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RESUMO 

Este trabalho descreve a implementação do Protótipo de um Editor Sensível à 
Sintaxe (PEGSS). Nesta versão o Editor oferece a edição sensível à sintaxe para um 
subconjunto das linguagens Pascal, C e FORTRAN. Programas sintaticamente corretos são 
construídos através da requisição pelo usuário de gabaritos que correspondem aos 
comandos e pela descrição das expressões. 

É proposto um modo único de representação interna dos programas editados sob o 
contexto desse Editor. Assim, um conjunto de ferramentas pode beneficiar-se dessa forma 
de representação. Por exemplo, é permitido que programas escritos em um linguagem sejam 
obtidos em qualquer das outras linguagens contempladas pelo Editor. Além disso, pode ser 
efetuada a adição de novas linguagens pertencentes a um mesmo paradigma, pois a 
construção dessa representação interna prevê esta extensão. 

Neste trabalho são apresentadas as caracteristicas do PEGSS: a estrutura utilizada 
para a exibição dos seus programas, a representação interna destes programas, a 
manipulação das expressões e, finalmente, como foram especificados e implementados os 
módulos principais que compõem este Sistema. 





Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

1.1 - Caracterização do Problema. 

A falta de critérios para o desenvolvimento de software, a dificuldade em mantê-los 
e a incapacidade em atender a sua demanda têm contribuído muito para que a sua evolução 
passe por sérias dificuldades, na tentativa de acompanhar a evolução do "hardware". Estas 
dificuldades caracterizam a discutida "crise do software". 

Qualquer tentativa de solucionar esta crise deve proporcionar assistência prática a 
quem desenvolve software e melhorar a qualidade do software produto. Um caminho 
possível consiste em: adequar métodos para cada uma das fases do seu desenvolvimento; 
tornar disponíveis ferramentas para automatizar estes métodos; utilizar técnicas que 
assegurem a sua qualidade; e desenvolver mecanismos para coordenação, controle e 
gerenciamento. Com  isso, torna-se possível disciplinar o desenvolvimento de software. O 
estudo e o desenvolvimento destes métodos, técnicas e ferramentas constituem a disciplina 
denominada "Engenharia de Software" [Pre_87]. 

A Engenharia de Software tem como objetivo oferecer o suporte prático a quem 
desenvolve software e melhorar a qualidade do produto final. O suporte prático é 
proporcionado pelas ferramentas automatizadas, as quais auxiliam o usuário (analista e ou 
programador) no desenvolvimento de software, livrando-o de operações repetitivas, onde 
não existe o fator "criatividade". Promovendo, o máximo possível, a realização de tarefas 
"braçais" pelo próprio computador, permite-se ao usuário concentrar esforços em outras 
atividades mais "nobres". Exemplos dessas ferramentas são editores, compiladores e 
ligadores de módulos, usados desde que surgiram os computadores, e ferramentas que 
automatizam o emprego de métodos e metodologias. Com  o passar do tempo, começou-se 
a desejar que ferramentas utilizadas isoladamente pudessem constituir-se em uma só 
ferramenta, ou seja, integradas em um só Ambiente. 

Uma ferrramenta que integra o editor com todos os recursos necessários à geração 
de códigos - o compilador, o ligador de módulos, o gerenciador de bibliotecas e o 
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no Modelo de Representação de Objetos (MRO) [Tra_86] [Tra_88] [Bia_92]. Assim, foi 
possível alcançar um dos objetivos deste trabalho, qual seja o de validar a base de dados 
GEO em aplicações de Engenharia de Software. Além desse, foram também objetivos deste 
trabalho: investigar os requisitos necessários para a implementação de recursos de edição, 
dirigido pela sintaxe; e verificar a capacidade de suportar, de forma homogênea, múltiplas 
linguagens de um mesmo paradigma. 

A disponibilidade de uma forma única de representação em alto nível de um 
programa, comum a diversas linguagens, e armazenado em uma base de dados, facilita 
muito a criação de um ambiente integrado, com um conjunto extenso de ferramentas de 
análise e manipulação de programas. 

