nós do grafo de processo em que ocorrem definições de variáveis e

quais são as variáveis definidas nesses nós.

Variáveis Definidas

nrltl,

i
j
I

m

k

h

p

p

n

m

I

J

Nó

I

3

5

6

8

tl
t2
t4
t7

l9
2t
),
23



Versão Instrumentada 

paralelo.tsr 
#USE streamio 
INT i,j,k,l,m,n,p: 
SEQ 

ponta.de.prova(1) 
1,m,n := 0,0,0 

..ponta.de.prova(2) 
PAR 

SEQ 
ponta.de.prova(3) 
i := O 

SEQ 
ponta.de.prova(4) 
PAR 

SEQ 
ponta.de.prova(5) 
j := 1 

SEQ 
ponta.de.prova(6) 
1 := 1+1 

ponta.de.prova(7) 
SEQ 

ponta.de.prova(8) 
m := m +1 

SEQ 
ponta.de.prova(9) 
PAR 

SEQ 
ponta.de.prova(10) 
PAR 

SEQ 
ponta.de.prova(11) 
k := 4 

SEQ 
ponta.de.prova(12) 
n := n+2 

ponta.de.prova(13) 
SEQ 

ponta.de.prova(14) 
p := 10 

ponta.de.prova(15) 
ponta.de.prova(16) 
ponta.de.prova(17) 
p := m+n 
ponta.de.prova(18) 
PAR 

SEQ 
ponta.de.prova(19) 
n : i - j 
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SEQ 
ponta.de.prova(20) 
PAR 

SEQ 
ponta.de.prova(21) 
m := p+n 

SEQ 
ponta.de.prova(22) 
1 := k*k 

SEQ 
ponta.de.prova(23) 
j := j+1 

ponta.de.prova(24) 
ponta.de.prova(25) 
ponta.de.prova(26) 
ss.write.nl (screen) 
ss.write.int(screen, 1 , 4) 
ss.write.int(screen, m , 4) 
ss.write.int(screen, n , 4) 
ss.write.int(screen, p , 4) 
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