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RESUMO

GEORGE G. M. DOURADO. Contribuindo para a avaliação do teste de programas con-
correntes: uma abordagem usando benchmarks. 2015. 245 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências – Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação (ICMC/USP), São Carlos – SP.

O teste de programas concorrentes é uma atividade que envolve diferentes perspectivas. Uma
das mais conhecidas refere-se ao desenvolvimento de novos conhecimentos sobre critérios,
modelos e ferramentas de teste que auxiliem o testador nessa atividade. Outra perspectiva,
igualmente importante, porém, ainda incipiente, é a avaliação da atividade de teste de programas
concorrentes com relação à sua eficiência e eficácia para revelar defeitos de difícil detecção. O
projeto TestPar em desenvolvimento no ICMC/USP tem abordado essas duas perspectivas ao
longo dos últimos anos, onde novas tecnologias de teste vêm sendo desenvolvidas e avaliadas
sistematicamente. Este trabalho inseriu-se no contexto do projeto TestPar e teve por objetivo
principal contribuir para melhorar a avaliação da atividade de teste de programas concorrentes,
através do desenvolvimento de benchmarks específicos para este contexto. Essa avaliação
representa um desafio para a área de teste, sendo essencial a existência de benchmarks simples o
bastante para serem validados manualmente, se necessário, e complexos o bastante para exercitar
aspectos não triviais de comunicação e sincronização, encontrados de fato nos programas
concorrentes. Assim, neste trabalho de mestrado foram desenvolvidos benchmarks livres de
defeitos conhecidos e algumas versões de benchmarks com defeitos intencionalmente inseridos,
baseados em taxonomias de defeitos. Esses benchmarks seguiram uma série de características
bem definidas, contando ainda com uma documentação padronizada e completa. Os benchmarks
foram validados através da condução de estudos experimentais, do uso em diferentes projetos
de pesquisa e também com a verificação da sua aplicabilidade para fins educacionais. Os
resultados obtidos demonstram que os benchmarks atingiram os objetivos para os quais foram
propostos, gerando uma demanda controlada e qualificada sobre modelo, critérios e a ferramenta
de teste desenvolvidos no projeto TestPar. Os experimentos realizados permitiram destacar
pontos positivos e limitações desses artefatos. Outra aplicação dos benchmarks foi como recurso
educacional para o ensino em disciplinas como programação concorrente.

Palavras-chave: Benchmark, Teste de Programas Concorrentes, Modelos, Critérios, Ferramen-
tas, Java.





ABSTRACT

GEORGE G. M. DOURADO. Contribuindo para a avaliação do teste de programas con-
correntes: uma abordagem usando benchmarks. 2015. 245 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências – Ciências de Computação e Matemática Computacional) – Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação (ICMC/USP), São Carlos – SP.

The testing of concurrent programs is an activity that involves distinct perspectives. One of
the most known refers to the development of new knowledge about criteria, models and testing
tools to support this activity. Other perspective, as important as the first one and still incipient,
is the evaluation of the testing activity of concurrent programs with respect to its efficiency
and effectiveness in revealing errors hard to detect. The TestPar project under development at
ICMC/USP has addressed both these two perspectives over the past years, where new testing
technologies are being proposed and evaluated systematically. This project belongs to the context
of the TestPar project, aiming to improve the evaluation of the testing activity of concurrent
programs through the development of benchmarks specific for this context. This evaluation
represents a challenge to the testing area, which must consider benchmarks simple enough to
be validated manually, if necessary, but also complex enough to exercise not trivial aspects of
communication/synchronization, found in programs used indeed. Thus, in this work it were
developed bug-free benchmarks and some versions of faulty benchmarks with bugs inserted,
based on error taxonomies. These benchmarks followed a series of well-defined features,
including also a standardized and complete documentation. Benchmarks were validated by
means of diferent scenarios: experimental studies, their use by different on-going research
projects and also with the verification of their applicability for educational aims. The results
obtained show that our benchmarks have achieved their objectives, generating a controlled
and qualified demand on model, criteria and the tool developed under TestPar project. The
experiments reveal strengths and limitations of these artifacts. Benchmarks have been also used
as educational resources for the teaching of concurrent programs.

Key-words: Benchmark, Testing of Concurrent Programs, Model, Criteria, Tools, Java.
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1

CAPÍTULO

1
INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A programação concorrente tem sido fundamental para atender as expectativas da com-
putação de alto desempenho e distribuída. Ela está sendo aplicada em várias áreas, como em
servidores web, que devem ser capazes de manipular centenas de milhares de conexões concor-
rentes e atender dezenas de milhares de requisições por segundo (MARLOW, 2013), ou em data
centers em que a recuperação de informações pode ser feita de modo concorrente em operações
multiusuários (BERKA; HAGENAUER; VAJTERšIC, 2012), ou ainda em algoritmos numéricos
para resolver equações de sistemas lineares, métodos de álgebra linear paralelos usados em
mineração de dados, multiplicação de matrizes (TROBEC; VAJTERŠIC; ZINTERHOF, 2009),
dentre outros exemplos.

Entretanto, escrever programas de computador, seja ele sequencial ou concorrente, pode
ser uma atividade complexa, a depender das características de dimensionamento e propósito do
sistema. A construção de softwares depende, em grande parte, da habilidade, da interpretação
e da capacidade de execução das pessoas envolvidas na implementação do mesmo e, portanto,
está sujeito a enganos, mesmo com o uso de métodos e ferramentas de engenharia de software
especificamente desenvolvidas para minimizar tais enganos (DELAMARO; MALDONADO;
JINO, 2007).

Quando se trata de programas sequenciais essa dificuldade é reduzida (apesar de ainda
ser complexa), pois esse tipo de programa se caracteriza pela execução linear dos comandos
existentes em sua definição. Nesta categoria de programas, apenas uma instrução pode ser
executada em um dado instante e todos os acontecimentos são previsíveis, o que evidencia seu
comportamento determinístico (para execuções de um programa sequencial com um mesmo
conjunto de entrada deverá haver sempre o mesmo conjunto de saída).

Na abordagem de programas concorrentes novos desafios são inseridos, pois diferente-
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mente dos programas sequenciais, eles são compostos por diversas linhas de execução (processos
ou threads) que podem, inclusive, serem executadas em um mesmo instante de tempo em pro-
cessadores distintos. Tais threads são vistas como subconjuntos de programas sequenciais que
são executados de maneira independente e que podem interagir (comunicar e sincronizar), o que
torna o desenvolvimento de aplicações concorrentes mais complexo e, consequentemente, mais
propenso a ocorrências de defeitos.

Dada a complexidade da construção de software (concorrente ou não) e a provável ocor-
rência de defeitos em seu desenvolvimento, uma série de atividades conhecidas conjuntamente
por “Validação, Verificação e Teste” ou “VV&T” contribui para garantir que o modo de constru-
ção do software e o produto final em si estejam de acordo com o especificado (DELAMARO;
MALDONADO; JINO, 2007).

O Teste compreende uma das atividades da VV&T e é um dos tópicos que está altamente
relacionado à qualidade de software. No entanto, enquanto os modelos, critérios e ferramentas
para teste de programas sequenciais têm sido estudados ao longo dos anos e estão bem definidos,
o mesmo não ocorre com o teste de programas concorrentes, necessitando-se mais pesquisas
e estudos nesta área. Neste sentido, o Projeto TestPar vem sendo desenvolvido no Instituto
de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/USP), a fim de diminuir a defasagem de
conhecimento existente no teste de programas concorrentes.

O projeto TestPar investiga o teste de programas concorrentes de maneira abrangente,
considerando modelos, critérios e ferramentas de teste estrutural no contexto de aplicações
baseadas nos paradigmas de memória compartilhada e passagem de mensagem.

O modelo permite criar uma abstração do programa, geralmente como um grafo dirigido,
que tem como objetivo representar os fluxos de controle, de dados e sincronização dos sistemas
reais (PEZZÈ; YOUNG, 2009). Um critério indica se determinados níveis de cobertura de teste
são cumpridos, tais como cobertura de todos os comandos ou desvios de um programa, entre
outros. Os critérios também auxiliam na seleção de um conjunto menor de dados de teste, que
poderá revelar a maior quantidade de defeitos possíveis (DENVIR; HERMAN; WHITTY, 2012).
Por fim, a ferramenta é o que implementa o modelo, os critérios e demais artefatos, permitindo a
automatização de diversas partes da atividade de teste.

A ferramenta de teste de software ValiPar (SOUZA et al., 2008) desenvolvida no projeto
TestPar, apoia a aplicação dos modelos e critérios de teste de programas concorrentes baseados na
técnica estrutural que leva em consideração o código fonte do programa e seus elementos básicos
como fluxo de controle (instruções e desvios condicionais) e fluxo de dados (definição e uso de
variáveis). Há versões desta ferramenta instanciadas para o teste de programas concorrentes tanto
na abordagem de passagem de mensagem quanto para a de memória compartilhada. São repre-
sentantes do primeiro grupo as ferramentas ValiPVM (SOUZA et al., 2008), ValiMPI (HAUSEN;
VERGILIO, 2005) e ValiBPEL (ENDO et al., 2008) que testam programas concorrentes escritos
em PVM, MPI e BPEL, respectivamente. No segundo grupo está a ValiPThread (SARMANHO
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et al., 2008) que testa programas implementados em C/Pthread.

Recentemente foi desenvolvida uma nova versão da ValiPar que unifica os modelos de
passagem de mensagem e memória compartilhada (SOUZA et al., 2013). Esta nova versão
da ferramenta prevê a modularização de diversas atividades desenvolvidas durante a atividade
de teste, a fim de garantir a reusabilidade de código, bem como favorecer a flexibilidade da
ferramenta para testar diferentes linguagens de programação concorrente. Esta nova versão da
ValiPar foi instanciada inicialmente para a linguagem Java.

Além de desenvolver modelos, critérios e ferramentas de teste estrutural para programas
concorrentes, o projeto TestPar investiga também a eficiência e a eficácia dessa atividade de teste.
A eficiência considera a relação custo-benefício do teste de programas concorrentes proposto. A
eficácia, por sua vez, considera quão bons são os critérios de teste para revelar defeitos ainda não
conhecidos no código fonte.

Essa avaliação de desempenho do teste de programas concorrentes é feita em diferentes
perspectivas, tais como: (1) eficácia de um determinado critério em revelar defeitos, (2) eficiência
dos modelos em representar os programas, (3) observação do desempenho das ferramentas de
teste frente a códigos concorrentes simples e complexos, do ponto de vista de LOC (Lines Of
Code), número de processos/threads e da interação entre threads, (4) abrangência do teste em
relação aos diferentes paradigmas de comunicação e sincronização (passagem de mensagem e
memória compartilhada), (5) abrangência com relação às diferentes linguagens de programação
(C, MPI, PVM, PThreads, Java, OpenMP, BPEL e outras).

Neste contexto, benchmarks (YANG, 2013; VALGRIND-DEVELOPERS, 2013; RUNGTA;
MERCER, 2009) têm sido usados por pesquisadores em teste de software como material de
apoio para a realização de estudos na avaliação de teste de programas concorrentes. Entretanto,
os autores relatam algumas dificuldades encontradas ao utilizarem tais benchmarks. Dentre elas
estão a pouca flexibilidade e a pouca escalabilidade dos mesmos.

Para reverter essa situação entende-se que os benchmarks devem permitir que seus
programas concorrentes apresentem códigos com demandas variadas, utilizem diversos casos
de teste para satisfazer os critérios, possam ser executados em diferentes plataformas e sejam
implementados utilizando as novas primitivas suportadas pelas linguagens. Os benchmarks
voltados para o teste de programas concorrentes devem também ser compostos por códigos
corretos (sem defeitos conhecidos) e, alternativamente devem ser compostos por códigos com
defeitos conhecidos, especialmente projetados e inseridos para exercitar a capacidade dos critérios
de teste em revelar tais defeitos.

Assim, este trabalho de mestrado insere-se no contexto do projeto TestPar e visa contribuir
com a avaliação da atividade de teste de programas concorrentes através do desenvolvimento
de benchmarks que possuam características bem definidas e que permitam avaliar modelos,
critérios e ferramentas de teste. Além de ser aplicado diretamente no projeto TestPar, espera-se,
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igualmente, que os benchmarks desenvolvidos neste projeto sejam utilizados por outros grupos
de pesquisa no mesmo tema.

1.2 Motivação
Com as pesquisas realizadas neste trabalho foi possível perceber que os benchmarks

encontrados são pouco flexíveis em relação à escalabilidade e que muitos já não contemplam as
novas primitivas suportadas pelas linguagens. Observou-se, também, que não há benchmarks
para o teste de programas concorrentes que sejam aplicados ao uso simultâneo dos paradigmas
de comunicação e sincronização e que avaliem o teste de programas concorrentes de maneira
abrangente, considerando modelos, critérios e ferramentas. Neste contexto torna-se viável a
elaboração de benchmarks que contemplem estes aspectos, facilitando a avaliação dos modelos,
critérios e ferramentas de teste de programas concorrentes, desenvolvidos tanto no projeto TestPar
quanto por outros grupos de pesquisa, viabilizando a comparação de resultados gerados e ainda
contribuindo para a melhoria da qualidade dos testes de programas concorrentes.

1.3 Objetivos
Este projeto de mestrado tem como objetivo geral contribuir para a avaliação de de-

sempenho da atividade de teste de programas concorrentes, usando a técnica de aferição por
benchmarks. Por desempenho, neste contexto, entende-se a avaliação de modelos, critérios e
ferramentas de teste que são utilizados para testar programas concorrentes que interagem simul-
taneamente por passagem de mensagem e memória compartilhada. Associados a este objetivo
geral há os seguintes objetivos específicos: (1) especificar, desenvolver, validar e disponibilizar
um conjunto de benchmarks com programas concorrentes que viabilizem a avaliação por aferição
proposta, considerando aspectos de escalabilidade e flexibilidade; (2) projetar e inserir defeitos
nos benchmarks desenvolvidos para que tais defeitos coloquem à prova os critérios e ferramentas
de teste; (3) conduzir e disponibilizar estudos que avaliem a atividade de teste de programas
concorrentes; (4) indicar eventuais problemas na metodologia de teste desenvolvida no pro-
jeto TestPar, a fim de fundamentar futuras pesquisas que otimizem a qualidade dos programas
concorrentes.

1.4 Organização deste Texto
No Capítulo 2 abordam-se os principais conceitos e terminologias a respeito da pro-

gramação concorrente, suas principais arquiteturas e paradigmas de programação (memória
compartilhada e passagem de mensagem). No Capítulo 3 são apresentados conceitos referentes
ao teste estrutural de programas concorrentes, à terminologia utilizada, principais critérios de
teste estrutural, além de descrever a ferramenta de apoio ao teste estrutural ValiPar. No Capítulo
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4 são apresentados os benchmarks desenvolvidos neste trabalho de mestrado, destacando suas
principais características e em que eles se diferenciam dos benchmarks existentes. No Capítulo 5
é discutida a inserção de defeitos em benchmarks, evidenciando taxonomias de defeitos, dando
ênfase à classificação de defeitos em programas concorrentes escritos em Java, além de apre-
sentar como e quais defeitos foram inseridos nos benchmarks desenvolvidos neste trabalho de
mestrado. No Capítulo 6 são apresentados os resultados dos experimentos realizados tanto com
os benchmarks livres de defeitos conhecidos quanto com os benchmarks com defeitos inseridos,
além da análise de tais resultados e também destaca quais outros trabalhos fizeram uso de tais
benchmarks. O Capítulo 7 apresenta as conclusões deste projeto de mestrado destacando as
principais contribuições e possíveis trabalhos futuros. O Apêndice A traz as documentações dos
benchmarks desenvolvidos. Por fim, o Apêndice B mostra o resultado do estudo da adequação
das características apresentadas no Capítulo 4, sobre os benchmarks desenvolvidos por outros
grupos de pesquisa.
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CAPÍTULO

2
PROGRAMAÇÃO CONCORRENTE

2.1 Considerações Iniciais

Como este projeto de mestrado visa contribuir com o teste de programas concorrentes
através da elaboração de benchmarks, este capítulo tem por objetivo mostrar as principais
características e desafios que envolve a construção de programas concorrentes, saber em que eles
se diferenciam dos programas sequenciais e quais as primitivas que a linguagem Java oferece
para o desenvolvimento de programas desse tipo, tendo em vista que os benchmarks foram feitos
nessa linguagem.

Dessa forma, este capítulo apresenta alguns dos principais conceitos relacionados ao
desenvolvimento de programas concorrentes, abordando termos usados na área, arquiteturas que
permitem executar programas concorrentes, questões para o projeto de algoritmos concorrentes
e, por fim, algumas das ferramentas que a linguagem Java oferece para o desenvolvimento de
programas concorrentes.

O capítulo está estruturado como segue: na Seção 2.2 é apresentado o contexto da
programação concorrente, abordando os principais termos e conceitos que a envolvem. Na Seção
2.3 é apresentada a classificação das arquiteturas de hardware seguindo a taxonomia de Flynn. A
Seção 2.4 aborda as principais técnicas de decomposição. A Seção 2.5 relaciona alguns modelos
para a criação de programas concorrentes. A Seção 2.6 especifica as principais ferramentas para
a construção de programas concorrentes em Java.

2.2 Contextualização

No mundo da computação o termo concorrência diz respeito a um conjunto de processos
que executam simultaneamente em um ou vários computadores. O conceito de concorrência foi
a base para a implementação de sistemas operacionais multiprogramados, aqueles que permitem
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passar ao usuário a sensação de que vários programas estão sendo executados simultaneamente,
mesmo que exista apenas um processador (CARTER, 2002). Tais sistemas surgiram a partir das
limitações observadas em sistemas monoprogramáveis nos quais os recursos computacionais
eram subutilizados, prejudicando o desempenho final do sistema. Em sistemas monoprogra-
máveis um único programa pode ser executado por vez e o processador permanece dedicado
exclusivamente a esta tarefa. Este fato resulta em desperdício no uso do processador no momento
em que operações de E/S são solicitadas, já que tais operações tendem a ser muito mais lentas se
comparadas à velocidade do processador (MACHADO; MAIA, 2007).

Em sistemas multiprogramados vários programas podem estar armazenados em memória
e prontos para concorrer pela utilização do processador. Neste cenário, caso uma operação de
E/S seja solicitada por um processo, outros poderão utilizar o processador fazendo com que ele
fique menos tempo ocioso (MACHADO; MAIA, 2007). Quando existe um único processador no
sistema, a concorrência pode ser vista como um pseudoparalelismo (TANENBAUM, 2003).

Apesar de melhorar a utilização do processador e de se obter tempos de resposta menores
para as computações com o pseudoparalelismo, o anseio por maior poder computacional fez
com que, ao invés de se construir processadores mais rápidos e complexos de núcleo único, se
desenvolvessem estruturas compostas por múltiplos processadores. Estas novas estruturas de
múltiplos processadores permitiram a execução simultânea de vários processos em um mesmo
instante de tempo, cada um em um processador diferente. Isso caracteriza um paralelismo real
(PACHECO, 2011).

Os conceitos de processos concorrentes e paralelos são distintos. Dois ou mais processos
são ditos concorrentes se em um determinado instante no tempo eles começaram sua execução e
não a finalizaram (ALMASI; GOTTLIEB, 1994). Esta definição não implica em uma execução
simultânea em diferentes processadores. Por outro lado, dois ou mais processos concorrentes
são ditos paralelos se, em um determinado instante do tempo, podem estar todos em execução
em processadores (ou núcleos de processamento) distintos. Dessa maneira, o significado do
termo concorrência é mais abrangente do que o de paralelismo e, portanto, todos os programas
paralelos são concorrentes, mas nem todos os programas concorrentes são paralelos (BUTTLAR;
FARRELL; NICHOLS, 1996). Em outras palavras, o paralelismo é um tipo de concorrência.

O entendimento de como a programação concorrente funciona parte do conhecimento
de alguns termos e conceitos. Um programa de computador, por exemplo, é definido como
um conjunto de instruções que podem ser executadas por um computador; é tão somente o
código fonte. Quando o programa é de fato executado em um computador ele passa a ser
conhecido como processo. Este processo manterá consigo todas as informações necessárias para
sua execução como conteúdos de registradores gerais e de uso específico (contexto de hardware),
especificações de limites e características dos recursos que poderão ser alocados pelo processo
(contexto de software), e por fim, uma área de memória onde instruções e dados dos programas
são armazenados para a execução (espaço de endereçamento) (MACHADO; MAIA, 2007).
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Toda criação de um processo demanda a alocação de recursos e um consumo de tempo
considerável da unidade de processamento para esta atividade. A finalização de um processo
também implica em gasto de tempo para a liberação dos recursos que foram alocados. O conceito
de thread foi proposto para reduzir a perda de tempo com a criação, finalização e troca de
contexto de processos em aplicações concorrentes. Cada thread possui seu próprio contexto em
relação à linha de execução do processo (como por exemplo o PC (Program Counter) e o SP
(Stack Pointer)), porém as instruções do programa e as variáveis globais são compartilhadas
entre todas as threads. Threads também são conhecidos como processos leves (MACHADO;
MAIA, 2007).

A programação concorrente tem como estratégia dividir a computação em partes menores
que possam ser executadas de modo simultâneo e mais rapidamente. O processo de divisão de
uma computação é conhecida como decomposição e pode ser efetuada sob diferentes técnicas.
A técnica escolhida para se decompor uma computação pode afetar seu desempenho e por
isso seu conhecimento é fundamental. A decomposição de um problema maior gera unidades
conhecidas como tarefas. Tais tarefas podem apresentar comportamentos independentes ou
possuírem dependência umas com as outras, geralmente, imposta pela utilização de dados que
são produzidos por uma ou mais tarefas. Estas dependências entre tarefas e a ordem pela qual
são executadas podem ser representadas em um grafo de dependência de tarefas (GRAMA et
al., 2003).

Outro conceito importante é o de granularidade. Ele é determinado pela quantidade e o
tamanho das tarefas que foram decompostas a partir do problema original. Uma decomposição
que dá origem a um grande número de tarefas pequenas é conhecida como granularidade fina,
no caso em que é gerado um número pequeno de grandes tarefas a granularidade grossa se faz
presente. A granularidade está relacionada ao grau de concorrência que determina o número
máximo de tarefas capazes de serem executadas em paralelo. Na maioria absoluta dos casos, o
grau máximo de concorrência é menor do que o número total de tarefas ao qual o problema foi
decomposto devido à dependência existente entre as tarefas.

A interação entre tarefas que são executadas em máquinas distintas também é um fator
importante na programação concorrente, já que esta comunicação exige um tempo para ser
realizada (GRAMA et al., 2003).

A concorrência traz consigo, na maioria das vezes, a capacidade de tornar as computações
mais ágeis. Para medir a capacidade que um programa concorrente tem em resolver mais
rapidamente os problemas, algumas métricas são bastantes usadas. Uma das principais é o
speedup que determina o quão rápido é um programa concorrente quando comparado à sua
versão sequencial, considerando a execução em um mesmo computador. Idealmente a versão
concorrente deve ser mais rápida que a versão sequencial, entretanto as características do
problema em questão ou até o modo que o programa concorrente foi construído podem contrariar
esta expectativa. Outra métrica empregada é a eficiência que é dada pela divisão do speedup
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pelo número de processadores da máquina em questão. A eficiência determina quanto cada
processador está sendo usado para a computação analisada. Como a maioria dos programas
paralelos apresentam grandes variações de desempenho a depender do hardware da máquina ao
qual o programa é executado, a métrica eficiência permite mensurar mais facilmente a qualidade
de um programa concorrente em diferentes ambientes (DUFFY, 2008).

2.3 Arquiteturas Paralelas
O desenvolvimento de aplicações concorrentes eficientes depende, dentre outros aspectos,

das arquiteturas de hardware e de suas características. Ao longo dos anos as arquiteturas dos
computadores passaram por muitas inovações as quais estão relacionadas à quantidade de
unidades de processamento, e ao número de instruções e dados que podem tratar por vez. Estas
inovações resultaram em diversas configurações de hardware distintas, sendo necessária uma
maneira de classificá-las em grupos bem definidos. A taxonomia de Flynn (FLYNN; RUDD,
1996) tornou-se o modelo de classificação mais conhecido e utilizado, e se baseia na quantidade
de fluxo de instruções e de dados. Nessa taxonomia as arquiteturas são divididas em SISD,
SIMD, MISD e MIMD (Figura 1), as quais possuem as seguintes características:

• SISD (Single Instruction, Single Data Stream): remete ao modelo de von Neumann (NULL;
LOBUR, 2010) usado em computadores sequenciais convencionais englobando sistemas
monoprocessados que possuem um único fluxo de instrução e um único fluxo de dados.

• SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream): refere-se a computadores com um único
fluxo de instrução, porém com múltiplos fluxos de dados, ou seja, uma Unidade de Controle
permite a geração de um fluxo de instruções e diferentes Unidades de Processamento
(Arithmetic Logic Unit (ALU), Floating Point Unit (FPU), entre outras) executam uma
mesma instrução de maneira simultânea sobre diferentes valores de dados (QUINN, 2003).

• MISD (Multiple Instruction, Single Data Stream): são computadores com múltiplos
fluxos de instrução, porém com um único fluxo de dados, ou seja, vários elementos
de processamento recebendo diferentes conjuntos de instruções mas operando sobre o
mesmo conjunto de dados. Alguns autores afirmam não existirem exemplos práticos
desta arquitetura (SHARMA, 2009; KONTOGHIORGHES, 2010), outros reconhecem as
arquiteturas sistólicas1 como representantes deste grupo.

• MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data stream): é uma arquitetura que remete a
computadores com múltiplos fluxos de instrução e múltiplos fluxos de dados, ou seja, cada
processador é capaz de carregar uma instrução diferente e trabalhar sobre um conjunto
independente de dados. Esta é a arquitetura que permite ótimo grau de paralelismo, com

1 Arquitetura sistólica, também conhecida como arranjo sistólico, é um tipo de arquitetura na qual os dados fluem
de modo ritmado entre os vários elementos de processamento.



2.3. Arquiteturas Paralelas 11

flexibilidade na execução; é a mais comum atualmente (MARSHALL, 2011; TOP500,
2014).

SI SD SI MD

MI MDMI SD

Uniprocessadores Processadores Vetoriais
Processadores Matriciais

Multiprocessadores 
Multicomputadores

Arquiteturas 
Sistólicas

Si
m

pl
es

M
úl

tip
loFl
ux

o 
de

 In
st

ru
çõ

es

Fluxo de Dados

Simples Múltiplo

Figura 1 – Quadro da taxonomia de Flynn com suas arquiteturas (SISD, SIMD, MISD e MIMD) e configurações de
fluxo de instruções e de dados (QUINN, 2003).
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Figura 2 – (a) Arquitetura MIMD com memória compartilhada apresentando um espaço de memória acessível e
comum a todos os processadores (b) Arquitetura MIMD com memória distribuída apresentando um
espaço de memória exclusivo para cada processador (EL-REWINI; ABD-EL-BARR, 2005).

A arquitetura MIMD pode ainda ser dividida em duas classes distintas: as com memória
compartilhada (multiprocessadores) e as com memória distribuída (multicomputadores). A
diferença entre elas encontra-se no modo de acesso à memória. Arquiteturas MIMD com memória
compartilhada (Figura 2 (a)) tem como característica a existência de um único espaço de dados
acessível e comum a todos os processadores os quais podem interagir, implicitamente, através da
modificação dos dados (variáveis compartilhadas) armazenadas neste espaço de endereçamento.
Arquiteturas MIMD com memória distribuída (Figura 2 (b)), por sua vez, trabalham com um
espaço de memória exclusivo para cada processador e a interação entre os processadores pode ser
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feita através de passagem de mensagem (HAGER; WELLEIN, 2010). Este trabalho de mestrado
concentra-se no contexto da arquitetura MIMD com memória distribuída e compartilhada.

2.4 Técnicas de Decomposição
A divisão da computação em partes menores é crucial para permitir a resolução concor-

rente dos problemas. Entretanto, o próprio problema pode conter características de dependências
e interações que necessitam da aplicação de técnicas de decomposição específicas para alcan-
çar um melhor grau de concorrência. Grama et al. (2003) apresentam algumas técnicas de
decomposição as quais são descritas abaixo:

• Decomposição Recursiva: é um método de decomposição que é utilizado para induzir a
concorrência em problemas que podem ser solucionados através da estratégia de dividir
para conquistar. Nesta técnica, um problema é resolvido primeiramente dividindo-se o
cenário original em um conjunto de subproblemas que sejam independentes entre si. Estes
subproblemas, por sua vez, podem ser resolvidos através da aplicação recursiva da mesma
divisão que resultam em subproblemas ainda menores seguidos pela combinação de seus
resultados. O ponto chave deste método são os diferentes subproblemas, que por serem
independentes, podem ser resolvidos concorrentemente.

• Decomposição por Dado: é um método bastante utilizado para induzir a concorrência
em algoritmos que realizam algum tipo de computação em grandes estruturas de dados.
Neste método a computação é decomposta em dois passos. No primeiro, os dados em que
a computação será realizada são particionados, e no segundo passo, os dados particionados
são usados para induzir um particionamento das computações em tarefas. Geralmente
as operações que estas tarefas executam são as mesmas, porém atuando em diferentes
porções dos dados. Um problema que pode ser facilmente resolvido com este método de
decomposição é a multiplicação de matrizes.

• Decomposição Exploratória: é um método usado para decompor problemas cujas com-
putações subsequentes correspondem a uma pesquisa de um espaço para obter as soluções.
Em decomposições exploratórias o espaço de busca é dividido em partes menores e a busca
é feita em cada parte de modo concorrente até que as soluções desejadas sejam encontradas.
Um exemplo resolvível mais eficientemente através deste método é o problema 15-puzzle
(quebra-cabeça para ordenar peças móveis com números que vão de 1 a 15).

• Decomposição Especulativa: é um método usado quando um programa pode assumir
um dos vários possíveis ramos computacionalmente alcançáveis em função da saída de
computações anteriores. Nesta técnica de decomposição quando uma tarefa está executando
uma computação, cuja saída será usada para auxiliar na decisão da próxima computação,
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outras tarefas podem iniciar a computação de fases seguintes de modo concorrente. Esta
técnica é útil em simulações de eventos discretos.

A decomposição recursiva e a por dado são métodos de propósitos mais gerais, que
podem ser utilizados para decompor uma série de problemas, por outro lado, a decomposição
explorativa e especulativa são técnicas mais restritas e que se aplicam em classes mais específicas
de problemas.

2.5 Modelos de Algoritmos Paralelos
Para a criação de programas paralelos é comum a utilização de modelos que auxiliam

na estruturação dos algoritmos através da seleção de técnicas de decomposição apropriadas e
também da aplicação de estratégias que visam minimizar a interação entre as tarefas. Dentre os
modelos apresentados por Grama et al. (2003) estão:

• Modelo de Paralelismo de Dados: é considerado o modelo mais simples e tem como
característica o mapeamento estático ou semiestático das tarefas em processos, na qual
cada tarefa é responsável por realizar a mesma operação sobre diferentes dados. Este tipo
de paralelismo, também conhecido como SPMD (Single Program Multiple Data), resulta
de operações idênticas sendo aplicadas de modo concorrente em diferentes itens de dados.

• Modelo de Grafo de Tarefas: Este modelo é utilizado para a resolução de problemas
em que a quantidade de dados que se deve tratar é relativamente mais significativa que a
quantidade de computação a ser realizada. Neste tipo de paralelismo, conhecido também
como paralelismo de tarefas, um único processo pode conter n tarefas tendo como critério
de agrupamento suas dependências. A quantidade de dependências entre as tarefas é
utilizada para reduzir o custo das interações. Um exemplo de algoritmo que se baseia neste
modelo é o quicksort paralelo.

• Modelo Work Pool de Tarefas: se caracteriza por um mapeamento dinâmico das tarefas
em que qualquer tarefa pode potencialmente ser desenvolvida por qualquer processo
tendo como objetivo principal o balanceamento de carga. Em programas que utilizam
o paradigma de passagem de mensagem, este modelo pode ser empregado quando a
quantidade de dados associados às tarefas é relativamente menor que a quantidade de
computação a ser realizada permitindo que tarefas se movam entre os processos sem causar
muito overhead.

• Modelo Mestre-Escravo: neste modelo um ou mais processos mestres são responsáveis
por gerenciar a alocação de tarefas para os processos escravos, sendo necessário ter atenção
para que os processos mestres não se tornem o gargalo do sistema o que pode acontecer de
duas formas: se as tarefas forem muito pequenas ou se os escravos forem relativamente
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rápidos. Um modo de diminuir a possibilidade da existência deste tipo de gargalo é através
da escolha da granularidade das tarefas que deve ser adequada o suficiente para que o
custo para a realização da tarefa seja predominante sobre o custo de transferência da tarefa
e do custo de sincronização juntos.

• Modelo Pipeline: este é um modelo no qual o fluxo de dados é repassado por uma sucessão
de processos ordenados em cadeia e que cada um realiza alguma tarefa sobre os dados.
Cada processo no pipeline pode ser visto como consumidor de uma sequência de dados
para o processo que o precede e como produtor de dados para o processo que o sucede.
Neste modelo os processos podem estar organizados de forma linear ou dispostos como
árvores, grafos ou arrays multidimensionais e o balanceamento de carga fica a cargo da
definição da granularidade das tarefas a serem realizadas pelos processos.

• Modelos Híbridos: corresponde à aplicação de mais de um modelo para a solução de
um problema. Um modelo híbrido pode ser composto pela aplicabilidade de múltiplos
modelos de modo hierárquico ou sequencial sobre diferentes etapas do algoritmo paralelo.

2.6 Ferramentas para o Desenvolvimento de Programas
Concorrentes

Uma série de linguagens de programação, bibliotecas e padrões têm sido desenvolvidos
para dar suporte à programação concorrente e paralela. Tais ferramentas permitem o tratamento
de situações não vistas em programas sequenciais como execução de processos, comunicação
e sincronização entre vários processos e threads. Em programas concorrentes a comunicação
e a sincronização entre os processos são essenciais. Através da comunicação os diferentes
processos podem interagir entre si pela troca de mensagens ou pela modificação de variáveis
compartilhadas. A sincronização permite controlar a entrada dos processos às regiões críticas do
código impedindo que haja inconsistências no acesso aos dados compartilhados.

No paradigma de memória compartilhada o sincronismo dos processos pode ser feito por
mecanismos como semáforos, monitores, mutex e variáveis de condição, as quais são definidas
como:

• Semáforos: neste método proposto por Dijkstra (1965) variáveis podem ser decrementadas
ou incrementadas a partir das operações down e up, respectivamente. A execução de uma
operação down em um semáforo fará com que seu valor seja decrementado em uma
unidade, desde que ele seja maior que zero. Se o valor for zero, o processo ou a thread
que tentou realizar o down será colocado para dormir, ou seja, entrará em um estado de
espera sem terminar o down. É esta situação que evita a condição de disputa. A operação
up faz com que o valor do semáforo seja incrementado em uma unidade. Deste modo, uma
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operação up em um semáforo que estava com o valor zero acordará os eventuais processos
que estariam dormindo naquele semáforo, o sistema operacional escolherá um deles para
finalizar a execução do down e continuar sua computação (TANENBAUM, 2003).

• Mutex: é uma variável que pode estar em apenas dois estados: livre ou ocupado. Con-
siderando sua semântica, um Mutex é um semáforo binário. Um processo que queira
acessar uma região crítica, deve chamar a primitiva mutex lock. Estando o mutex livre,
ou seja, a região crítica estando disponível, o processo poderá entrar. Caso contrário, o
processo é bloqueado permanecendo neste estado até que o processo que tem a posse da
região crítica saia dela e execute a primitiva mutex unlock. A presença de vários processos
bloqueados no mutex faz com que apenas um deles seja escolhido para entrar na região
crítica garantindo a exclusão mútua (TANENBAUM; WOODHULL, 2006).

• Monitores: neste outro método proposto por Hoare (1974) e Hansen (1973) a exclusão
mútua é dada pela propriedade que diz que apenas um processo pode estar ativo em um
monitor em um instante de tempo, ou seja, se um processo x chamar um procedimento
do monitor e outro processo y estiver ativo dentro do monitor, o processo x será suspenso
até o momento que o processo y deixar o monitor. Assim, se não houver outro processo
utilizando o monitor, o processo x poderá entrar. A diferença entre semáforos e monitores
é que estes são primitivas de alto nível, ao passo que semáforos são primitivas de mais
baixo nível, sendo o programador responsável por determinar a ordem de suas operações,
o que torna mais fácil a ocorrência de enganos (TANENBAUM; WOODHULL, 2006).

• Variáveis de Condição: são variáveis especiais que fornecem métodos que permitem
que as threads esperem até que uma condição seja verdadeira. Primitivas como signal e
signalAll são utilizadas para notificar uma ou todas as threads, respectivamente, de que a
referida condição ocorreu (TANENBAUM; WOODHULL, 2006).

No paradigma de passagem de mensagem a comunicação é feita através de primitivas
send para o envio de uma mensagem a outro processo e de primitivas receive para o recebimento
de mensagens de outro processo. A comunicação entre primitivas send/receive pode ser do
tipo síncrona ou assíncrona, bloqueante ou não bloqueante, com buffer ou sem buffer. Na
comunicação síncrona quando um processo executa um send o processo remetente é bloqueado
até que a primitiva receive seja executada. Na comunicação assíncrona a primitiva send não
necessita esperar até que a primitiva receive seja executada, basta que o dado tenha sido copiado
para o buffer. Ao utilizar primitivas send e receive bloqueantes o controle retorna ao processo
apenas depois do processamento da primitiva e até que o conteúdo da mensagem esteja seguro.
Quando o send e o receive são não bloqueantes o controle retorna ao processo imediatamente
após a invocação da primitiva, ou seja, mesmo antes do conteúdo estar seguro.
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Almasi e Gottlieb (1994), Rauber e Rünger (2013) especificam três modelos teóricos
bem difundidos para a criação e finalização de processos ou threads em programas paralelos, são
eles:

• Fork/Join: é um conceito que remete à criação de processos ou threads. A partir deste
conceito uma thread t qualquer cria threads filhas utilizando a declaração de uma primitiva
fork. Tais threads executarão partes de um dado programa de modo paralelo. A thread pai,
por sua vez, pode também executar uma computação e então esperar, através do uso de
uma primitiva join, até que as threads filhas terminem.

• Cobegin/Coend: assim como o fork/join o cobegin/coend é utilizado para a criação e
finalização de processos ou threads. Estas primitivas, que também são conhecidas como
parbegin/parend, permitem que instruções sejam executadas concorrentemente. Apesar
de todos os comandos entre um cobegin e um coend serem executados concorrentemente,
seu modo de funcionamento totalmente aninhado faz com que a execução do referido
cobegin/coend só termine quanto todos os processos em seu interior terminarem suas
execuções. Isto limita, de certa maneira, o paralelismo e o torna menos flexível, entretanto
a utilização destas primitivas deixa o código bem estruturado, aumentando sua legibilidade.