Este trabalho desenvolveu esta forma de representação genérica, bem como teve 
implementado um Editor para a tradução de programas escritos em C, Pascal e 
FORTRAN, o qual tanto converte programas escritos numa dessas linguagens para a 
representação genérica, quanto converte da representação genérica para uma dessas 
linguagens. O Editor foi construído de maneira modular para que possa ser futuramente 
expandido, para suportar outras linguagens com paradigmas semelhantes aos dessas. 

1.2 - Organização da Dissertação. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

• Capítulo 1: são apresentadas as idéias que motivaram o desenvolvimento desta 
dissertação, bem como a sua organização; 

• Capítulo 2: são apresentados os pontos relevantes do estudo bibliográfico 
realizado como subsídeos para o desenvolvimento deste trabalho, e 
mostram-se outras ferramentas sendo desenvolvidas na área; 
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2.2 - Conceitos Utilizados pelos Ambientes Orientados para a Estrutura. 

Os conceitos [Pin 91] que são frequentemente citados na sub-seção que segue são: 

• sintaxe concreta: é a representação das estruturas sintáticas de uma linguagem, 
necessária para a exibição de programas escritos nesta linguagem. 

• Árvore de sintaxe abstrata: é a estrutura de dados utilizada como forma 
intermediária de representação de programas. 

• Sintaxe abstrata: descreve a representação interna da árvore de sintaxe abstrata. 

• Sintaxe léxica: descreve os ítens da linguagem. 

• Semântica estática: verifica a consistência da estrutura de dados definidas no 
programa, isto é, verificação de tipos, regras de escopo, etc. 

• Semântica dinâmica: verifica a consistência dos relacionamentos entre as estruturas 
definidas para o programa. 

• "Unparsing": transformação das informações armazenadas na árvore de sintaxe 
abstrata em um programa legível a ser exibido no vídeo. "Unparser" é o 
procedimento que efetua esta transformação. 

• A gramática de atributos proporciona tanto a incorporação de atributos pelos 
símbolos não terminais, quanto as regras semânticas proporcionadas por 
produções em uma gramática livre de contexto. Os tipos de atributos são: 

• atributos herdados: são baseados nos atributos dos ancestrais do nó não 
terminal; 

• atributos sintetizados: são baseados nos atributos dos nós descendentes do 
nó não terminal. 
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if X>0 then P(X,A[Y,Z)) 	 n = 2 
begin 

end 

if X>0 then P(X,A[Y,Z]) 
else begin 

# ; # 
end 

if X>0 then P(X,A[Y,Z]) 
else begin 

Y := Y * 2; 
X := O 
end 

n = 3 

n = 4 

• Procedimentos que permitem mostrar no vídeo o texto de um programa, 
realçando, através de contraste luminoso, partes interessantes para o usuário, 
como suas declarações e identificadores. 

• Procedimentos que introduzem e atualizam nós de comentários na representação 
abstrata. Programas avaliadores especiais podem, posteriormente, produzir 
comentários estruturados para documentação. 

A linguagem de manipulação de árvore MENTOL. 

O MENTOR possui uma linguagem denominada MENTOL que permite ao usuário 
comunicar-se com o ambiente. Através de seus comandos é possível mostrar, inserir, 
eliminar nós de uma árvore, executar e depurar programas. Por exemplo, para mostrar o 
programa P da Figura 2.1 através do nível 1 de detalhe basta descrever o seguinte comando: 
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if ( ffi3ndiclio ) 
then comando 
elas comando 

O cursor ficará posicionado no Inicio da palavra "condição". Esta posição é 
denominada lugar de inserção, e o editor ficará esperando que o usuário digite 
adequadamente uma expressão booleana ("condição"). Após a introdução da expressão o 
usuário poderá passar para os outros lugares de inserção do tipo "comando", para que se 
possa continuar a construção do programa. Assim sendo, o usuário fica livre de detalhes 
sintáticos da linguagem, pois só lhe será permitido digitar uma instrução do tipo "condição" 
quando o cursor estiver posicionado no primeiro lugar de inserção desta estrutura (qualquer 
tentativa de digitar algo diferente resultará em erro) e, com os gabaritos, o usuário não 
comete erros que surgiriam eventualmente ao ter que digitar livremente as estruturas da 
linguagem. 

O editor do CPS é híbrido, ou seja, manipula estruturas de dados do tipo árvore e 
do tipo texto. Os gabaritos são oferecidos através de comandos, enquanto as expressões e 
comandos de atribuição devem ser descritas digitando-se caractere por caractere. Os erros 
digitados pelo usuário são detectados imediatamente, pois um analisador sintático é 
requisitado pelo editor à cada frase digitada. 

Recursos de depuração também são sensíveis à sintaxe. Quando o usuário requisita 
o "tracing" para a execução, o cursor acompanha no vídeo as respectivas instruções do 
código fonte. Quando requisita o "single-stepping", o usuário controla a execução de acordo 
com a estrutura hierárquica dos gabaritos do programa. 

Implementação: 
A representação interna dos arquivos do Synthesizer é em forma de árvore, onde 

os nós são gabaritos ou frases. Os nós são de comprimento variável, compostos por três 
partes: 



continuação 
1 1 	 

extensão 	 código 
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• Extensão: identifica o tipo de nó e contém informações para mostrá-lo. 
• Código: contém códigos interpretáveis, ou seja, códigos que serão executados por 

um interpretador. 
• Continuação: contém um desvio para o próximo código. 

Como exemplo mostra-se a seguir como fica a representação interna do gabarito 
"if-then-else": 

if ( condição ) 
then comando 
cise comando 

do nó 
anterior 

para o próx. 
nó 

I
IF parado pula 2 se falso parado pula 1 parado cont. 

lugares de inserção não preenchidos 

No exemplo acima, os lugares de inserção não foram preenchidos, portanto seus 
respectivos códigos interpretáveis devem indicar o não preenchimento para o interpretador. 

Preenchendo os lugares de inserção com a condição k >0 e o segundo comando com 
write°, a estrutura fica: 







Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 	 17 

concreta), a semântica de cada frase e o gabarito da linguagem desejada. Estas informações 
são especificadas através da SSL ("Synthesizer Specification Language"). 

2.5 - Projeto GANDALF. 

O objetivo do Projeto GANDALF [Amb_85] [EUS] [Kai_85] [Not_85] [Hab_86] 
é a produção, através da geração semi-automática, de ambientes de desenvolvimento de 
software que integrem as noções de ambiente de programação e de desenvolvimento de 
sistemas [Hab 86]. Estes ambientes têm características em comum, tais como: 

• Integração: uma Base de Dados comum permite o compartilhamento de 
conhecimento entre as tarefas em um ambiente de desenvolvimento de 
software Gandalf. 

• Interface interativa com o usuário: a comunicação entre os Ambientes Gandalf e 
seus usuários é feita através de interfaces interativas. Por exemplo, se durante 
a edição de um programa o usuário tentar utilizar uma variável não 
declarada, o sistema emitirá uma mensagem, avisando-o do possível erro. 

• Uniformidade: a uniformidade e consistência da interface entre todas as 
ferramentas reduz o freqüente aumento do custo ao serem introduzidas novas 
tarefas, e o tempo dispensado no treinamento de novos usuários. 

• Estado bem definido do sistema: os Ambientes Gandalf incorporam informações 
que descrevem o estado do sistema de software que está sendo desenvolvido. 

Além destas características gerais os Ambientes de Programação e de 
Desenvolvimento de Software Gandalf possuem características particulares. Os Ambientes 
de Programação Gandalf são Sistemas de Edição Orientados para Linguagem que suportam 
depuração ao nível fonte e interpretação ou compilação incremental. Também são 
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Construção dos Editores: 

Para contruir um editor, o implementador deve entrar com a descrição da sintaxe 
abstrata, da sintaxe concreta e os nomes das rotinas de ação. 

• Sintaxe abstrata: descreve os operadores (terminais e não-terminais) e classes. 
Estas indicam um conjunto de operadores que podem substituir um lugar de 
inserção em particular. Por exemplo: 

WHILE = % bool-exp % comando 
% bool—exp = ID 1 TRUE 1 FALSE 1 LSS 1 LEQ 	EQL 1 NEQ 
% comando = ASSIGN IF 1 FOR 1 WHILE 1 RETURN 

onde o lugar de inserção "% comando" pode ser substituído por um dos 
operadores entre o ASSIGN, IF, FOR, WHILE ou RETURN. 