• ForAll: também conhecido como DoAll, possui um uso mais restrito a sistemas numéricos
devido à sua característica de paralelizar instruções que se encontram dentro de laços;

2.6.1 Programação Concorrente em Java

Java é uma linguagem de programação de alto nível amplamente usada e que suporta
o desenvolvimento de programas concorrentes nos paradigmas de memória compartilhada e
passagem de mensagem. Antes de sua versão 5.0 ela já fornecia pacotes que permitiam a
desenvolvimento de aplicações concorrentes através de primitivas mais simples, entretanto, com
a versão 5.0 a adição de um novo pacote introduziu uma séria de primitivas que facilitaram e
ampliaram as possibilidades para a construção de programas concorrentes com a linguagem.

A atual versão da ferramenta ValiPar desenvolvida no ICMC/USP está sendo instanciada
para esta linguagem de programação e os benchmarks desenvolvidos neste trabalho de mestrado
serviram para validar a ferramenta bem como os modelos e critérios por ela implementados. Logo
os programas foram desenvolvidos em Java abrangendo várias das primitivas que a linguagem
oferece para criação, inicialização e finalização, sincronismo e comunicação entre processos e
threads.

2.6.2 Criação, Inicialização e Finalização de Threads em Java

Todo programa em Java possui pelo menos uma thread em execução conhecida como
thread principal ou main. Ela é responsável por executar o método main() da classe que é
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dada como argumento de entrada para a Java Virtual Machine (JVM), entretanto, para que se
desenvolva um programa concorrente, pelo menos uma nova thread deve ser criada de modo
explícito (RAUBER; RÜNGER, 2013).

Existem duas formas de se criar threads em Java: estendendo a classe Thread e sobrescre-
vendo o método run() ou então através da construção de uma classe que implemente a Interface
Runnable. Posteriormente se cria um objeto da classe Thread passando um objeto Runnable
como parâmetro. Caso se opte por utilizar a primeira maneira, não será possível estender outra
classe, pois o Java não permite herança múltipla (GONZÁLEZ, 2012).

Para que uma thread criada seja inicializada e comece realmente a executar suas tarefas é
necessário chamar o método start(). Neste momento pelo menos duas threads estão em execução
paralelamente: a thread criada e a thread original main. O processo de finalização de uma thread
pode ocorrer quando ela executa uma instrução de retorno, quando ela executa a última instrução
presente no corpo do método run() ou quando uma exceção é lançada (OAKS; WONG, 2004).

2.6.3 Sincronização de Threads Java

2.6.3.1 Blocos e Métodos Synchronized

As threads em Java acessam um espaço de endereço compartilhado, e por isso são
disponibilizados blocos e métodos synchronized para que se garanta a exclusão mútua de uma
região crítica (ORACLE, 2014).

Java implementa a sincronização atribuindo a cada objeto uma variável mutex implícita.
Assim, blocos e métodos synchronized em Java funcionam através de bloqueios implícitos sobre
uma variável mutex.

O modo de funcionamento de um método synchronized pode ser resumido da seguinte
maneira: quando uma thread x quer acessar um método synchronized, ela tenta implicitamente
bloquear a variável mutex do objeto. Se for verificado que a variável mutex do referido objetivo
já foi bloqueada por outra thread y, a thread atual (x) é bloqueada. A thread x só sairá do estado
bloqueado e irá para o estado de pronto quando a thread y liberar a variável mutex, ou seja,
deixar de usar o método synchronized. A thread y ao liberar a variável mutex permite que a
thread x a bloqueie tendo acesso ao método synchronized. Quando a thread x sai do método
synchronized, ela implicitamente libera a variável mutex do objeto, fazendo com que outra thread
possa adquirir o bloqueio e entrar no método (RAUBER; RÜNGER, 2013).

2.6.3.2 Wait, Notify e NotifyAll

A primitiva wait() é um mecanismo de espera utilizado para ajudar na comunicação
entre threads. Com ela uma thread que necessita que uma determinada condição ocorra pode
esperar até que outra thread crie esta condição e a notifique através da primtiva notify(). Várias
threads podem estar esperando para que esta condição ocorra. Desse modo, ao executar o notify,
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apenas uma das threads na espera poderá continuar sua execução. A primitiva notifyAll() pode
ser usada para acordar todas as threads que estavam na espera (OAKS; WONG, 2004; RAUBER;
RÜNGER, 2013; ORACLE, 2014).

2.6.3.3 Semáforo

Um semáforo pode ser construído utilizando-se primitivas wait(), notify() e métodos
synchronized, como visto em Garg (2005). Antes do Java 5.0 esta era a única maneira; entretanto,
com o Java 5.0 e a adição do pacote java.util.concurrent, a classe Semaphore foi incorporada
permitindo criar semáforos facilmente.

Um objeto semáforo mantém internamente um contador que conta o número de permis-
sões. Alguns dos principais métodos dessa classe são (CALVERT; DONAHOO, 2008; ORACLE,
2014):

void acquire()

void release()

boolean tryAcquire()

boolean tryAcquire(int permits, long timeout,TimeUnit unit)

O método acquire() é equivalente a um down, sendo utilizado para adquirir uma das
permissões do semáforo, e caso ele tenha chegado em seu limite inferior e uma thread executar
o método acquire() ela será bloqueada até que uma permissão esteja disponível. O método
release() é equivalente a um up, sendo responsável por liberar uma permissão, devolvendo-a ao
semáforo.

O método tryAcquire() permite adquirir uma permissão deste semáforo, apenas se estiver
disponível no momento da invocação. Ao adquirir uma permissão que está disponível, o método
retorna o valor true e reduz o número de permissões em uma unidade. No caso da permissão não
estar disponível o método retorna o valor false.

O método tryAcquire(int permits, long timeout,TimeUnit unit) adiciona parâmetros que
especificam um número de permissões a serem adquiridas a partir deste semáforo (permits),
o tempo máximo de espera para adquirir as permissões (timeout) e a unidade de tempo do
argumento timeout (unit). Este método tem como retorno o valor true se todas as permissões
forem adquiridas a tempo, e false se o tempo de espera acabar antes de todas as permissões
serem adquiridas (CALVERT; DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014).
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2.6.3.4 Bloqueio

O pacote java.util.concurrent.locks.lock apresenta classes e interfaces para a realização de
bloqueios. Os mecanismos encontrados nesta classe vão além dos tradicionais blocos e métodos
synchronized pois não se limitam ao sincronismo feito por meio da variável mutex implícita
dos objetos. Alguns dos métodos encontrados neste pacote são (CALVERT; DONAHOO, 2008;
ORACLE, 2014):

void lock()

void unlock()

boolean tryLock()

O método lock() tenta bloquear um objeto lock correspondente. Se outra thread já
tenha definido o bloqueio, a thread em execução será bloqueada até quando um unlock() seja
executado pela outra thread. Caso outra thread não tenha definido um bloqueio, a thread
em execução torna-se dona do bloqueio. O tryLock() é outro método que tenta bloquear um
objeto lock correspondente. Se ele conseguir efetuar o bloqueio é retornado um valor true, caso
contrário retorna false e diferentemente do método lock() a thread não é bloqueada (CALVERT;
DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014).

O pacote java.util.concurrent.locks ainda tem uma outra classe que implementa a inter-
face Lock. Segue abaixo os construtores desta classe:

public ReentrantLock(boolean fairness)

public ReentrantLock()

O parâmetro fairness ao ser definido como true faz com que, na existência de várias
threads bloqueadas, a thread que possuir o maior tempo de espera execute o lock. Este parâmetro
é opcional e caso não queira utilizá-lo, qualquer thread poderá adquirir o lock, independente do
tempo de espera (CALVERT; DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014).

2.6.3.5 Barreira

A classe CyclicBarrier fornece uma implementação de sincronismo por barreira. Uma
barreira é um mecanismo que cria um ponto de espera na execução do programa no qual
processos ou threads podem se aglomerar, para sincronizar, fundir resultados ou passarem para a
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próxima parte de uma tarefa. A classe CyclicBarrier possui os seguintes construtores (CALVERT;
DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014):

public CyclicBarrier (int x)

public CyclicBarrier (int x, Runnable action)

Estes construtores permitem especificar uma quantidade x de threads que devem se juntar
na barreira antes da continuação da execução após a barreira. O segundo construtor possibilita
ainda especificar uma operação que deve ser executada assim que as threads tenham passado
pela barreira. A classe CyclicBarrier também apresenta alguns métodos, o await(), por exemplo,
faz uma thread esperar na barreira até que uma quantidade de threads especificada chegue à
barreira (CALVERT; DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014).

2.6.3.6 Variáveis de Condição

Variáveis de condição é outro mecanismo que permite bloquear threads que precisam
esperar por uma condição específica. Quando outra thread cria essa condição ela executa um
método signal(). Uma variável de condição sempre está vinculada a um objeto lock e pode ser
criada por meio do método newCondition();

Condition newCondition()

void signal()

void signalAll()

void await()

void await(long time, TimeUnit unit)

O método await() faz com que uma thread entre em um estado de espera até que outra
thread a faça acordar. Este método pode conter parâmetros adicionais que especificam um tempo
de espera para que a thread acorde caso o tempo expire. O método signal() acorda uma thread
na espera e o signalAll() acorda todas as threads na espera (CALVERT; DONAHOO, 2008;
ORACLE, 2014).
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2.6.4 Memória Distribuída/Passagem de Mensagem

A comunicação entre máquinas distintas ocorre através de um elemento de abstração
chamado socket. Um socket permite que aplicações enviem e recebam dados umas das outras.
Existem diferentes tipos de sockets que são usados para realizar a comunicação por meio de
diferentes protocolos como o TCP e UDP. A seguir são apresentadas algumas das primitivas que
a linguagem Java oferece para se realizar comunicação por passagem de mensagem (CALVERT;
DONAHOO, 2008).

2.6.4.1 Sockets TCP

Sockets TCP possuem duas classes: Socket e ServerSocket. A comunicação via TCP é
formada por um canal de duas vias em que cada extremidade é identificada por um endereço ou
um número de porta. Neste tipo de comunicação, antes do envio e recebimento de mensagens
as extremidades devem estabelecer uma conexão, ou seja, a máquina cliente deve solicitar uma
conexão com a máquina servidora. Esta conexão entre as extremidades permite garantir a entrega
das mensagens, inclusive na ordem correta. Abaixo podem ser vistos dois tipos de construtores
(CALVERT; DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014):

Socket(InetAddress remoteAddr, int remotePort)

Socket(InetAddress remoteAddr, int remotePort, InetAddress localAddr, int localPort)

Estes construtores permitem criar um socket TCP conectado ao endereço e à porta remota
especificados pelos parâmetros remoteAddr e remotePort, respectivamente. O primeiro exemplo
de construtor não especifica o endereço e a porta local, entretanto esses dados são atribuídos pelo
sistema. O programador pode utilizar o segundo exemplo de construtor caso queira especificar o
endereço e a porta local (CALVERT; DONAHOO, 2008).

ServerSocket()

ServerSocket(int localPort)

ServerSocket(int localPort, int queueLimit)

ServerSocket(int localPort, int queueLimit, InetAddress localAddr)

O construtor ServerSocket TCP é responsável por aceitar conexões de entrada em uma
porta local especificada. Existem também construtores que permitem especificar o tamanho da
fila de conexão e o endereço local. Algumas das operações mais importantes são:
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accept()

close()

A operação accept() é usada do lado servidor para esperar que uma conexão seja feita
neste socket realizando sua aceitação e a operação close() fecha o socket (CALVERT; DO-
NAHOO, 2008; ORACLE, 2014).

2.6.4.2 Sockets UDP

Sockets UDP realizam uma comunicação sem conexão prévia, ou seja, não é necessário
estabelecer um canal de comunicação entre transmissor e receptor. O transmissor apenas envia o
datagrama com a mensagem especificando o endereço de destino. Com isso não se tem nenhuma
garantia de que o receptor receba a mensagem, ou as receba na ordem correta; porém esta é uma
estratégia muito usada em aplicações Voip ou de streaming de vídeo, em que o tempo de resposta
é mais importante do que a chegada de todas as mensagens e a manutenção da ordem das mesmas.
Os construtores do socket UDP em Java são (CALVERT; DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014):

DatagramSocket()

DatagramSocket(int localPort)

DatagramSocket(int localPort, InetAddress localAddr)

Na primeira forma, sem parâmetros, uma porta qualquer disponível no momento é
vinculada ao socket, porém, tanto a porta quanto o endereço local podem ser especificados, como
mostram a segunda e a terceira opções de construtores. Algumas das operações que podem ser
executadas são (CALVERT; DONAHOO, 2008):

void close()

void send(DatagramPacket packet)

void receive(DatagramPacket packet)

A operação close() impede que datagramas possam ser enviados e recebidos a partir
deste socket. As operações send e receive enviam e recebem datagramas, respectivamente. A
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comunicação via UDP também utiliza instâncias do construtor DatagramPacket para enviar e
receber mensagens. Abaixo seguem exemplos de construtores (CALVERT; DONAHOO, 2008;
ORACLE, 2014):

DatagramPacket(byte[ ] data, int length)

DatagramPacket(byte[ ] data, int offset, int length)

2.6.4.3 Comunicação Coletiva

Em Java existem dois tipos de comunicação coletiva: broadcast e multicast. Com o
broadcast todas as máquinas que estão em uma mesma rede local recebem a mesma mensagem.
Com o multicast apenas grupos de máquinas associadas a um mesmo endereço multicast recebem
a mensagem (CALVERT; DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014).

• Broadcast: utiliza o endereço broadcast local para enviar mensagens para cada máquina.
Qualquer máquina da rede local pode enviar uma mensagem para as outras máquinas
pertencentes à mesma rede, entretanto esta mensagem não é repassada para fora do roteador
(rede externa).

• Multicast: utiliza um endereço multicast (de 224.0.0.0 a 239.255.255.255) que identifica
um conjunto de máquinas receptoras. Uma máquina ao enviar uma mensagem para um
endereço multicast atingirá um grupo de máquinas que se associaram a este endereço
formando um grupo. Os construtores da comunicação multicast em Java são:

MulticastSocket()

MulticastSocket(int localPort)

A forma MulticastSocket(int localPort) do construtor especifica um parâmetro localPort
que corresponde à porta local. Se a porta local não é especificada, o socket é vinculado a
qualquer porta local disponível. Algumas das operações que podem ser executadas são
(CALVERT; DONAHOO, 2008; ORACLE, 2014):

void joinGroup(InetAddress groupAddress)

void leaveGroup(InetAddress groupAddress)
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As operações joinGroup e leaveGroup são usadas para que uma máquina junte-se ou
deixe um grupo, respectivamente.

2.7 Considerações Finais
Neste capítulo foram explorados os principais conceitos que envolvem o desenvolvimento

de programas concorrentes.

A programação concorrente tem o potencial para criar programas aptos a realizar com-
putações mais rapidamente, minimizando a ociosidade dos recursos. Programas concorrentes
também adicionam algumas questões que os tornam mais difíceis de serem desenvolvidos, as
quais induzem, muitas vezes, a ocorrência de enganos por parte do programador, resultando
em defeitos nas aplicações desenvolvidas. Para contornar esta situação, o teste de programas
concorrentes é essencial para a manutenção da qualidade dos softwares. Para tanto, modelos,
critérios e ferramentas de teste de programas concorrentes auxiliam os testadores na tarefa de
verificar os pontos onde os defeitos estão presentes.

O desenvolvimento de modelos, critérios e ferramentas para este tipo de teste não é uma
atividade trivial e desta forma a validação dos mesmos é necessária. Esta validação pode ser feita
através da técnica de aferição por benchmarks, em que programas conhecidos como benchmarks
podem colocar à prova os modelos, critérios e ferramentas.
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CAPÍTULO

3
TESTE DE SOFTWARE

3.1 Considerações Iniciais

Considerando que este projeto propõe o desenvolvimento de benchmarks voltados princi-
palmente à avaliação do teste estrutural de programas concorrentes, este capítulo apresenta os
principais conceitos relacionados ao teste de softwares sequenciais e concorrentes, permitindo
uma visão geral sobre seus desafios, limitações e características. A técnica de teste estrutural será
vista com mais detalhes, apresentando mais brevemente as demais técnicas e critérios de teste.

O capítulo está estruturado do seguinte modo: na Seção 3.2 é apresentada a terminologia
utilizada na área de teste de software, as fases e etapas que compreendem a atividade de teste
e uma breve descrição das técnicas que podem ser utilizadas durante essa atividade. Na Seção
3.3 a técnica de teste estrutural para programas sequenciais é detalhada expondo-se algumas
definições e conceitos básicos, destacando-se os critérios usados nessa atividade. Na Seção 3.4 é
abordado o teste estrutural no contexto de programas concorrentes especificando-se os desafios
existentes e os principais critérios utilizados. Na Seção 3.5 a arquitetura da ferramenta ValiPar é
apresentada e detalhada, visto que a mesma é utilizada neste trabalho para validar os benchmarks
desenvolvidos.

3.2 Terminologia e Conceitos Básicos

Para que se garanta o desenvolvimento de softwares de qualidade, uma gama de precau-
ções e uma série de atividades são realizadas desde a etapa de levantamento de requisitos até
a entrega do produto final ao cliente. Uma dessas atividades é o teste de software, cuja meta é
controlar a qualidade pela descoberta de erros (MYERS; SANDLER; BADGETT, 2011).

De modo particular, o termo erro tende a ser comumente usado de maneira flexível,
significando defeito, erro ou falha (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007). Entretanto,
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Figura 3 – Cenário da atividade de teste (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007)

a literatura especializada e o padrão IEEE 610.12 (IEEE, 1990) estabelecem semânticas bem
definidas para cada um desses termos, os quais podem ser descritos como:

• engano (mistake): ação humana que gera um defeito;

• defeito (fault): passo, processo ou definição de dados incorretos em um programa;

• erro (error): produção de um estado inconsistente ou inesperado durante a execução do
programa e que pode ser ocasionado pela existência de um defeito;

• falha (failure): corresponde à geração de uma saída que difere do resultado esperado sendo
oriunda da propagação de um erro previamente existente.

A atividade de teste, como vista na Figura 3, apresenta um cenário típico. Neste cenário
um programa P possui um domínio de entrada, D(P), que corresponde ao conjunto de todos os
valores possíveis para serem executados em P. Um elemento qualquer do domínio de entrada
do programa P é denominado dado de teste. O par formado pelo dado de teste e o resultado
esperado da execução dele sobre o programa P é chamado de caso de teste e o conjunto de todos
os casos de teste utilizados na atividade de teste de um programa é conhecido como conjunto de
teste (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007).

Duas situações podem ocorrer quando se define T como um conjunto de teste, executa-se
T sobre o programa P e observa-se os resultados de saída. A primeira é a obtenção de resultados
que coincidem com a saída esperada, caracterizando que nenhum erro foi observado, a segunda
é obter uma ou mais saídas diferentes daquela esperada, evidenciando a presença de um ou
mais defeitos no programa. O oráculo, usualmente o testador, é o elemento que determina se
a saída obtida está em conformidade com o esperado ou não. Ele faz esta decisão baseado
nas especificações do programa S(P) ou em qualquer outro documento que descreva o seu
comportamento (DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007).

É importante ressaltar que a garantia de um programa estar livre de defeitos só pode
ser dada se ele for testado com todos os elementos de seu domínio de entrada D(P). Porém,
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a maior parte dos programas possuem domínios de entrada muito grandes ou infinitos, o que
inviabiliza tal abordagem. A alternativa é utilizar regras conhecidas como critérios de teste, a
fim de categorizar os dados de teste em subconjuntos de D(P) que possuam maior probabilidade
de revelar defeitos. Um subconjunto ou subdomínio se caracteriza por generalizar casos de teste
que possuem comportamentos semelhantes. Deste modo, um único elemento do domínio pode
representar vários outros e a atividade de teste pode ser realizada com um conjunto T reduzido,
se comparado a D(P). Entretanto, há sempre o risco de se negligenciar algum caso de teste que
poderia revelar um defeito do programa, o que direciona o objetivo da atividade de teste, não para
a demonstração da corretude do programa, mas para a revelação de defeitos caso eles existam
(DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007).

A qualidade do software final tem uma relação direta com a quantidade de defeitos
encontrados durante a fase de teste. De maneira equivocada pode-se pensar que a estratégia ideal
seria gastar mais tempo na atividade de teste tentando descobrir a maior quantidade possível
de defeitos. Entretanto, a atividade de teste é uma das mais caras e complexas no processo de
desenvolvimento de software e prolongar essa fase implicaria em custos muito altos para o
produto final (MYERS; SANDLER; BADGETT, 2011).

A complexidade observada na atividade de teste faz com que a mesma seja dividida em
três fases distintas (PRESSMAN, 2011):

• teste de unidade: foca nas menores unidades de um sistema, como funções, métodos
ou classes, e busca identificar erros relacionados a algoritmos ou estruturas de dados
incorretos, ou ainda simples erros de programação. O teste de cada unidade realizado
em separado possibilita que o mesmo seja feito à medida que as unidades vão sendo
implementadas, não havendo a necessidade de ter à disposição o sistema em questão
completamente finalizado.

• teste de integração: ao término do teste de unidade, os módulos podem ser gradativamente
integrados para a construção do sistema. Conforme as partes do software são agrupadas
é verificada se a integração entre elas funciona da maneira apropriada. Quando fica
demonstrado que o módulo adicionado à estrutura do programa realiza corretamente suas
tarefas, juntamente com as demais partes, outro módulo é acoplado à estrutura e o teste de
integração continua. Este processo se repete até que o sistema esteja totalmente integrado
e testado.

• teste de sistema: com a junção de todos os módulos têm-se o sistema completo. Nessa
situação é possível efetuar o teste de sistema que tem como propósito a verificação da
correta realização das funcionalidades especificadas para o produto final. Também são
verificados requisitos não funcionais como desempenho, usabilidade e segurança. É comum
que exista uma equipe independente para a realização desta fase de teste.
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As técnicas e critérios de teste auxiliam os testadores a conduzirem a atividade de teste
de modo mais eficaz, contribuindo para a garantia da qualidade do software testado e ao mesmo
tempo fornecendo uma visão do custo para o desenvolvimento desta atividade (DELAMARO;
MALDONADO; JINO, 2007). As técnicas mais comuns que podem ser adotadas nesse sentido
são:

• técnica funcional: neste tipo de teste a estrutura do programa não é considerada, ou
seja, ela é vista como uma caixa-preta e os casos de teste são projetados a partir de seus
requisitos funcionais. No teste de caixa-preta o testador conhece as entradas que podem
ser dadas ao sistema e quais saídas são esperadas, logo a análise da presença de um defeito
envolve a comparação das saídas obtidas ao executar os valores de entrada com as saídas
esperadas (AGARWAL; TAYAL; GUPTA, 2010).

• técnica baseada em defeitos: esta técnica visa verificar se o conjunto de casos de teste é
bom o suficiente para testar um programa. Para tanto, são inseridos defeitos no código fonte,
gerando-se códigos mutantes que são executados com os casos de teste. Se o conjunto de
casos de teste é bom o suficiente, os mutantes gerados irão apresentar uma saída diferente
do esperado, demonstrando que aquela parte do código com o defeito inserido foi testada.
Há também a possibilidade da saída não ser diferente da esperada e mesmo assim aquela
região código ter sido exercitada. Neste caso o mutante é dito ser equivalente ao original.
Cabe ao testador obter informações dos defeitos mais comuns, saber como tais defeitos se
refletem em falhas e então demonstrar a ausência de tais falhas (PERRY, 2006).

• técnica estrutural: nesta abordagem o testador deve conhecer os aspectos estruturais e de
implementação do software (teste de caixa-branca). O testador pode gerar casos de teste
que exercitam os componentes elementares do código como: desvios condicionais, laços,
pares de definições e usos de variáveis (AGARWAL; TAYAL, 2007). Dada a importância
desta técnica para este trabalho, ela será detalhada a seguir.

3.3 Teste Estrutural de Programas Sequenciais
A técnica estrutural estabelece os requisitos de teste com base nos aspectos elementares

dos programas. Essa técnica abstrai um programa P em um grafo orientado, conhecido como
Grafo de Fluxo de Controle (CFG - Control Flow Graph), representado por (G = (N, E, s)), no
qual são identificados vértices ou nós (N) que correspondem a blocos indivisíveis de comandos
executados sequencialmente, arestas (E) que especificam possíveis fluxos de controle entre os
vértices, além de um único nó de entrada s 2 N e um único nó de saída.

A Figura 5 ilustra o grafo de fluxo de controle da função main do programa Identifier
(Figura 4). Este programa, extraído do livro de Maldonado et al. (2004), determina quando
um dado de entrada é um identificador válido ou não. Neste código é possível perceber uma
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numeração à esquerda dos comandos que não faz parte do código em si e foi inserida para ilustrar
a qual vértice do CFG o comando pertence. Portanto, as nove primeiras linhas com identificação
/* 1 */, resultarão no vértice 1 do grafo da Figura 5. O mapeamento dos comandos em um único
vértice tem como premissa a execução sequencial do primeiro comando de um bloco, bem como
dos demais comandos deste mesmo bloco e ainda a não existência de desvio de execução para
nenhum comando pertencente ao bloco.

/***************************************************************************************/
Identifier.c
ESPECIFICAÇÃO: O programa deve determinar se um identificador é ou não válido em ‘Silly
Pascal’ (uma estranha variante do Pascal). Um identificador válido deve começar com uma
letra e conter apenas letras e dígitos. Além disso, deve ter no mínimo 1 caractere e no
máximo 6 caracteres de comprimento.
/***************************************************************************************/

#include <stdio.h> |
main() | int valid_s(char ch)

/* 1 */ { | /* 1 */ {
/* 1 */ char achar; | /* 1 */ if(((ch >= ’A’) &&
/* 1 */ int length, valid_id; | (ch <= ’Z’)) ||
/* 1 */ length = 0; | ((ch >= ’a’) &&
/* 1 */ valid_id = 1; | (ch <= ’z’)))
/* 1 */ printf ("Identificador: "); | /* 2 */ {
/* 1 */ achar = fgetc (stdin); | /* 2 */ return (1);
/* 1 */ valid_id = valid_s(achar); | /* 2 */ }
/* 1 */ if(valid_id) | /* 3 */ else
/* 2 */ { | /* 3 */ {
/* 2 */ length = 1; | /* 3 */ return (0);
/* 2 */ } | /* 3 */ }
/* 3 */ achar = fgetc (stdin); | /* 4 */ }
/* 4 */ while(achar != ’\n’) |
/* 5 */ { | int valid_f(char ch)
/* 5 */ if(!(valid_f(achar))) | /* 1 */ {
/* 6 */ { | /* 1 */ if(((ch >= ’A’) &&
/* 6 */ valid_id = 0; | (ch <= ’Z’)) ||
/* 6 */ } | ((ch >= ’a’) &&
/* 7 */ length++; | (ch <= ’z’)) ||
/* 7 */ achar = fgetc (stdin); | ((ch >= ’0’) &&
/* 7 */ } | (ch <= ’9’)))
/* 8 */ if(valid_id && | /* 2 */ {

(length >= 1) && (length < 6)) | /* 2 */ return (1);
/* 9 */ { | /* 2 */ }
/* 9 */ printf ("Valido\n"); | /* 3 */ else
/* 9 */ } | /* 3 */ {
/* 10 */ else | /* 3 */ return (0);
/* 10 */ { | /* 3 */ }
/* 10 */ printf ("Invalid\n"); | /* 4 */ }
/* 10 */ } |
/* 11 */ } |

Figura 4 – Código fonte do programa sequencial Identifier que determina quando um dado de entrada é um
identificador válido ou não (este código contém ao menos um defeito). A numeração à esquerda
dos comandos representam blocos indivisíveis de execução que serão mapeados em vértices do CFG
(MALDONADO et al., 2004).

Os critérios que compõem a técnica estrutural são categorizados com base na com-
plexidade, no fluxo de controle e no fluxo de dados (MALDONADO, 1991; PRESSMAN,
2011)

A complexidade ciclomática é uma métrica de software que quantifica a complexidade
lógica de um programa com um valor numérico. Este valor define o número de caminhos inde-
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Figura 5 – CFG da função main do programa Identifier, em que os vértices representam os blocos indivisíveis de
comandos e as arestas representam os possíveis fluxos de controle entre os vértices (MALDONADO et
al., 2004).

pendentes no conjunto base de um programa, fornecendo um limite superior para a quantidade
de testes que devem ser derivados com o objetivo de garantir que todos os comandos tenham
sido executados pelo menos uma vez (BARBOSA et al., 2007; PRESSMAN, 2011).

Critérios baseados na complexidade exploram as informações de complexidade ciclomá-
tica do CFG do programa para derivar requisitos de teste, sendo o critério de McCabe (MCCABE,
1976) o mais conhecido deles. Basicamente, esse critério requer que seja executado um conjunto
de caminhos linearmente independentes do grafo do programa (MCCABE, 1976; PRESSMAN,
2011).

Caminho independente é qualquer caminho do programa que insira pelo menos um novo
conjunto de instruções de processamento ou uma nova condição. O caminho independente em um
CFG deve incluir pelo menos uma aresta que não tenha sido percorrida antes que o caminho seja
definido (BARBOSA et al., 2007). Esta métrica fornece uma medida quantitativa da dificuldade
para a condução dos testes (PRESSMAN, 2011).

Os critérios baseados em fluxo de controle usam somente elementos como comandos ou
desvios presentes no programa para derivar os requisitos de teste. Dentre os principais critérios
baseados no fluxo de controle estão (MYERS; SANDLER, 2004; BARBOSA et al., 2007):

• Todos-Nós: requer que cada comando do programa (cada vértice do CFG) seja executado
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pelo menos uma vez;

• Todas-Arestas: requer que se exercite pelo menos uma vez cada aresta do CFG, ou seja,
cada desvio de fluxo de controle presente no programa;

• Todos-Caminhos: requer que todos os caminhos sejam executados ao menos uma vez.

Para a realização da atividade de teste espera-se que no mínimo a cobertura do critério
Todos-Nós seja empregada. Isso garante que todos os comandos do programa em teste foram
executados pelo menos uma vez. Entretanto, os testes que utilizam apenas os critérios Todos-
Nós e Todos-Arestas têm se mostrado ineficazes, não revelando defeitos simples presentes
até mesmo em alguns programas pequenos (BARBOSA et al., 2007). Outra consideração é a
impraticabilidade, em geral, da cobertura do critério Todos-Caminhos já que a presença de laços
pode elevar o número de caminhos a uma quantidade muito grande ou infinita deles (BARBOSA
et al., 2007).

Visando contornar as situações expostas anteriormente, Rapps e Weyuker (1985) pro-
puseram um conjunto de critérios baseados em fluxo de dados que tem como característica
derivar casos de teste através da análise das associações entre a definição de uma variável e seus
possíveis usos subsequentes. Os autores tinham como meta inserir mais rigor no teste estrutural
e para tanto criaram uma série de novos conceitos. Dentre os conceitos estão a extensão do
CFG para um grafo rotulado conhecido como Grafo Def-Uso (def-use graph), Figura 6, na qual
são inseridas informações a respeito do fluxo de dados do programa a partir da verificação dos
pontos do código, onde existem definição de variáveis, ou seja, a atribuição de um valor a uma
variável, e uso da variável representando o ponto em que este valor é utilizado. O uso de variável
pode ser de dois tipos: uso predicativo (p-uso ou up) ou uso computacional (c-uso ou uc). O uso
predicativo ocorre quando a variável é utilizada em uma condição e afeta de forma direta o fluxo
de controle do programa; já no uso computacional a variável é usada em uma computação.

Outros conceitos são os de caminhos livre de definição e Du-caminho. Um caminho é
categorizado como livre de definição quando uma variável x é definida em um nó i, usada em
um nó j ou em uma aresta que chega a j, e o caminho (i,n1, ...,nm, j), m > 0 não apresente
nenhuma definição de x nos nós (n1, ..., nm) percorrido do nó i ao nó j e do nó i a aresta (nm, j)
(DELAMARO; MALDONADO; JINO, 2007). Du-caminho é um caminho simples (no qual não
existe repetição de nós exceto possivelmente o primeiro e o último) livre de definição em relação
a uma variável x do nó i até o nó j que possui uma definição da variável x no nó i e um uso no
nó j (MALDONADO, 1991).

Os principais critérios baseados em fluxo de dados são apresentados abaixo:

• Todas-Definições: todas as definições de variáveis devem ser exercitadas pelo menos uma
vez por um p-uso ou c-uso;
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Figura 6 – Grafo Def-Uso da função main do programa Identifier em que é possível perceber onde as definições,
usos computacionais e usos predicativos ocorrem (MALDONADO et al., 2004).

• Todos-Usos: requer que se exercite todas as associações de definição e uso (c-usos e
p-usos) das variáveis por pelo menos um caminho livre de definição. Este critério pode
ainda ser representado pelas variações Todos-p-Usos, Todos-p-Usos/Alguns-c-Usos e
Todos-c-Usos/Alguns-p-Usos;

• Todos-Du-Caminhos: requer que se exercite todas as associações de definição e uso
(c-usos e p-usos) das variáveis por todos os caminhos livres de definição e livres de laço
que cubram essa associação.

Na Tabela 1 são apresentados alguns exemplos de elementos e critérios relacionados ao
programa Identifier 4.

Muitos dos critérios baseados em fluxo de dados exigem que o uso de uma variável
ocorra de modo explícito e, além disso, a presença de caminhos não executáveis não garantem a
inclusão do critério Todas-Arestas (FRANKL, 1987).
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Tabela 1 – Elementos e critérios relacionados ao programa Identifier (MALDONADO et al., 2004).

Critério Elemento Exemplo (Identifier)
Todos-Nós Nó 2

Todos-Arcos Arco (3,4)
Todos-Caminhos Caminho (1,2,3,4,8,9,11)

Todas-Defs Definição de variáveis length=0
Todos-P-Usos Uso predicativo de variáveis achar!=’/n’
Todos-C-Usos Uso computacional de variáveis length++

3.4 Teste Estrutural de Programas Concorrentes

Os critérios utilizados para testar programas sequenciais, apesar de contribuírem, não
são suficientes para o teste de programas concorrentes. Este fato decorre da própria estrutura
apresentada por estes softwares que são comumente constituídos por vários processos e/ou
threads que interagem entre si para compor um resultado. Esta característica de interação implica
em comportamentos próprios, não vistos em programas sequenciais, a exemplo da comunicação
e sincronização entre processos e/ou threads que devem ser considerados na atividade de teste,
tornando-a mais complexa.

Assim como na técnica estrutural para programas sequencias, programas concorrentes
devem ser abstraídos por uma representação que identifique seus componentes elementares.
Deste modo Yang, Souter e Pollock (1998) apresentaram uma extensão do Grafo de Fluxo de
Controle (CFG) chamado de Grafo de Fluxo de Controle Paralelo (PCFG - Parallel Control
Flow Graph) em que para cada processo paralelo constrói-se um CFG, adicionando arestas de
sincronização que identifiquem a criação de processos paralelos e a comunicação realizada entre
eles. Nesse trabalho apenas programas paralelos que usavam memória compartilhada foram
considerados, posteriormente suas idéias foram estendidas por Vergilio, Souza e Souza (2005)
para contemplar o paradigma de passagem de mensagem.

Souza et al. (2013) apresentam um novo modelo de teste estrutural e a extensão dos
critérios de testes já mencionados, os quais consideram as informações sobre o fluxo de controle
e de dados, além da comunicação e sincronização de aplicações que interagem de modo híbrido,
ou seja, através dos paradigmas de passagem de mensagem e memória compartilhada, inclusive
em um mesmo programa.

Tais conceitos estão sendo explorados em estudos que consideram que o uso de ambos os
paradigmas é comum em aplicações distribuídas na Web, em que servidores recebem requisições
de clientes e geram threads para atendê-las. Tais estudos também consideram aplicações paralelas
nas quais novas threads de um processo são criadas para executar em processadores com
múltiplos núcleos. Dado ainda o desafio inerente à heterogeneidade dessas aplicações, alguns
estudos estão sendo realizados explorando tais conceitos (SOUZA et al., 2013).

No trabalho de Souza et al. (2013) um programa concorrente é descrito como um
conjunto de np processos concorrentes Prog=p0,p1,...,pnp�1 no qual se assume np como um
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valor fixo conhecido no momento da inicialização do programa. Além disso, cada processo p
pode representar códigos fontes idênticos ou diferentes entre si, tendo cada um seu próprio espaço
de endereçamento. Cada processo p é composto por um conjunto de nt threads concorrentes
Proc=t0,t1,...,tnt�1 que compartilham um mesmo espaço de endereçamento, sendo o valor nt
também fixo e conhecido para cada processo.

A representação de uma thread t que pertence a um processo p é dada por um CFGp,t .
O CFGp,t é formado pelo conjunto dos nós N p,t e o conjunto das intra-arestas E p,t que ligam
dois nós sucessivos em um caminho representado por p p,t .

Dada a relação de uso de variáveis, além dos tradicionais uso computacional (c-uso) e
uso predicativo (p-uso), novos tipos de usos relacionados a programas concorrentes de memória
compartilhada e passagem de mensagem são inseridos, como:

• uso em mensagem (m-uso): ocorre quando uma mensagem com os dados é enviada de
uma thread a outra, podendo pertencer a um mesmo processo ou a um processo distinto.

• uso computacional compartilhado (s-c-uso): difere do c-uso por considerar a comu-
nicação implícita entre threads em que o par definição e uso pode ocorrer em threads
distintas.

• uso predicativo compartilhado (s-p-uso): ocorre quando uma thread utiliza dados com-
partilhados em uma condição.

Para o teste de programas concorrentes existem alguns tipos de associações possíveis de
serem derivadas. A associação c-uso, associação p-uso e associação m-uso contemplam cami-
nhos intra-threads, ou seja, em uma única thread. Na comunicação via passagem de mensagem,
na qual a definição e o uso de variáveis ocorrem entre diferentes threads (de um mesmo processo
ou de processos diferentes), são empregadas associações do tipo associação intra-m-c-uso,
associação intra-m-p-uso, associação inter-m-c-uso e associação inter-m-p-uso. Quando é
considerada a comunicação por memória compartilhada, duas novas associações são listadas,
associação s-c-uso e associação s-p-uso. Além disso, associações adicionais têm sido defini-
das para contemplar sends não-bloqueantes (associação ns-uso) e receives não-bloqueantes
(associação nr-uso).