• Sintaxe concreta: descreve o modo pelo qual cada operador terá sua 
representação na saída. Por exemplo, 

"WHILE = while @1 do @N @2" 

onde @1 e @2 indicam os filhos do operador WHILE e @N a inserção de 
uma nova linha na saída. Esta saída é feita pelo "unparser" que percorre a 
árvore sintática transformando em representação textual. 

• Rotinas de ação: são procedimentos que permitem ao usuário fazer modificações 
no ambiente corrente, tal como criar, apagar ou modificar um nó da árvore. 
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2.5.2 - Ambientes GANDALF. 

Entre os ambientes Gandalf implementados descreveremos três: Protótipo Gandalf 
(GP), Projeto GNOME e SMILE. É importante ressaltar que o GP e o GNOME foram 
implementados como um editor ALOE. 

2.52.1 - PROTÓTIPO GANDALF. 

Este ambiente suporta a fase de codificação, proporcionando auxílio na construção 
incremental de programas (compilação incremental e depuração ao nível fonte), controle 
de versões de sistemas e gerenciamento de projetos. 

Primeiramente focalizar-se-á o suporte do controle de versões de sistemas, 
descrevendo-se a estrutura para a descrição de sistemas usada no GP, a qual será retomada 
posteriormente para os outros dois tipos de suporte. 

Controle de Versões de Sistemas: 

O principal recurso utilizado para o controle de versões é a estrutura para descrição 
dos sistemas, cuja composição é análoga à usada em sistemas de arquivos. Caixas podem 
conter outras caixas e módulos, do mesmo modo que diretórios podem conter subdiretórios 
e arquivos. Os módulos contêm: uma interface, composta pelos seus recursos, e um conjunto 
de versões que a implementam de diferentes maneiras. Cada versão contém um conjunto 
de revisões que representam a atual implementação de um módulo. Assim, as alterações 
nos módulos feitas pelo programador e a composição do sistema serão incorporadas por 
esta estrutura. 

Um dos auxílios que o GP oferece para controle de versões de sistemas é estender 
a interface de um módulo. Por exemplo, supondo-se o módulo M com os recursos de 
interface (f,g), e se quisesse estendê-los para (f,g,h), sabendo-se que P1 é uma 
implementação de um programa para h, o novo módulo P com a interface contendo os 
recursos (f,g,h) definiria-se pela seguinte construção: 
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Portanto, como a atual implementação do Editor suporta as linguagens Pascal, C e 
FOR'TRAN existe um Esquema de Recuperação de Programas para cada uma destas 
linguagens. 

As informações manipuladas pelo Editor através da edição, armazenamento e 
recuperação de programas podem ser dividas em: 

• Descrição da Linguagem Abstrata (DLA) - esquema lógico da base de dados GEO 
utilizada pelo PEGSS, onde está especificada uma Construção Sintática Genérica 
para as linguagens por ele suportadas; 

• Esquemas de Recuperação de Programas - informações que permitem ao Editor 
obter a representação de um programa armazenado na base de dados de acordo com 
a linguagem corrente. Os esquemas para cada linguagem são denominados: Esquema 
de Recuperação de Programas na linguagem Pascal (ERPPas), Esquema de 
Recuperação de Programas na linguagem C (ERPC) e Esquema de Recuperação de 
Programas na linguagem FORTRAN. 

• Programas - informações de um programa escrito sob o controle do Editor, 
segundo a especificação da DLA. 

Cada uma destas informações é descrita mais detalhadamente nas sub-seções 
seguintes. 

5.4 - Apresentação da Descrição da Linguagem Abstrata 

A DLA foi concebida de modo que apenas as informações comuns às linguagens de 
uma estrutura sintática 	fossem armazenadas na base de dados e as informações 
particulares para cada linguagem da estrutura fossem obtidas, quando sob o seu contexto. 
Por outro lado, algumas informações representadas na DLA só têm sentido para algumas 
linguagens e não para as outras, cabendo ao Editor selecionar as informações da DLA 
referentes a uma linguagem, quando sob o seu contexto. 

Como já mencionado na seção 5.2, para a representação da DLA, foi utilizado o 
MRO, de acordo com o qual cada estrutura sintática é definida através de um tipo de 
objeto, e as estruturas, que podem estar a ela associadas são definidas por meio das suas 
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modalidades. Em um tipo de objeto pode estar representada toda uma classe sintática, 
sendo que as estruturas possíveis de serem descritas neste tipo de objeto definem esta 
classe. 

Para a representação da DLA foi utilizado o Diagrama de Representação de Objetos 
(DRO) e as figuras que a descrevem são encontradas no Apêndice B. As figuras estão 
dispostas em conjuntos que representam as estruturas sintáticas da DLA, relevantes para 
o Editor, quando sob o domínio de uma dada linguagem. Deste modo, nas Figuras Pascal-1 
até a Pascal-13 estão representadas as estruturas da DLA manipuladas pelo Editor, quando 
sob o contexto da linguagem Pascal; as Figuras C-1 até a C-13 contém as estruturas da 
DLA consideradas pelo Editor, quando sob o contexto da linguagem C; e as Figuras 
FORTRAN-1 até a FORTRAN-11 possuem representadas as estruturas da DLA tratadas 
pelo Editor, quando sob o contexto da linguagem FOR'TRAN. 

Nas sub-seções que seguem são apresentadas as estruturas das linguagens descritas 
na DLA e sua representação. 

5.4.1 - Estruturas de Controle de Fluxo. 

Cada estrutura de controle definida na DIA é representada pelo tipo de objeto 
"comando", sendo cada um dos subtipos "atrib", "case", "cham_sub", "do", "for", "goto", "gotoc", 
"ifa", "ifl", "ift", "ifte", "repeat" e "while" definido por diferentes atributos para o seu tipo de 
atributo "tipo", correspondendo a cada uma das estruturas. Logo, o tipo de objeto "comando" 
representa a classe sintática composta por todas as estrutura de controle de uma linguagem. 

A terminologia utilizada neste texto para referenciar uma estrutura sintática de 
controle associa a cada estrutura o subtipo do tipo de objeto "comando" utilizado na DIA 
para representá-la. Por exemplo, o nome da estrutura "if/then/else" é "ifte", como já foi 
utilizado na Figura 3.1a, 3.1b e no Capítulo anterior. 

A estrutura de controle denominada pelo Editor de "ifte" está representada na DLA, 
através do tipo de objeto "ifte". Este tipo de objeto está relacionado ao tipo de objeto 
"bloco" através das modalidades "executa caso v" e "executa_ caso_ f' e ao tipo de objeto _  
"condição" através da modalidade "verifica_cond", como pode ser visto nas Figuras Pascal-6, 
C-6 e FORTRAN-5. Cada uma destas modalidades define um conjunto de relacionamentos 
possíveis de serem efetuados entre a estrutura "ifte" e outras estruturas. Por exemplo, a 
estrutura "bloco" define a classe sintática composta por uma sequência de estruturas de 
controle que podem estar associadas ao "ifte", caso a condição seja verdadeira ou falsa. 
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Para uma estrutura desta armazenada na base de dados, o Editor determina sob 
quais linguagens ela poderá ser apresentada através do atributo que determina o seu 
subtipo. 

Figura 5.1: Representação da estrutura de controle "for" na DLA. 

A Figura 5.1 mostra como as informações sobre a estrutura "for" são representadas 
segundo a DLA. Nas Figuras Pascal-8, C-8 e FORTRAN-7 estão representadas informações 
desta estrutura relevantes ao Editor, quando sob o contexto das respectivas linguagens 
Pascal, C e FORTRAN. 