O programa concorrente FactorySim (FS), utilizado como estudo de caso por Souza et al.
(2013), permite ilustrar os conceitos abordados. O FS (Figura 7) é um programa concorrente
híbrido, que faz uso do paradigma de passagem de mensagem e memória compartilhada. Seu
intuito é simular uma fábrica que produz uma quantidade finita de elementos que são solicitados
por um processo Cliente. FS é composto por dois processos: um Cliente e uma Fábrica. A Fábrica
é composta por duas threads que realizam a produção dos elementos solicitados; já o Cliente
tem uma única thread. Neste programa, o processo cliente realiza uma comunicação através do
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/******************************************************/ /****************************************************/
/* FS program - client process */ /* FS program - factory process */
/* main thread code */ /* main thread code */
/* process 0, thread 0 */ /* process 1, thread 0 */
/******************************************************/ /****************************************************/
/*00*/ int numberOfProducts=Integer.parseInt(args[0]); /*00*/ Socket s; PrintWriter out;
/*00*/ Socket s=new Socket("localhost", 4000); /*00*/ BufferedReader in; int amount;
/*01*/ PrintWriter out=new PrintWriter /*00*/ ReentrantLock pLock=new ReentrantLock();

(s.getOutputStream(), true); /*00*/ CyclicBarrier start=new CyclicBarrier(2);
/*01*/ BufferedReader in=new BufferedReader /*00*/ ServerSocket ss=new ServerSocket(4000);

(new InputStreamReader(s.getInputStream())); /*01*/ while (true) {
/*02*/ out.println(numberOfProducts); /*02*/ s=ss.accept();
/*03*/ String produced=in.readLine(); /*03*/ in=new BufferedReader(new InputStreamReader
/*04*/ System.out.println(produced); (s.getInputStream)));
/*04*/ s.close(); /*04*/ out=new PrintWriter

(s.getOutputStream(), true);
/*04*/ Storage matFactory, matWorker;
/*04*/ Storage products=new Storage(0);
/*04*/ Worker worker=new Worker();
/*05*/ amount=Integer.parseInt(in.readLine());
/*06*/ if (amont < 500) {
/*07*/ matFactory=new Storage(amount);
/*07*/ matWorker=matFactory;

} else {
/*08*/ matFactory=new Storage(amount/2+amount%2);
/*08*/ matWorker=new Storage(amount/2); }
/*09*/ worker.setMaterial(matWorker);

/******************************************************/ /*09*/ worker.setProduct(products, pLock);
/* FS program - factory process */ /*09*/ worker.setStartFlag(start);
/* worker thread code */ /*09*/ Storage myMaterial=matFactory;
/* process 1, thread 1 */ /*10*/ worker.start();
/******************************************************/ /*11*/ start.await();
/*00*/ /*virtual receive from Thread.start()*/ /*12*/ boolean finished=false;
/*01*/ start.await(); /*13*/ while (!finished) {
/*02*/ boolean finished=false; /*14*/ if (!myMaterial.isEmpty()) {
/*03*/ while (!finished) { /*15*/ myMaterial.decrement(1);
/*04,05*/ if (!material.isEmpty()) { /*16*/ pLock.lock();

/*def. and usage of material*/ /*17*/ products.increment(1);
/*06*/ material.decrement(50); /*18*/ pLock.unlock();
/*07*/ pLock.lock(); } else {
/*08*/ products.increment(50); /*19,20*/ finished=true; }
/*09*/ pLock.unlock(); /*21,22*/}

} else { /*23*/ worker.join();
/*10*/ finished=true; } /*24*/ out.println(products.getQuantity());
/*11*/ } /*25*/ s.close();
/*12,13*/ /*virtual send to Thread.join()*/ /*26*/ }

Figura 7 – Código fonte do programa concorrente FactorySim (FS) que simula uma fábrica capaz de produzir
uma quantidade finita de elementos solicitados por um cliente. Este programa utiliza os paradigmas de
passagem de mensagem e memória compartilhada e contém um defeito introduzido intencionalmente. A
numeração à esquerda dos comandos representam blocos indivisíveis de execução que serão mapeados
em vértices do PCFG (SOUZA et al., 2013).

envio de uma mensagem com a quantidade de elementos solicitados para a thread principal da
Fábrica (comunicação representada pela aresta de sincronização (n0,0

2 ,n1,0
5 ) na Figura 8, onde

para ny,z
x , x representa o número do nó, y o número do processo e z o número da thread) e em

seguida espera até que receba uma resposta da Fábrica contendo o total de elementos produzidos
(comunicação representada pela aresta de sincronização (n1,0

24 ,n0,0
3 )).

A thread principal da Fábrica ao receber a quantidade de elementos solicitados pelo
processo Cliente decide, baseado no valor, qual estratégia deve usar em relação ao repositório de
matéria-prima. Existem duas possibilidades para acessar o repositório, a primeira representada
pela aresta (n1,0

6 ,n1,0
8 ), ocorre se o valor de elementos for menor do que 500 o que provoca o

compartilhamento de um único repositório de matéria-prima pelas threads da Fábrica; caso o
valor seja maior que 500 a segunda opção é utilizada e dois repositórios de matérias-primas
distintos são criados, um para cada thread.

Pela lógica do programa, a retirada de uma quantidade de matéria-prima do seu depósito
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Figura 8 – PCFG do programa concorrente FactorySim (FS), em que os nós representam os blocos indivisíveis de
comandos e as arestas representam o fluxo de controle, as comunicações e sincronizações entre os nós.
Alguns nós de código fonte não são mostrados porque eles representam os fluxos sequenciais que não
são relevantes para o critérios. (SOUZA et al., 2013).

resultará na produção de uma quantidade igual de elementos manufaturados e este ciclo se
repete enquanto existir matéria-prima a ser consumida. Nesta implementação do programa FS o
acesso ao repositório de elementos manufaturados (região crítica) está devidamente protegido
por primitivas de bloqueio (locks) para evitar condições de disputa, no entanto, os acessos ao
repositório de matérias-primas não são protegidos. Este é um defeito intencional que foi utilizado
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pelos autores para ilustrar a capacidade de revelação de defeitos dos critérios criados.

Para dar exemplos de tipos de associações presentes em programas concorrentes é
possível observar no grafo da Figura 8 as arestas entre os nós (n1,1

13 , n1,0
23 ) e (n1,0

18 , n1,1
7 ). Estas

representam associações intra-processos, pois ilustram uma comunicação entre diferentes threads
que estão em um mesmo processo. Por outro lado as arestas de sincronização (n0,0

2 , n1,0
5 ) e

(n1,0
24 , n0,0

3 ) representam uma associação inter-processo, pois ilustram uma comunicação entre
diferentes threads que estão em diferentes processos.

No programa FS (Figura 7) e no PCFG (Figura 8) também é possível perceber as relações
dos usos de variáveis. Um exemplo é a aresta entre os nós (n1,0

14 , n1,0
15 ) que representa um uso

predicativo compartilhado (s-p-uso) que ocorreu quando a thread principal fez uso do dado
compartilhado (myMaterial) em uma condição.

Por fim Souza et al. (2013) introduziram novos critérios para o teste de programas
concorrentes que interagem através dos paradigmas de passagem de mensagem e memória
compartilhada.

• Todos-Usos (All-Uses): requer que o conjunto de teste execute caminhos que cubram
todas as associações de c-uso, p-uso, m-uso, s-c-uso e s-p-uso.

• Todos-Usos-Compartilhados (All-Shared-Uses): requer que o conjunto de teste execute
caminhos que cubram todas as associações s-c-uso e s-p-uso. O intuito deste critério é a
revelação de falhas na comunicação no paradigma de memória compartilhada.

• Todos-Usos-Intra-Mensagem (All-Intra-Message-Uses): requer que o conjunto de teste
execute caminhos que cubram todas as associações intra-m-c-uso e intra-m-p-uso. O
objetivo deste critério é revelar as falhas provenientes da comunicação de diferentes
threads de um mesmo processo com o paradigma de passagem de mensagem.

• Todos-Usos-Inter-Mensagem (All-Inter-Message-Uses): requer que o conjunto de teste
execute caminhos que cubram todas as associações inter-m-c-uso e inter-m-p-uso. O foco
deste critério é revelar as falhas provenientes da comunicação de diferentes threads que
pertençam a processos distintos com o paradigma de passagem de mensagem.

• Todos-Usos-NS (All-NS-Uses): requer que o conjunto de teste execute caminhos que
cubram todas as associações ns-uso.

• Todos-Usos-NR (All-NR-Uses): requer que o conjunto de teste execute caminhos que
cubram todas as associações nr-uso.

• Todos-Nós-NT (All-Nodes-NT): requer que o conjunto de teste execute caminhos que
cubram nós np,t

i 2 Nwait�nb e np,t
i 2 Ntest�nb pelos menos duas vezes. A primeira execução

deve assumir que a mensagem atingiu o processo após a execução do nó np,t
i e a segunda

execução deve assumir que a mensagem alcançou o processo antes da execução do nó np,t
i .
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Nós do tipo Ntest�nb e Nwait�nb correspondem a primitivas como MPI Test e MPI Wait
vistas no padrão MPI que servem para verificar se a comunicação em segundo plano foi finalizada.
MPI Test é uma verificação não bloqueante que pode retornar com ou sem a mensagem, ao passo
que a primitiva MPI Wait é bloqueante e retorna somente quando a mensagem chegou e está
disponível.

3.5 A Ferramenta ValiPar

A ValiPar é uma ferramenta de teste de programas concorrentes desenvolvida no projeto
TestPar com a finalidade de apoiar a aplicação dos modelos e critérios de testes. A ValiPar tem
como intuito principal a prova de conceitos. Esta ferramenta faz uso da técnica estrutural, vista
nas seções anteriores, para testar programas concorrentes que fazem uso de memória compartilha
e passagem de mensagem. Algumas versões desta ferramenta já foram desenvolvidas, dentre
elas estão a ValiPVM (SOUZA et al., 2008), ValiMPI (HAUSEN; VERGILIO, 2005), ValiBPEL
(ENDO et al., 2008) e ValiPThread (SARMANHO et al., 2008) que testam programas escritos
em PVM, MPI, BPEL e C/Pthread, respectivamente.

Recentemente uma nova versão da ValiPar foi desenvolvida, sendo seu diferencial a
unificação dos modelos de passagem de mensagem e memória compartilhada (SOUZA et al.,
2013). Tal versão foi instanciada inicialmente para a linguagem Java, entretanto, espera-se que
sua estrutura modular viabilize posteriormente o teste de diferentes linguagens de programação.
Devido a esta ferramenta ter sido alvo de estudos com a utilização dos benchmarks desenvolvidos
neste projeto de mestrado, ela será melhor descrita a seguir.

Esta última versão da ValiPar é composta por cinco módulos (Figura 9), os quais possuem
as seguintes características:

O módulo ValiInst tem como entrada o código fonte do programa concorrente a ser
testado. Este módulo é responsável por realizar a análise estática deste código fonte e assim
extrair informações de fluxo de controle, de dados e de sincronização que serão consideradas na
atividade de teste. O módulo ValiInst faz também a instrumentação do código fonte, adicionando
chamadas de função a fim de permitir que, posteriormente na ValiExec, um rastro de execução
seja gerado a partir da execução de um caso de teste.

Assim, considerando o fluxo de dados, para cada alocação, definição e uso de variável
uma chamada de método correspondente é inserida no código fonte original. Por exemplo,
quando uma variável é alocada, o método visitVariableAllocation() é chamado com informações
da execução, associando a variável à geração de um rótulo. Tal rótulo é criado a partir do
identificador do nó, da thread e do processo correspondente. Cada operação em uma variável é
traduzida como uma operação sobre um rótulo criado anteriormente (PRADO et al., 2015).

A instrumentação também adiciona informações relacionadas à sincronização de pro-
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Figura 9 – Arquitetura da ferramenta ValiPar. Os módulos estão representados por retângulos enquanto as entradas
e saídas de cada módulo estão representadas por elipses.

gramas concorrentes para dar suporte ao módulo ValiExec na execução controlada. Para tornar
isso possível, o processo de instrumentação insere as chamadas de funções visitBeforeSyn-
chronization() e visitAfterSynchronization() antes e depois das operações de sincronização,
respectivamente (PRADO et al., 2015).

Tais modificações adicionadas no código instrumentado, entretanto, não alteram a se-
mântica do programa, servindo apenas para a coleta de informações necessárias ao teste. Logo o
módulo ValiInst produz como saída o código instrumentado, as informações de fluxo de dados e
o PCFG (provenientes das informações de fluxo de controle e de sincronização) (PRADO et al.,
2015).

O módulo ValiInst foi implementado considerando novas técnicas para extração de
informações estruturais a partir do código fonte de programas concorrentes Java. Essas novas
técnicas diferem das outras encontradas na literatura por considerarem fluxo de sincronização
entre processos e threads, diferentes paradigmas de comunicação e sincronização (passagem
de mensagem e memória compartilhada), chamadas de método e manipulação de ponteiros
(PRADO et al., 2015).

O módulo ValiElem tem como entrada as informações do fluxo de dados e o PCFG
produzidos pelo módulo ValiInst. O ValiElem tem como objetivo gerar os elementos requeridos
para os critérios de teste. Este módulo também gera um descritor, representado através de uma
expressão regular, para cada elemento requerido. O descritor é responsável por descrever os
possíveis caminhos que cobrem o elemento requerido. Por fim, este módulo também realiza
uma redução no número de arestas requeridas identificadas como não executáveis. Os elementos
requeridos considerados pela ValiPar podem ser vistos na Figura 10.
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node_requirements p_use_association_requirements
edge_requirements m_use_association_requirements
sync_edge_requirements intra_m_c_use_association_requirements
def_requirements intra_m_p_use_association_requirements
c_use_requirements inter_m_c_use_association_requirements
p_use_requirements inter_m_p_use_association_requirements
m_use_requirements s_c_use_association_requirements
c_use_association_requirements s_p_use_association_requirements

Figura 10 – Elementos requeridos considerados pela ValiPar.

O módulo ValiExec recebe como entrada o programa instrumentado e o executa com
os valores fornecidos pelo usuário do sistema (dados de teste). Cada execução do programa
instrumentado na ValiExec terá como resultado o armazenamento das informações sobre as
entradas e as saídas, a relação de caminhos percorridos em cada processo e a sequência de
sincronização realizada (rastro de execução). O ValiExec permite a execução determinística e
não determinística dos programas concorrentes em teste. A execução não determinística (i.e.,
livre) permite que qualquer aresta de sincronização possível de executar tenha possibilidade de
ocorrer. A execução determinística, por outro lado, repete os pares de sincronização ocorridos em
uma execução prévia do mesmo programa, com os mesmos dados de teste. Para que a execução
determinística ocorra, além dos dados de teste, deve-se fornecer também um arquivo de rastro
que contém os pares de sincronização estabelecidos em tal execução prévia.

O módulo ValiEval utiliza os arquivos de rastro (com informações de caminhos e
sequências produzidas pelo módulo ValiExec) e os elementos requeridos gerados pelo ValiElem
para calcular a cobertura obtida e mostrar quais elementos foram cobertos pelo dado de teste
fornecido para um dado critério de teste.

A Figura 11 mostra a saída do módulo para o benchmark de passagem de mensagem
002_micro_blocking_mp_pp, sendo possível perceber, a esquerda, a listagem dos critérios e
elementos requeridos e, a direita, a quantidade de elementos cobertos pelo total de elementos
gerados, mostrando também o porcentual de elementos cobertos após a execução livre do
benchmark no ValiExec.

Por fim, o módulo ValiSync recebe como entrada arquivos de rastro parciais e infor-
mações sobre a cobertura das arestas de sincronização. O ValiSync tem como objetivo fazer a
geração automática de variantes, ou seja, forçar a execução de diferentes pares de sincronização
com um mesmo dado de teste de forma automática, aumentando, se possível, a cobertura das
arestas de sincronização (synchronization edges) (BATISTA, 2015).

As variantes são derivações obtidas a partir de rastros parciais de uma execução não
determinística. Cada variante em particular realiza a troca de um único par de sincronização
por vez, selecionando um novo transmissor para cobrir uma sincronização ainda não executada
(BATISTA, 2015).

Existem duas políticas distintas para a seleção de um novo transmissor. Na primeira
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CRITERIA COVERAGE STATUS
All uses - 25/107 (23.36%)
All shared uses - 0/0 (0.00%)
All intra m-uses - 0/0 (0.00%)
All inter m-uses - 15/522 (2.87%)
All nodes nt - not implemented
All ns uses - not implemented
All nr uses - not implemented
===========================
REQUIRED ELEMENTS COVERAGE STATUS
Nodes - 15/15 (100.00%)
Edges - 12/12 (100.00%)
Synchronization edges - 4/16 (25.00%)
Definitions - 77/86 (89.53%)
C-uses - 100/166 (60.24%)
P-uses - 0/0 (0.00%)
M-uses - 4/8 (50.00%)
C-use associations - 21/101 (20.79%)
P-use associations - 0/0 (0.00%)
M-use associations - 4/6 (66.67%)
Intra-m-c-use associations - 0/0 (0.00%)
Intra-m-p-use associations - 0/0 (0.00%)
Inter-m-c-use associations - 15/522 (2.87%)
Inter-m-p-use associations - 0/0 (0.00%)
S-c-use associations - 0/0 (0.00%)
S-p-use associations - 0/0 (0.00%)

Evaluation time: 688 ms

Figura 11 – Saída do módulo ValiEval para o benchmark de passagem de mensagem 002_micro_blocking_mp_pp.

um novo transmissor será descartado caso a aresta de sincronização já tenha sido coberta. Na
segunda são gerados todos os pares possíveis, independente de sua cobertura (BATISTA, 2015).

Na primeira abordagem o número de variantes geradas é menor, o que reduz o custo
de execução, entretanto, é possível que essa política impeça que outros pares de sincronização
sejam cobertos ao derivar uma próxima execução. A segunda abordagem tem um custo maior
por gerar mais variantes, porém ela não impede que eventos futuros, em uma próxima geração
de variantes, sejam cobertos (BATISTA, 2015).

A Figura 12 mostra as informações de cobertura para o benchmark de passagem de
mensagem 002_micro_blocking_mp_pp após executar o terceiro nível da árvore de variantes
(Distance: 3), utilizando a segunda política para a escolha de um novo transmissor, resultando
na geração de 135 variantes das quais 131 foram executadas com sucesso. A geração de tais
variantes fez com que a cobertura das arestas de sincronização passasse de 4 (Figura 11 ) para 12
(Figura 12) das 16 arestas geradas pela ferramenta, sendo as 4 arestas restantes não executáveis.

3.6 Considerações Finais
Neste capítulo foram explorados os principais conceitos que envolvem o teste de software.

Foi dada uma breve explicação sobre o cenário típico de teste e suas terminologias, as fases
presentes nesta atividade e as principais técnicas existentes. Um enfoque maior foi dado ao teste
estrutural de programas sequenciais e concorrentes. Por fim, a ferramenta ValiPar de apoio ao



42 Capítulo 3. Teste de Software

Distance: 3
Variant generation time: 27913 ms
Execution time: 54191 ms
Evaluation time: 6115 ms
Total time: 90934 ms.
Successful variants: 135 / 131
CRITERIA COVERAGE STATUS
All uses - 25/107 (23.36%)
All shared uses - 0/0 (0.00%)
All intra m-uses - 0/0 (0.00%)
All inter m-uses - 46/522 (8.81%)
All nodes nt - not implemented
All ns uses - not implemented
All nr uses - not implemented
===========================
REQUIRED ELEMENTS COVERAGE STATUS
Nodes - 15/15 (100.00%)
Edges - 12/12 (100.00%)
Synchronization edges - 12/16 (75.00%)
Definitions - 77/86 (89.53%)
C-uses - 100/166 (60.24%)
P-uses - 0/0 (0.00%)
M-uses - 4/8 (50.00%)
C-use associations - 21/101 (20.79%)
P-use associations - 0/0 (0.00%)
M-use associations - 4/6 (66.67%)
Intra-m-c-use associations - 0/0 (0.00%)
Intra-m-p-use associations - 0/0 (0.00%)
Inter-m-c-use associations - 46/522 (8.81%)
Inter-m-p-use associations - 0/0 (0.00%)
S-c-use associations - 0/0 (0.00%)
S-p-use associations - 0/0 (0.00%)

Figura 12 – Informações de cobertura para o benchmark de passagem de mensagem 002_micro_blocking_mp_pp
após executar o terceiro nível da árvore de variantes, resultando no aumento da cobertura das arestas de
sincronização (synchronization edges) de 4 para 12.

teste de programas concorrentes foi detalhada, ferramenta esta que foi utilizada nos experimentos
com os benchmarks desenvolvidos neste trabalho de mestrado.
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CAPÍTULO

4
BENCHMARKS PARA AVALIAR A

ATIVIDADE DE TESTE DE PROGRAMAS
CONCORRENTES

4.1 Considerações Iniciais

Tendo em vista que este projeto de mestrado tem como meta realizar uma avaliação
da atividade de teste de modo amplo considerando o novo modelo, os novos critérios e a nova
ferramenta de teste empregados atualmente no projeto TestPar, este capítulo tem por objetivo
descrever os principais benchmarks utilizados na área de teste de programas concorrentes (tais
como os da IBM e da Rungta), identificar as lacunas que motivaram a elaboração dos benchmarks
propostos neste trabalho de mestrado e também apresentar os benchmarks desenvolvidos e suas
características.

A estrutura deste capítulo é a seguinte: a Seção 4.2 apresenta com quais propósitos os
benchmarks são usados na área de teste de software, quais os principais benchmarks existentes
para o teste de programas concorrentes, quem os desenvolve, mostra também quais foram
as lacunas observadas ao estudá-los. Na Seção 4.3 são listadas as características levadas em
consideração para a elaboração do conjunto de benchmarks resultante deste projeto de mestrado,
trazendo também uma tabela comparativa entre os benchmarks existentes. A Seção 4.4 apresenta
os benchmarks desenvolvidos e evidencia como eles se aderem às características.

4.2 Trabalhos Relacionados

Na área de teste de programas concorrentes os benchmarks são desenvolvidos com o
objetivo de determinar se os modelos conseguem representar os programas a serem testados,
se os critérios conseguem revelar aqueles defeitos que se espera encontrar nos programas e se
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as ferramentas de teste conseguem tratar, de modo eficiente, uma variada gama de códigos de
entrada.

Um dos conjuntos de benchmarks mais conhecidos e utilizados na área de teste de progra-
mas concorrentes são os disponibilizados pela IBM Haifa Research Lab (EYTANI; UR, 2004).
Trata-se de um conjunto de programas multi-threaded com defeitos intencionalmente inseridos,
desenvolvidos por alunos da disciplina de teste de software, pelos próprios pesquisadores do
laboratório de pesquisa da IBM, incluindo também programas de outras fontes como da NASA
(CHEN; SERBANUTA; ROSU, 2008). Os programas foram disponibilizados com o intuito de
ajudar outros grupos de pesquisa a desenvolverem ferramentas e algoritmos de teste capazes de
melhorar a qualidade dos programas concorrentes (EYTANI; TZOREF; UR, 2008).

A própria IBM fez uso de tais benchmarks para testar sua ferramenta raceFinder (BEN-
ASHER; FARCHI; EYTANI, 2003), que utiliza novas heurísticas baseadas no monitoramento
em tempo de execução, para aumentar a probabilidade de deteção de defeitos em programas
concorrentes. Tal uso demonstrou alguns defeitos na ferramenta, revelados principalmente, pela
forma não convencional de programação usada pelos estudantes, formas estas não consideradas
no projeto da referida ferramenta (EYTANI; UR, 2004).

Após quatro anos da disponibilização desse conjunto de benchmarks, Eytani, Tzoref e
Ur (2008) fizeram um estudo para conhecer quais instituições utilizavam tal conjunto e para qual
finalidade. O autor verificou que universidades no Canadá, na Espanha, nos Estados Unidos,
na Índia e no Brasil estavam utilizando os benchmarks. Foi observado que para as pesquisas
que tiveram o intuito de validar modelos, os autores preferiram utilizar os benchmarks menores,
por serem mais fáceis de entender e de executar. O mesmo acontecendo quando o objetivo era
testar ferramentas em fases iniciais de desenvolvimento. Os benchmarks maiores foram usados
em ferramentas mais consolidadas. A maioria dos trabalhos focou na detecção de condições de
disputa e violação de atomicidade.

O benchmark que simula a transferência de dinheiro entre diferentes contas bancárias,
desenvolvido pela IBM, foi utilizado para testar a ferramenta jPredictor feita na Universidade de
Illinois (CHEN; SERBANUTA; ROSU, 2008). A jPredictor detecta defeitos de concorrência
como condições de disputa e violação de atomicidade em programas Java.

Kidd et al. (2007) apresentam a implementação da ferramenta Empire, que realiza
detecção estática de condições de disputa, que eles classificam como de alto nível. A avaliação
da ferramenta foi feita com base em dez benchmarks da IBM, cujos defeitos foram listados como
não atômicos. O uso dos benchmarks validou a abordagem empregada no projeto da ferramenta
Empire que foi capaz de encontrar os defeitos corretamente em sete dos dez benchmarks.

Bradbury, Cordy e Dingel (2007) utilizaram quatro benchmarks da IBM com o objetivo
de comparar duas ferramentas conhecidas de detecção de defeitos em programas concorrentes, a
Java PathFinder (desenvolvida pela NASA) e a ConTest (desenvolvida pela IBM). Foram dois
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os aspectos avaliados: a eficácia, que se refere à capacidade de cada ferramenta em detectar
defeitos de concorrência, e a eficiência, que se refere à rapidez com que cada ferramenta é capaz
de revelar esses defeitos. A execução dos benchmarks revelou a maior eficiência da ferramenta
ConTest e o caráter complementar das duas ferramentas no quesito eficácia, já que as duas
revelam os defeitos mas não usam a mesma forma para detectá-los.

Outro conjunto de benchmarks bastante utilizado é o de Rungta e Mercer (2009). Trata-se
de um pacote de benchmarks de programas concorrentes em várias linguagens de programação,
como Java e C#, desenvolvidos para avaliar a capacidade de detecção de defeitos de várias
ferramentas. Os autores reuniram um conjunto de benchmarks a partir de várias fontes (incluindo
os da IBM citados anteriormente), e adicionaram novos programas desenvolvidos pelos próprios
autores. Esses benchmarks foram utilizados para testar diferentes ferramentas, dentre elas a
CHESS (MUSUVATHI et al., 2008) e a CalFuzzer (JOSHI et al., 2009).

Alguns benchmarks também são disponibilizados pelo grupo que desenvolveu a Inspect
(YANG, 2013). A Inspect é outra ferramenta para teste de programas concorrentes escritos em C,
tendo como objetivo detectar defeitos tais como condições de disputa e deadlocks. Os programas
desenvolvidos para testar a ferramenta estão disponíveis em seu site e podem ser utilizados por
outros grupos de pesquisa.

Helgrind (VALGRIND-DEVELOPERS, 2013) é uma ferramenta para detectar defeitos
de sincronização em programas escritos em C, C++ e Fortran que usam as primitivas do padrão
POSIX para threads. Esta ferramenta pode detectar três classes de defeitos: má utilização da API
POSIX pthreads, deadlocks e condições de disputa. No site da ferramenta são disponibilizados
alguns códigos de exemplo que podem ser usados como benchmarks para o teste de outras
ferramentas.

Os benchmarks citados anteriormente são implementados em um único paradigma, ou
seja, ou exclusivamente de memória compartilhada ou apenas passagem de mensagem. A nova
ferramenta ValiPar, que foi objeto de estudos neste trabalho de mestrado, permite o teste de
programas que faz uso de ambos os paradigmas de programação, inclusive em um mesmo
programa. Até onde pode-se levantar, não encontramos benchmarks para o teste de programas
concorrentes que usem simultâneamente ambos os paradigmas de comunicação e sincronização
e que avaliem o teste de programas concorrentes de maneira abrangente, considerando modelos,
critérios e ferramentas.

Notou-se, também, que os benchmarks, até mesmo os mais usados como os da IBM
(EYTANI; TZOREF; UR, 2008) e Rungta (RUNGTA; MERCER, 2009), já não atendem todas as
expectativas devido ao caráter evolutivo de algumas linguagens. Java, por exemplo, sofreu muitos
incrementos de funcionalidades que mudaram a forma de se construir programas concorrentes,
principalmente a partir da versão 5.0. A nova ferramenta ValiPar foi implementada para testar
programas que usam novas primitivas para programação concorrente em Java, sendo necessário
que os benchmarks façam uso dessas primitivas. Além disso, o aumento da quantidade das
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interações entre os processos/threads e a cobertura parcial dos códigos, através de distintos
dados de teste, são outros fatores relevantes que precisam ser considerados e que não são
contemplados nos benchmarks encontrados na literatura. Todos esses aspectos reforçam a
viabilidade e a importância deste trabalho de mestrado para a área de teste de software de
programas concorrentes.

4.3 Características dos Benchmarks

Além dos aspectos já mencionados na Seção 4.2 (uso de ambos os paradigmas de
programação e das novas primitivas do Java), os benchmarks desenvolvidos devem ter outras
características, enumeradas a seguir:

1. Benchmarks simples de entender e executar: os benchmarks devem ser simples de
entender para que o foco esteja de fato na comunicação e sincronização existentes em
tais algoritmos. Benchmarks complexos, do ponto de vista dos seus objetivos, não ne-
cessariamente trazem maior complexidade à interação entre os processos, fato que não
colabora para aumentar a complexidade da atividade de teste dos programas concorrentes.
Como sugestão, podem ser usados algoritmos clássicos (descritos na literatura), com uma
quantidade de linhas de código não alta e que também fossem de fácil execução. Podem ser
desenvolvidas diferentes versões do mesmo algoritmo, considerando o uso de diferentes
primitivas de comunicação e sincronização e níveis de interação. Deste modo os usuários
de tais benchmarks podem focar nos aspectos da comunicação e sincronização existentes
nos códigos. O aumento da complexidade (tanto da aplicação quanto da interação entre
os processos) pode ser alcançada com programas flexíveis que permitem criar processos,
threads e aumentar a interação através de códigos parametrizados (ver esta característica
mais adiante).

2. Permitir a classificação quanto à interação: os benchmarks devem ser classificados
quanto à interação entre os processos e/ou threads de modo que haja diferentes padrões
de comunicação implementados. A métrica usada para quantificar a complexidade da
interação neste trabalho é a quantidade de interações realizadas entre processos e threads.

3. Saídas simples: os benchmarks devem ter saídas simples, facilitando verificar se o resul-
tado da execução está correto ou errado.

4. Casos de teste: refere-se à existência ou não de casos de teste no benchmark. No conjunto
de benchmarks desenvolvidos há versões que não possuem casos de teste. Estas versões
de código têm o objetivo de validar aspectos específicos de comunicação e sincronização,
sendo ideais para validar ferramentas de teste de programas concorrentes em fases iniciais
de desenvolvimento. Os benchmarks com 2 (dois) ou mais casos de teste visam validar
ferramentas em etapas avançadas de desenvolvimento.
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5. Avaliar a complexidade ciclomática: refere-se à construção de benchmarks que possuam
variações na complexidade ciclomática, métrica intimamente ligada à quantidade de estru-
turas de controle presentes no código fonte. Quanto maior for a complexidade ciclomática
de um código, potencialmente mais caminhos existem para serem cobertos, talvez por
diferentes casos de teste.

6. Programas flexíveis quanto ao número de processos, threads e interação: os bench-
marks devem possibilitar a execução com um número variado de processos e/ou threads
através do uso de códigos parametrizados, sendo possível executar um mesmo código com
poucos ou muitos processos e/ou threads. Ao se variar a quantidade de processos e threads
também é possível variar a complexidade das comunicações e sincronizações feitas.

7. Distribuição dos benchmarks entre as classes de programas: os benchmarks devem
estar distribuídos também em relação às classes de programas, representando padrões
de comunicação distintos como: aplicações numéricas, produtor-consumidor, simulações
diversas, entre outros.

8. Abrangência em relação às primitivas de comunicação e sincronização: diferentes
linguagens de programação concorrentes oferecem suporte à interação entre processos e
threads a partir de primitivas específicas que impõem semânticas distintas para acessar
dados que são locais, remotos e compartilhados. Esta característica refere-se ao uso
abrangente das primitivas de comunicação e sincronização da linguagem de programação
concorrente utilizada para a implementação dos benchmarks.

9. Eventos de comunicação e sincronização: quando uma primitiva de comunicação é exe-
cutada, ela gera um evento de comunicação e/ou sincronização que pode ser replicado caso
esta primitiva seja reexecutada, por exemplo, por uma estrutura de repetição. Espera-se que
os benchmarks evidenciem a diferença entre uma primitiva e um evento de comunicação
e sincronização, por meio da reexcução de primitivas que gerem diferentes eventos de
comunicação e sincronização a partir de um mesmo nó do PCFG.

10. Ambos os paradigmas: processos concorrentes interagem usando o paradigma de passa-
gem de mensagem e/ou memória compartilhada. Os benchmarks devem considerar esses
paradigmas isoladamente ou em conjunto.

11. Diferentes padrões de comunicação: corresponde ao desenvolvimento de benchmarks
que apresentassem variados padrões de comunicação como: ponto-a-ponto (1 para 1),
broadcast (1 para N), redução (N para 1), barreiras (N para N). Além destes padrões
os benchmarks devem exercitar diferentes padrões de comunicação como os feitos na
programação mestre-escravo, entre vizinhos mais próximos, pipeline, iterativo, entre
outros.
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12. Não determinismo: um algoritmo não determinístico apresenta diferentes comportamen-
tos em diferentes execuções com a mesma entrada de dados. Programas concorrentes
têm um grande potencial para comportamentos não determinísticos devido à concor-
rência em pontos de sincronização. Os benchmarks devem apresentar comportamentos
determinísticos e não determinísticos.

13. Código padronizado: benchmarks devem ser feitos com códigos padronizados, conside-
rando indentação, comentários e uso de atributos. Isso os torna muito mais legíveis. Para a
implementação Java dos benchmarks, por exemplo, foi usada a documentação Java Code
Conventions.

14. Definição de um ambiente de execução padrão: refere-se à existência de um ambiente
padrão para a execução dos benchmarks. Ela permite a replicação dos experimentos de
forma mais clara por outros usuários.

15. Existência de pseudocódigo: o pseudocódigo descreve os benchmarks na forma de al-
goritmos e que estejam desacoplados de uma linguagem de programação em particular,
tornando os benchmarks ortogonais às mesmas. Os pseudocódigos seguiram o modelo
usado por Tanenbaum e Woodhull (2006) e foram inspirados na linguagem C.

16. Documentação padronizada: deve existir uma documentação padronizada para descrever
cada benchmark. Nesta documentação há informações como: descrição do programa e qual
seu objetivo, entradas suportadas e saídas esperadas, exemplo de como executar o programa
e tabela descrevendo as principais características do programa. Nesta documentação
também há o pseudocódigo e um grafo de fluxo de controle paralelo, o qual se baseia no
pseudocódigo do benchmark.

17. Portabilidade dos benchmarks: os programas devem ter portabilidade, contando com
recursos apenas do nível do usuário e independentes de linguagens, do sistema operacional
(Linux, Windows, Mac OS), compiladores, bibliotecas e plataformas (hardware).

18. Benchmarks livres de defeitos conhecidos: os benchmarks devem ser livres de defeitos
conhecidos e que funcionem de acordo com suas especificações.

19. Benchmarks com defeitos conhecidos: devem existir versões dos benchmarks com defei-
tos conhecidos para auxiliar a validação dos modelos, critérios e ferramentas de teste. Outro
ponto considerado é o uso balanceado das classes de defeitos no conjunto de benchmarks
propostos.

A Tabela 2 é resultado do estudo da adequação das características anteriomente citadas
sobre os benchmarks existentes (Rungta, Helgrind, Inspect e IBM) em comparação ao conjunto
de benchmarks desenvolvidos neste projeto de mestrado (TestPar).



4.4. Benchmarks Desenvolvidos e Adequação às Características 49

As principais diferenças dos benchmarks TestPar estão em apresentar códigos que neces-
sitam de mais casos de teste para serem cobertos completamente, uso de ambos os paradigmas de
programação, presença de diferentes padrões de comunicação, existência de uma documentação
padronizada com pseudocódigo e ainda a existência de códigos livres de defeitos conhecidos
e versões com defeitos inseridos, baseados em taxonomias de defeitos. A abrangência das no-
vas primitivas de comunicação e sincronização e códigos padronizados, também são aspectos
considerados pelos benchmarks TestPar.

Tabela 2 – Comparação entre os benchmarks. Legenda: (l) contempla; (w) contempla parcialmente; (m) não
contempla.

Características Rungta Helgrind Inspect IBM TestPar
(1) Simples de Entender/Exec. l l l l l
(2) Interação l l l l l
(3) Saída Simples w w w w l
(4) Casos de Teste m m m w l
(5) Complexidade Ciclomática l l l l l
(6) Flexíveis l w w l l
(7) Classes Diferentes l l l l l
(8) Abrangência de Primitivas w l l w l
(9) Visão de Eventos l w l l l
(10) Ambos Paradigmas m m m m l
(11) Padrões de Comunicação m l m m l
(12) Não determinismo l l l l l
(13) Código Padronizado m l l m l
(14) Ambiente de Execução m m m m l
(15) Pseudocódigo m m m m l
(16) Documentação Padrão w m m w l
(17) Portabilidade l l l l l
(18) Livre de Defeitos m m m m l
(19) Benchmarks com Defeitos l l l l l

4.4 Benchmarks Desenvolvidos e Adequação às Caracte-
rísticas

Nesta Seção são apresentados os benchmarks desenvolvidos, bem como sua adequação
às características já apresentadas. Serão dados exemplos de benchmarks desenvolvidos que
possuem determinada característica; entretanto, possivelmente a característica estará presente
em outros benchmarks também. Na documentação de cada benchmark (presente no Apêndice A)
existe uma tabela que o qualifica quanto às características.

A Tabela 3 apresenta os 30 benchmarks desenvolvidos livres de defeitos conhecidos.
Há 13 de passagem de mensagem, 11 de memória compartilhada e 6 com ambos paradigmas,
fazendo com que as características 10 e 18 da Seção 4.3 sejam cumpridas. Também foram
desenvolvidas 13 versões de benchmarks com defeitos intencionalmente inseridos, atendendo a
característica 19 (para mais detalhes consultar a Seção 5.4).
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Os benchmarks são simples, facilitando o entedimento e a execução dos mesmos (caracte-
rística 1). O entendimento também é facilitado pela documentação e pseudocódigo (Apêndice A),
e ainda pelo código padronizado (características 16, 15 e 13, respectivamente). Os benchmarks
contam com algoritmos clássicos, como o GCD paralelo, o Token Ring, Produtor-Consumidor,
Leitores-Escritores, entre outros. Também foram desenvolvidas diferentes versões de um mesmo
algoritmo, a exemplo das versões de Token Ring (TR_Iterations, TR_Same_Primitives, TR_Dif-
ferent_Primitives, entre outros), ou do GCD (Parallel_GCD, GCD_Two_Slaves, entre outros).

Tabela 3 – Lista dos benchmarks desenvolvidos.