A estrutura de controle ''ifl" é representada, segundo a DLA, através do tipo de 
objeto "ifl". Esta estrutura tem a particularidade de efetuar o desvio condicional para apenas 
algumas estruturas de controle que são: o "gotoc", o "cham_sub", o "atrib" e o "goto". Esta 
restrição às possíveis estruturas que podem estar relacionadas à estrutura "ifl" é 
representada na DLA pelas modalidades "possui_cmd" ligando o tipo de objeto "ifl" com os 
tipos de objetos "gotoc", "cham_sub", "atrib" e "goto". As Figuras Pascal-7, C-7 e 
FORTRAN-8 mostram as informações na DLA da estrutura "ifl" de acordo com as 
estruturas equivalentes nas construções sintáticas das respectivas linguagens Pascal, C e 
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e, na linguagem Pascal, isto seria impossível. No segundo exemplo, a omissão da expressão 
inicial dificulta a determinação de uma estrutura que a represente nas outras linguagens. 
Para estes dois casos, assim como o exemplo anterior a estes dois, suas expressões pós-fixas 
genéricas armazenadas na base de dados, são obtidas diretamente das expressões descritas 
na estruturas, sem nenhuma alteração. 

d. forf: categoria definida para as estruturas "for" cujas expressões são representáveis apenas 
sob o contexto da linguagem FORTRAN. Suas expressões são caracterizadas por possuírem, 
como expressão de incremento, expressões que não representem constantes inteiras, pois, 
para expressões de incremento desta forma, não é possível, ao Editor, determinar a 
expressão de parada genérica. 

Um exemplo de estrutura "for" deste subtipo escrito sob o contexto da linguagem 
FORTRAN seria: 

do 10, i = c, a, d + e 
<bloco> 

10 continue 

As informações sobre esta estrutura que são armazenadas na base de dados: 

• expressão inicial: 
c # 8 # 

• expressão de parada: 
a 

• expressão de incremento: 
d e #1# 

• categoria: forf 

As estruturas deste subtipo terão suas expressões armazenadas na base de dados, na 
forma pós-fixa genérica, sem que, antes, suas expressões originais tenham sofrido 
modificações. Não é possível para o Editor, pelo menos no atual estágio, que se encontra 
implementado, determinar uma expressão de parada genérica, a partir de uma expressão 
de incremento, escrita desta forma. 















































































































(rotulo) (2) (atribuicao) CO2 

atrih_r: 

(1: é ; CO2 14 CO2 

CO2 H (lista expr.) 
	

CO2 

(comando) 
	

CO2 

CO2 : comando (cham_sub_r) 

 

CO2 (rotulo) (2) CO2 H 

  

(nome) 

(comando) CO2 

(bloco) (4) CO2 

@: for @ to @ CO2 CO2 14 (rotulo) (2) 

CO2 : comando (cham_sub_r) 

(expr.) (1) i-lkCO2 	(expr.) (2) CO2 

(comando) 
	

CO2 

CO2 : comando (atrib r) 

 

cham_sub_r: 

for,r: 





e: if (le(f) CO2 (rotulo)(2) CO2 (expr.)(3) CO2 

CO2 elseif 
(@ ) 0) 

CO2 (rotulo)(1) goto @ 
	

CO2 

(expr.)(3) CO2 

else CO2 

  

goto @ CO2 (rotu1o)(2) CO2 

goto @ ; CO2 (rotulo)(2) CO2 

CO2 : comando (ifa_t) 

ifl_r: 

      

 

(02 (rotulewj(02 „.: 41(condieW 

 

      

      

    

(comando)(1) (02 

    

CO2 : comando (ifl_r) 









real CO2 

char CO2 

boolean CO2 

CO1 comando (ifa ou ifa.r) 

CO2 : expressao (expr_aritm) 

C01 : comando (ift, ifte, repeat, while, do, ifl, 
ift_r, ifte r, repeat_r, while_r, 
do_r, ifl_rY 

CO2 	expressao (condicao) 

C01 tipo_de_dado (var ou param) 

CO2 : tipo_basico 

CO3 : ident_tipo_novo 

(expr.) (3) 
	

C01 

expressao 
	

CO2 

(condicao) 
	

C01 

expressao 
	

CO2 

identificador de tipo CO1 

integer 
	

CO2 

tipo definido pelo 
usuario 

CO3 












































































