Benchmarks
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One_to_All
Blocking_MP_PP

Non_Blocking_MP
Non_Blocking_BSend

Parallel_GCD
GCD_Two_Slaves

GCD_LCM
TR_Iterations

TR_Same_Primitives
TR_Different_Primitives
Sieve_of_Eratosthenes

Omega_Network
Roller_Coaster_MP

M
em
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All_to_All
SM
PC

Prod_Cons_Lock_Cond
Readers_Writers

H2O
Cigarette_Smokers

Hilzer‘s_Barbershop
Matrix
Jacobi

Roller_Coaster_SM

A
m

bo
s

Master_Slave
Prime_Server

TR_File
TR_Broadcast

GCD_LCM_Both
Matrix_Both

Os benchmarks desenvolvidos também foram classificados quanto à interação entre os
processos e/ou threads (característica 2), havendo códigos em que o nível de interação é simples
ou baixa, ou seja, apenas uma comunicação, a exemplo do benchmark Blocking_MP_PP ou o
SM, e outros programas em que existe uma comunicação mais intensa entre os processos e/ou
threads, a exemplo do benchmark Sieve_of_Eratosthenes ou Roller_Coaster_SM.

Existem benchmarks que não possuem casos de teste (One_to_All, Blocking_MP_PP,
All_to_All, Master_Slave, entre outros) e também os que necessitam de mais de um caso de teste
para cobrir completamente o código, a exemplo do programa Parallel_GCD que necessita de



4.4. Benchmarks Desenvolvidos e Adequação às Características 51

pelo menos 2, ou o TR_Iterations que necessita de pelo menos 4 casos de teste, cumprindo assim
a característica 4.

Para todos os programas foi realizada a verificação de sua complexidade ciclomática
(característica 5), que também pode ser vista na tabela de características de cada benchmark, em
sua respectiva documentação.

A maioria dos benchmarks são flexíveis quanto ao número de processos e/ou threads
(característica 6), a exemplo dos códigos TR_Iterations e Sieve_of_Eratosthenes, que podem
ter uma quantidade variada de processos Slaves, ou o benchmark Roller_Coaster_MP, que pode
ter um número variável de processos Passenger. Entretando, existem códigos que possuem
quantidades fixas de processos e/ou threads, por exemplo o Parallel_GCD, com 1 processo
Master e 3 Slaves, ou o SM, com a thread Main, mais duas threads Runner.

Os benchmarks também podem ser classificados em classes diferentes (característica 7),
tais como aplicações numéricas (Prime_Server, Matrix_Both, Sieve_of_Eratosthenes, Parallel_-
GCD, entre outros), produtor-consumidor (Prod_Cons_Lock_Cond, Readers_Writers, H2O,
Hilzer‘s_Barbershop, além de outros), simulações diversas (TR_Iterations, Omega_Network).

Os benchmarks são abrangentes quanto às primitivas usadas (característica 8), dentre as
quais estão: sends e receives bloqueantes e não bloqueantes (Parallel_GCD, Non_Blocking_-
BSend, Omega_Network), comunicação coletiva (broadcast (One_to_All, Sieve_of_Eratosthe-
nes) e barreira (All_to_All) ), semáforos binários (SM), semáforos contadores (PC, Roller_Coas-
ter_SM) e variáveis de condição (Prod_Cons_Lock_Cond). Além disso, eles possuem diferentes
padrões de comunicação (característica 11).

Existem códigos em que não há eventos de comunicação e sincronização (Blocking_-
MP_PP, All_to_All). No entanto, uma grande parte possui visão de evento, a exemplo do receive
presente na linha 28 do pseudocódigo do benchmark GCD_Two_Slaves, que é executado mais
de uma vez, cumprindo a característica 9.

Foi definido um ambiente de execução padronizado, que pode ser visto na segunda página
do Apêndice A, cumprindo assim com a característica 14.

Considerando as explicações anteriores em relação às características dos benchmarks
desenvolvidos, percebe-se que os mesmos abrangem diferentes níveis de complexidade, com
diferentes perspectivas. A Tabela 4 quantifica este cenário de flexibilidade oferecido pelos
benchmarks propostos, destacando alguns dos principais benchmarks que são, de fato, flexíveis.
Os micro benchmarks e aqueles que não são flexíveis, não são apresentados na Tabela 4.1

Como exemplo, considere o benchmark TR_Iter (TR_Iterations). Com ele foram exe-
cutadas duas configurações: a primeira composta por uma topologia em anel formada por 4
processos e a segunda por 101 processos. A análise dos dados apresentados nas colunas indicam

1 O símbolo (*), presente em algumas células, indica que não foi possível obter os resultados com o auxílio da
ferramenta ValiPar devido à limitações da mesma.
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Tabela 4 – Informações que ilustram como o aumento de processos e threads nos benchmarks flexíveis influenciam
na quantidade de elementos gerados pela ferramenta ValiPar, tais como: número de primitivas sends,
receives e barreiras (colunas Nr. de Sends, Nr. de Receives, Nr. de Barreiras), na soma das quantidades
de nós e arestas (Nr. de Nós e Arestas), na soma do número de operações que envolvem fluxo de dados
(Nr. de Oper. sobre Dados), na quantidade total das informações do modelo (Total de Infor. do Modelo)
e na quantidade de arestas de sincronização geradas pelo módulo ValiInst (Nr. de Arestas de Sinc.). O
símbolo (*), presente em algumas células, indica que não foi possível obter os valores com o apoio da
ferramenta ValiPar devido uma limitação da mesma.

Benchmark/Caract. LOC Nr. de
Sends

Nr. de
Receives

Nr. de
Barreiras

Nr. de Nós
e Arestas

Nr. de Oper.
sobre Dados

Total de Infor.
do Modelo

Nr. de Arestas
de Sinc.

TR_Iter
(4 proc/101 proc) 297 / 6214 4 / 101 4 / 101 0 / 0 176 / 4444 612 / 15259 796 / 19905 12 / 10100

TR_Same
(4 proc/101 proc) 357 / 7244 4 / 101 4 / 101 0 / 0 207 / 4960 683 / 16688 898 / 21850 12 / 10100

TR_Dif
(4 proc/101 proc) 389 / 8343 17 / 405 7 / 201 0 / 0 362 / 9092 827 / 21294 1213 / 30992 51 / 40500

Sieve
(4 proc/101 proc) 510 / 11762 5 / 102 7 / 201 0 / 0 475 / 12794 1049 / 27821 1536 / 40918 15 / 10200

Omega_Network
(9 proc/113 proc) 1051 / 15043 33 / 545 13 / 193 0 / 0 730 / 12194 2674 / 45606 3450 / 58538 372 / 104160

Roller_Coaster_MP
(5 proc/102 proc) 562 / 9680 15 / 403 11 / 205 0 / 0 238 / 4603 1562 / 34154 1826 / 39365 132 / 81806

Prod_Cons
(5 threads/51 thr.) 324 / 5124 15 / 176 14 / 175 0 / 0 424 / 5185 806 / 9431 1259 / 14967 20 / 2550

Readers_Writers
(4 threads/51 thr.) 181 / 1801 24 / 330 19 / 325 0 / 0 222 / 3473 338 / 5164 603 / 9292 52 / 10850

H2O
(4 threads/61 thr.) 203 / 2741 13 / 241 18 / 360 0 / 0 168 / 3170 243 / 4271 442 / 8042 27 / 9660

Hiller‘s_Barber
(7 threads/23 thr.) 503 / 1043 55 / 215 44 / 188 0 / 0 548 / 2276 1013 / 4389 1660 / 7068 208 / 3920

Matrix
(13 threads/151 thr.) 596 / 5756 128 / 19100 120 / 4550 0 / 0 413 / * 1580 / * 2241 / * 192 / *

Roller_Coaster_SM
(6 threads/52 thr.) 295 / 2503 32 / 308 29 / 305 0 / 0 285 / 2355 799 / 7607 1145 / 10575 70 / 5452

TR_File
(4 proc/101 proc) 418 / 8760 47 / 1502 40 / 1301 0 / 0 627 / 19251 1137 / 33632 1851 / 55686 150 / 24400

TR_Broadcast
(4 proc/101 proc) 482 / 9406 36 / 1103 25 / 801 30 / 1000 586 / 17755 1297 / 37672 1974 / 58331 75 / 21900

que a quantidade de LOC (Lines Of Code) aumentou de 297 (quando usando 4 processos) para
6214 (quando usando 101 processos), o número de primitivas sends e receives também aumentou
proporcionalmente à quantidade de processos criados, passando de 4 para 101 em ambos os
casos nas colunas Nr. de Sends e Nr. de Receives. Ao observar a coluna Nr. de Nós e Arestas (que
corresponde à soma das quantidades de nós e arestas que compõem cada benchmark) percebe-se
que houve um aumento significativo nos valores, passando de 176 para 4444. A coluna Nr. de
Operações sobre Dados (que refere-se à soma do número de operações que envolvem fluxo
de dados, como definição e uso de variáveis) também ilustra o aumento na complexidade do
benchmark ao se instanciar mais processos, já que a quantidade de operações realizadas sobe
de 612 para 15259. A coluna Total de Informações do Modelo corresponde à soma dos valores
obtidos nas cinco colunas à sua esquerda (Nr. de Sends, Nr. de Receives, Nr. de Barreiras, Nr. de
Nós e Arestas e Nr. de Operações sobre Dados) sintetizando as informações em um único valor.
Finalmente, a coluna Nr. de Arestas de Sincronização mostra o aumento na quantidade de arestas
de sincronização geradas pela ValiPar, a partir do modelo de teste e do critério All-Sync-Edges
que, nste caso em particular, aumentou de 12 para 10100.

Com base no exposto e na análise dos demais resultados contidos na Tabela 4, é possível
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perceber que os benchmarks desenvolvidos não são considerados "toy-benchmarks", pois apresen-
tam uma grandeza significativa sob diferentes perspectivas, principalmente aquelas relacionadas,
de alguma forma, à comunicação e sincronização entre processos e threads.

4.5 Considerações Finais
Este capítulo evidenciou o objetivo do uso de benchmarks na área de teste de programas

concorrentes, mostrando também alguns dos benchmarks usados na área, ressaltando lacunas ob-
servadas nos mesmos. O estudo de tais lacunas resultou na proposta de novas características para
reduzi-las. As características foram então detalhadas e verificada a adequeção dos benchmarks
às mesmas.

Foram apresentados os novos benchmarks desenvolvidos neste mestrado seguindo as
características propostas. Tais benchmarks foram alvo de estudos experimentais usando a ferra-
menta ValiPar para Java.
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CAPÍTULO

5
INSERÇÃO DE DEFEITOS

5.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta conceitos sobre taxonomia de erros e defeitos, mostra a impor-
tância de benchmarks desenvolvidos intencionalmente com defeitos para a área de teste, lista os
defeitos mais comuns que ocorrem ao se desenvolver programas concorrentes e evidencia como
e quais defeitos foram inseridos nos benchmarks propostos neste trabalho.

O capítulo está assim estruturado: na Seção 5.2 é feita uma breve contextualização e são
apresentados os conceitos de erros de observabilidade e de travamento, também são mostradas
algumas taxonomias de defeitos. A Seção 5.3 traz uma visão mais detalhada dos padrões de
defeitos observados em programas concorrentes escritos na linguagem Java. A Seção 5.4 aborda
quais tipos de defeitos foram inseridos nos benchmarks e como eles foram inseridos.

5.2 Taxonomia de Erros e Defeitos

Existe um vasto interesse da comunidade científica e também da indústria em melhorar a
qualidade dos programas concorrentes. Uma das maneiras desta meta ser alcançada é através da
elaboração de novas tecnologias que permitam a avaliação, análise, teste e depuração destes tipos
de programas, tendo em vista que, mesmo em programas concorrentes relativamente pequenos a
quantidade de intercalações possíveis pode ser muito grande, inviabilizando, por exemplo, que
um testador exercite todas as intercalações para descobrir um defeito (EYTANI; TZOREF; UR,
2008).

A elaboração de benchmarks que possuam defeitos (intencionalmente inseridos) contribui
para a busca dessa melhoria de qualidade. Os benchmarks com defeitos conhecidos servem de
entrada para as novas ferramentas de teste de programas concorrentes, permitindo verificar se
as mesmas são capazes de revelar tais defeitos. Esses benchmarks também servem para validar
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ferramentas de teste estrutural em várias etapas, como na geração do PCFG em que confirma-se
o correto mapeamento do programa em seu grafo paralelo.

Ao definir critérios de teste para programas concorrentes existem dois pontos principais
que devem ser considerados. O primeiro refere-se aos tipos de defeitos que podem ser evidencia-
dos pelos critérios de teste; o segundo com a maneira de representar programas concorrentes
de modo a obter as informações necessárias para os critérios de teste (SOUZA; VERGILIO;
SOUZA, 2007).

Dois tipos de erros em programas concorrentes foram apresentados por Krawczyk,
Wiszniewski e Mork (1994), e para entendê-los algumas definições são expostas. Dado um
caminho px tem-se D(px) como seu domínio de entrada, D(px) é formado pelas entradas que
exercitam px. Além disso, C(px) é a computação de px em que C(px) é formada pelas saídas
advindas da execução de px. Postas tais definições, os dois tipos de erros são:

• erro de observabilidade (observability error): ocorre quando o testador não tem condi-
ções de controlar o comportamento do programa executado concorrentemente. O compor-
tamento do programa pode variar de um modo que o erro não seja visível, já que as saídas
podem estar corretas em alguns casos. Este tipo de erro aparece em um programa P se
para algum caminho pi 2 P houver outro caminho p j 2 P onde D(pi) = D(p j) e C(pi) 6=
C(p j).

• erro de travamento (locking error): pode ocorrer, por exemplo, na comunicação entre
processos, quando um processo não se comunica com o processo correto. Este processo
com que se fez a comunicação erroneamente pode, inclusive, já ter finalizado sua execução
e o sistema pode ficar travado na espera de uma resposta que nunca será dada. Este tipo de
erro aparece em um programa P se para algum caminho p 2 P, formado pelo conjunto de
nós p = q0,q1, ...,q j, existe um nó qi em p tal que o subcaminho ps = q0,q1, ...,qi contendo
um domínio D(ps), haja pelo menos um elemento de D(ps) em que todos os predicados
avaliados a partir de qi são falsos.

É possível encontrar na literatura disponível trabalhos relacionados à identificação e
classificação dos principais defeitos observados em programas concorrentes. O trabalho de Choi
e Lewis (2000), por exemplo, identifica os principais enganos de programação multi-thread
cometidos por programadores iniciantes. Para tanto foram analisados programas escritos pelos
novos estudantes da matéria de sistemas operacionais e os resultados revelaram uma quantidade
expressiva e variada de defeitos os quais foram classificados como: condição de disputa, deadlock
e diversos.

Em DeSouza et al. (2005) são apresentados tipos de defeitos encontrados em programas
de passagem de mensagem desenvolvidos em MPI. Os defeitos foram categorizados em três
grupos: de sincronização, em que estão presentes defeitos como deadlock e condições de disputa;
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de incompatibilidade, que engloba defeitos relacionados ao tipo de chamada, argumentos e tama-
nho dos parâmetros; e, por fim, de recursos, constituídos por defeitos de alocação, inicialização
e desalocação de recursos.

Pedersen (2006) apresenta uma categorização de defeitos em programas de passagem
de mensagem através da observação e análise de programas desenvolvidos por estudantes da
graduação. Um dos resultados é a classificação de defeitos em sete categorias: 1) Decomposição
de dados - relacionado à maneira com que é feita a decomposição dos dados ao se mapear
a versão sequencial de um programa para a versão paralela; 2) Decomposição funcional - na
qual a origem do defeito está no modo de decomposição da funcionalidade no momento da
implementação da versão paralela; 3) Uso de API - relaciona-se ao uso incorreto das APIs
como a passagem de tipos incorretos; 4) Defeito sequencial - ou seja, defeitos também vistos
em programas sequenciais, por exemplo, uso do operador atribuição (=) ao invés do operador
igual (==); 5) Problema de mensagem - abrange o envio e recebimento de dados incorretos; 6)
Problema de protocolo - relacionado à perda ou ausência de mensagens e 7) Outros - defeitos
que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriormente citadas.

Além desses trabalhos que tratam de uma variada gama de defeitos presentes em várias
linguagens de programação, há investigações exclusivamente na presença de defeitos em progra-
mas concorrentes desenvolvidos em Java. Como a ferramenta ValiPar (objeto de estudos neste
projeto) foi desenvolvida para o teste de programas concorrentes Java, a próxima seção apresenta
defeitos em programas concorrentes nessa linguagem.

5.3 Defeitos em Programas Concorrentes Java
Em Farchi, Nir e Ur (2003) é apresentada e categorizada uma taxonomia de padrões de

defeitos, os quais correspondem à forma literária de descrever defeitos recorrentes na imple-
mentação de programas de computador. Os autores ilustraram alguns padrões de defeitos que
ocorrem na prática, classificando-os como:

1) Código assumido estar protegido

Um segmento de código concorrente é dito protegido se qualquer interleaving e qualquer
execução do segmento de código por uma thread não sofre interferência de nenhuma outra
thread. Em outras palavras, nenhuma outra thread executa o mesmo trecho de código de modo
simultâneo, considerando do primeiro ao último evento concorrente executado pela primeira
thread. Este padrão de defeito ocorre quando um segmento de código é assumido como protegido,
quando na verdade não está. Ele pode ocorrer de várias formas, tais como:

• operação não atômica assumida como atômica: este defeito pode estar relacionado com
o nível de abstração da linguagem de programação. Em Java, por exemplo, a operação
de pós-incremento x++ pode aparentar ser de uma única operação atômica, entretanto,
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a tradução desta operação em bytecode consiste em pelo menos três eventos possíveis
de sofrer troca de contexto (leitura de x, incremento e escrita de x), resultando em um
código desprotegido. Como o programador está ciente apenas de uma operação x++,
erroneamente assume-se uma atomicidade.

• acesso em dois estágios: há casos em que uma sequência de operações deve ser protegida
e erroneamente assume-se que proteger cada operação separadamente é suficiente.

• bloqueio incorreto ou ausência de bloqueio: um segmento de código é protegido por
um lock mas outras threads não obtêm a mesma instância do lock durante a execução.
O resultado é a possível ocorrência de interferência entre threads que podem executar
segmentos de código que não estão realmente protegidos.

• bloqueio de dupla checagem: relacionado à inicialização de objetos em programas con-
correntes. Quando um objeto é inicializado, a thread copia para sua área local o objeto
inicializado mas nem todos os campos do objeto são transcritos para a pilha e isto faz
com que na verdade o objeto seja parcialmente inicializado. Assim como no primeiro
caso, a inicialização de um objeto é enganosa no nível de abstração da linguagem e os
possíveis interleavings das atribuições reais para a área de memória local da thread não
são considerados.

2) Interleavings previstos para nunca ocorrerem

O programador erroneamente assume que um certo interleaving nunca irá ocorrer. Este
tipo de erro pode ocorrer, por exemplo, das seguintes formas:

• uso de sleep: uma thread - pai, por exemplo - deve aguardar o resultado de outra - filha,
neste caso - e o programador acredita (erroneamente) que inserir uma primitiva sleep no
pai garantirá que a filha terá tempo para terminar antes. O defeito é evidenciado nos casos
em que a thread pai é mais rápida que a thread filha mesmo com o sleep. A solução neste
caso é o uso de um join().

• perda de um notify: ocorre quando uma primitiva notify() é executada antes de seu wait()
correspondente. Esta situação provoca a perda da primitiva notify() que não terá efeito e
portanto o código executando o wait() pode não ser acordado. Novamente o programador
tem a ideia errônea de que, em todas as situações, a primitiva wait() ocorrerá antes de
quaisquer operações notify() correspondentes.

3) Bloqueio ou morte de uma thread

Ocorre quando alguns dos possíveis interleavings bloqueiam indefinidamente a aplicação.
Alguns exemplos deste defeito são:
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• bloqueio de uma região crítica: ocorre quando uma thread entra em uma região crítica e,
eventualmente, nunca sai dela. Esta situação pode ocorrer se uma thread entrar na região
crítica e então executar uma operação bloqueante de entrada e saída, que pode não ser
atendida. Outras threads podem ficar esperando para entrar na região crítica; mas não
conseguirão.

• thread órfã: ocorre quando várias threads são gerenciadas por uma única thread mestre.
Este gerenciamento é feito por envio de mensagens e caso a thread mestre finalize sua exe-
cução de forma inesperada ou anormal, as outras threads podem continuar suas execuções
e ficar esperando por novas mensagens fazendo com que o sistema trave.

Além dos defeitos listados acima, Bradbury et al. (2012) citam mais três tipos de defeitos
que são:

• uso do notify ao invés do notifyAll : ocorre quando é executado um notify() ao invés de
um notifyAll(), então várias threads que estão bloqueadas pelo wait() correspondente não
serão notificadas. Na prática apenas uma delas será escolhida para ser acordada e não
todas, como era o esperado.

• interferência: ocorre quando duas ou mais threads fazem o acesso a uma variável com-
partilhada e pelo menos um desses acessos é para a escrita. Caso as threads não façam o
uso de mecanismos de exclusão mútua uma interferência pode ser notada.

• deadlock (DIJKSTRA, 1965; TAI, 1994): ocorre quando dois ou mais processos ficam
impossibilitados de prosseguir suas computações pois um está a espera do outro, fazendo
com que o sistema entre em um deadlock. Isto pode ocorrer, por exemplo, quando uma
thread obtém um lock que outra thread deseja obter e vice-versa.

Os trabalhos descritos em Bradbury, Cordy e Dingel (2006) sobre o uso da análise de
mutantes para avaliar, comparar e melhorar as técnicas de garantia de qualidade para programas
concorrentes Java, citam outros tipos de defeitos como:

• outros sinais ausentes ou inexistentes: esta é uma generalização do defeito “perda de
um notify” visto anteriormente. Esta categoria engloba todas as perdas de outros sinais,
por exemplo, quando em uma barreira a primitiva await() tem que ser chamada por um
número definido de threads antes do programa prosseguir e por algum motivo alguma
thread não o faz. Neste caso todas as outras threads estarão esperando na barreira.

• starvation (BEN-ARI, 1982; TAI, 1994): ocorre quando alguma thread nunca recebe
um tempo de CPU para ser executada. Este fato pode ocorrer pela própria política de
escalonamento do sistema e pelas definições de prioridades dadas às threads.
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• exaustão de recursos: ocorre quando um conjunto de threads se apossam de todos os
recursos disponíveis e nenhuma delas os liberam enquanto alguma thread precisa de
recursos adicionais para sua computação.

• inicialização incorreta de contadores: ocorre quando se inicializa um contador com um
valor incorreto, por exemplo, em uma barreira quanto ao número de threads que devem
estar esperando para que se prossiga a computação, ou a inicialização incorreta de um
semáforo.

Em Long, Strooper e Wildman (2007) é citado também livelock (KWONG, 1979;
KWONG, 1981; TAI, 1994), além dos defeitos de interferência, deadlock, perda de um no-
tify e outros sinais ausentes ou inexistentes. No livelock, diferentemente do deadlock em que
nenhuma computação pode ser feita, há computações que podem ser feitas, sem levar a aplicação
à frente.

5.4 Inserção de Defeitos nos Benchmarks

A inserção de defeitos nos benchmarks permite avaliar a eficácia de critérios em revelar
tais defeitos. Os defeitos nos benchmarks de passagem de mensagem, desenvolvidos nesse
projeto, tiveram como base a classificação de defeitos proposta por DeSouza et al. (2005). Para
os benchmarks de memória compartilhada foram usados os tipos de defeitos apresentados em
Farchi, Nir e Ur (2003) e Bradbury, Cordy e Dingel (2006). Além dos defeitos específicos de
programas concorrentes, também foram utilizados defeitos vistos em programas sequencias, mas
que de alguma forma interferem em aspectos da concorrência. A Tabela 5 apresenta a lista de
defeitos inseridos.

Tabela 5 – Tipos de defeitos inseridos nos benchmarks.

Número Descrição
1 Diferentes tamanhos de mensagens para sends e receives correspondentes
2 Retirada de comandos
3 Processo de destino ou origem incorreto num send ou receive

4 Defeito no laço que antecede uma primitiva send ou receive impedindo
que ocorra a mensagem

5 Atribuição de forma incorreta usando variáveis
6 Inicialização incorreta de contadores
7 Outros sinais ausentes ou inexistentes
8 Operação não atômica assumida como atômica
9 Bloqueio de uma região crítica

10 Bloqueio incorreto ou ausência de bloqueio

Foram geradas 13 versões de benchmarks com defeitos, abrangendo 8 benchmarks
diferentes e 10 tipos de defeitos. Para cada defeito inserido foi gerada uma nova versão do
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benchmark. Decidiu-se inserir um único defeito por benchmark para se evitar a interferência
de um defeito no outro, o que poderia resultar no mascaramento (um defeito anular o outro).
Tomou-se essa decisão também com o intuito de facilitar a análise da eficácia dos critérios.
Os defeitos foram inseridos de modo a ser possível a compilação do programa, ou seja, não
adicionando defeitos sintáticos (detectados antes da execução do programa).

As versões de benchmarks com defeitos desenvolvidos neste trabalho de mestrado, apre-
sentam defeitos propositalmente simples, já que a validação realizada tem um foco incremental.
A proposta desde o início foi inserir defeitos seguindo taxonomias de defeitos conhecidas e que
fossem capazes de avaliar, pontualmente, critérios de teste estrutural. Assim, os experimentos
realizados com os benchmarks com defeitos neste trabalho, serviram como um indicativo da
capacidade dos mesmos na avaliação de critérios de teste. Para uma avaliação mais completa,
novos defeitos devem ser inseridos (considerando, inclusive, mais de um defeito por benchmark),
acompanhando o desenvolvimento e a avaliação de novos critérios de teste.

A Tabela 6 apresenta os benchmarks, os respectivos defeitos inseridos e os tipos de erros
observados.

Tabela 6 – Semeadura de defeitos nos benchmarks e tipo de erro observado.

Benchmark Defeito Tipo de Erro
Blocking_MP_PP_Fault 1 observabilidade
Non_Blocking_MP_Fault 2 observabilidade
Parallel_GCD_Fault_1 3 travamento
Parallel_GCD_Fault_2 4 travamento
GCD_Two_Slaves_Fault 5 observabilidade
All_to_All_Fault_1 6 travamento
All_to_All_Fault_2 7 travamento
Matrix_Fault 8 observabilidade
Prod_Cons_Lock_Cond_Fault_1 7 travamento
Prod_Cons_Lock_Cond_Fault_2 9 travamento
SM_Fault_1 6 observabilidade
SM_Fault_2 8 observabilidade
SM_Fault_3 10 observabilidade

O defeito inserido no benchmark Blocking_MP_PP_Fault (documentação pode ser vista
no Apêndice A, página 104) carateriza-se pela definição de um tamanho de buffer no receive do
processo Server, menor do que o tamanho da mensagem que o processo Client irá enviar. Isso
faz com que a mensagem, ao chegar no processo Server, apareça incompleta.

O defeito presente no benchmark Non_Blocking_MP_Fault consistiu na retirada de
comandos de modo a interferir nos aspectos de comunicação entre os processos. No processo
Client foi removida a estrutura de repetição do-while (linhas 38 e 46 do pseudocódigo do
benchmark na página 109), o if-else (linhas 40, 42 e 45) e o sleep (linha 41). A retirada desses
comandos pode ter como resultado o processo Client imprimir na tela uma string vazia, caso a
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mensagem não tenha chegado a tempo no receive não bloqueante do benchmark (linha 39 do
pseudocódigo).

No benchmark Parallel_GCD_Fault_1 o defeito foi inserido na linha 26 do pseudocódigo
da página 117, no qual o processo de destino foi definido incorretamente no send bloqueante. Ao
invés de mandar a mensagem para o processo GcdSlave 3 (p3t0), a mensagem é enviada para o
GcdSlave 2 (p2t0). Esse processo (GcdSlave 2), com que se fez a comunicação erroneamente,
inclusive, já realizou sua comunicação e finalizou sua execução e, apesar da saída (Result = 1)
ser exibida corretamente no processo GcdMaster, o processo GcdSlave 3 travará em um receive
bloqueante a espera de uma mensagem que nunca será enviada.

Outra versão do benchmark com defeito é o Parallel_GCD_Fault_2 que se caracteriza
pela presença de um defeito no laço que antecede a primitiva send do processo Slave. O defeito
foi inserido na linha 48 do pseudocódigo da página 117, em que, ao invés da operação de
subtração, é realizada uma adição, resultando em um laço infinito que impede que a primitiva
send, da linha 55 vista na documentação, seja executada. Esse defeito pode ser revelado ou não,
dependendo do dado de teste utilizado.

O defeito inserido no benchmark GCD_Two_Slaves_Fault consistiu na atribuição in-
correta à variável result, em que, ao invés de realizar a atribuição result = snd no processo
GcdMaster (linha 39 do pseudocódigo da página 121), foi feita a atribuição result = fst. Esse
defeito pode ou não ser revelado a depender do dado de teste utilizado e da ordem em que as
mensagens chegam ao receive da linha 28 da documentação.

O defeito presente no benchmark All_to_All_Fault_1 caracteriza-se pela inicialização
incorreta de permissões em uma das duas barreiras utilizadas no benchmark. O defeito foi
inserido na primeira barreira (linha 02 do pseudocódigo da página 164), em que, ao invés de se
ter o valor 3 foi atribuído o valor 4. Assim o sistema ficará travado na espera de que uma thread
a mais chegue na barreira, algo que pela semântica do benchmark não irá acontecer.

Já no benchmark All_to_All_Fault_2 o defeito foi a ausência da primitiva wait da linha
14 do pseudocódigo da página 164.

O benchmark Matrix_Fault simula o engano de um programador que se esqueceu de
proteger a região crítica referente à soma cumulativa presente na linha 84 do pseudocódigo da
página 198. Assim o defeito consiste na retirada dos comandos presentes nas linhas 83 e 85 do
pseudocódigo. Esse defeito pode ser revelado a depender da sincronização das threads, que em
certos instantes podem se comportar como o esperado, acessando em momentos apropriados a
variável compartilhada, ou acessando de forma a revelar o defeito.

O defeito do benchmark Prod_Cons_Lock_Cond_Fault_1 está na inexistência do sinal
da linha 101 do pseudocódigo do benchmark na página 176. Esse defeito interfere na saída e faz
com que o programa trave.

Uma segunda versão é o benchmark Prod_Cons_Lock_Cond_Fault_2 que insere uma
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operação bloqueante de entrada e saída na região crítica do Producer entre as linhas 43 e 44 do
pseudocódigo do benchmark na página 175.

No benchmark SM_Fault_1 foi adicionado um token extra no semáforo mutex, além do
que existe na linha 05 da Main do pseudocódigo do benchmark na página 167. Essa situação faz
com que a variável não esteja corretamente protegida interferindo na saída.

Na versão SM_Fault_2 do benchmark o defeito está relacionado à não proteção da região
crítica, simulando que o programador assumiu que a operação realizada é atômica quando na
verdade não é. Esse defeito também interfere na saída do benchmark.

Por fim, no benchmark SM_Fault_3 foi inserido um novo semáforo. Assim, cada uma
das threads usa uma instância diferente de semáforo, resultando em uma possível interferência
entre as threads sobre a mesma variável compartilhada que não estará realmente protegida.

Os benchmarks com defeitos inseridos apresentados neste capítulo foram utilizados em
experimentos (Tabela 11 do capítulo 6) tendo em vista verificar a capacidade da ferramenta
ValiPar em revelá-los.

5.5 Considerações Finais
Este capítulo trouxe uma visão sobre taxonomias de defeitos para programas concorrentes

evidenciando, também, a necessidade de se desenvolver benchmarks com defeitos conhecidos
que permitam colocar à prova os modelos, critérios e ferramentas de teste. Este capítulo também
mostra quais benchmarks com defeitos inseridos foram desenvolvidos neste trabalho de mestrado,
evidenciando o tipo de defeito inserido e o tipo de erro observado para cada um deles.
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CAPÍTULO

6
EXPERIMENTOS E ANÁLISE DOS

RESULTADOS

6.1 Considerações Iniciais

Este capítulo apresenta os resultados dos experimentos realizados com os benchmarks
desenvolvidos neste trabalho, juntamente com uma discussão crítica sobre os mesmos, permitindo
uma visão geral de como os benchmarks podem gerar uma demanda controlada e qualificada
sobre o modelo, critérios e sobre a ferramenta ValiPar.

O capítulo está assim estruturado: na Seção 6.2 é abordada a metodologia dos experi-
mentos destacando qual foi o objetivo, o ambiente de execução, as fases que compuseram um
único experimento, quantas replicações do experimento foram feitas, além de identificar o modo
de apresentação dos resultados obtidos com os experimentos realizados. A Seção 6.3 apresenta
os resultados dos experimentos realizados com os benchmarks livres de defeitos conhecidos. A
Seção 6.4 apresenta os resultados dos experimentos realizados com os benchmarks com defeitos
inseridos. Por fim, a Seção 6.6 evidencia o uso dos benchmarks em outros projetos de pesquisa e
também como material de apoio ao ensino.

6.2 Metodologia dos Experimentos

O principal objetivo dos experimentos foi verificar a capacidade dos benchmarks em
gerar uma demanda controlada e qualificada sobre modelos, critérios e ferramentas de teste, de
modo a viabilizar a correta avaliação destes. Por demanda controlada e qualificada entende-se o
uso de benchmarks conhecidos e com características bem definidas.

A condução dos experimentos considerou os 30 benchmarks desenvolvidos, a execução
dos mesmos com um ou mais dados de teste (em seções de teste) e a geração automática de
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diferentes pares de sincronização. Posteriormente foram considerados também os benchmarks
com defeitos inseridos.

Anteriormente à execução dos experimentos, foi necessário gerar um conjunto de dados
de teste manualmente, a fim de cobrir o critério todos os nós, para cada benchmark. A elaboração
de tais conjuntos levou em consideração tanto a funcionalidade quanto o código fonte dos
programas. A ValiPar foi utilizada nessa fase como ferramenta de apoio para guiar a escolha de
novos dados de teste através da análise da cobertura e do arquivo de elementos requeridos para o
critério todos os nós.

Os experimentos foram realizados sobre um cluster de computadores gerenciado por
um sistema operacional GNU/Linux. Este cluster, composto por treze nós, está localizado
no Laboratório de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente do ICMC/USP e suas
características de hardware e software podem ser vistas na Tabela 7.

Tabela 7 – Características de hardware e software do cluster onde foram realizados os experimentos.

Fator Valor
Processador host físico Intel(R) Core(TM) i7-4790 3.60GHz

Memória host físico 32 GB RAM
Processador host virtual 4 Núcleos

Memória host virtual 8 GB RAM
Virtualizador KVM

Sistema Operacional Ubuntu 14.04.1 LTS (GNU/Linux 3.13.0-44-generic x86 64)
Rede Gigabit Ethernet

Java Runtime Edition build 1.7.0 71b14
Java Virtual Machine Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.71-b01, mixed mode)

A ferramenta ValiPar para Java foi então instalada e configurada no cluster. Os bench-
marks, juntamente com seus conjuntos de dados de teste, e os scripts utilizados para automatiza-
ção dos experimentos, foram transferidos para o ambiente de teste.

A execução de um único experimento foi composta por cinco fases distintas:

A primeira delas foi a execução do módulo ValiInst tendo como entrada o benchmark a
ser testado. Nesse módulo o programa foi analisado estaticamente, extraindo-se informações
sobre seu fluxo de controle, de dados e de sincronização, sendo gerado, também, o código
instrumentado.

A segunda foi composta pela execução do módulo ValiElem com base nas informações
extraídas pela análise estática. Nessa fase o objetivo foi obter os elementos requeridos para os
critérios de teste.

Na terceira o benchmark passou pela execução livre e determinística no módulo ValiExec.
Nessa fase o módulo utiliza o programa instrumentado gerado pela ValiInst e os dados de teste
fornecidos pelo testador (neste caso o próprio mestrando).

Na quarta fase o programa executou o módulo ValiSync onde foram geradas novas
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sequências de sincronização (ou variantes). O objetivo foi forçar a execução de novas sincroniza-
ções, diferentes daquelas realizadas pela execução livre no módulo ValiExec, aumentando, se
possível, a cobertura das arestas de sincronização.

Nessa fase optou-se por utilizar a política de geração de variantes em que a escolha
dos novos transmissores é feita independentemente da cobertura das arestas de sincronização.
Entretanto, devido ao alto custo desta abordagem, foi utilizada como heurística de parada, a
estabilização da taxa de cobertura das arestas de sincronização por três níveis consecutivos
na árvore de geração de variantes. As arestas de sincronização não cobertas pela geração de
variantes foram então consideradas não executáveis.

O módulo ValiEval foi executado ao final de cada nível na árvore de geração de variantes.
Ele é responsável pela avaliação da cobertura obtida nas execuções para os elementos requeridos
gerados, compreendendo assim a quinta, e última, fase de um experimento.

Foi definida a realização de 10 replicações do experimento para cada benchmark livre de
defeito conhecido. O número de 10 replicações foi escolhido para se obter uma maior confiança
dos resultados e uma média da quantidade de variantes geradas.

Uma nova execução livre foi feita (novo v0) em cada experimento, para permitir novas
sincronizações diferentes daquelas obtidas em outros experimentos. O algoritmo de geração de
variantes baseia-se no v0 obtido para um determinado experimento. Desta maneira, a depender
da execução inicial e do progresso das demais execuções, a quantidade de variantes geradas pode
ser diferente de um experimento para o outro.

Para se avaliar a eficácia de critérios foi necessário inserir defeitos em alguns benchmarks.
Para cada defeito inserido foi gerada uma nova versão do programa. Os defeitos inseridos não
foram detectados na compilação dos programas, ou seja, não adicionando defeitos sintáticos nos
mesmos. Novos experimentos foram então realizados e os dados coletados.

A apresentação dos resultados foi dividida em dois grandes grupos: benchmarks sem
defeitos conhecidos e com defeitos inseridos. Os experimentos realizados com os benchmarks
sem defeitos tiveram como objetivo validar os modelos de teste e os diferentes módulos da
ferramenta ValiPar. O segundo grupo, com benchmarks com defeitos inseridos, teve como foco a
validação do critério all-sync-edges.

Os resultados são apresentados em tabelas, estas acompanhadas de uma discussão crítica
sobre os mesmos.

Para os benchmarks livres de defeitos conhecidos três tabelas foram preenchidas. A
primeira apresenta informações sobre a execução livre, determinística, geração de rastro e
variantes. A segunda com informações de cobertura para alguns critérios. A terceira tabela tem
informações sobre as quantidades totais, factíveis e não executáveis de arestas de sincronização,
e quantidade média de variantes geradas.
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Para os benchmarks com defeitos inseridos uma tabela foi preenchida. Nela constam
informações sobre a capacidade da ferramenta em revelar defeitos, quantidade de casos de teste,
de cada benchmark, que revelou o defeito; se foi necessário o suporte da geração de variantes
para revelar o defeito, e em caso afirmativo, a quantidade de variantes geradas até revelar. Por
fim, se foi possível revelar o defeito observando a cobertura do critério all-sync-edges.

As duas próximas seções apresentam os resultados obtidos para os benchmarks livres de
defeitos conhecidos e com defeitos inseridos.

6.3 Experimentos com os Benchmarks Livres de Defeitos
Conhecidos

6.3.1 Análise das Execuções

Tabela 8 – Informações sobre as execuções livres e determinísticas, da geração de rastros e da geração de variantes.
Células preenchidas com parcial ou não, indicam que a execução não ocorreu com sucesso para todos os
casos de teste do benchmark devido as limitações da ferramenta. Células preenchidas com (?) indicam
que não foi possível gerar variantes para o benchmark devido à utilização de primitivas coletivas, não
suportadas pela geração de variantes.

Benchmarks Exec. Livre Exec. Determ. Rastro Variantes

Pa
ss

ag
em

de
M

en
sa

ge
m

One_to_All sim sim sim ?
Blocking_MP_PP sim sim sim sim

Non_Blocking_MP sim sim sim sim
Non_Blocking_BSend sim sim sim sim

Parallel_GCD sim sim sim sim
GCD_Two_Slaves sim sim sim sim

GCD_LCM sim sim sim sim
TR_Iterations sim sim sim sim

TR_Same_Primitives sim não não sim
TR_Different_Primitives sim sim sim ?

Sieve_of_Eratosthenes sim sim sim ?
Omega_Network sim sim sim sim

Roller_Coaster_MP sim sim sim sim

M
em

ór
ia

C
om

pa
rt

ilh
ad

a

All_to_All sim sim sim ?
SM sim sim sim sim
PC sim sim sim sim

Prod_Cons_Lock_Cond. parcial parcial sim sim
Readers_Writers sim sim sim sim

H2O sim sim sim sim
Cigarette_Smokers sim sim sim sim

Hilzer‘s_Barbershop sim sim sim sim
Matrix sim sim sim sim
Jacobi sim sim sim sim

Roller_Coaster_SM sim sim sim sim

A
m

bo
s

Master_Slave sim sim sim sim
Prime_Server sim sim sim sim

TR_File sim sim sim sim
TR_Broadcast sim sim sim ?

GCD_LCM_Both sim parcial sim sim
Matrix_Both sim sim sim sim
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A Tabela 8 apresenta informações sobre a execução livre, determinística, geração de rastro
e variantes a partir dos experimentos realizados com os benchmarks livres de defeitos conhecidos
na ferramenta ValiPar. A primeira coluna da tabela evidencia o paradigma do benchmark e a
segunda lista os trinta benchmarks utilizados nos experimentos. A terceira e a quarta colunas
evidenciam, respectivamente, a capacidade da ferramenta em realizar com sucesso a execução
não determinística (livre) e determinística dos benchmarks, considerando todos seus casos de
teste. A quinta coluna indica se os arquivos de rastro das execuções livres e determinísticas,
foram gerados corretamente e se os mesmos são iguais ou equivalentes. Por fim, a sexta coluna
aponta quais benchmarks conseguiram (ou não) gerar variantes.

Analisando-se a coluna Exec. Livre da Tabela 8 é possível perceber que a maioria dos
benchmarks executaram com sucesso de modo não determinístico, sendo o benchmark Prod_-
Cons_Lock_Cond a única exceção. Essa situação ocorreu porque tal benchmark tem locks
explícitos e variáveis de condição em sua implementação. Essas primitivas não são suportadas
pela ferramenta ValiPar (BATISTA, 2015) e assim, os casos de teste (dois dos quatro existentes)
que exercitaram a porção de código que faz uso de tais primitivas não foram, como esperado,
executados.

Os experimentos, considerando a execução livre, evidenciaram que o modelo e a ferra-
menta ValiPar são capazes de representar os mais variados tipos de primitivas utilizadas nos
benchmarks. Dentre as quais estão: sends e receives bloqueantes e não bloqueantes, comunicação
coletiva (broadcast e barreira), semáforos binários e semáforos contadores.

Analisando-se a coluna Exec. Determ. da Tabela 8, nota-se que a ferramenta ValiPar
conseguiu realizar com sucesso a execução determinística de 27 dos 30 benchmarks considerados.
Para 2 benchmarks a execução determinística ocorreu de forma parcial e para apenas um não foi
possível realizar a execução determinística para nenhum de seus casos de teste. As explicaçãoes
para estas limitações da ValiPar são dadas a seguir.

A coluna Exec. Determ. preenchida com sim em 27 benchmarks, indica que a reexecução
da mesma sequência de eventos de sincronização ocorreu corretamente para todos os casos de
teste, em cada benchmark.

É possível observar que o TR_Same_Primitives foi o único benchmark que não conseguiu
executar deterministicamente para nenhum de seus casos de teste devido a uma limitação da
execução determinística. A análise dos arquivos de rastro revelou que o programa esbarrou na
limitação conhecida como dependência cíclica, descrita por Batista (2015). A dependência cíclica
ocorre pois o algoritmo de execução determinística assume que as mensagens são recebidas
na mesma ordem em que são enviadas (FIFO - First In First Out), o que para certos casos
pode não ser sempre verdade, a exemplo do padrão de comunicação apresentado no benchmark
TR_Same_Primitives.

A Figura 13 ilustra melhor o problema revelado pelo benchmark TR_Same_Primitives.
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Nessa Figura 13 percebe-se que existe um transmissor (S4) no processo P3 (linha 21 do arquivo
de rastro da Figura 14), que aguarda a liberação do seu par receptor (R4) no processo P2 (linha
16 do arquivo de rastro). O transmissor (S3) no processo P2 (linha 15 do arquivo de rastro), por
sua vez, aguarda a liberação do seu par receptor (R3) no processo P3 (linha 22 do arquivo de
rastro). Entretanto, tanto a liberação do evento (R3) depende que o evento (S4) tenha ocorrido,
quanto a liberação do evento (R4) depende que o evento (S3) tenha ocorrido. Essa situação
resulta em uma dependência cíclica entre os eventos.

S4

P3

R3

S3

P2

R4

S2

P1
R0R1 R2

S1

P0
S0

  Px - Processo x
Sx - Send x
Rx - Receive x    

Comunicação correta   
Dependência cíclica  

Figura 13 – Exemplo da dependência cíclica para o benchmark TR_Same_Primitives.

Considerando os 2 benchmarks em que a execução determinística ocorreu de forma
parcial, observou-se que o benchmark GCD_LCM_Both esbarrou em outra limitação do algo-
ritmo de execução determinística. Nesse algoritmo a existência de um send sem um receive
correspondente gera um deadlock, já que não existirá um receive que libere o send executado.
Esta limitação é específica da execução determinística em programas de passagem de mensagem,
não existindo esse problema em programas de memória compartilhada, quando, por exemplo,
uma thread executa uma primitiva up em um semáforo sem que haja um down correspondente.

Como pode ser visto na coluna Rastro da Tabela 8, os arquivos de rastro foram gerados
corretamente para todos os benchmarks considerando as execuções determinísticas que foram
realizadas com sucesso. Além disso, os rastros gerados pela execução livre e os gerados pela
execução determinística foram iguais ou equivalentes.

Considerando os benchmarks desenvolvidos que possuem apenas primitivas de comuni-
cação bloqueantes, tais como o Blocking_MP_PP e Parallel_GCD, os rastros foram exatamente
iguais; já aqueles benchmarks que têm primitivas não bloqueantes, a exemplo do Non_Bloc-
king_MP, os rastros foram equivalentes. Rastros ditos equivalentes apresentam uma diferença
sutil, apenas nos timestamps das comunicações, devido à possibilidade de executarem uma maior
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01. > cat p0t0.log | grep "Send\|Receive"

02. SendEvent,<12^{0,0},97>,UDP,NS,1

03. SendEvent,<12^{0,0},156>,UDP,NS,1

04. ReceiveEvent,<17^{0,0},175>,UDP,BR,[<18^{3,0},253>],5,1

05. ReceiveEvent,<17^{0,0},205>,UDP,BR,[<18^{1,0},253>],7,1

06.

07. > cat p1t0.log | grep "Send\|Receive"

08. ReceiveEvent,<7^{1,0},68>,UDP,BR,[<12^{0,0},97>],0,1

09. SendEvent,<18^{1,0},155>,UDP,NS,1

10. ReceiveEvent,<7^{1,0},169>,UDP,BR,[<18^{2,0},253>],6,1

11. SendEvent,<18^{1,0},253>,UDP,NS,1

12.

13. > cat p2t0.log | grep "Send\|Receive"

14. ReceiveEvent,<7^{2,0},68>,UDP,BR,[<18^{1,0},155>],2,1

15. SendEvent,<18^{2,0},155>,UDP,NS,1

16. ReceiveEvent,<7^{2,0},169>,UDP,BR,[<18^{3,0},152>],4,1

17. SendEvent,<18^{2,0},253>,UDP,NS,1

18.

19. > cat p3t0.log | grep "Send\|Receive"

20. ReceiveEvent,<7^{3,0},68>,UDP,BR,[<12^{0,0},156>],1,1

21. SendEvent,<18^{3,0},152>,UDP,NS,1

22. ReceiveEvent,<7^{3,0},166>,UDP,BR,[<18^{2,0},155>],3,1

23. SendEvent,<18^{3,0},253>,UDP,NS,1

Figura 14 – Arquivo de rastro do benchmark TR_Same_Primitives.

ou menor quantidade de vezes o laço que espera que a comunicação seja feita com sucesso;
entretanto, a ordem dos senders e receivers continuam iguais.

Na Figura 15 encontra-se o rastro da execução livre para o benchmark Parallel_GCD
que utiliza apenas primitivas bloqueantes.

Na Figura 16 é apresentado o rastro da execução determinística, também para o bench-
mark Parallel_GCD, sendo possível perceber que todas as informações se mantiveram as mesmas
do rastro da execução livre anterior (Figura 15):

Considerando o benchmark Non_Blocking_MP com uso de primitivas não bloqueantes e
comparando-se a linha 05 do rastro da execução livre (Figura 17) com a do rastro da execução
determinística (Figura 18), é possível perceber uma diferença sutil no timestamp, penúltimo
valor da linha 05, do ReceiveEvent:

Como visto na coluna Variantes da Tabela 8, a geração de variantes ocorreu com sucesso
para a maioria dos benchmarks, exceto nos casos em que existiam primitivas coletivas (N-N ou
1-N), não suportadas por esse algoritmo.
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01. > cat p0t0.log | grep "Send\|Receive"

02. SendEvent,<5.2^{0,0},64>,UDP,BS,1

03. SendEvent,<6.2^{0,0},89>,UDP,BS,1

04. ReceiveEvent,<9^{0,0},102>,UDP,BR,[<10^{2,0},124>],2,1

05. ReceiveEvent,<9^{0,0},128>,UDP,BR,[<10^{1,0},99>],3,1

06. SendEvent,<17.2^{0,0},171>,UDP,BS,1

07.

08. > cat p1t0.log | grep "Send\|Receive"

09. ReceiveEvent,<5^{1,0},33>,UDP,BR,[<5.2^{0,0},64>],0,1

10. SendEvent,<10^{1,0},99>,UDP,BS,1

11.

12. > cat p2t0.log | grep "Send\|Receive"

13. ReceiveEvent,<5^{2,0},33>,UDP,BR,[<6.2^{0,0},89>],1,1

14. SendEvent,<10^{2,0},124>,UDP,BS,1

15.

16. > cat p3t0.log | grep "Send\|Receive"

17. ReceiveEvent,<5^{3,0},33>,UDP,BR,[<17.2^{0,0},171>],4,1

Figura 15 – Arquivo de rastro da execução livre do benchmark Parallel_GCD.

01. > cat p0t0.log | grep "Send\|Receive"

02. SendEvent,<5.2^{0,0},64>,UDP,BS,1

03. SendEvent,<6.2^{0,0},89>,UDP,BS,1

04. ReceiveEvent,<9^{0,0},102>,UDP,BR,[<10^{2,0},124>],2,1

05. ReceiveEvent,<9^{0,0},128>,UDP,BR,[<10^{1,0},99>],3,1

06. SendEvent,<17.2^{0,0},171>,UDP,BS,1

07.

08. > cat p1t0.log | grep "Send\|Receive"

09. ReceiveEvent,<5^{1,0},33>,UDP,BR,[<5.2^{0,0},64>],0,1

10. SendEvent,<10^{1,0},99>,UDP,BS,1

11.

12. > cat p2t0.log | grep "Send\|Receive"

13. ReceiveEvent,<5^{2,0},33>,UDP,BR,[<6.2^{0,0},89>],1,1

14. SendEvent,<10^{2,0},124>,UDP,BS,1

15.

16. > cat p3t0.log | grep "Send\|Receive"

17. ReceiveEvent,<5^{3,0},33>,UDP,BR,[<17.2^{0,0},171>],4,1

Figura 16 – Arquivo de rastro da execução determinística do benchmark Parallel_GCD.

01. > cat p0t0.log | grep "Send\|Receive"

02. ReceiveEvent,<4^{0,0},22>,UDP,NR,-1,-1,0

03. ReceiveEvent,<4^{0,0},32>,UDP,NR,[<3^{1,0},36>],0,1

04. SendEvent,<9^{0,0},83>,UDP,NS,1

05. ReceiveEvent,<4^{0,0},95>,UDP,NR,[<3^{2,0},36>],1,1

06. SendEvent,<9^{0,0},146>,UDP,NS,1

Figura 17 – Arquivo de rastro da execução livre do benchmark Non_Blocking_MP.
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01. > cat p0t0.log | grep "Send\|Receive"

02. ReceiveEvent,<4^{0,0},22>,UDP,NR,-1,-1,0

03. ReceiveEvent,<4^{0,0},32>,UDP,NR,[<3^{1,0},36>],0,1

04. SendEvent,<9^{0,0},83>,UDP,NS,1

05. ReceiveEvent,<4^{0,0},95>,UDP,NR,[<3^{2,0},36>],2,1

06. SendEvent,<9^{0,0},146>,UDP,NS,1

Figura 18 – Arquivo de rastro da execução determinística do benchmark Non_Blocking_MP.

6.3.2 Análise dos Critérios

A Tabela 9 apresenta informações sobre a quantidade de elementos cobertos, pelo número
de elementos requeridos dos critérios all-uses (AU), all-shared-uses (ASU), all-intra-message-
uses (AAMU) e all-inter-message-uses (AEMU), para cada benchmark.

A partir da coleta dos dados referente às coberturas de tais critérios, foi possível perceber
o caráter incremental dos benchmarks. Nota-se que a quantidade de elementos requeridos, em
geral, aumenta à medida que a complexidade do benchmark também aumenta. A complexidade
do benchmark, neste caso, refere-se não só à complexidade ciclomática em si, mas também ao
número de primitivas de sincronização, quantidade de linhas de código, número de processos e
threads que os benchmarks apresentam, entre outros aspectos.

Os experimentos realizados também evidenciaram que os benchmarks de memória
compartilhada possuem, em geral, uma maior quantidade de elementos requeridos quando
comparados aos benchmarks de passagem de mensagem. Isso é o esperado, visto que as sin-
cronizações em programas concorrentes com memória compartilhada ocorrem em uma maior
quantidade, não só porque a comunicação via memória é menos custosa em relação à passagem
de mensagem (fato que estimula mais comunicações e sincronizações), mas também porque as
primitivas de sincronização - de um semáforo, por exemplo - interagem com outras primitivas da
mesma thread (isso não é o esperado com a passagem de mensagens).

Ao analisar os benchmarks de passagem de mensagem é possível perceber que todas as
células da coluna all-shared-uses (ASU) estão com o valor 0/0, já que este critério corresponde a
elementos presentes apenas em programas de memória compartilhada.

Da mesma maneira, ao analisar os resultados dos benchmarks de memória comparti-
lhada as células das colunas referentes aos critérios all-intra-message-uses (AAMU) e all-inter-
message-uses (AEMU) estão com o valor 0/0, pois tais elementos estão presentes apenas em
programas de passagem de mensagem.

Considerando a coluna do critério all-intra-message-uses (AAMU), vemos que nenhum
dos elementos é coberto, sempre estando no padrão 0/X (onde X pode ser o valor zero ou um
inteiro positivo). Esse fato era esperado já que este critério estabelece uma comunicação intra
processo, ou seja, uma comunicação de um par send/receive em um mesmo processo, algo que é
possível ocorrer, embora não seja de fato o esperado. Os padrões de comunicação implementados
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Tabela 9 – Informações sobre elementos cobertos/elementos requeridos considerando a cobertura dos critérios
All-Uses (AU), All-Shared-Uses (ASU), All-intrA-Message-Uses (AAMU) e All-intEr-Message-Uses
(AEMU).

Benchmarks AU ASU AAMU AEMU
Pa

ss
ag

em
de

M
en

sa
ge

m

One_to_All 22/42 0/0 0/0 4/8
Blocking_MP_PP 25/107 0/0 0/0 46/522

Non_Blocking_MP 31/103 0/0 0/15 20/30
Non_Blocking_BSend 16/47 0/0 0/7 10/14

Parallel_GCD 124/257 0/0 0/59 17/123
GCD_Two_Slaves 114/283 0/0 0/30 6/60

GCD_LCM 278/628 0/0 0/71 25/159
TR_Iterations 168/339 0/0 0/8 8/24

TR_Same_Primitives 176/451 0/0 0/21 10/63
TR_Different_Primitives 227/546 0/0 0/236 34/726

Sieve_of_Eratosthenes 301/1381 0/0 0/6 9/54
Omega_Network 452/2199 0/0 0/985 88/4724

Roller_Coaster_MP 167/1185 0/0 0/1008 32/3066

M
em

ór
ia

C
om

pa
rt

ilh
ad

a

All_to_All 70/3234 60/3224 0/0 0/0
SM 14/1354 4/1336 0/0 0/0
PC 46/7166 24/7082 0/0 0/0

Prod_Cons_Lock_Cond 72/37684 32/37406 0/0 0/0
Readers_Writers 42/5944 5/5884 0/0 0/0

H2O 29/2927 10/2887 0/0 0/0
Cigarette_Smokers 67/4806 27/4584 0/0 0/0

Hilzer‘s_Barbershop 28/16964 20/16937 0/0 0/0
Matrix 196/128193 60/127904 0/0 0/0
Jacobi 565/260089 125/258800 0/0 0/0

Roller_Coaster_SM 154/46840 98/46602 0/0 0/0

A
m

bo
s

Master_Slave 36/1358 8/1262 0/6 2/6
Prime_Server 116/9118 16/8907 0/0 3/15

TR_File 148/6865 36/6600 0/34 20/68
TR_Broadcast 172/7698 48/7432 0/34 22/72

GCD_LCM_Both 464/215779 45/213831 0/291 50/933
Matrix_Both 240/10438 48/9920 0/308 16/1456

nos benchmarks não consideraram a interação por passagem de mensagem em um mesmo
processo.

Quando o benchmark desenvolvido não possui primitivas senders e receivers no mesmo
processo, o padrão visto é o 0/0, já quando existe pelo menos um send e um receive em um
mesmo processo, o X será um valor inteiro positivo, evidenciando a consideração de arestas de
sincronização entre tais primitivas no mesmo processo pelo modelo e pela ferramenta ValiPar.

6.3.3 Análise das Arestas de Sincronização

A Tabela 10 apresenta informações sobre a quantidade total de arestas de sincronização
geradas pela ferramenta ValiPar, a quantidade de arestas de sincronização executáveis (ou
factíveis) e também não executáveis e quantidade média de variantes geradas.

O benchmark de memória compartilhada All_to_All, que tem como característica o uso
de barreiras para realização da sincronização entre threads, revelou que a ferramenta ValiPar, até
o momento, não reporta arestas de sincronização para barreiras.
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Tabela 10 – Informações sobre a quantidade total de arestas de sincronização, quantidade de arestas de sincronização
executáveis (ou factíveis), quantidade de arestas de sincronização consideradas não executáveis e
quantidade média de variantes geradas. Células preenchidas com (?) indicam que não é possível gerar
variantes para o benchmark devido a utilização de primitivas coletivas, não suportadas pela geração de
variantes.

Benchmarks Total Factíveis Não Executáveis Variantes

Pa
ss

ag
em

de
M

en
sa

ge
m

One_to_All 4 4 0 ?
Blocking_MP_PP 16 12 4 5,2/5,2

Non_Blocking_MP 6 4 2 0,0/0,0
Non_Blocking_BSend 6 4 2 6,0/12,0

Parallel_GCD 24 7 17 18,0/54,0
GCD_Two_Slaves 12 6 6 18,0/58,0

GCD_LCM 39 13 26 52,8/146,6
TR_Iterations 12 8 4 0,0/0,0

TR_Same_Primitives 12 8 4 12,3/70,7
TR_Different_Primitives 51 19 32 ?

Sieve_of_Eratosthenes 15 9 6 ?
Omega_Network 372 28 344 0,0/0,0

Roller_Coaster_MP 132 19 113 309,6/4089,5

M
em

ór
ia

C
om

pa
rt

ilh
ad

a

All_to_All 0 0 0 ?
SM 20 12 8 4,0/4,0
PC 32 30 2 419,4/439,6

Prod_Cons_Lock_Cond 20 20 0 0,0/0,0
Readers_Writers 52 33 19 276,3/605,9

H2O 27 9 18 4,0/6,0
Cigarette_Smokers 18 13 5 0,0/0,0

Hilzer‘s_Barbershop 54 32 22 240,0/256,7
Matrix 192 23 169 10601,0/10790,0
Jacobi 532 39 493 646,0/2158,0

Roller_Coaster_SM 70 52 18 2256,3/3026,1

A
m

bo
s

Master_Slave 4 3 1 0,0/0,0
Prime_Server 79 70 9 335,0/366,3

TR_File 96 42 54 12,0/12,0
TR_Broadcast 46 8 38 ?

GCD_LCM_Both 117 24 93 33,0/96,0
Matrix_Both 68 28 40 11,2/34,0

Alguns benchmarks, apesar de executarem o algoritmo de geração de variantes, repor-
taram 0/0 como resultado. Este fato indica que tais benchmarks exercitaram uma porção do
algoritmo da geração de variantes responsável por descartar os elementos requeridos não execu-
táveis (que causariam deadlock) com base nas informações obtidas nos rastros, antes mesmo de
executar uma variante.

Isso pode acontecer quando, por exemplo, após decidir pela troca dos pares de sincroniza-
ção, resolvendo as possíveis dependências, existe um receptor sem um transmissor, situação que
leva a um deadlock, ou quando o transmissor, que está sendo utilizado para formar o par, depende
de um outro evento que está na mesma thread do receptor (que está bloqueado esperando pelo
seu novo transmissor).

A Figura 19 exemplifica este caso, na qual a linha tracejada do evento E(3) corresponde
à tentativa de troca do par de sincronização do evento E(3) com a linha convencional. Ao decidir
por essa troca, o algoritmo de geração de variantes constata que o receive do processo Master
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(P1T0) ficará sem um transmissor correspondente, optando por descartar esta variante, já que a
mesma irá resultar em um deadlock.

Master
P1T0

Slave1
P0T0

Slave2
P0T1E(0) 

start()

E(2) 
up()

E(1) 
send()

E(3) 
send()

E(4) 
join()

E(3) 
send()

Send

Receive

Figura 19 – Exemplo que ilustra o descarte de variante para o benchmark Master_Slave.

O experimento realizado com o benchmark de memória compartilhada Matrix, revelou
um problema de escalabilidade na ferramenta ValiPar no que se refere à geração de variantes.
Esse benchmark possui treze threads e conta com doze semáforos binários. Esse número de
threads e semáforos gerou uma quantidade grande de variantes (algo em torno de 140 mil). Com
pouco mais de 140 mil variantes (141.312) e executando o segundo nível da árvore de variantes,
o experimento falhou, reportando um erro de estouro de memória na aplicação.

Outro problema decorrente da grande geração de variantes, além da demora do experi-
mento, é a quantidade de diretórios e arquivos criados. Para cada variante gerada, uma nova pasta
é criada e dentro dela mais duas pastas e pelo menos mais seis arquivos adicionais são gerados.

Essa característica fez a geração de variantes consumir uma quantidade excessiva de
inodes (estrutura do kernel do Linux para representar arquivos). Quando todos os inodes são
consumidos, novos arquivos não podem ser criados até que se excluam arquivos existentes
(VADALA, 2003). Dessa maneira foi necessário monitorar constantemente a execução do experi-
mento com o benchmark Matrix, liberando o máximo possível de inodes através da compactação
de outros experimentos adicionando-os em uma única pasta e realizando a exclusão das pastas
descompactadas. O experimento com o benchmark Matrix deu início com aproximadamente 12
milhões (11.898.123) de inodes livres, após quase cinco dias de execução no cluster, o experi-
mento falhou e foi possível constatar que restavam em torno de 1 milhão e meio (1.466.604) de
inodes livres.

O experimento realizado com o benchmark de memória compartilhada Jacobi, a exemplo
do que aconteceu com o benchmark Matrix, também gerou uma grande quantidade de variantes.
Esse benchmark possui cinco threads e utiliza oito semáforos, e o uso da geração de variantes
com a política de seleção de transmissores em que são gerados todos os pares de sincronização
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possíveis, independentemente da cobertura das arestas de sincronização, tornou o experimento
muito custoso (em termos de tempo de execução).

As arestas de sincronização não executáveis produzidas nos experimentos também foram
analisadas. O intuito foi verificar se as arestas de sincronização que deixaram de ser cobertas
eram realmente não executáveis ou se existia alguma que deveria ter sido coberta e não foi.
Considerando que essa análise é manual (não é automatizada pela ValiPar) e também conside-
rando a quantidade de arestas não executadas, optou-se por inicialmente escolher apenas alguns
benchmarks e não o conjutno completo. A escolha dos benchmarks seguiu os seguintes critérios:
(1) validar pelo menos um benchmark de cada paradigma (um de memória compartilhada, outro
de passagem de mensagem e um com ambos os paradigmas); (2) os benchmarks devem ter
padrões de comunicação diferentes; e (3) os benchmarks devem ser representativos, ou por serem
problemas clássicos ou por terem uma quantidade de arestas não executáveis relativamente
grande, porém, viáveis de serem validados manualmente.

Quatro benchmarks foram escolhidos: dois de passagem de mensagem, um de memória
compartilhada e um com ambos os paradigmas (Parallel_GCD, TR_Same_Primitives, Readers_-
Writers e Matrix_Both). A análise realizada revelou que todas as arestas de sincronização ditas
não executáveis realmente o eram.

6.4 Experimentos com os Benchmarks com Defeitos In-
seridos

A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos com os benchmarks com defeitos inseridos.
A primeira coluna traz a identificação de cada benchmark. A segunda evidencia se o defeito foi
revelado ou não pela ferramenta ValiPar. A terceira coluna destaca quantos casos de teste foram
capazes de revelar o defeito dentre todos os casos pertencentes a cada benchmark. A quarta
coluna indica se foi necessário, ou não, o auxílio da geração de variantes para revelar o defeito
e, em caso afirmativo, a quantidade de variantes geradas até que o defeito fosse revelado. A
quinta coluna mostra se foi possível, ou não, revelar o defeito observando a cobertura do critério
all-sync-edges.

Para o benchmark Blocking_MP_PP_Fault o defeito (diferentes tamanhos de mensagens
para sends e receives correspondentes) foi revelado, pois o módulo ValiExec exige que o buffer
tenha um tamanho extra ao da mensagem a ser enviada, para que sejam inseridos dados de
controle utilizados na geração dos arquivos de rastro. Ao executar este benchmark, a ferramenta
reportou um erro do tipo message header inconsistent. Com o defeito apresentado no benchmark
não foi necessário e nem possível o uso de variantes, já que se a execução livre falhar não haverá
um rastro de execução completo para realizar a geração das variantes, e pelo mesmo motivo, o
módulo ValiEval não reportou a cobertura do critério all-sync-edges.
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Tabela 11 – Informações sobre a capacidade da ferramenta em revelar o defeito, quantidade de casos de teste que
revelaram o defeito, necessidade, ou não, do auxílio da geração de variantes para se revelar o defeito, e
em caso afirmativo, a quantidade de variantes geradas até revelar e, por fim, a possibilidade, ou não, de
se revelar o defeito observando a cobertura das arestas de sincronização.

Benchmarks Defeito Revelado Casos de Teste Variantes/Quant. Sinc.
Blocking_MP_PP_Fault sim 0/0 não/0 não

Non_Blocking_MP_Fault sim 0/0 não/0 sim
Parallel_GCD_Fault_1 sim 3/3 não/0 não
Parallel_GCD_Fault_2 sim 1/3 não/0 sim

GCD_Two_Slaves_Fault sim 2/3 sim/17 não
All_to_All_Fault_1 sim 0/0 não/0 não
All_to_All_Fault_2 sim 0/0 não/0 não

Matrix_Fault sim 2/2 sim/26 não
Prod_Cons_Lock_Cond_Fault_1 não 0/4 não/0 não
Prod_Cons_Lock_Cond_Fault_2 sim 1/4 não/0 sim

SM_Fault_1 sim 0/0 não/0 sim
SM_Fault_2 sim 0/0 sim/3 sim
SM_Fault_3 sim 0/0 não/0 não

Considerando o benchmark Non_Blocking_MP_Fault a ferramenta conseguiu revelar o
defeito inserido (retirada de comandos que influenciam na comunicação entre os processos) pela
saída obtida na própria execução livre, não sendo necessário o suporte da geração de variantes
para revelá-lo. A análise da cobertura das arestas de sincronização também possibilitou revelar o
defeito, já que ao invés de apresentar a cobertura 4 de um total de 6 arestas, reportou a cobertura
de apenas 2 das 6 arestas existentes.

Já para o benchmark Parallel_GCD_Fault_1 a ferramenta revelou o defeito (processo
de destino incorreto num send) com a execução livre para os 3 casos de teste do benchmark,
não sendo necessário e nem possível (devido a falta de um rastro de execução completo) gerar
variantes para este caso. Como a execução livre não finalizou com sucesso para nenhum caso de
teste, a ValiEval também não reportou a cobertura do critério all-sync-edges.

O defeito inserido no benchmark Parallel_GCD_Fault_2 (defeito no laço que antecede
uma primitiva send) também foi revelado na execução livre. Apenas 1 dos 3 casos existentes
revelou o defeito e não foi necessário o suporte da geração de variantes. Através da análise da
cobertura do critério all-sync-edges é possível identificar o defeito, já que ao invés de cobrir 7
das 24 arestas existentes, apenas 6 foram cobertas.

Para o benchmark GCD_Two_Slaves_Fault o defeito (atribuição de forma incorreta
usando variáveis) foi revelado por 2 dos 3 casos de teste existentes com o auxílio da geração de
variantes, após 17 variantes geradas. Entretanto, a análise da cobertura do critério all-sync-edges
não possibilitou revelar o defeito, já que a cobertura se manteve a mesma do benchmark sem
defeito inserido (6 das 12 arestas de sincronização geradas pela ferramenta). Este fato indica que
o defeito desse benchmark depende de uma sincronização específica entre os processos para que
ele seja revelado.
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O defeito inserido no benchmark All_to_All_Fault_1 (inicialização incorreta de contado-
res) foi revelado ainda na execução livre. Este benchmark utiliza barreiras (primitiva coletiva
que não é considerada pelo algoritmo de geração de variantes) não sendo possível e nem neces-
sário o suporte da geração de variantes. Devido, ainda, a uma limitação da própria ferramenta,
observada com os experimentos com os benchmarks livres de defeios conhecidos, em que não
são reportadas as arestas de sincronização para a primitiva barreira, o critério all-sync-edges não
permite revelar o defeito.

Considerando o benchmark All_to_All_Fault_2 o defeito (outros sinais ausentes ou
inexistentes) também foi revelado na execução livre, não sendo necessária e nem possível a
geração de variantes. Devido à limitação descrita no parágrafo anterior o critério all-sync-edges
não permite revelar o defeito.

Para o benchmark Matrix_Fault o defeito (operação não atômica assumida como atômica)
foi revelado por 2 dos 2 casos de teste existentes com o auxílio da geração de variantes após 26
variantes geradas, entretanto, o critério não conseguiu revelar o defeito.

O benchmark Prod_Cons_Lock_Cond_Fault_1 foi o único que o defeito (outros sinais
ausentes ou inexistentes) não foi revelado por nenhum caso de teste devido a uma limitação da
própria ferramenta, que não considera locks explícitos e variáveis de condição, e já que esse
defeito foi inserido nessa porção do código, o defeito não é revelado.

Para o benchmark Prod_Cons_Lock_Cond_Fault_2 o defeito (bloqueio de uma região
crítica) é revelado por 1 dos 4 casos de teste existentes na própria execução livre, não sendo
necessário o uso de variantes.

O defeito inserido no benchmark SM_Fault_1 (inicialização incorreta de contadores) é
revelado pela saída obtida ainda na execução livre, não sendo necessário o auxílio da geração de
variantes. Com a análise da cobertura das arestas de sincronização é possível revelar o defeito.

Considerando o benchmark SM_Fault_2 o defeito (operação não atômica assumida como
atômica) foi revelado, entretanto, com o auxílio da geração de 3 variantes. A análise da cobertura
das arestas de sincronização também revela o defeito.

Por fim, o defeito inserido no benchmark SM_Fault_3 (bloqueio incorreto) foi revelado
ainda na execução livre pois o benchmark não finaliza com sucesso. Não foi necessário gerar
variantes, e como a execução livre não finalizou com sucesso, o módulo ValiEval não reportou a
cobertura dos critérios.

Assim, os experimentos realizados com os benchmarks com defeitos intencionalmente
inseridos permitiram perceber que a ferramenta ValiPar é capaz de revelar vários tipos de
defeitos, tanto de passagem de mensagem quanto de memória compartilhada. Foi possível
verificar, também, que para alguns casos foi necessário o suporte da geração de variantes para
forçar uma sincronização em específico que revelasse o defeito.
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Por outro lado, os experimentos evidenciaram algumas limitações da ferramenta, como
quando o rastro de execução está incompleto não sendo possível realizar a geração de variantes
ou para defeitos presentes em benchmarks que usam primitivas de comunicação coletiva, também
não suportadas pelo algoritmo de geração de variantes. Outra limitação é observada quando se
tem primitivas como locks explícitos e variáveis de condição, não consideradas pelo módulo
ValiInst.

6.5 Ameaças à Validade dos Experimentos

Neste trabalho de mestrado, a primeira ameaça à validade foi o uso dos benchmarks
apenas na ferramenta ValiPar. Esta ameaça poderia ser reduzida se os benchmarks fossem
executados também em outras ferramentas de teste de programas concorrentes. Outra ameaça à
validade foi a inserção de defeitos nos benchmarks conduzida pelo próprio pesquisador. Esta
ameaça pôde ser reduzida através do uso de taxonomias de defeitos presentes na literatura. Por
fim, existe a ameaça relacionada aos experimentos de validação que foram conduzidos pelo
mesmo pesquisador que desenvolveu os benchmarks. Esta última ameaça pôde ser minimizada
através de estudos realizados por outros pesquisadores em outros projetos de pesquisa. Tais
estudos serão destacados na próxima seção.

6.6 Uso dos Benchmarks Desenvolvidos em Outras Pes-
quisas

Os benchmarks desenvolvidos neste trabalho foram usados em outros projetos de pesquisa
e também como material de apoio para o ensino.

Prado et al. (2015), por exemplo, fez uso de 8 benchmarks desenvolvidos neste projeto
de mestrado para avaliar novas técnicas propostas para extração de informações estruturais a
partir de programas concorrentes Java.

A avaliação realizada nesse trabalho verificou aspectos de consistência e desempenho
das técnicas propostas. Os aspectos de consistência relacionam-se com a corretude do conjunto
resultante das informações estruturais extraídas dos benchmarks. Os aspectos de desempenho,
por sua vez, relacionam-se à forma como estas técnicas afetam a instrumentação, a geração do
PCFG e a execução do programa instrumentado em termos de tempo de execução e tamanho dos
arquivos instrumentados.

Os 8 benchmarks usados foram: 1) Non-blocking Message Passing (NB-MP) - que
correspondente ao benchmark Non_Blocking_MP; 2) Greatest Common Divisor (GCD) - que
correspondente ao benchmark Parallel_GCD; 3) Producer-Consumer (PC) - que correspondente
a uma versão do benchmark Prod_Cons_Lock_Cond que não utiliza a parte do código que é
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implementado com locks explícitos e variáveis de condição, mas que faz uso de 100 threads,
além da thread main; 4) Master-Slave (MS) - que correspondente ao benchmark Master_Slave;
5) Prime Server (PS) - que correspondente ao benchmark Prime_Server; 6) Multithreaded Token
Ring (MT-TR) - que correspondente ao benchmark TR_File; 7) Token Ring (TR) - uma versão
do benchmark TR_File no qual foram instanciados 21 processos e 440 threads, além da thread
main; 8) Matrix Multiplication (MM) - que correspondente ao benchmark Matrix_Both.

Os resultados obtidos mostraram que a abordagem proposta é eficaz, apresentando um
comportamento estável do módulo ValiInst (mesmo para programas com maiores quantidades
de processos e threads) com todos os programas podendo ser analisados, instrumentados e o
código-fonte representado com sucesso em um PCFG.

Batista (2015) fez uso de 9 benchmarks para avaliar diversos aspectos presentes nos
módulos ValiExec e ValiSync da ferramenta ValiPar e também para avaliar a execução paralela
de variantes implementada na Darch (Distributed ARCHitecture), uma arquitetura distribuída
e multiprocessada que funciona como um middleware entre aplicações que se comunicam via
passagem de mensagem na linguagem Java.

Dentre os aspectos considerados pelo autor estão a validação dos algoritmos de execu-
ção determinística, o overhead adicionado pela execução determinística quando comparada à
execução livre e uma visão do tamanho dos arquivos de rastros gerados relacionando-os com
a quantidade de primitivas e de linhas de código presentes nos benchmarks. Outra validação
feita foi quanto à eficácia do algoritmo de geração de variantes em aumentar a cobertura das
arestas de sincronização, avaliando, também, o custo/benefício das duas políticas de seleção de
transmissores, já apresentadas na seção 3.5 do capítulo 3. Por fim, o autor faz um estudo sobre o
speedup e a eficiência obtidos com o uso da execução paralela de variantes implementada na
Darch quando comparada à geração de variantes feita de modo sequencial na ferramenta ValiPar.

Os 9 benchmarks usados foram: 1) One_to_All; 2) Blocking_MP_PP; 3) Non_Blocking_-
MP; 4) All_to_All; 5) SM; 6) PC; 7) Prime_Server; 8) TR_File; 9) Matrix_Both.

De modo resumido, os resultados obtidos pelo autor revelaram que os algoritmos de
execução determinística cumpriram os objetivos, reexecutando os rastros obtidos nas execuções
livres dos benchmarks. Concluiu-se também que a primeira política de seleção de transmissores
gera um menor número de variantes, porém não garante a cobertura de todas as arestas de
sincronização, entretanto a segunda política de seleção é mais custosa mas conseguiu cobrir
100% das arestas de sincronização dos benchmarks testados. Finalmente, os resultados obtidos
com os experimentos realizados com a execução paralela de variantes revelaram a eficiência
dos algoritmos de paralelização em reduzir o tempo da atividade de teste quando comparado à
execução de variantes de modo sequencial.

Vilela (2015) faz uso de 15 benchmarks a fim de evidenciar benefícios e limitações
de técnicas de geração automática de dados de teste no contexto de programas sequenciais,
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aplicadas à programas concorrentes. Em seu trabalho, dentre outros aspectos, pretende-se aferir a
dimensão dos conjuntos de teste gerados para satisfazer os critérios selecionados em seu estudo,
medir o tempo necessário para geração dos conjuntos de teste e avaliar a qualidade dos conjuntos
gerados.

Nesse estudo foram selecionadas ferramentas como a EvoSuite (FRASER; ARCURI,
2011), Randoop (PACHECO; ERNST, 2007) e jPET (ALBERT et al., 2011), que implementam
técnicas de geração. Atualmente o autor faz uso da ferramenta EvoSuite (que realiza a geração
automática dos dados de testes por meio de algoritmos genéticos) para gerar conjuntos de dados
de teste que serão utilizados como entradas para os 15 benchmarks selecionados.

Posteriormente, os benchmarks, juntamente com os conjuntos de dados de teste, serão
alvo de estudos experimentais na ferramenta ValiPar. Os 15 benchmarks que estão sendo usados
são: 1) Parallel_GCD; 2) GCD_Two_Slaves; 3) GCD_LCM; 4) TR_Iterations; 5) TR_Same_-
Primitives; 6) TR_Different_Primitives; 7) Sieve_of_Eratosthenes; 8) Roller_Coaster_MP; 9)
Prod_Cons_Lock_Cond; 10) Cigarette_Smokers; 11) Matrix; 12) Jacobi; 13) TR_File; 14)
TR_Broadcast; 15) GCD_LCM_Both.

Os benchmarks também foram usados para demonstrar a atividade de teste de programas
concorrentes para estudantes do curso de Engenharia de Computação na Universidade de São
Paulo em São Carlos. O objetivo da aula foi mostrar como ferramentas de teste podem ajudar os
testadores na atividade de descoberta de defeitos em programas concorrentes. Esta experiência
foi muito positiva e bem recebida pelos estudantes, sendo importante para revelar o potencial
do uso de tais benchmarks como um recurso educacional para o ensino tanto da programação
concorrente quanto do teste de programas concorrentes.

6.7 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos com os experimentos realizados
com os benchmarks livres de defeitos conhecidos e com defeitos inseridos. Primeiramente foi
dada uma visão de como os experimentos ocorreram e depois os resultados foram discutidos de
forma crítica, dando um enfoque no que os benchmarks conseguiram evidenciar da ferramenta
Valipar.

Foi possível perceber que os benchmarks conseguiram gerar uma demanda controlada
e qualificada sobre o modelo, os critérios e sobre a ferramenta. Os benchmarks sem defeitos
conhecidos possibilitaram evidenciar a eficiência do modelo implementado pela ferramenta
ValiPar que foi capaz de representar diversos tipos de primitivas de programas concorrentes de
passagem de mensagem e memória compartilhada utilizados nos benchmarks.

Os experimentos também permitiram mostrar a capacidade da ferramenta em realizar a
execução não determinística, determinística e geração de variantes para uma gama de programas,
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exceto para alguns casos evidenciados ao decorrer do capítulo. Além disso, os experimentos com
os benchmarks sem defeitos inseridos demostraram uma limitação quanto à escalabilidade da
ferramenta com relação à geração de variantes que, a depender da política utilizada, pode ser
bastante custosa.

Os benchmarks com defeitos inseridos permitiram perceber a capacidade da ferramenta
em revelar os defeitos de modo geral, e mais especificamente a eficácia do critério all-sync-edges
em revelar os defeitos e a eficiência do suporte da geração de variantes para revelar defeitos que
necessitam exercitar uma certa sincronização entre os processos.

Finalmente evidenciou-se o uso dos benchmarks desenvolvidos neste projeto em outras
pesquisas em andamento no ICMC/USP.
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CAPÍTULO

7
CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES

7.1 Caracterização da Pesquisa Realizada

De uma forma geral, este trabalho de mestrado teve como objetivo contribuir para
melhorar a qualidade da atividade de teste de programas concorrentes. De maneira mais específica,
o objetivo foi propor um conjunto de benchmarks capazes de avaliar essa atividade de teste sob
diferentes perspectivas: modelos, critérios e ferramentas de teste.

A grande motivação para o desenvolvimento desse conjunto de benchmarks foi a ine-
xistência de tal conjunto que apresentasse características importantes como: uso de ambos os
paradigmas de programação (passagem de mensagem e memória compartilhada), programas
flexíveis quanto ao número de processos e threads, abrangência no uso de primitivas de comuni-
cação e sincronização, presença de uma documentação padronizada, inclusive com a existência
de pseudocódigo que permite desacoplar o algoritmo de uma linguagem em específico. As
alternativas de benchmarks existentes na literatura, (EYTANI; UR, 2004), (RUNGTA; MERCER,
2009), (YANG, 2013) e (VALGRIND-DEVELOPERS, 2013), contemplam apenas parte dessas
características e não consideram, principalmente, esses aspectos já citados.

Dado esse contexto, este trabalho de mestrado apresentou a especificação, desenvol-
vimento, validação e disponibilização de um conjunto de benchmarks voltados ao teste de
programas concorrentes. Tais benchmarks possuem versões livres de defeitos conhecidos, além
de versões dos mesmos benchmarks com defeitos inseridos. Ao todo foram desenvolvidos 30
benchmarks livres de defeitos conhecidos e mais 13 versões com defeitos.

A validação dos benchmarks foi realizada em dois momentos distintos. No primeiro
foram conduzidos estudos experimentais observando vários aspectos da ferramenta ValiPar
(SOUZA et al., 2013), tais como: a capacidade do modelo em representar os benchmarks, a
capacidade da ferramenta em realizar execuções livres e determinísticas, geração de rastro e
variantes, e por fim, a eficácia do critério all-sync-edges e da ferramenta ValiPar em revelar os
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defeitos inseridos. Em um segundo momento os benchmarks foram aplicados tanto em diferentes
projetos de pesquisa em andamento quanto em sala de aula, ensinando a importância da atividade
de teste para alunos de graduação em computação do ICMC/USP.

Os resultados obtidos mostram que os benchmarks conseguiram gerar uma demanda
controlada e qualificada sobre o modelo, critérios e a ferramenta ValiPar.

Os benchmarks desenvolvidos consideram ambos os paradigmas de comunicação e
sincronização, com um uso variado de primitivas. As principais primitivas consideradas são:
sends e receives bloqueantes e não bloqueantes, comunicação coletiva (broadcast e barreira),
semáforos binários, semáforos contadores, locks explícitos e variáveis de condição. Tal conjunto
de primitivas de comunicação e sincronização permitiu exercitar amplamente o modelo de teste
existente na ValiPar, revelando, inclusive, uma limitação do mesmo, o qual ainda não é capaz de
suportar locks explícitos e variáveis de condição.

Outros aspectos analisados, com o suporte dos benchmarks desenvolvidos, foi como a
quantidade de primitivas, diferentes padrões de comunicação e de classes distintas de aplicações
(programas numéricos, produtor-consumidor, simulações, entre outros), podem afetar a execu-
ção determinística e não determinística na ferramenta ValiPar. Observou-se que a maioria dos
benchmarks executaram com sucesso na referida ferramenta e que os (poucos) casos que não
executaram com sucesso evidenciaram limitações, dentre as quais estão: a limitação conhecida
como dependência cíclica (que é um deadlock produzido pelo algoritmo de execução determi-
nística) e a limitação observada apenas em benchmarks de passagem de mensagem, em que a
existência de um send sem um receive correspondente gera um deadlock, já que não haverá um
receive que libere o send executado.

A presença de benchmarks mais complexos, como o Matrix e o Jacobi, ambos de memória
compartilhada, revelaram que a ferramenta ValiPar possui uma limitação quanto à escalabilidade
decorrente da grande quantidade de variantes geradas e consequentemente da grande quantidade
de arquivos criados, impactando também no tempo de execução das variantes que mostrou-se
maior do que nos outros benchmarks. Esta limitação é revelada quando usada a geração de
variantes sequencial com a política de seleção de transmissores em que são gerados todos os
pares de sincronização possíveis, independente da cobertura das arestas de sincronização.

A variação da complexidade dos benchmarks influenciou a quantidade de elementos
requeridos gerados pelos critérios de teste, aumentando-os à medida que a complexidade do
benchmark também aumentou. A complexidade dos benchmarks não se refere apenas à complexi-
dade ciclomática; mas também considera o número de primitivas de comunicação e sincronização,
quantidade de linhas de código, e número de processos e threads.

Treze benchmarks com defeitos inseridos foram feitos com base nos benchmarks livres de
defeitos, sendo usadas taxonomias de erros para a inserção de tais defeitos. Os benchmarks com
defeitos foram executados na ferramenta ValiPar a fim de verificar a capacidade da mesma (bem
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como do critério all-sync-edges), em revelar os defeitos inseridos. Os experimentos mostraram
que a ferramanta foi capaz de revelar a maioria dos defeitos presentes tanto nos programas de
passagem de mensagem quanto de memória compartilhada, havendo apenas um benchmark que
o defeito não foi revelado, fato que ocorreu devido à ferramenta não considerar locks explícitos e
variáveis de condição, porção na qual o defeito foi inserido.

Os benchmarks também foram utilizados em outras pesquisas e por outros pesquisadores,
servindo como uma validação a mais para os programas desenvolvidos. Eles foram utilizados na
validação de novas técnicas para extração de informações estruturais de programas concorrentes;
para avaliar diversos aspectos presentes nos módulos ValiExec e ValiSync da ferramenta ValiPar
e também para avaliar a execução paralela de variantes, além de serem usados como programas
base para a verificação de benefícios e limitações de técnicas de geração automática de dados de
teste no contexto de programas sequenciais, aplicadas aos programas concorrentes.

Finalmente, os benchmarks foram usados para demonstrar a atividade de teste de pro-
gramas concorrentes para estudantes do curso de Engenharia de Computação na Universidade
de São Paulo em São Carlos na disciplina de Programação Concorrente no primeiro semestre
de 2015. O objetivo da aula foi mostrar como ferramentas de teste podem ajudar os testadores
na atividade de descoberta de defeitos em programas concorrentes. Esta experiência foi muito
positiva e bem recebida pelos estudantes, sendo importante para revelar o potencial do uso de
tais benchmarks como um recurso educacional para o ensino tanto da programação concorrente
quanto do teste de software.

7.2 Contribuições
Podem-se destacar como principais contribuições deste trabalho:

• O auxílio no desenvolvimento de algoritmos concorrentes mais corretos, visto que os
benchmarks desenvolvidos contribuirão para melhorar a qualidade da atividade de teste;

• O desenvolvimento de um conjunto com 30 benchmarks livres de defeitos conhecidos e
mais 13 versões de benchmarks com defeitos inseridos;

• A elaboração de uma documentação padronizada para o conjunto de benchmarks livres de
defeitos conhecidos, contando com versões em português (Apêndice A) e inglês;

• A disponibilização de um conjunto de artefatos contendo os benchmarks desenvolvidos,
suas características e suas documentações, disponíveis na página do projeto TestPar que
pode ser acessado pelo endereço eletrônico http://testpar.icmc.usp.br/benchmarks.

• A possibilidade de criar versões destes benchmarks em outras linguagens de programação
com o auxílio dos pseudocódigos e das documentações disponíveis;
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• A avaliação da atividade de teste feita no projeto TestPar utilizando-se dos benchmarks
livres de defeitos conhecidos e com defeitos inseridos, obtendo-se informações sobre a
eficiência e a eficácia do modelo, critérios e da ferramenta ValiPar para Java e destacando-
se os pontos positivos e limitações desses artefatos;

• A aplicabilidade dos benchmarks como material de apoio para o ensino de alguns assuntos
em disciplinas como teste de software e programação concorrente;

• A contribuição para o desenvolvimento de software livre, visto a disponibilização dos
benchmarks como código aberto e livre, sob a licença GPL.

7.3 Produção Científica

• Artigo aceito: Prado, R. R.; Souza, P. S. L.; Dourado, G. G. M.; Senger, S. R. S.; Es-
trella, J. C.; Bruschi, S. M.; Lourenco, J. “Extracting Static and Dynamic Structural
Information from Java Concurrent Programs for Coverage Testing”. XLI Conferen-
cia Latinoamericana en Informática (CLEI 2015) - Qualis B4.

Esse artigo teve como objetivo avaliar novas técnicas para extração de informações
estruturais a partir de programas concorrentes Java. Apesar do escopo desse artigo não estar
diretamente relacionado a este trabalho, os experimentos que o integra fazem uso de 8 bench-
marks desenvolvidos neste projeto de mestrado e foram conduzidos por este aluno de mestrado
juntamento com o primeiro autor do artigo.

• Artigo submetido: Dourado, G. G. M.; Souza, P. S. L.; Prado, R. R.; Batista, R. N.;
Senger, S. R. S.; Estrella, J. C.; Bruschi, S. M.; Lourenco, J. “A Suite of Java Message-
Passing Benchmarks to Support Validation of Testing Models, Criteria and Tools”.
Multicore Software Engineering, Performance, Applications, and Tools (MUSEPAT 2016)
In: 31st ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing (SAC 2016) - Qualis A1.

Nesse artigo são apresentados os benchmarks de passagem de mensagem livres de
defeitos conhecidos e também os benchmarks de passagem de mensagem com defeitos inseridos
desenvolvidos neste trabalho de mestrado, além dos resultados alcançados com a execução de
tais benchmarks sobre a ferramenta ValiPar e o uso em outros projetos de pesquisa.

7.4 Trabalhos Futuros
Como possíveis trabalhos futuros ressaltam-se: a inserção de mais defeitos em outros

benchmarks que não foram considerados neste estudo (inclusive inserindo mais de um defeito
em um mesmo benchmark); desenvolvimento de instâncias desses benchmarks para outras
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linguagens de programação como C/MPI; a investigação de como usar adequadamente esses
benchmarks como recursos educacionais abertos para auxiliarem no ensino de teste de software
e programação concorrente; a realização da execução dos benchmarks em outras ferramentas
além da ValiPar; e por fim uma verificação da aplicabilidade dos benchmarks para o teste de
desempenho de sistemas distribuídos.
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APÊNDICE

A
DOCUMENTAÇÃO DOS BENCHMARKS

Este Apêndice traz as documentações desenvolvidas para facilitar o entedimento de cada
um dos benchmarks, aderindo às características 15 e 16 presentes na Seção 4.3 do Capítulo 4.
Nestas documentações estão disponíveis as seguintes informações:

1. Descrição do benchmark: apresenta uma breve explicação do benchmark permitindo que
o usuário tenha uma visão geral de como ele funciona.

2. Objetivo do benchmark: evidencia qual é o objetivo do benchmark, destacando as primi-
tivas usadas e algumas outras informações relevantes.

3. Entradas e saídas: destaca a(s) entrada(s) que cada processo do benchmark possui e qual
tipo de saída será obtida.

4. Modo de execução do benchmark: mostra um ou mais exemplos de execução do bench-
mark com entrada e saída.

5. Tabela que descreve as características do benchmark: apresenta as principais caracte-
rísticas do benchmark, destacando aspectos como: paradigma a que ele pertence (passagem
de mensagem, memória compartilhada ou ambos), existência, ou não, de distintos casos
de teste, quantidade de linhas de código, além de informações obtidas com a execução do
benchmark na ferramenta ValiPar, tendo como base o exemplo que foi mostrado no modo
de execução.

6. Pseudocódigo: utilizado para descrever o benchmark na forma de um algoritmo, ou código
mais simples, que não corresponde ao código real, mas que permite ao usuário obter uma
idéia de como o benchmark foi implementado, facilitando a transcrição do mesmo em
outras linguagens de programação.

7. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo ou Parallel Control Flow Graph (PCFG): grafo
que se baseia no pseudocódigo do benchmark disponível na documentação.



Aspectos Comuns

`

a Todas as Documentaç

˜

oes

1. Legenda das Arestas1

Legenda das arestas de sincronização presentes nos grafos de fluxo de controle paralelo das
documentações dos benchmarks.

08 09

06 07

04 05

02 03

00 01

Figura 1. Legenda das arestas.

/*00*/ para /*01*/ aresta de fluxo de controle convencional entre nós.
/*02*/ para /*03*/ sender bloqueante para um receiver bloqueante.
/*04*/ para /*05*/ sender bloqueante para um receiver não bloqueante.
/*06*/ para /*07*/ sender não bloqueante para um receiver bloqueante.
/*08*/ para /*09*/ sender não bloqueante para um receiver não bloqueante.

2. Ambiente de Execução dos Benchmarks

Tabela 1. Hardware e software do ambiente onde foram realizadas as execuções.
Fator Valor

Processador host f́ısico Intel(R) Core(TM) i7-4790 3.60GHz
Memória host f́ısico 32 GB RAM
Processador host virtual 4 Núcleos
Memória host virtual 8 GB RAM
Virtualizador KVM
Sistema Operacional Ubuntu 14.04.1 LTS (GNU/Linux 3.13.0-44-generic x86 64)
Rede Gigabit Ethernet
Java Runtime Edition build 1.7.0 71b14
Java Virtual Machine Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.71-b01, mixed mode)

1 O nó é identificado com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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T´ıtulo do Benchmark: 001 micro one to all

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 001 micro one to all é um programa que utiliza primitivas de comunicação coletivas para troca
de mensagens entre processos. Cada processo Receiver espera por duas mensagens vindas de
dois processos Senders distintos usando uma primitiva receive coletiva. Cada processo Sender,
por sua vez, envia sua mensagem aos processos Receivers que estejam instanciados, usando
uma primitiva send coletiva.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar primitivas de comunicação coletiva, e também considerar eventos de
comunicação (primitiva receive de comunicação coletiva dentro de estrutura de repetição). Por
ser um benchmark de menor complexidade e considerar primitivas de comunicação de um único
tipo (coletiva neste caso), é ideal para validar ferramentas que estejam em etapas iniciais de
desenvolvimento.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Receiver {processId}
java Sender {processId}

(i) {processId}
Número que identifica o processo.

3.2. Sáıda
Mensagem enviada por cada processo Sender.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde existem dois processos Receivers e dois Senders.

java Receiver 1
java Receiver 2
java Sender 1
java Sender 2

Output:
Hello from Sender 1
Hello from Sender 2
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (3)

Padrão de comunicação um para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste não

LOC 55

Primitivas usadas
send coletivo
receive coletivo

Quantidade de sends coletivos 2
Quantidade de receives coletivos 2

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 4
Quantidade de definições 48
Quantidade de c-usos 70
Quantidade de p-usos 4
Quantidade de m-usos 2

Quantidade de associações c-usos 32
Quantidade de associações p-usos 8
Quantidade de associações m-usos 2

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 8
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Receiver
02. /*00*/ void Receiver(int pid) {
03. /*00*/ int i;
04. /*00*/ String buf[1];
05. /*01*/ for (i = 0; i < 2; i++ ) {
06. /*02*/ bcastReceive(&buf, 1, *);
07. /*03*/ print(buf[i]);
08. /*04*/ }
09. /*05*/ }
10.
11. //Main - Sender
12. /*00*/ void Sender(int pid) {
13. /*00*/ String message;
14. /*00*/ getAddress(&p0t0);
15. /*00*/ message = "Hello from Sender " + pid;

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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16. /*01*/ bcastSend(&message, 1, p0t0);
17. /*02*/ }

Process 1 - Sender

Thread 0

Process 0 - Receiver

Thread 0

Process 2 - Sender

Thread 0

00

01

0205

03

04

00

01

02

00

01

02

Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas. Este cenário contendo dois processos Senders e um processo
Receiver, é o mı́nimo necessário para que o benchmark funcione. Opcionalmente pode-se ter
mais instâncias do processo Receiver.
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T´ıtulo do Benchmark: 002 micro blocking mp pp

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 002 micro blocking mp pp é um programa que utiliza primitivas sends e receives bloqueantes
para a troca de mensagens entre um processo Server e dois processos Clients. O processo
Server espera por mensagens vindas dos Clients em quatro receives bloqueantes. Cada Client

envia duas mensagens, utilizando-se dois sends bloqueantes.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes. Por ser um benchmark de menor
complexidade e considerar primitivas de comunicação de um único tipo (bloqueantes neste caso),
é ideal para validar ferramentas que estejam em etapas iniciais de desenvolvimento.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Server
java Client {processId}

(i) {processId}
Número que identifica o processo (1 ou 2).

3.2. Sáıda
Mensagens enviadas pelos processos Clients.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde existem dois processos Clients e um Server.

java Server
java Client 1
java Client 2

Output:
Hello from p1 message 1
Hello from p1 message 2
Hello from p2 message 1
Hello from p2 message 2
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento não

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (2)

Padrão de comunicação cliente-servidor (ping)
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 56

Primitivas usadas
send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de sends bloqueantes 4
Quantidade de receives bloqueantes 4

Quantidade de processos 3
Quantidade de threads 3

Quantidade de arestas de sincronização 16
Quantidade de definições 86
Quantidade de c-usos 166
Quantidade de p-usos 0
Quantidade de m-usos 8

Quantidade de associações c-usos 101
Quantidade de associações p-usos 0
Quantidade de associações m-usos 6

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 522
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Server
02. /*00*/ void Server() {
03. /*00*/ String buf[4];
04. /*01*/ receive(&buf, 1, *);
05. /*02*/ print(buf[0]);
06. /*03*/ receive(&buf, 1, *);
07. /*04*/ print(buf[1]);
08. /*05*/ receive(&buf, 1, *);
09. /*06*/ print(buf[2]);
10. /*07*/ receive(&buf, 1, *);
11. /*08*/ print(buf[3]);
12. /*08*/ }
13.
14. //Main - Client
15. /*00*/ void Client(int pid) {

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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16. /*00*/ String msgDefault;
17. /*00*/ String msgFinal;
18. /*00*/ getAddress(&p0t0);
19. /*00*/ msgDefault = "Hello from " + pid;
20. /*00*/ msgFinal = msgDefault + " message 1";
21. /*01*/ send(&msgFinal, 1, p0t0);
22. /*02*/ msgFinal = msgDefault + " message 2";
23. /*03*/ send(&msgFinal, 1, p0t0);
24. /*04*/ }

Process 0 - Server
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Process 1 - Client

Thread 0

Process 2 - Client

Thread 0
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura todas as posśıveis arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 003 micro non blocking mp

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 003 micro non blocking mp é um programa que utiliza primitivas sends e receives não
bloqueantes para a troca de mensagens entre um processo servidor e dois processos clientes.
O processo servidor espera por mensagens dos processos clientes em um receive não bloqueante.
Ao receber uma mensagem, o servidor envia de volta uma nova mensagem ao respectivo cliente
utilizando-se de uma primitiva send também não bloqueante (ping-pong). Cada cliente envia
uma mensagem ao servidor através de um send não bloqueante e posteriormente espera por uma
resposta em um receive também não bloqueante.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives não bloqueantes e também eventos de comunicação
(sends e receives não bloqueantes dentro de estruturas de repetição). Por ser um benchmark de
menor complexidade e considerar primitivas de comunicação de um único tipo (não bloqueantes
neste caso), é ideal para validar ferramentas que estejam em etapas iniciais de desenvolvimento.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java ServerUdp
java ClientUdp {processId}

(i) {processId}
Número que identifica o processo (1 ou 2).

3.2. Sáıda
Mensagens enviadas pelos processos ClientUdp e pelo processo ServerUdp.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde existem dois processos ClientUdp e um ServerUdp.

java ServerUdp
java ClientUdp 1
java ClientUdp 2

Output:
Server - Hello from Client 1
Server - Hello from Client 2
Client - Hello from Server
Client - Hello from Server
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (5)

Padrão de comunicação cliente-servidor (ping-pong)
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 96

Primitivas usadas
send não bloqueante
receive não bloqueante

Quantidade de sends não bloqueantes 3
Quantidade de receives não bloqueantes 3

Quantidade de processos 3
Quantidade de threads 3

Quantidade de arestas de sincronização 6
Quantidade de definições 86
Quantidade de c-usos 83
Quantidade de p-usos 26
Quantidade de m-usos 3

Quantidade de associações c-usos 65
Quantidade de associações p-usos 35
Quantidade de associações m-usos 3

Quantidade de associações intra-m-c-usos 15
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 30
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Server
02. /*00*/ void Server() {
03. /*00*/ String rcvBuf[], sendBuf[];
04. /*00*/ int messages = 2;
05. /*00*/ int reads = 0;
06. /*00*/ int sendResult = 0;
07. /*00*/ Address srcAddr = null;
08. /*01*/ while (reads < messages) {
09. /*02*/ do {
10. /*03*/ srcAddr = nreceive(&rcvBuf, 1, *);
11. /*04*/ if (srcAddr == null) {
12. /*05*/ sleep(5);
13. /*05*/ } else {
14. /*06*/ print("Server - " + rcvBuf[]);
15. /*06*/ reads++;

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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16. /*06*/ sendBuf[0] = "Hello from Server!";
17. /*07*/ do {
18. /*08*/ sendResult = nsend(&sendBuf, 1, *);
19. /*09*/ } while (sendResult < 0);
20. /*10*/ }
21. /*11*/ } while (srcAddr == null);
22. /*12*/ }
23. /*13*/ }
24.
25. //Main - Client
26. /*00*/ void Client() {
27. /*00*/ String msg, rcvBuf[], sendBuf[];
28. /*00*/ int reads = 0;
29. /*00*/ int sendResult = 0;
30. /*00*/ getAddress(&p0t0);
31. /*00*/ Address srcAddr = null;
32. /*00*/ msg = "Hello from " + pid;
33. /*00*/ sendBuf[0] = msg;
34. /*01*/ do {
35. /*02*/ sendResult = nsend(&sendBuf, 1, p0t0);
36. /*03*/ } while (sendResult == 0);
37. /*04*/ while (reads < 1) {
38. /*05*/ do {
39. /*06*/ srcAddr = nreceive(&rcvBuf, 1, p0t0);
40. /*07*/ if (srcAddr == null) {
41. /*08*/ sleep(5);
42. /*08*/ } else {
43. /*09*/ print("Client - " + rcvBuf[]);
44. /*09*/ reads++;
45. /*10*/ }
46. /*11*/ } while (srcAddr == null);
47. /*12*/ }
48. /*13*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 004 micro non blocking bsend

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 004 micro non blocking bsend é um programa que utiliza primitivas sends e receives
bloqueantes e não bloqueantes para a troca de mensagens entre um processo servidor e dois
processos clientes. O processo servidor espera por mensagens dos processos clientes em um
receive não bloqueante e envia de volta outra mensagem utilizando uma primitiva send também
não bloqueante (ping-pong). Cada cliente envia uma mensagem ao servidor através de um send
bloqueante e posteriormente espera por uma resposta em um receive também bloqueante.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes e não bloqueantes e também eventos
de comunicação (sends e receives não bloqueantes dentro de estruturas de repetição). Este
benchmark, apesar de ter uma complexidade não alta, apresenta uma comunicação que utiliza
dois tipos de primitivas distintas (bloqueantes e não bloqueantes), sendo ideal para validar
ferramentas que já reportam corretamente essas primitivas de maneira isolada, constituindo
uma validação incremental.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java ServerUdp
java ClientUdp {processId}

(i) {processId}
Número que identifica o processo (1 ou 2).

3.2. Sáıda
Mensagens enviadas pelos processos ClientUdp e pelo processo ServerUdp.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde existem dois processosClientUdp e um ServerUdp.

java ServerUdp
java ClientUdp 1
java ClientUdp 2

Output:
Server - Hello from Client 1
Server - Hello from Client 2
Received from Server: Hello from Server
Received from Server: Hello from Server
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (5)

Padrão de comunicação cliente-servidor (ping-pong)
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 71

Primitivas usadas

send bloqueante
receive bloqueante
send não bloqueante
receive não bloqueante

Quantidade de sends bloqueantes 2
Quantidade de receives bloqueantes 2
Quantidade de sends não bloqueantes 1
Quantidade de receives não bloqueantes 1

Quantidade de processos 3
Quantidade de threads 3

Quantidade de arestas de sincronização 6
Quantidade de definições 74
Quantidade de c-usos 81
Quantidade de p-usos 10
Quantidade de m-usos 3

Quantidade de associações c-usos 31
Quantidade de associações p-usos 13
Quantidade de associações m-usos 3

Quantidade de associações intra-m-c-usos 7
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 14
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Server
02. /*00*/ void Server() {
03. /*00*/ String rcvBuf[], sendBuf[];
04. /*00*/ int messages = 2;
05. /*00*/ int reads = 0;
06. /*00*/ int sendResult = 0;
07. /*00*/ Address srcAddr = null;
08. /*01*/ while (reads < messages) {
09. /*02*/ do {
10. /*03*/ srcAddr = nreceive(&rcvBuf, 1, *);

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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11. /*04*/ if (srcAddr == null) {
12. /*05*/ sleep(5);
13. /*05*/ } else {
14. /*06*/ print("Server - " + rcvBuf[]);
15. /*06*/ reads++;
16. /*06*/ sendBuf[0] = "Hello from Server!";
17. /*07*/ do {
18. /*08*/ sendResult = nsend(&sendBuf, 1, *);
19. /*09*/ } while (sendResult < 0);
20. /*10*/ }
21. /*11*/ } while (srcAddr == null);
22. /*12*/ }
23. /*13*/ }
24.
25. //Main - Client
26. /*00*/ void Client() {
27. /*00*/ String msgRcv, msgSend;
28. /*00*/ getAddress(&p0t0);
29. /*00*/ msgSend = "Hello from " + pid;
30. /*01*/ send(&msgSend, 1, p0t0);
31. /*02*/ receive(&msgRcv, 1, p0t0);
32. /*03*/ print(msgRcv);
33. /*03*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 005 parallel gcd

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 005 parallel gcd é um programa que calcula o Greatest Common Divisor (GCD) ou Maior
Divisor Comum (MDC) entre três números (x, y e z) passados por argumentos de entrada. Este
benchmark faz uso de quatro processos, um mestre (GcdMaster) e três escravos (GcdSlave).
O processo mestre envia o primeiro valor (x) e o segundo valor (y) ao processo escravo 1 e
posteriormente envia o segundo valor (y) e o terceiro valor (z) para o processo escravo 2. Ambos
os escravos (1 e 2) recebem estes valores, encontram o MDC e enviam os resultados encontrados
para o processo mestre. O processo mestre, por sua vez, verifica se pelo menos um dos valores
retornados pelos processos escravos é o valor um. Caso isso seja verdade, o processo mestre
envia dois valores zero para o processo escravo 3 para que esse seja finalizado e exibe o valor
um como resultado final. Se ambos os valores retornados pelos processos escravos 1 e 2 forem
diferentes de um, então estes valores serão enviados para o processo escravo 3 que realizará o
cálculo do MDC entre eles, retornando o resultado final para o processo mestre que o exibe.

Figura 1. Diagrama que ilustra o comportamento do benchmark.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes, além de eventos de comunicação
(primitiva receive dentro de estrutura de repetição). Por ser um benchmark que permite o uso
de diferentes casos de teste e possuir uma maior quantidade de primitivas e maior complexidade,
é ideal para validar ferramentas que estejam em etapas mais avançadas de desenvolvimento.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java GcdSlave {processId}
java GcdMaster {firstValue} {secondValue} {thirdValue}

(i) {processId}
Número que identifica o processo escravo (1 ou 2 ou 3).

(ii) {firstValue}
Variável que armazena o primeiro valor (x).
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(iii) {secondValue}
Variável que armazena o segundo valor (y).

(iv) {thirdValue}
Variável que armazena o terceiro valor (z).

3.2. Sáıda
Resultado do GCD.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução (MDC entre 9, 18 e 6) onde os valores retornados pelos
processos escravos 1 e 2 são diferentes de um.

java GcdSlave 1
java GcdSlave 2
java GcdSlave 3
java GcdMaster 9 18 6

Output:
Result = 3

4.2. Exemplo 2
Este exemplo mostra uma execução (MDC entre 8, 12 e 7) onde pelo menos um dos valores
retornados pelos processos escravos 1 e 2 é o valor um.

java GcdSlave 1
java GcdSlave 2
java GcdSlave 3
java GcdMaster 8 12 7

Output:
Result = 1

4.3. Exemplo 3
Este exemplo mostra uma execução (MDC entre 108, 135 e 63) onde os valores retornados pelos
processos escravos 1 e 2 são diferentes de um.

java GcdSlave 1
java GcdSlave 2
java GcdSlave 3
java GcdMaster 108 135 63

Output:
Result = 9
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para os exemplos mostrados no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (7)

Padrão de comunicação mestre-escravo
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste sim

LOC 180

Primitivas usadas
send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de sends bloqueantes 7
Quantidade de receives bloqueantes 5

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 24
Quantidade de definições 195
Quantidade de c-usos 277
Quantidade de p-usos 76
Quantidade de m-usos 7

Quantidade de associações c-usos 132
Quantidade de associações p-usos 118
Quantidade de associações m-usos 7

Quantidade de associações intra-m-c-usos 59
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 123
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Master
02. /*00*/ void GcdMaster(int x, int y, int z) {
03. /*00*/ int i, rcvd, rcvdValue1, rcvdValue2;
04. /*00*/ int buf1[2], buf2[2], buf3[2], p1t0, p2t0, p3t0;
05. /*00*/ buf1[0] = x;
06. /*00*/ buf1[1] = y;
07. /*00*/ buf2[0] = y;
08. /*00*/ buf2[1] = z;
09. /*00*/ getAddress(&p1t0);
10. /*00*/ getAddress(&p2t0);
11. /*00*/ getAddress(&p3t0);
12. /*01*/ send(&buf1, 2, p1t0);
13. /*02*/ send(&buf2, 2, p2t0);
14. /*03*/ for (i = 1; i <= 2; i++) {
15. /*04*/ receive(&rcvd, 1, *);

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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16. /*05*/ if (i == 1) {
17. /*06*/ rcvdValue1 = rcvd;
18. /*06*/ } else {
19. /*07*/ rcvdValue2 = rcvd;
20. /*08*/ }
21. /*09*/ }
22. /*10*/ if (rcvdValue1 == 1 || rcvdValue2 == 1) {
23. /*11*/ buf3[0] = 0;
24. /*11*/ buf3[1] = 0;
25. /*11*/ print("Result = 1");
26. /*12*/ send(&buf3, 2, p3t0);
27. /*13*/ } else {
28. /*14*/ buf3[0] = rcvdValue1;
29. /*14*/ buf3[1] = rcvdValue2;
30. /*15*/ send(&buf3, 2, p3t0);
31. /*16*/ receive(&rcvd, 1, p3t0);
32. /*17*/ print("Result = " + rcvd + "\n");
33. /*18*/ }
34. /*19*/ }
35.
36. //Main - Slaves
37. /*00*/ void GcdSlave() {
38. /*00*/ int fst, snd, buf[2], result, p0t0;
39. /*00*/ getAddress(&p0t0);
40. /*01*/ receive(&buf, 2, p0t0);
41. /*02*/ fst = buf[0];
42. /*02*/ snd = buf[1];
43. /*03*/ if (fst == 0 && snd == 0) {
44. /*04*/ return 0;
45. /*04*/ } else {
46. /*05*/ while (fst != snd) {
47. /*06*/ if (fst < snd) {
48. /*07*/ snd = snd - fst;
49. /*07*/ } else {
50. /*08*/ fst = fst - snd;
51. /*09*/ }
52. /*10*/ }
53. /*11*/ result = fst;
54. /*12*/ }
55. /*13*/ send(&result, 1, p0t0);
56. /*14*/ }
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Figura 2. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 006 parallel gcd two slaves

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Paulo S´ergio Lopes de Souza

Contato: georgemd@icmc.usp.br, pssouza@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 006 parallel gcd two slaves é um programa que calcula o Greatest Common Divisor (GCD)
ou Maior Divisor Comum (MDC) entre três números (x, y e z) passados por argumentos de
entrada. Este benchmark faz uso de três processos, um mestre (GcdMaster) e dois escravos
(GcdSlave). O processo mestre envia o primeiro valor (x) e o segundo valor (y) ao processo
escravo 1 e, posteriormente, envia o segundo valor (y) e o terceiro valor (z) para o processo
escravo 2. Ambos os escravos (1 e 2) recebem estes valores, encontram o MDC e enviam os
resultados encontrados para o processo mestre. O processo mestre, por sua vez, verifica se
pelo menos um dos valores retornados pelos processos escravos é o valor um. Caso isso seja
verdade, o processo mestre envia dois valores zero tanto para o processo escravo 1 quanto para
o escravo 2, fazendo com que eles finalizem e exibe o resultado 1 como resposta. Se ambos os
valores retornados pelos processos escravos 1 e 2 forem diferentes de um, então estes valores
serão enviados para o processo escravo 1 que realizará o cálculo do MDC entre eles, retornando
o resultado final para o processo mestre. O processo mestre então poderá finalizar os escravos
enviando dois valores zero para cada escravo e exibir o resultado final.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes, além de eventos de comunicação
(primitivas send e receive dentro de estrutura de repetição).

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java GcdSlave {processId}
java GcdMaster {firstValue} {secondValue} {thirdValue}

(i) {processId}
Número que identifica o processo escravo (1 ou 2).

(ii) {firstValue}
Variável que armazena o primeiro valor (x).

(iii) {secondValue}
Variável que armazena o segundo valor (y).

(iv) {thirdValue}
Variável que armazena o terceiro valor (z).

3.2. Sáıda
Resultado do GCD.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução (MDC entre 2, 4 e 8) onde os valores retornados pelos
processos escravos 1 e 2 são diferentes de um.

java GcdSlave 1
java GcdSlave 2
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java GcdMaster 2 4 8

Output:
Result = 2

4.2. Exemplo 2
Este exemplo mostra uma execução (MDC entre 1, 3 e 6) onde pelo menos um dos valores
retornados pelos processos escravos 1 e 2 é o valor um.

java GcdSlave 1
java GcdSlave 2
java GcdMaster 1 3 6

Output:
Result = 1

5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para os exemplos mostrados no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) média (12)

Padrão de comunicação mestre-escravo
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste sim

LOC 201

Primitivas usadas
send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de sends bloqueantes 6
Quantidade de receives bloqueantes 3

Quantidade de processos 3
Quantidade de threads 3

Quantidade de arestas de sincronização 12
Quantidade de definições 150
Quantidade de c-usos 206
Quantidade de p-usos 56
Quantidade de m-usos 6

Quantidade de associações c-usos 167
Quantidade de associações p-usos 110
Quantidade de associações m-usos 6

Quantidade de associações intra-m-c-usos 30
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 60
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0
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6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Master
02. /*00*/ void GcdMaster(int x, int y, int z) {
03. /*00*/ int rcvd, buf1[2], buf2[2], buf3[2];
04. /*00*/ int iter, result, sent;
05. /*00*/ int fst, snd, trd;
06. /*00*/ buf1[0] = x;
07. /*00*/ buf1[1] = y;
08. /*00*/ buf2[0] = y;
09. /*00*/ buf2[1] = z;
10. /*00*/ getAddress(&p1t0);
11. /*00*/ getAddress(&p2t0);
12. /*00*/ fst = x;
13. /*00*/ snd = y;
14. /*00*/ trd = z;
15. /*00*/ iter = 2;
16. /*00*/ result = -1;
17. /*00*/ sent = 0;
18. /*01*/ while (result == -1) {
19. /*02*/ while (sent < iter) {
20. /*03*/ if (sent == 0) {
21. /*04*/ send(&buf1, 2, p1t0);
22. /*04*/ } else {
23. /*05*/ send(&buf2, 2, p2t0);
24. /*06*/ }
25. /*07*/ sent++;
26. /*08*/ }
27. /*09*/ while (sent > 0) {
28. /*10*/ receive(&rcvd, 1, *);
29. /*11*/ if (sent == 2) {
30. /*12*/ fst = rcvd;
31. /*12*/ } else {
32. /*13*/ snd = rcvd;
33. /*14*/ }
34. /*15*/ sent--;
35. /*16*/ }
36. /*17*/ if (iter == 2 && (fst == 1 || snd == 1)) {
37. /*18*/ result = 1;
38. /*19*/ } else if (iter == 1) {
39. /*20*/ result = snd;
40. /*21*/ }
41. /*22*/ iter--;
42. /*23*/ }
43. /*24*/ // these messages will finish the slaves
44. /*24*/ buf3[0] = 0;
45. /*24*/ buf3[1] = 0;
46. /*25*/ send(&buf3, 2, p1t0);
47. /*26*/ send(&buf3, 2, p2t0);
48. /*27*/ print("Result = " + result + "\n");
49. /*28*/ }
50.
51. //Main - Slaves
52. /*00*/ void GcdSlave() {
53. /*00*/ int fst, snd, buf[2], result;
54. /*00*/ getAddress(&p0t0);
55. /*01*/ while (true) {
56. /*02*/ receive(&buf, 2, p0t0);
57. /*03*/ fst = buf[0];
58. /*03*/ snd = buf[1];
59. /*04*/ if (fst == 0 && snd == 0) {
60. /*05*/ break;
61. /*06*/ }
62. /*07*/ while (fst != snd) {
63. /*08*/ if (fst < snd) {
64. /*09*/ snd = snd - fst;
65. /*09*/ } else {
66. /*10*/ fst = fst - snd;

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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67. /*11*/ }
68. /*12*/ }
69. /*13*/ buf[0] = fst;
70. /*14*/ send(&buf[0], 1, p0t0);
71. /*15*/ }
72. /*16*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 007 gcd lcm

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 007 gcd lcm é um programa que calcula o Greatest Common Divisor (GCD) ou o Least
Common Multiple (LCM) entre três números (x, y e z) passados por argumentos de entrada.
O usuário escolhe, também por argumento de entrada, qual método (GCD ou LCM) utilizar.
Este benchmark faz uso de quatro processos, um mestre e três escravos. O processo mestre
envia o método escolhido, o primeiro valor (x) e o segundo valor (y) ao processo escravo 1
e posteriormente envia o método escolhido, o segundo valor (y) e o terceiro valor (z) para o
processo escravo 2. Ambos os escravos (1 e 2) recebem estes valores, encontram o GCD ou o
LCM e enviam os resultados encontrados para o processo mestre.

Caso o método for o GCD, o processo mestre verifica se pelo menos um dos valores retornados
pelos processos escravos é o valor um. Caso isso seja verdade, o processo mestre envia dois valores
zero para o processo escravo 3 para que esse seja finalizado. Se ambos os valores retornados
pelos processos escravos 1 e 2 forem diferentes de um, então estes valores serão enviados para o
processo escravo 3 que realizará o cálculo do GCD entre eles, retornando o resultado final para
o processo mestre.

Caso o método for o LCM, o processo mestre verifica: (1) se o primeiro e o segundo valores
retornados são iguais ou se o segundo valor é igual a um. Nesta situação o primeiro valor é
impresso como resultado e o processo mestre envia dois valores zero para que o processo escravo
3 seja finalizado. Se a situação (1) não for válida, o processo mestre verifica se o primeiro valor
retornado é igual a um. Nesta situação o segundo valor é impresso como resultado e também
finaliza o processo escravo 3 enviando dois valores zero. Em último caso, o processo mestre envia
o primeiro e o segundo valores ao processo escravo 3 e espera pelo resultado do LCM que será
retornado pelo processo escravo 3.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes. Por ser um benchmark que permite o uso
de diferentes casos de teste e possuir uma maior quantidade de primitivas e maior complexidade,
é ideal para validar ferramentas que estejam em etapas mais avançadas de desenvolvimento.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java GcdLcmSlave {processId}
java GcdLcmMaster {method} {firstValue} {secondValue} {thirdValue}

(i) {processId}
Número que identifica o processo escravo (1 ou 2 ou 3).

(ii) {method}
Variável que armazena o método a ser usado na computação (0 para o GCD e 1 para o LCM).

(iii) {firstValue}
Variável que armazena o primeiro valor (x).

(iv) {secondValue}
Variável que armazena o segundo valor (y).
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(v) {thirdValue}
Variável que armazena o terceiro valor (z).

3.2. Sáıda
Result = GCD ou LCM

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução (GCD entre 9, 18 e 6) onde os valores retornados pelos
processos escravos 1 e 2 são diferentes de um.

java GcdLcmSlave 1
java GcdLcmSlave 2
java GcdLcmSlave 3
java GcdLcmMaster 0 9 18 6

Output:
gcd(9, 18, 6) = 3

4.2. Exemplo 2
Este exemplo mostra uma execução para encontrar o LCM entre os valores 27, 10 e 6.

java GcdLcmSlave 1
java GcdLcmSlave 2
java GcdLcmSlave 3
java GcdLcmMaster 1 27 10 6

Output:
lcm(27, 10, 6) = 270
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para os exemplos mostrados no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) média (12)

Padrão de comunicação mestre-escravo
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste sim

LOC 259

Primitivas usadas
send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de sends bloqueantes 10
Quantidade de receives bloqueantes 7

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 39
Quantidade de definições 392
Quantidade de c-usos 546
Quantidade de p-usos 190
Quantidade de m-usos 10

Quantidade de associações c-usos 317
Quantidade de associações p-usos 301
Quantidade de associações m-usos 10

Quantidade de associações intra-m-c-usos 71
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 159
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Process 0 - Master
02. /*00*/ void GcdLcmMaster(int method, int x, int y, int z) {
03. /*00*/ int rcvd, rcvdValue1, rcvdValue2;
04. /*00*/ int buf1[3], buf2[3], buf3[3], p1t0, p2t0, p3t0;
05. /*00*/ buf1[0] = method;
06. /*00*/ buf1[1] = x;
07. /*00*/ buf1[2] = y;
08. /*00*/ buf2[0] = method;
09. /*00*/ buf2[1] = y;
10. /*00*/ buf2[2] = z;
11. /*00*/ getAddress(&p1t0);
12. /*00*/ getAddress(&p2t0);
13. /*00*/ getAddress(&p3t0);
14. /*01*/ send(&buf1, 3, p1t0);
15. /*02*/ send(&buf2, 3, p2t0);

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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16. /*03*/ for (int i = 1; i <= 2; i++) {
17. /*04*/ receive(&rcvd, 1, *);
18. /*05*/ if (i == 1) {
19. /*06*/ rcvdValue1 = rcvd;
20. /*06*/ } else {
21. /*07*/ rcvdValue2 = rcvd;
22. /*07*/ }
23. /*08*/ }
24. /*09*/ buf3[0] = method;
25. /*09*/ buf3[1] = 0;
26. /*09*/ buf3[2] = 0;
27. /*10*/ if (method == 0) { // GCD
28. /*11*/ if (rcvdValue1 == 1 || rcvdValue2 == 1) {
29. /*12*/ print("gcd(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + 1);
30. /*12*/ send(&buf3, 3, p3t0);
31. /*12*/ } else {
32. /*13*/ buf3[0] = method;
33. /*13*/ buf3[1] = rcvdValue1;
34. /*13*/ buf3[2] = rcvdValue2;
35. /*14*/ send(&buf3, 3, p3t0);
36. /*15*/ receive(&rcvd, 1, p3t0);
37. /*16*/ print("gcd(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + rcvd);
38. /*16*/ }
39. /*17*/ } else if (method == 1) { // LCM
40. /*18*/ if (rcvdValue1 == rcvdValue2 || rcvdValue2 == 1) {
41. /*19*/ lcm = rcvdValue1;
42. /*19*/ print("lcm(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + lcm);
43. /*20*/ send(&buf3, 3, p3t0);
44. /*21*/ } else if (rcvdValue1 == 1) {
45. /*22*/ lcm = rcvdValue2;
46. /*22*/ print("lcm(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + lcm);
47. /*23*/ send(&buf3, 3, p3t0);
48. /*23*/ } else {
49. /*24*/ buf3[0] = method;
50. /*24*/ buf3[1] = rcvdValue1;
51. /*24*/ buf3[2] = rcvdValue2;
52. /*25*/ send(&buf3, 3, p3t0);
53. /*26*/ receive(&rcvd, 1, p3t0);
54. /*27*/ print("lcm(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + rcvd);
55. /*27*/ }
56. /*27*/ }
57. /*28*/ }
58.
59. //Process 1, ...., N - Slaves
60. /*00*/ void GcdLcmSlave(int pid) {
61. /*00*/ int lcm, method = 0;
62. /*00*/ int fst, snd, result, p0t0;
63. /*00*/ int rcvd[3];
64. /*00*/ getAddress(&p0t0);
65. /*01*/ receive(&rcvd, 3, p0t0);
66. /*02*/ method = rcvd[0];
67. /*02*/ fst = rcvd[1];
68. /*02*/ snd = rcvd[2];
69. /*03*/ if (method == 0) { // GCD
70. /*04*/ if(fst == 0 && snd == 0){
71. /*05*/ return 0;
72. /*05*/ }else{
73. /*06*/ while (fst != snd) {
74. /*07*/ if (fst < snd) {
75. /*08*/ snd = snd - fst;
76. /*08*/ } else {
77. /*09*/ fst = fst - snd;
78. /*09*/ }
79. /*10*/ }
80. /*11*/ result = fst;
81. /*11*/ }
82. /*12*/ print("gcd(" + fst + ", " + snd + ") = " + result);
83. /*13*/ } else if (method == 1) { // LCM
84. /*14*/ if (fst == snd || snd == 1) {
85. /*15*/ lcm = fst;
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86. /*16*/ } else if (fst == 1) {
87. /*17*/ lcm = snd;
88. /*17*/ } else {
89. /*18*/ lcm = 0;
90. /*18*/ }
91. /*19*/
92. /*19*/ int tempFst = 0;
93. /*19*/ int tempSnd = 0;
94. /*20*/ if (lcm == 0) {
95. /*21*/ tempFst = fst;
96. /*21*/ tempSnd = snd;
97. /*22*/ while (tempFst != tempSnd) {
98. /*23*/ while (tempFst < tempSnd) {
99. /*24*/ tempFst += fst;
100. /*25*/ }
101. /*26*/ while (tempSnd < tempFst) {
102. /*27*/ tempSnd += snd;
103. /*28*/ }
104. /*29*/ }
105. /*30*/ lcm = tempFst;
106. /*30*/ }
107. /*31*/ result = lcm;
108. /*31*/ print("lcm(" + fst + ", " + snd + ") = " + result);
109. /*31*/ }
110. /*32*/ send(&result, 1, p0t0);
111. /*33*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 008 token ring iterations

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 008 token ring iterations é um programa que simula uma topologia token ring onde um token
é passado de um processo para outro. Nesta implementação o token corresponde ao valor inteiro
2 que pode ser incrementado ou multiplicado por cada processo, além de ter a opção de percorrer
o anel no sentido horário ou anti-horário várias vezes.

Figura 1. Topologia em anel.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes, além de eventos de comunicação
(primitiva sends e receives dentro de estruturas de repetição). Uma caracteŕıstica importante
deste benchmark é a possibilidade de criar vários processos, o que o torna ideal para testar a
escalabilidade de ferramentas de teste.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java TokenRingSlave {processId} {operation} {direction} {numberOfIterations} {amountOfProcesses}
java TokenRingMaster {processId} {operation} {direction} {numberOfIterations} {amountOfProcesses}

(i) {processId}
Número que identifica o processo.

(ii) {operation}
Variável que armazena a operação a ser realizada no token (0 incremento, 1 multiplicação).

(iii) {direction}
Variável que armazena a direção do envio do token (0 horário, 1 anti-horário).

(iv) {numberOfIterations}
Variável que armazena a quantidade de voltas que serão dadas na topologia.
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(v) {amountOfProcesses}
Variável que armazena o total de processos instanciados (Slaves + Master).

3.2. Sáıda
Valor do token ao final da comunicação.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução onde o token é incrementado e enviado no sentido horário
pela topologia realizando duas voltas completas.

java TokenRingSlave 1 0 0 2 4
java TokenRingSlave 2 0 0 2 4
java TokenRingSlave 3 0 0 2 4
java TokenRingMaster 0 0 0 2 4

Output:
Result = 10

4.2. Exemplo 2
Este exemplo mostra uma execução onde o token é multiplicado e enviado no sentido anti-horário
pela topologia realizando duas voltas completas.

java TokenRingSlave 1 1 1 2 4
java TokenRingSlave 2 1 1 2 4
java TokenRingSlave 3 1 1 2 4
java TokenRingMaster 0 1 1 2 4

Output:
Result = 512

4.3. Exemplo 3
Este exemplo mostra uma execução onde o token é incrementado e enviado no sentido horário
pela topologia realizando duas voltas completas com a existência de quatro processos escravos.

java TokenRingSlave 1 0 0 2 5
java TokenRingSlave 2 0 0 2 5
java TokenRingSlave 3 0 0 2 5
java TokenRingSlave 4 0 0 2 5
java TokenRingMaster 0 0 0 2 5

Output:
Result = 12
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo 1 mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo não
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (8)

Padrão de comunicação entre vizinhos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 175

Primitivas usadas
send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de sends bloqueantes 4
Quantidade de receives bloqueantes 4

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 12
Quantidade de definições 242
Quantidade de c-usos 310
Quantidade de p-usos 56
Quantidade de m-usos 4

Quantidade de associações c-usos 231
Quantidade de associações p-usos 104
Quantidade de associações m-usos 4

Quantidade de associações intra-m-c-usos 8
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 24
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - TokenRingIterationsMaster
02. /*00*/ int Master(int pid, int operation, int direction,
03. /*00*/ int numberOfIterations, int amountOfProcesses) {
04. /*00*/ int token = 2;
05. /*00*/ int clockwiseNeighbor, counterclockwiseNeighbor;
06. /*00*/ Address destination; //IP and PORT
07. /*00*/ clockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses + 1) % amountOfProcesses;
08. /*00*/ counterclockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses - 1) % amountOfProcesses;
09. /*01*/ if (direction == 0) {
10. /*02*/ destination = getAddress(clockwiseNeighbor);
11. /*03*/ } else if (direction == 1) {
12. /*04*/ destination = getAddress(counterclockwiseNeighbor);
13. /*05*/ }
14. /*06*/ while (numberOfIterations != 0) {
15. /*07*/ send(&token, 1, destination);
16. /*08*/ receive(&token, 1, *);

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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17. /*09*/ if (operation == 0) {
18. /*10*/ token++;
19. /*11*/ } else if (operation == 1) {
20. /*12*/ token = token * 2;
21. /*13*/ }
22. /*14*/ numberOfIterations--;
23. /*15*/ }
24. /*16*/ print("Result = " + token + "\n");
25. /*17*/ }
26.
27. //Main - TokenRingIterationsSlaves
28. /*00*/ int Slave(int pid, int operation, int direction) {
29. /*00*/ int numberOfIterations, int amountOfProcesses) {
30. /*00*/ int token;
31. /*00*/ int clockwiseNeighbor, counterclockwiseNeighbor;
32. /*00*/ Address destination; //IP and PORT
33. /*00*/ clockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses + 1) % amountOfProcesses;
34. /*00*/ counterclockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses - 1) % amountOfProcesses;
35. /*01*/ if (direction == 0) {
36. /*02*/ destination = getAddress(clockwiseNeighbor);
37. /*03*/ } else if (direction == 1) {
38. /*04*/ destination = getAddress(counterclockwiseNeighbor);
39. /*05*/ }
40. /*06*/ while (numberOfIterations != 0) {
41. /*07*/ receive(&token, 1, *);
42. /*08*/ if (operation == 0) {
43. /*09*/ token++;
44. /*10*/ } else if (operation == 1) {
45. /*11*/ token = token * 2;
46. /*12*/ }
47. /*13*/ send(&token, 1, destination);
48. /*14*/ numberOfIterations--;
49. /*15*/ }
50. /*16*/ }
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Figura 2. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 009 token ring both directions same primitives

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 009 token ring both directions same primitives é um programa que simula uma topologia
token ring onde um token é passado de um processo para outro simultaneamente em ambas
as direções do anel usando primitivas send não bloqueantes e receive bloqueantes. Nesta
implementação o token corresponde ao valor inteiro 2 que pode ser incrementado ou multiplicado
em cada processo. O resultado final corresponde a soma dos valores obtidos após o token
passar no sentido horário e no sentido anti-horário pelos Slaves e finalmente o processo Master

incrementa ou multiplica por dois o valor resultante.

Figura 1. Topologia em anel.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends não bloqueantes e receives bloqueantes, além de eventos de
comunicação (primitivas sends não bloqueante e receives bloqueantes dentro de estruturas de
repetição). Ideal para testar a escalabilidade de ferramentas de teste por ser flex́ıvel quanto a
quantidade de processos instanciados possuindo também um padrão de comunicação diferente
por enviar o token em ambos os sentidos na topologia.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java TokenRingSlave {processId} {operation} {amountOfProcesses}
java TokenRingMaster {processId} {operation} {amountOfProcesses}

(i) {processId}
Número que identifica o processo.

(ii) {operation}
Variável que armazena a operação a ser realizada no token (0 incremento, 1 multiplicação).

(iii) {amountOfProcesses}
Variável que armazena o total de processos instanciados (Slaves + Master).
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3.2. Sáıda
Valor do token ao final da comunicação.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução onde o token é incrementado usando três processos Slaves.
O token começa com o valor 2 sendo incrementado por cada processo Slave no sentido horário
chegando ao Master com o valor 5. O mesmo ocorre no sentido anti-horário chegando ao
Master também com o valor 5. O processo Master soma os dois valores, obtendo o número
10 e por fim faz o incremento desse número, tendo como resultado final o valor 11.

java TokenRingSlave 1 0 4
java TokenRingSlave 2 0 4
java TokenRingSlave 3 0 4
java TokenRingMaster 0 0 4

Output:
Result = 11

4.2. Exemplo 2
Este exemplo mostra uma execução onde o token é multiplicado por dois em cada processo além
de fazer uso de quatro processos Slaves.

java TokenRingSlave 1 1 5
java TokenRingSlave 2 1 5
java TokenRingSlave 3 1 5
java TokenRingSlave 4 1 5
java TokenRingMaster 0 1 5

OUTPUT:
Result = 128

4.3. Exemplo 3
Este exemplo mostra uma execução onde o token é incrementado em cada processo além de fazer
uso de quatro processos Slaves.

java TokenRingSlave 1 0 5
java TokenRingSlave 2 0 5
java TokenRingSlave 3 0 5
java TokenRingSlave 4 0 5
java TokenRingMaster 0 1 5

OUTPUT:
Result = 13
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo 1 mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo não
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (10)

Padrão de comunicação entre vizinhos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 221

Primitivas usadas
send não bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de sends não bloqueantes 4
Quantidade de receives bloqueantes 4

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 12
Quantidade de definições 285
Quantidade de c-usos 322
Quantidade de p-usos 72
Quantidade de m-usos 4

Quantidade de associações c-usos 341
Quantidade de associações p-usos 106
Quantidade de associações m-usos 4

Quantidade de associações intra-m-c-usos 21
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 63
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Master
02. /*00*/ void Master(int pid, int operation, int amountOfProcesses) {
03. /*00*/ int buf1[2];
04. /*00*/ int buf2[2];
05. /*00*/ int token = 2;
06. /*00*/ int token1, token2 = 0;
07. /*00*/ int bothDirections = 2;
08. /*00*/ int clockwiseNeighbor, counterclockwiseNeighbor;
09. /*00*/ Address destination; //IP and PORT
10. /*00*/ clockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses + 1) % amountOfProcesses;
11. /*00*/ counterclockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses - 1) % amountOfProcesses;
12. /*01*/ while (bothDirections != 0) {
13. /*02*/ int destination = -1;
14. /*03*/ if (bothDirections == 2) {
15. /*04*/ destination = getAddress(clockwiseNeighbor);

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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16. /*04*/ } else {
17. /*05*/ destination = getAddress(counterclockwiseNeighbor);
18. /*06*/ }
19. /*07*/ buf1[0] = pid;
20. /*07*/ buf1[1] = token;
21. /*07*/ int sendResult = 0;
22. /*08*/ do {
23. /*09*/ sendResult = nsend(&buf1, 2, destination);
24. /*10*/ } while (sendResult < 0);
25. /*11*/ bothDirections--;
26. /*12*/ }
27. /*13*/ bothDirection = 2;
28. /*14*/ while (bothDirections != 0) {
29. /*15*/ receive(&buf2, 2, *);
30. /*16*/ token = buf2[1];
31. /*17*/ if (bothDirections == 2) {
32. /*18*/ token1 = token;
33. /*18*/ } else {
34. /*19*/ token2 = token;
35. /*20*/ }
36. /*21*/ bothDirections--;
37. /*22*/ }
38. /*23*/ int result = token1 + token2;
39. /*24*/ if (operation == 0) {
40. /*25*/ result++;
41. /*26*/ }
42. /*27*/ if (operation == 1) {
43. /*28*/ result = result * 2;
44. /*29*/ }
45. /*30*/ print("Result = " + result);
46. /*31*/ }
47.
48. //Main - Slaves
49. /*00*/ void Slave(int pid, int operation, int amountOfProcesses) {
50. /*00*/ int origin, token;
51. /*00*/ int buf1[2], buf2[2];
52. /*00*/ int bothDirections = 2;
53. /*00*/ int clockwiseNeighbor, counterclockwiseNeighbor;
54. /*00*/ Address destination; //IP and PORT
55. /*00*/ clockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses + 1) % amountOfProcesses;
56. /*00*/ counterclockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses - 1) % amountOfProcesses;
57. /*01*/ while (bothDirections != 0) {
58. /*02*/ receive(&buf, 2, *);
59. /*03*/ origin = buf1[0];
60. /*03*/ token = buf1[1];
61. /*04*/ if (operation == 0) {
62. /*05*/ token++;
63. /*06*/ }
64. /*07*/ if (operation == 1) {
65. /*08*/ token = token * 2;
66. /*09*/ }
67. /*10*/ int destination = -1;
68. /*11*/ if (origin == clockwiseNeighbor) {
69. /*12*/ destination = getAddress(counterclockwiseNeighbor);
70. /*13*/ } else if (origin == counterclockwiseNeighbor) {
71. /*14*/ destination = getAddress(clockwiseNeighbor);
72. /*15*/ }
73. /*16*/ buf2[0] = pid;
74. /*16*/ buf2[1] = token;
75. /*16*/ int sendResult = 0;
76. /*17*/ do {
77. /*18*/ sendResult = nsend(&buf2, 2, destination);
78. /*19*/ } while (sendResult < 0);
79. /*20*/ bothDirections--;
80. /*21*/ }
81. /*22*/ }
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Figura 2. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 010 token ring both directions different primitives

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 010 token ring both directions di↵erent primitives é um programa que simula uma topologia
token ring onde um token é passado de um processo para outro em ambas as direções do anel
usando primitivas sends distintas para cada envio. O token corresponde ao valor inteiro 2 que
pode ser incrementado ou multiplicado por dois em cada processo. O processo mestre irá receber
o valor final do token de um dos processos escravos e irá realizar um broadcast do valor final
para todos os processos escravos.

Figura 1. Topologia em anel.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes, send e receive de primitivas de
comunicação coletivas, além de eventos de comunicação (primitivas sends e receives bloqueantes
dentro de estruturas de repetição). Algumas caracteŕısticas importantes deste benchmark é o
uso de diferentes primitivas de envio de mensagens resultando em uma maior quantidade de
arestas de sincronização e também o uso de uma comunicação coletiva ao final do programa.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java TokenRingSlave {processId} {operation} {direction} {amountOfProcesses}
java TokenRingMaster {processId} {operation} {direction} {amountOfProcesses}

(i) {processId}
Número que identifica o processo.

(ii) {operation}
Variável que armazena a operação a ser realizada no token (0 incremento, 1 multiplicação).

(iii) {direction}
Variável utilizada para escolher em qual direção o token irá circular (0 sentido horário, 1
anti-horário).
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(iv) {amountOfProcesses}
Variável que armazena o total de processos instanciados (Slaves + Master).

3.2. Sáıda
Valor do token ao final da comunicação.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução onde o token é enviado no sentido horário sendo
incrementado em cada processo, além de fazer uso de três processos Slaves.

java TokenRingSlave 1 0 0 4
java TokenRingSlave 2 0 0 4
java TokenRingSlave 3 0 0 4
java TokenRingMaster 0 0 0 4

OUTPUT:
Result = 6

4.2. Exemplo 2
Este exemplo mostra uma execução onde o token é enviado no sentido anti-horário sendo
incrementado em cada processo, além de fazer uso de três processos Slaves.

java TokenRingSlave 1 0 1 4
java TokenRingSlave 2 0 1 4
java TokenRingSlave 3 0 1 4
java TokenRingMaster 0 0 1 4

OUTPUT:
Result = 6

4.3. Exemplo 3
Este exemplo mostra uma execução onde o token é enviado no sentido anti-horário sendo
multiplicado por dois em cada processo, fazendo uso de quatro processos Slaves.

java TokenRingSlave 1 1 1 5
java TokenRingSlave 2 1 1 5
java TokenRingSlave 3 1 1 5
java TokenRingSlave 4 1 1 5
java TokenRingMaster 0 1 1 5

OUTPUT:
Result = 64
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo 1 mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo não
Complexidade ciclomática (McCabe) média (16)

Padrão de comunicação entre vizinhos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 224

Primitivas usadas

sends bloqueantes
receives bloqueantes

sends multicast
receives multicast

Quantidade de sends bloqueantes 17
Quantidade de receives bloqueantes 4

Quantidade de sends multicast 1
Quantidade de receives multicast 3

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 51
Quantidade de definições 289
Quantidade de c-usos 396
Quantidade de p-usos 120
Quantidade de m-usos 22

Quantidade de associações c-usos 304
Quantidade de associações p-usos 224
Quantidade de associações m-usos 18

Quantidade de associações intra-m-c-usos 236
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 726
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudo-código & PCFG1

01. //Main - Master
02. /*00*/ void Master(int pid, int operation,
03. /*00*/ int direction, int amountOfProcesses) {
04. /*00*/ int token = 2;
05. /*00*/ int bothDirections = 2;
06. /*00*/ int clockwiseNeighbor, counterclockwiseNeighbor;
07. /*00*/ Address destination; //IP and PORT
08. /*00*/ clockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses + 1) % amountOfProcesses;
09. /*00*/ counterclockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses - 1) % amountOfProcesses;
10. /*01*/ while (bothDirections != 0) {

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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11. /*02*/ if (direction == 0) {
12. /*03*/ destination = getAddress(clockwiseNeighbor);
13. /*04*/ } else if (direction == 1) {
14. /*05*/ destination = getAddress(counterclockwiseNeighbor);
15. /*06*/ }
16. /*07*/ if (direction == 0 && bothDirections == 2) {
17. /*08*/ send(&token, 1, destination);
18. /*09*/ }
19. /*10*/ if (direction == 1 && bothDirections == 2) {
20. /*11*/ send(&token, 1, destination);
21. /*12*/ }
22. /*13*/ if (direction == 0 && bothDirections == 1) {
23. /*14*/ send(&token, 1, destination);
24. /*15*/ }
25. /*16*/ if (direction == 1 && bothDirections == 1) {
26. /*17*/ send(&token, 1, destination);
27. /*18*/ }
28. /*19*/ receive(&token, 1, *);
29. /*20*/ if (operation == 0) {
30. /*21*/ token++;
31. /*22*/ }
32. /*23*/ if (operation == 1) {
33. /*24*/ token = token * 2;
34. /*25*/ }
35. /*26*/ if (direction == 0) {
36. /*27*/ direction = 1;
37. /*27*/ } else {
38. /*28*/ direction = 0;
39. /*29*/ }
40. /*30*/ bothDirections--;
41. /*31*/ }
42. /*32*/ bcastSend(&token, 1, allSlaves);
43. /*33*/ print("Result = " + token + "\n");
44. /*34*/ }
45.
46. //Main - Slaves
47. /*00*/ void Slave(int pid, int operation, int direction,
48. /*00*/ int amountOfProcesses) {
49. /*00*/ int token;
50. /*00*/ int bothDirections = 2;
51. /*00*/ int clockwiseNeighbor, counterclockwiseNeighbor;
52. /*00*/ Address destination; //IP and PORT
53. /*00*/ clockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses + 1) % amountOfProcesses;
54. /*00*/ counterclockwiseNeighbor = (pid + amountOfProcesses - 1) % amountOfProcesses;
55. /*01*/ while (bothDirections != 0) {
56. /*02*/ if (direction == 0) {
57. /*03*/ destination = getAddress(clockwiseNeighbor);
58. /*04*/ } else if (direction == 1) {
59. /*05*/ destination = getAddress(counterclockwiseNeighbor);
60. /*06*/ }
61. /*07*/ receive(&token, 1, *);
62. /*08*/ if (operation == 0) {
63. /*09*/ token++;
64. /*10*/ }
65. /*11*/ if (operation == 1) {
66. /*12*/ token = token * 2;
67. /*13*/ }
68. /*14*/ if (direction == 0 && bothDirections == 2) {
69. /*15*/ send(&token, 1, destination);
70. /*16*/ }
71. /*17*/ if (direction == 1 && bothDirections == 2) {
72. /*18*/ send(&token, 1, destination);
73. /*19*/ }
74. /*20*/ if (direction == 0 && bothDirections == 1) {
75. /*21*/ send(&token, 1, destination);
76. /*22*/ }
77. /*23*/ if (direction == 1 && bothDirections == 1) {
78. /*24*/ send(&token, 1, destination);
79. /*25*/ }
80. /*26*/ if (direction == 0) {
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81. /*27*/ direction = 1;
82. /*27*/ } else {
83. /*28*/ direction = 0;
84. /*29*/ }
85. /*30*/ bothDirections--;
86. /*31*/ }
87. /*32*/ bcastReceive(&token, 1, *);
88. /*33*/ print("Result = " + token + "\n");
89. /*34*/ }
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Figura 2. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 011 parallel sieve of eratosthenes

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O programa 011 parallel sieve of eratosthenes implementa uma versão paralela do Crivo de
Eratosthenes [1] baseado na decomposição dos dados por bloco (block data decomposition). Este
programa é utilizado para encontrar números primos considerando um intervalo que começa em
2 e irá até um valor máximo que é passado como entrada pelo usuário.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar primitivas de comunicação coletivas (sends e receives), bem como
considerar sends e receives bloqueantes, além de eventos de comunicação (primitiva sends e
receives bloqueantes e coletivas dentro de estruturas de repetição). Este programa também
possui um padrão de comunicação diferente no sentido que utiliza uma operação de redução
onde os valores primos encontrados pelos processos escravos podem ser enviados tanto para o
processo mestre quanto para outros processos escravos, a depender da quantidade de processos
existentes.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Slave {processId} {numberOfProcesses} {range}
java Master {processId} {numberOfProcesses} {range}

(i) {processId}
Número que identifica o processo.

(ii) {numberOfProcesses}
Número total de processos (Slaves + Master).

(iii) {range}
Identifica até que número o crivo irá realizar a computação.

3.2. Sáıda
Números primos.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde são usados três processos escravos e o processo mestre
para encontrar os números primos entre 2 e 100.

java Slave 1 4 100
java Slave 2 4 100
java Slave 3 4 100
java Master 0 4 100

Output:
******** ALL PRIMES *******
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) média (20)

Padrão de comunicação árvore
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 274

Primitivas usadas

sends bloqueantes
receives bloqueantes

sends multicast
receives multicast

Quantidade de sends bloqueante 3
Quantidade de receives bloqueante 4
Quantidade de sends multicast 2
Quantidade de receives multicast 3

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 15
Quantidade de definições 357
Quantidade de c-usos 519
Quantidade de p-usos 166
Quantidade de m-usos 7

Quantidade de associações c-usos 986
Quantidade de associações p-usos 386
Quantidade de associações m-usos 9

Quantidade de associações intra-m-c-usos 6
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 54
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Master
02. /*00*/ int Master(int numOfProcesses, int range) {
03. /*00*/ int size, remainder, rcvd[range];
04. /*00*/ int currentPrime = 2;
05. /*00*/ size = range / numOfProcesses;
06. /*00*/ remainder = range % numOfProcesses;
07. /*01*/ if (remainder != 0) {
08. /*02*/ size++;
09. /*02*/ }
10. /*03*/ int array[size];
11. /*03*/ int primes[range];

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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12. /*03*/
13. /*03*/ // initializing all numbers as unmarked
14. /*04*/ for (int i = 0; i < size; i++) {
15. /*05*/ array[i] = 0;
16. /*06*/ }
17. /*06*/
18. /*06*/ // sending the currentPrime to the others processes
19. /*07*/ for (int i = currentPrime; i < sqrt(range); i++) {
20. /*08*/ if (array[i] == 0) {
21. /*09*/ bcastSend(i);
22. /*09*/
23. /*10*/ sleep(500);
24. /*11*/ for (int j = i * i; i < size; j += i) {
25. /*12*/ array[j] = 1;
26. /*13*/ }
27. /*14*/ }
28. /*14*/ }
29. /*14*/
30. /*14*/ // sending the value -1 to finish the others processes
31. /*15*/ bcastSend(-1);
32. /*16*/
33. /*16*/ // add in the array the primes of the master process
34. /*16*/ int k = 0;
35. /*17*/ for (int i = 2; i < size; i++) {
36. /*18*/ if (array[i] == 0) {
37. /*19*/ primes[k] = i;
38. /*19*/ k++;
39. /*19*/ }
40. /*20*/ }
41. /*21*/
42. /*21*/ int x = 0;
43. /*21*/ int loop = 0;
44. /*21*/ int iteration = 1;
45. /*21*/ // receiving the primes of the others processes
46. /*22*/ while (loop != 1) {
47. /*23*/ receive(&rcvd, *, *);
48. /*24*/ for (int j = 0; j < rcvd.length; j++) {
49. /*25*/ primes[k] = rcvd[j];
50. /*26*/ }
51. /*27*/ iteration = iteration * 2;
52. /*28*/ if ((numOfProcesses % iteration) > 0) {
53. /*29*/ x = 1;
54. /*29*/ } else {
55. /*30*/ x = 0;
56. /*30*/ }
57. /*31*/ loop = numOfProcesses / iteration + x;
58. /*31*/ }
59. /*32*/ // sort the primes
60. /*32*/ sort(primes);
61. /*32*/
62. /*32*/ // print all primes
63. /*32*/ print("\n**** ALL PRIMES ****\n");
64. /*33*/ for (int i = 0; i < sizeof(primes); i++) {
65. /*34*/ if (i % 10 == 0) {
66. /*35*/ print("\n");
67. /*35*/ }
68. /*36*/ print(" " + primes[i]);
69. /*36*/ }
70. /*37*/ }
71.
72. //Main - Slaves
73. /*00*/ int Slave(int pid, int numOfProcesses, int range) {
74. /*00*/ int size, rcvd[range];
75. /*00*/ int remainder, lowValue, highValue, index;
76. /*00*/ int currentPrime = 0;
77. /*00*/ getAddress(&p0t0);
78. /*00*/ size = range / numOfProcesses;
79. /*00*/ remainder = range % numOfProcesses;
80. /*01*/ if (remainder != 0) {
81. /*02*/ if (remainder > pid) {
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82. /*03*/ lowValue = pid;
83. /*03*/ highValue = (pid + pid) + 1;
84. /*03*/ size++;
85. /*03*/ } else {
86. /*04*/ lowValue = remainder;
87. /*04*/ highValue = remainder + pid;
88. /*04*/ }
89. /*04*/ }
90. /*05*/
91. /*05*/ int array[size];
92. /*06*/ if (remainder == 0) {
93. /*07*/ highValue = pid;
94. /*07*/ }
95. /*08*/ lowValue = (pid * size) + lowValue;
96. /*08*/ highValue = ((pid * 1) * (size - 1)) + highValue;
97. /*08*/
98. /*08*/ int primes[range];
99. /*08*/ int countPrimes = 0;
100. /*08*/
101. /*08*/ // receiving the currentPrime of the master process (p0t0)
102. /*09*/ while (currentPrime != -1) {
103. /*10*/ bcastReceive(&currentPrime, 1, p0t0);
104. /*11*/ if (currentPrime == -1) {
105. /*12*/ for (int i = 0; i < size; i++) {
106. /*13*/ if (array[i] == 0) {
107. /*14*/ primes[countPrimes] = i + lowValue;
108. /*14*/ countPrimes++;
109. /*15*/ }
110. /*16*/ }
111. /*17*/ break;
112. /*18*/ } else {
113. /*18*/ // find the first multiple of this currentPrime
114. /*19*/ for (int j = 0; j < size; j++) {
115. /*20*/ if ((j + lowValue) % currentPrime == 0) {
116. /*21*/ index = j;
117. /*21*/ break;
118. /*22*/ }
119. /*23*/ }
120. /*23*/ // exclude the multiples of this currentPrime
121. /*24*/ for (int j = index; j < size; j += currentPrime) {
122. /*25*/ array[j] = 1;
123. /*26*/ }
124. /*27*/ }
125. /*27*/ }
126. /*28*/
127. /*28*/ int x = 0;
128. /*28*/ int y = 0;
129. /*28*/ int loop = 0;
130. /*28*/ int iteration = 1;
131. /*28*/ print("\n**** PRIMES ****\n");
132. /*29*/ while (loop != 1) {
133. /*30*/ boolean lastProcess = false;
134. /*30*/ int a = ((numOfProcesses / iteration) + y) - 1;
135. /*31*/ if (pid / iteration == a) {
136. /*32*/ lastProcess = true;
137. /*32*/ }
138. /*33*/ int value = (pid / iteration) + x;
139. /*33*/ // receiving primes of the other processes
140. /*34*/ if (value % 2 == 0 && !lastProcess) {
141. /*35*/ receive(&primes, *, *);
142. /*36*/ } else if ((value % 2 != 0) { // send primes to other process
143. /*37*/ if (pid % iteration > 0) {
144. /*38*/ x = 1;
145. /*38*/ } else {
146. /*39*/ x = 0;
147. /*39*/ }
148. /*40*/ int toSend = ((pid / iteration - 1) + x) * iteration;
149. /*41*/ send(&primes, *, toSend);
150. /*42*/ break;
151. /*43*/ }
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152. /*44*/ iteration = iteration * 2;
153. /*45*/ if (numOfProcesses % iteration > 0) {
154. /*46*/ y = 1;
155. /*46*/ } else {
156. /*47*/ y = 0;
157. /*47*/ }
158. /*48*/ loop = numOfProcesses / iteration + y;
159. /*49*/ }
160. /*50*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.

[1] Parallel Programming in C with MPI and OpenMP - Michael Jay Quinn, McGraw-Hill, 2004.
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T´ıtulo do Benchmark: 012 omega network

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
012 omega network é um programa que simula uma rede de interconexão de múltiplos estágios,
onde switches (representados na Figura 1 como quadrados) estão ligados entre si para estabelecer
um canal de envio de dados entre nós de entrada/destino (representados na Figura 1 como
ćırculos). Cada nó de entrada/destino é representado por um número binário. A rede ômega
considera log N estágios, onde N é o número de nós de entrada/destino. Cada estágio possui N/2
switches, assim a rede completa apresenta um total de N/2 * log N switches. Estes switches estão
conectados uns aos outros e podem operar de dois modos distintos: pass-through ou crossover.
Um dado atravessa o primeiro switch sem nenhuma mudança na rota (modo pass-through) se
o bit mais significativo do nó de entrada for igual ao bit mais significativo do nó de destino.
Caso contrário, o dado é enviado utilizando a rota oposta (modo crossover) a que ele entrou
no switch. Este processo se repete para cada estágio da rede ômega após a realização de um
deslocamento de bit à direta nos valores binários dos nós de entrada/destino [1, 2].

Figura 1. Exemplo de rede omega [2].

Nesta implementação existe um componente chamado Generator que serve como um
inicializador da comunicação entre o nó de entrada (origem) e o nó de destino. Este componente
armazena a mensagem a ser enviada para o nó de entrada e também espera receber a mesma
mensagem após ela ter passado por toda a rede. Esta mensagem será enviada do nó de destino
para o Generator.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes e receives não bloqueantes. Este programa
tem um padrão de comunicação bastante interessante, ideal para validar ferramentas de teste
de programas concorrentes em estágios mais avançados de desenvolvimento. Ele permite o uso
de diferentes casos de teste e possui uma complexidade ciclomática (McCabe) de 17.
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3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Switch {processId} {numberOfProcessingNodes}
java Client Server {processId} {numberOfProcessingNodes}
java Generator {origin} {destination}

(i) {processId}
Número que identifica o processo.

(ii) {numberOfProcessingNodes}
Número que identifica a quantidade total de nós Client Servers (nós de entrada/destino)
pertences à rede.

(iii) {origin}
Número que identifica o processo para onde a mensagem será enviada primeiramente.

(iv) {destination}
Número que identifica o processo de destino da mensagem.

3.2. Sáıda
Mensagem.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução parcial onde existem três Switches de um total de 8 posśıveis
e dois Client Servers de um total de 8 posśıveis.

java Switch 0 8
java Switch 4 8
java Switch 8 8
java Client_Server 0 8
java Client_Server 1 8
java Generator 0 1

Output:
Message = Hello
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para uma rede omega composta por quatro Switchs,
quatro Client Servers e o Generator.

Caracteŕısticas Valores
Paradigma passagem de mensagem

Visão de evento sim
Não determinismo sim

Complexidade ciclomática (McCabe) média (17)
Padrão de comunicação crossover
Classe do programa simulação
Nı́vel de interação médio

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 381

Primitivas usadas
send bloqueante
receive bloqueante

receive não bloqueante
Quantidade de sends bloqueantes 23
Quantidade de receives bloqueantes 3

Quantidade de receives não bloqueantes 6
Quantidade de processos 6
Quantidade de threads 6

Quantidade de arestas de sincronização 372
Quantidade de definições 784
Quantidade de c-usos 1679
Quantidade de p-usos 178
Quantidade de m-usos 33

Quantidade de associações c-usos 1916
Quantidade de associações p-usos 250
Quantidade de associações m-usos 33

Quantidade de associações intra-m-c-usos 985
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 4724
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Generator
02. /*00*/ void Generator(int origin, int destination) {
03. /*00*/ int generator = 0;
04. /*00*/ String hello = "Hello";
05. /*00*/ String msg;
06. /*00*/ int buf1[4], rcvd[4];
07. /*00*/ buf1[0] = generator;
08. /*00*/ buf1[1] = origin;
09. /*00*/ buf1[2] = destination;
10. /*00*/ buf1[3] = hello;
11. /*00*/ getAddress(&origin); //get Address of origin Client_Server
12. /*01*/ send(&buf1, 4, origin);

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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13. /*02*/ receive(&rcvd, 4, destination);
14. /*03*/ msg = rcvd[3];
15. /*03*/ print("Message = " + msg);
16. /*03*/ }
17.
18. //Main - Client_Server
19. /*00*/ void Client_Server(int pid, int numberOfProcessingNodes) {
20. /*00*/ int comunication, origin, destination;
21. /*00*/ int numberSwitch, numberPort, switchAddress, generatorAddress;
22. /*00*/ String msg;
23. /*00*/ int rcvd[4];
24. /*01*/ receive(&rcvd, 4, *);
25. /*02*/ comunication = rcvd[0];
26. /*02*/ origin = rcvd[1];
27. /*02*/ destination = rcvd[2];
28. /*02*/ msg = rcvd[3];
29. /*02*/ numberSwitch = pid % (numberOfProcessingNodes/2);
30. /*03*/ if (pid <= ((numberOfProcessingNodes / 2) - 1)) {
31. /*04*/ numberPort = pid * 2;
32. /*05*/ } else if (pid > (numberOfProcessingNodes / 2) - 1) {
33. /*06*/ numberPort = (((pid * 2) + 1) + 1 - numberOfProcessingNodes) - 1;
34. /*06*/ }
35. /*07*/ if (comunication == 0) {
36. /*08*/ // get switch address
37. /*08*/ switchAddress = getSwitchAddress(numberSwitch, numberPort);
38. /*08*/ getAddress(&switchAddress);
39. /*09*/ send(&rcvd, 4, switchAddress);
40. /*09*/ } else {
41. /*10*/ // get generator address
42. /*10*/ getAddress(&generatorAddress); //p0t0
43. /*11*/ send(&rcvd, 4, generatorAddress);
44. /*11*/ }
45. /*12*/ }
46.
47. //Main - Switch
48. /*00*/ void Switch(int pid, int numberOfProcessingNodes) {
49. /*00*/ int Switch = 1;
50. /*00*/ int dest_port0, dest_port1 = 0;
51. /*00*/ int destSwitchNumber0, destSwitchNumber1 = 0;
52. /*00*/ int num = numberOfProcessingNodes;
53. /*00*/ String rcvBuf[4], sendBuf[4];
54. /*00*/
55. /*00*/ // total amount of levels
56. /*00*/ int levels = (int) (Math.log(num) / Math.log(2));
57. /*00*/
58. /*00*/ // level of this switch in the network
59. /*00*/ int level = pid / (num/2);
60. /*00*/
61. /*00*/ // position of this switch in the level
62. /*00*/ int pos = pid % (num/2);
63. /*00*/
64. /*00*/ // identification of the last level
65. /*00*/ double lastLevel = (Math.log(num) / Math.log(2)) - 1;
66. /*00*/ boolean islastLevel = false;
67. /*00*/
68. /*01*/ if (level == lastLevel) {
69. /*02*/ islastLevel = true;
70. /*02*/ }
71. /*02*/
72. /*02*/ // set switch interconnects
73. /*03*/ if ((pos * 2) < ((num / 2) - 1) && !islastLevel) {
74. /*04*/ dest_port0 = 2 * (pos * 2);
75. /*04*/ destSwitchNumber0 = (pos * 2) + ((num / 2) * (level + 1));
76. /*05*/ } else if (!islastLevel) {
77. /*06*/ dest_port0 = 2 * (pos * 2) + 1 - num;
78. /*06*/ destSwitchNumber0 = ((pos * 2) % (num / 2)) + ((num / 2) * (level + 1));
79. /*06*/ }
80. /*06*/
81. /*07*/ if ((pos * 2) + 1 <= (num / 2) - 1 && !islastLevel) {
82. /*08*/ dest_port1 = 2 * ((pos * 2) + 1);
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83. /*08*/ destSwitchNumber1 = ((pos * 2) + ((num / 2) * (level + 1))) + 1;
84. /*09*/ } else if (!islastLevel) {
85. /*10*/ dest_port1 = 2 * ((pos * 2) + 1) + 1 - num;
86. /*10*/ destSwitchNumber1 = ((pos * 2) % (num / 2)) + ((num / 2) * (level + 1)) + 1;
87. /*11*/ } else if (islastLevel) {
88. /*12*/ dest_port0 = pos * 2;
89. /*12*/ dest_port1 = pos * 2 + 1;
90. /*12*/ }
91. /*13*/
92. /*13*/ Address srcAddr = null;
93. /*13*/ int loop = 0;
94. /*14*/ while (loop != 1) {
95. /*15*/ // non_blocking receive port 0 (channel0)
96. /*15*/ srcAddr = channel0.nreceive(&rcvBuf, 4, *);
97. /*15*/
98. /*16*/ if (srcAddr != null) {
99. /*17*/ int origin = rcvBuf[1];
100. /*17*/ int destination = rcvBuf[2];
101. /*17*/ String hello = rcvBuf[3];
102. /*17*/
103. /*17*/ int destinationBit = destination >> (levels - level) - 1;
104. /*17*/ destinationBit = destinationBit % 2;
105. /*17*/
106. /*17*/ int originBit = origin >> (levels - level) - 1;
107. /*17*/ originBit = originBit % 2;
108. /*17*/
109. /*17*/ sendBuf[0] = Switch;
110. /*17*/ sendBuf[1] = origin;
111. /*17*/ sendBuf[2] = destination;
112. /*17*/ sendBuf[3] = hello;
113. /*17*/
114. /*18*/ if (level == levels - 1) {
115. /*19*/ getAddress(&destination); //get Address of dest. Client_Server
116. /*20*/ send(&sendBuf, 4, destination);
117. /*21*/ break;
118. /*22*/ }
119. /*22*/
120. /*23*/ if (destinationBit == originBit) {
121. /*24*/ // get switch address
122. /*24*/ switchAddress = getSwitchAddress(destSwitchNumber0, dest_port0);
123. /*24*/ getAddress(&switchAddress);
124. /*25*/ send(&sendBuf, 4, switchAddress);
125. /*25*/ } else {
126. /*26*/ // get switch address
127. /*26*/ switchAddress = getSwitchAddress(destSwitchNumber1, dest_port1);
128. /*26*/ getAddress(&switchAddress);
129. /*27*/ send(&sendBuf, 4, switchAddress);
130. /*27*/ }
131. /*28*/ loop++;
132. /*28*/
133. /*28*/ } else {
134. /*29*/ // non_blocking receive port 1 (channel1)
135. /*29*/ srcAddr = channel1.nreceive(&rcvBuf, 4, *);
136. /*29*/
137. /*30*/ if (srcAddr != null) {
138. /*31*/ int origin = rcvBuf[1];
139. /*31*/ int destination = rcvBuf[2];
140. /*31*/ String hello = rcvBuf[3];
141. /*31*/
142. /*31*/ int destinationBit = destination >> (levels - level) - 1;
143. /*31*/ destinationBit = destinationBit % 2;
144. /*31*/
145. /*31*/ int originBit = origin >> (levels - level) - 1;
146. /*31*/ originBit = originBit % 2;
147. /*31*/
148. /*31*/ sendBuf[0] = Switch;
149. /*31*/ sendBuf[1] = origin;
150. /*31*/ sendBuf[2] = destination;
151. /*31*/ sendBuf[3] = hello;
152. /*31*/
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153. /*32*/ if (level == levels - 1) {
154. /*33*/ getAddress(&destination); //get Address of dest. Client_Server
155. /*34*/ send(&sendBuf, 4, destination);
156. /*35*/ break;
157. /*36*/ }
158. /*36*/
159. /*37*/ if (destinationBit == originBit) {
160. /*38*/ // get switch address
161. /*38*/ switchAddress = getSwitchAddress(destSwitchNumber1, dest_port1);
162. /*38*/ getAddress(&switchAddress);
163. /*39*/ send(&sendBuf, 4, switchAddress);
164. /*40*/ } else {
165. /*41*/ // get switch address
166. /*41*/ switchAddress = getSwitchAddress(destSwitchNumber0, dest_port0);
167. /*41*/ getAddress(&switchAddress);
168. /*42*/ send(&sendBuf, 4, switchAddress);
169. /*43*/ }
170. /*43*/ loop++;
171. /*43*/ } // end if
172. /*43*/ } // end else
173. /*44*/ } // end while
174. /*45*/ } // end
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Figura 2. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas arestas de sincronização
executáveis são representadas. Ob.: Apenas uma instância da classe Switch foi representada.

[1] http://sydney.edu.au/engineering/it/~comp5426/sem12015/Lectures/lecture02-2-15.pdf, slides 23-28
[2] Parallel Programming with MPI - Peter S. Pacheco, Morgan Kaufmann, 1997, pags 20-21.
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T´ıtulo do Benchmark: 013 roller coaster

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Paulo S´ergio Lopes de Souza

Contato: georgemd@icmc.usp.br, pssouza@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O programa 013 roller coaster implementa uma montanha-russa que possui um carro com N
lugares em um parque que possui X passageiros a espera de diversão. Os passageiros podem dar
uma ou mais voltas na montanha-russa. Após dar um volta na montanha-russa, cada passageiro
circula pelo parque por um instante de tempo e depois retorna à montanha para mais uma volta,
se este for o caso. Considera-se que N < X e que o carro só pode partir se estiver cheio [1, 2, 3].

Figura 1. Simulação de uma montanha-russa [3].

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar sends e receives bloqueantes, além de eventos de comunicação
(primitivas sends e receives dentro de estrutura de repetição)

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Main {amountOfPassengers}
java Car {amountOfPassengers} {carSize} {maxTurns}
java Passenger {processId} {maxTurns} {amountOfPassengers}

(i) {amountOfPassengers}
Valor que identifica a quantidade total de passageiros que estão no parque.

(ii) {carSize}
Valor que identifica a quantidade de assentos do carro.

(iii) {maxTurns}
Valor que identifica a quantidade de voltas que os passageiros querem dar na montanha-
russa.

(iv) {processId}
Número que identifica o passageiro (1, 2, ..., n).

3.2. Sáıda
Informações sobre as voltas na montanha-russa.
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4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde existem quatro passageiros no parque, um carro capaz
de levar dois passageiros por vez e que cada passageiro irá dar apenas uma volta na montanha-
russa.

java Main 3
java Car 3 2 1
java Passenger 1 1 3
java Passenger 2 1 3
java Passenger 3 1 3

Output:
// Main
Passenger 2 said goodbye with 1 turns done.
Passenger 1 said goodbye with 1 turns done.
Passenger 3 said goodbye with 1 turns done.
Car says goodbye after 2 trips done!

// Car
The adventure number 1 begins with 2 passenger(s)!
There is(are) 3 passenger(s) at the park.

There are 1 passengers at the park!

The adventure number 2 begins with 1 passenger(s)!
There is(are) 1 passenger(s) at the park.
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma passagem de mensagem
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) média (11)

Padrão de comunicação mestre-escravo
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste não

LOC 374

Primitivas usadas
send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de sends bloqueantes 19
Quantidade de receives bloqueantes 13

Quantidade de processos 6
Quantidade de threads 6

Quantidade de arestas de sincronização 132
Quantidade de definições 447
Quantidade de c-usos 1014
Quantidade de p-usos 76
Quantidade de m-usos 25

Quantidade de associações c-usos 1002
Quantidade de associações p-usos 162
Quantidade de associações m-usos 21

Quantidade de associações intra-m-c-usos 912
Quantidade de associações intra-m-p-usos 96
Quantidade de associações inter-m-c-usos 2826
Quantidade de associações inter-m-p-usos 240

Quantidade de associações s-c-usos 0
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main
02. /*00*/ void Main(int amountOfPassengers) {
03. /*00*/ int rcvd1[2], rcvd2;
04. /*00*/ int pid, trips;
05. /*00*/ int p1t0s1; // the Car address in socket1 (Process 1)
06. /*04*/
07. /*00*/ // join passenger processes
08. /*01*/ for (int i = 0; i < amountOfPassengers; i++) {
09. /*02*/ socket1.receive(&rcvd, 2, *); // (*) are the Passengers
10. /*03*/ pid = rcvd[0];
11. /*03*/ trips = rcvd[1];
12. /*03*/ printf("Passenger %d said goodbye with %d turns done. \n", pid, trips);
13. /*03*/ }
14. /*04*/
15. /*04*/ // join car process
16. /*04*/ socket2.receive(&rcvd2, 1, p1t0s1);

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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17. /*05*/ trips = rcvd2;
18. /*05*/
19. /*05*/ // car process sent all trips done by it in this execution
20. /*05*/ printf("Car says goodbye after %d trips done! \n", trips);
21. /*05*/ }
22.
23. //Car
24. /*00*/ void Car(int amountOfPassengers, int carSize, int maxTurns) {
25. /*00*/ int buf[1];
26. /*00*/ int trips, turns = 0;
27. /*00*/ int passengersInTheCar = 0;
28. /*00*/ int passengersAtThePark = amountOfPassengers;
29. /*00*/ int vetRanks[carSize];
30. /*00*/ int p0t0s2; // to get Main address in socket 2 (Process 0)
31. /*00*/ getAddress(&p0t0s2);
32. /*01*/ while (true) {
33. /*02*/ // tell "carSize" passengers that car has just arrived to the gate
34. /*02*/ for (int i = 0; i < carSize; i++) {
35. /*03*/ socket1.receive(&pidPassenger, 1, *);
36. /*04*/ buf[0] = pidPassenger;
37. /*04*/ vetRanks[i] = pidPassenger;
38. /*04*/ getAddress(&vetRanks[i]);
39. /*05*/ socket1.send(&buf, 1, vetRanks[i]); // send to this passenger in socket 1
40. /*06*/ }
41. /*07*/
42. /*07*/ // waiting car fill up
43. /*07*/ while (passengersInTheCar < carSize) {
44. /*08*/ // waiting for a passenger
45. /*08*/ socket2.receive(&pidPassenger, 1, *);
46. /*09*/ vetRanks[passengersInTheCar] = pidPassenger;
47. /*09*/ // counting how many passengers there are now in the car
48. /*09*/ passengersInTheCar++;
49. /*09*/ }
50. /*10*/
51. /*10*/ trips++; // counting how many trips have been done
52. /*10*/
53. /*10*/ printf("The adventure number %d begins with %d passenger(s)! "
54. /*10*/ + "There is(are) %d passenger(s) at the park.\n",
55. /*10*/ trips, passengersInTheCar, passengersAtThePark);
56. /*10*/
57. /*11*/ sleep(500); // having a funny and crazy trip
58. /*11*/
59. /*11*/ // waiting car be empty out
60. /*12*/ while (passengersInTheCar > 0) {
61. /*13*/ // tell passengers that lap is over
62. /*13*/ buf[0] = vetRanks[(passengersInTheCar - 1)]; // get pid of the passenger
63. /*13*/ getAddress(&vetRanks[(passengersInTheCar - 1)]);
64. /*14*/ socket1.send(&buf, 1, vetRanks[(passengersInTheCar - 1)]);
65. /*15*/
66. /*15*/ // wait passenger to keep out from car.
67. /*15*/ // it also receives the amount of trips that this passenger has done.
68. /*15*/ socket3.receive(&turns, 1, vetRanks[(passengersInTheCar - 1)]);
69. /*16*/
70. /*16*/ // if amount of trips done by this passenger > maxTurns then
71. /*16*/ // passenger is departing from park.
72. /*16*/ if (turns >= maxTurns) {
73. /*17*/ passengersAtThePark--;
74. /*18*/ }
75. /*19*/
76. /*19*/ // there is now minus one passenger in the car
77. /*19*/ passengersInTheCar--;
78. /*19*/ }
79. /*20*/
80. /*20*/ // if park is empty, I must go out!
81. /*20*/ if (passengersAtThePark == 0) {
82. /*21*/ break; // I‘m going out
83. /*22*/ } else if (passengersAtThePark < carSize) {
84. /*23*/ carSize = passengersAtThePark; // there are few passengers at the park
85. /*23*/ }
86. /*24*/
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87. /*24*/ printf("There are %d passengers at the park! \n", passengersAtThePark);
88. /*24*/ }
89. /*25*/
90. /*25*/ // tell to main that car is out!
91. /*25*/ // It also send amount of trips done by the car in this execution.
92. /*25*/ buf[0] = trips;
93. /*26*/ socket1.send(&buf, 1, &p0t0s2);
94. /*27*/ }
95.
96.
97. //Passenger
98. /*00*/ void Passenger(int pid, int maxTurns, int amountOfPassengers) {
99. /*00*/ int buf1[1];
100. /*00*/ int buf2[2];
101. /*00*/ int turns = 0;
102. /*00*/ int p0t0s1; // to get Main address in socket1 (Process 0)
103. /*00*/ int p1t0s1; // to get Car address in socket1 (Process 1)
104. /*00*/ int p1t0s2; // to get Car address in socket2 (Process 1)
105. /*00*/ int p1t0s3; // to get Car address in socket3 (Process 1)
106. /*00*/ getAddress(&p0t0s1);
107. /*00*/ getAddress(&p1t0s1);
108. /*00*/ getAddress(&p1t0s2);
109. /*00*/ getAddress(&p1t0s3);
110. /*01*/ while (turns < maxTurns) {
111. /*02*/ // Is there a car ready in the gate?
112. /*02*/ buf[0] = pid;
113. /*02*/ socket1.send(&buf1, 1, p1t0s1); // send to the Car in socket 1
114. /*03*/ socket1.receive(&buf1, 1, p1t0s1); // receive the confirmation
115. /*04*/
116. /*04*/ // tell car that a passenger has just arrived
117. /*04*/ socket1.send(&buf1, 1, p1t0s2); // send to the Car in socket 2
118. /*05*/
119. /*05*/ // waiting my lap finish
120. /*05*/ socket2.receive(&buf1, 1, p1t0s1);
121. /*06*/
122. /*06*/ // amount of turns
123. /*06*/ turns++;
124. /*06*/
125. /*06*/ // tell car passenger has just keep out from the car. it sends to
126. /*06*/ // the car the amount of trips that this passenger has done
127. /*06*/ buf[0] = turns;
128. /*07*/ socket1.send(&buf1, 1, p1t0s3); // send to the Car in socket 3
129. /*08*/
130. /*08*/ // walking at the park
131. /*08*/ sleep(500);
132. /*08*/ }
133. /*09*/
134. /*09*/ buf2[0] = pid;
135. /*09*/ buf2[1] = turns;
136. /*10*/ socket1.send(&buf2, 2, p0t0s1);
137. /*11*/ }
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Figura 2. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas. Obs.: Apenas uma instância do processo Passenger está sendo
representada para melhorar a vizualização das arestas de sincronização e facilitar o entendimento.

[1] Principles of Concurrent and Distributed Programming - M. Ben-Ari, Addison-Wesley, 2006.

[2] https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid= ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbnNpbm9tYXVyaWNpb3xneDo2MWRjMWU4OTA3ODllZGRm

[3] http://marcial.larces.uece.br/cursos/programacao-concorrente-e-paralela-2012-2-1/problema-da-montanha-russa-2012-2
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T´ıtulo do Benchmark: 001 micro all to all

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 001 micro all to all é um programa que usa duas barreiras com três permissões cada para
sincronizar quatro threads. A primeira thread espera somente na primeira barreira, a segunda
e a terceira threads irão esperar em ambas as barreiras e a quatra thread irá esperar somente
na segunda barreira. O programa imprime o momento que cada thread chega na barreira.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar o uso de barreiras.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
Sem parâmetros de entrada.

3.2. Sáıda
Sequência de chegada das threads nas barreiras.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma posśıvel sáıda para a execução do benchmark.

java Main

Output:
Thread-0 waiting at barrier 1
Thread-3 waiting at barrier 2
Thread-2 waiting at barrier 1
Thread-1 waiting at barrier 1
Thread-1 waiting at barrier 2
Thread-2 waiting at barrier 2
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento não

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (3)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 65
Primitivas usadas barreira

Quantidade de barreiras 2
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 5

Quantidade de arestas de sincronização 0
Quantidade de definições 61
Quantidade de c-usos 70
Quantidade de p-usos 0
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 10
Quantidade de associações p-usos 0
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 3224
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. /*00*/ void Main() {
02. /*01*/ barrier_t barrier1 = 3;
03. /*02*/ barrier_t barrier2 = 3;
04. /*03*/ thread_t r1, r2, r3, r4;
05. /*04*/ create(&r1, Runner1, barrier1, 1);
06. /*05*/ create(&r2, Runner2, barrier1, barrier2);
07. /*06*/ create(&r3, Runner2, barrier1, barrier2);
08. /*07*/ create(&r4, Runner1, barrier2, 2);
09. /*08*/ }
10.
11. /*00*/ void Runner1(barrier_t barrier, int i) {
12. /*01*/ sleep(1000);
13. /*01*/ print(threadName() + " waiting at barrier " + i);
14. /*02*/ barrier_wait();
15. /*03*/ }
16.
17. /*00*/ void Runner2(barrier_t barrier1, barrier_t barrier2) {
18. /*01*/ sleep(1000);
19. /*01*/ print(threadName() + " waiting at barrier 1");

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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20. /*02*/ barrier1_wait();
21. /*03*/ sleep(rand() % 1000 + 1;);
22. /*03*/ print(threadName() + " waiting at barrier 2");
23. /*04*/ barrier2_wait();
24. /*05*/ }

Process 0

Runner1

Runner4

Runner2

Runner3

Main

00

01

02

02

02

02

03

04

04

02

04

05 00

06 00

07 00

08 00

01

03

01

03

05

01

03

05

01

03

Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 002 micro sm

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 002 micro sm é uma programa simples onde uma variável é compartilhada por duas threads.
Esta variável compartilhada é protegida por um semáforo binário. Cada thread incrementa o
valor da variável compartilhada duas vezes. Cada uma das operações de incremento é protegida
separadamente, formando dois blocos distintos. O resultado final depois das operações feitas
pelas duas threads é então exibido.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar o uso de semáforo binário.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
Sem parâmetros de entrada.

3.2. Sáıda
Resultado final da variável compartilhada.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra a sáıda para a execução do benchmark.

java Main

Output:
sharedInt = 1
sharedInt = 2
sharedInt = 3
sharedInt = 4
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento não

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (1)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 43
Primitivas usadas semáforo

Quantidade de semáforos 1
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 3

Quantidade de arestas de sincronização 20
Quantidade de definições 37
Quantidade de c-usos 65
Quantidade de p-usos 0
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 18
Quantidade de associações p-usos 0
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 1336
Quantidade de associações s-p-usos 0

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main
02. /*00*/ int sharedInt = 0;
03. /*00*/ semaphore mutex;
04. /*00*/ void Main() {
05. /*01*/ up(&mutex);
06. /*02*/ thread_t r1, r2;
07. /*03*/ create(&r1, Runner, mutex, sharedInt);
08. /*04*/ create(&r2, Runner, mutex, sharedInt);
09. /*05*/ join(r1);
10. /*06*/ join(r2);
11. /*07*/ }
12.
13. //Runners
14. /*00*/ void Runner(mutex, sharedInt) {
15. /*01*/ down(&mutex);
16. /*02*/ sharedInt++;
17. /*02*/ print("sharedInt = " + sharedInt);
18. /*03*/ up(&mutex);
19. /*03*/

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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20. /*04*/ down(&mutex);
21. /*05*/ sharedInt++;
22. /*05*/ print("sharedInt = " + sharedInt);
23. /*06*/ up(&mutex);
24. /*07*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 003 micro pc

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 003 micro pc é uma programa que implementa o problema clássico do produtor consumidor.
Neste programa existe um bu↵er de capacidade igual a dois que é compartilhado entre quatro
threads, duas produtoras e duas consumidoras.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar o uso de semáforos binários e contadores.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
Sem parâmetros de entrada.

3.2. Sáıda
Elementos consumidos do bu↵er pelas threads consumidoras.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra ama posśıvel sáıda para a execução do benchmark.

java Main

Output:
Consumed by 3: [1, 1]
Consumed by 4: [2, 2]
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (3)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 144
Primitivas usadas semáforo

Quantidade de semáforos 3
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 5

Quantidade de arestas de sincronização 32
Quantidade de definições 73
Quantidade de c-usos 130
Quantidade de p-usos 8
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 68
Quantidade de associações p-usos 16
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 6610
Quantidade de associações s-p-usos 472

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main
02. /*00*/ int producedItems = 0;
03. /*00*/ int consumedItems = 0;
04. /*00*/ int itemsToProduce = 2;
05. /*00*/ List<Integer> buffer;
06. /*01*/ semaphore mutex = 1;
07. /*02*/ semaphore empty = 2;
08. /*03*/ semaphore full = 0;
09. /*04*/ void Main() {
10. /*04*/ thread_t prod1, prod2, cons1, cons2;
11. /*05*/ create(&prod1, producer, 1);
12 /*06*/ create(&prod2, producer, 2);
13. /*07*/ create(&cons1, consumer, 3);
14. /*08*/ create(&cons2, consumer, 4);
15. /*09*/ join(prod1);
16. /*10*/ join(prod2);
17. /*11*/ join(cons1);
18. /*12*/ join(cons2);
19. /*13*/ }

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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20.
21. //Producer
22. /*00*/ void producer(int id) {
23. /*00*/ boolean done = false;
24. /*01*/ do {
25. /*02*/ down(&empty);
26. /*03*/ down(&mutex);
27. /*04*/ if (producedItems < itemsToProduce) {
28. /*05*/ buffer.add(id);
29. /*05*/ producedItems++;
30. /*05*/ } else {
31. /*06*/ done = true;
32. /*07*/ }
33. /*08*/ up(&mutex);
34. /*09*/ up(&full);
35. /*10*/ } while (!done);
36. /*11*/ }
37.
38. //Consumer
39. /*00*/ void consumer(int id) {
40. /*00*/ boolean done = false;
41. /*00*/ List<Integer> consumed;
42. /*01*/ do {
43. /*02*/ down(&full);
44. /*03*/ down(&mutex);
45. /*04*/ if (consumedItems < itemsToProduce) {
46. /*05*/ consumed.add(buffer.remove(0));
47. /*05*/ consumedItems++;
48. /*05*/ } else {
49. /*06*/ done = true;
50. /*06*/ printResult(consumed);
51. /*07*/ }
52. /*08*/ up(&mutex);
53. /*09*/ up(&empty);
54. /*10*/ } while (!done);
55. /*10*/
56. /*06.1*/ void printResult(List<Integer> consumed) {
57. /*06.1*/ print("Consumed by " + id + ": " + consumed.toString());
58. /*06.1*/ }
59. /*11*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado
no pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas das arestas de
sincronização executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 004 producer consumer semaphore lock cond iterations

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 004 producer consumer semaphore lock cond iterations é um programa que implementa o
clássico problema do produtor consumidor. Nesta versão são utilizados semáforos, variáveis
de condição e locks expĺıcitos para proteger as operações na variável compartilhada [1].

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar semáforos, variáveis de condição e locks expĺıcitos.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Main {numberOfThreads} {operation} {numberOfIterations} {path}

(i) {numberOfThreads}
Valor que identifica o número de threads.

(ii) {operation}
Valor que identifica a operação a ser realizada na variável compartilhada.

(iii) {numberOfIterations}
Valor que identifica a quantidade de iterações que cada thread irá realizar na variável com-
partilhada.

(iv) {path}
Valor que identifica qual primitiva será usada na proteção da variável compartilhada.

3.2. Sáıda
Correct se as operações na variável compartilhada foram feitas corretamente e Wrong caso
contrário.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde serão criadas 4 threads (2 produtores e 2 consumidores),
executando uma operação de incremento, cada thread realizando 2 iterações e usando o semáforo
como primitiva de sincronização.

java Main 4 0 2 0

Output:
writes semaphore = 3.0
reads semaphore = 3.0
writes semaphore = 4.0
reads semaphore = 4.0
writes semaphore = 5.0
reads semaphore = 5.0
writes semaphore = 6.0
reads semaphore = 6.0
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) média (13)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 241

Primitivas usadas
semáforo

variável de condição
mutex

Quantidade de semáforo 2
Quantidade de variável de condição 2

Quantidade de mutex 1
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 5

Quantidade de arestas de sincronização 20
Quantidade de definições 159
Quantidade de c-usos 229
Quantidade de p-usos 94
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 184
Quantidade de associações p-usos 94
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 26282
Quantidade de associações s-p-usos 11124

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. // Main
02. /*00*/ int shared = 2; //shared variable
03. /*01*/ mutex acessLock;
04. /*02*/ condition canWrite;
05. /*03*/ condition canRead;
06. /*04*/ semaphore tokenToProd = 1;
07. /*05*/ semaphore tokenToCons = 0;
08. /*06*/ void Main(int numOfThreads, int op, int numOfIter, int path) {
09. /*06*/ thread_t prod[numOfThreads/2];
10. /*06*/ thread_t cons[numOfThreads/2];
11. /*06*/
12. /*07*/ for (int i = 0; i < numOfThreads/2; i++) {
13. /*08*/ create(&prod[i], producer, op, numOfIter, path);

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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14. /*09*/ }
15. /*09*/
16. /*10*/ for (int i = 0; i < numOfThreads/2; i++) {
17. /*11*/ create(&cons[i], consumer, numOfIter, path);
18. /*12*/ }
19. /*12*/
20. /*13*/ for (int i = 0; i < numOfThreads/2; i++) {
21. /*14*/ join(prod[i]);
22. /*15*/ }
23. /*15*/
24. /*16*/ for (int i = 0; i < numOfThreads/2; i++) {
25. /*17*/ join(cons[i]);
26. /*18*/ }
27. /*19*/ }
28.
29. //Producer
30. /*00*/ void producer(int op, int numOfIter, int path) {
31. /*00*/ boolean writeable = false;
32. /*01*/ if (path == 0) {
33. /*02*/ if (op == 0) {
34. /*03*/ for (int i = 0; i < numOfIter; i++) {
35. /*04*/ down(&tokenToProd);
36. /*05*/ shared++;
37. /*05*/ print(" writes semaphore = " + shared);
38. /*06*/ up(&tokenToCons);
39. /*07*/ }
40. /*08*/ }
41. /*09*/ if (op == 1) {
42. /*10*/ for (int i = 0; i < numOfIter; i++) {
43. /*11*/ down(&tokenToProd);
44. /*12*/ shared = shared * 2;
45. /*12*/ print(" writes semaphore = " + shared);
46. /*13*/ up(&tokenToCons);
47. /*14*/ }
48. /*15*/ }
49. /*16*/ }
50. /*17*/ if (path == 1) {
51. /*18*/ if (op == 0) {
52. /*19*/ for (int i = 0; i < numOfIter; i++) {
53. /*20*/ mutex_lock(&acessLock);
54. /*21*/ while (writeable) {
55. /*22*/ cond_wait(&canWrite);
56. /*23*/ }
57. /*24*/ shared++;
58. /*24*/ print(" writes lock = " + shared);
59. /*24*/ writeable = true;
60. /*25*/ cond_signal(&canRead);
61. /*26*/ mutex_unlock(&acessLock);
62. /*27*/ }
63. /*28*/ }
64. /*29*/ if (op == 1) {
65. /*30*/ for (int i = 0; i < numOfIter; i++) {
66. /*31*/ mutex_lock(&acessLock);
67. /*32*/ while (writeable) {
68. /*33*/ cond_wait(&canWrite);
69. /*34*/ }
70. /*35*/ shared = shared * 2;
71. /*35*/ print(" writes lock = " + shared;
72. /*35*/ writeable = true;
73. /*36*/ cond_signal(&canRead);
74. /*37*/ mutex_unlock(&acessLock);
75. /*38*/ }
76. /*39*/ }
77. /*40*/ }
78. /*41*/ }
79.
80. // Consumer
81. /*00*/ void consumer(int numOfIter, int path) {
82. /*00*/ int indexArray = 0;
83. /*00*/ boolean writeable = false;
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84. /*01*/ if (path == 0) {
85. /*02*/ for (int i = 0; i < numOfIter; i++) {
86. /*03*/ down(&tokenToCons);
87. /*04*/ getShared();
88. /*04*/ print(" reads semaphore = " + shared);
89. /*05*/ up(&tokenToProd);
90. /*06*/ }
91. /*07*/ }
92. /*08*/ if (path == 1) {
93. /*09*/ for (int i = 0; i < numOfIter; i++) {
94. /*10*/ mutex_lock(&acessLock);
95. /*11*/ while (!writeable) {
96. /*12*/ cond_wait(&canRead);
97. /*13*/ }
98. /*14*/ getShared();
99. /*14*/ print(" reads lock = " + shared);
100. /*14*/ writeable = false;
101. /*15*/ cond_signal(&canWrite);
102. /*16*/ mutex_unlock(&acessLock);
103. /*17*/ }
104. /*18*/ }
105. /*19*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado
no pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura algumas arestas de sincronização
executáveis são representadas.

[1] Java How to Program (6th Edition) - Harvey M. Deitel and Paul J. Deitel, 2004.
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T´ıtulo do Benchmark: 005 readers writers prioritizing writers

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 005 readers writers é um programa que implementa o problema dos leitores e escritores com
priorização dada aos escritores, ou seja, todos os escritores irão executar antes de qualquer leitor.
Para realizar a sincronização entre leitores e escritores são utilizados cinco semáforos binários
[1].

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar o uso de semáforos binários.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Main {numberOfReaders} {numberOfWriters}

(i) {numberOfReaders}
Número que identifica a quantidade de leitores.

(ii) {numberOfWriters}
Número que identifica a quantidade de escritores.

3.2. Sáıda
Correct se todas as threads escritoras executarem antes de qualquer thread leitora.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde existem uma thread Reader e duas threads Writers.

java Main 1 2

Output:
Writer value = 1
Writer value = 2
Reader value = 2
Correct.
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (5)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste não

LOC 145
Primitivas usadas semáforos binários

Quantidade de semáforos binários 5
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 52
Quantidade de definições 57
Quantidade de c-usos 144
Quantidade de p-usos 2
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 58
Quantidade de associações p-usos 2
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 5832
Quantidade de associações s-p-usos 52

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. // Main
02. /*00*/ int shared = 0;
03. /*00*/ int readCount = 0;
04. /*00*/ int writeCount = 0;
05. /*00*/ boolean status = false;
06. /*01*/ semaphore w = 1;
07. /*02*/ semaphore r = 1;
08. /*03*/ semaphore mutex_1 = 1;
09. /*04*/ semaphore mutex_2 = 1;
10. /*05*/ semaphore mutex_3 = 1;
11. /*06*/ void Main(int numOfReaders, int numOfWriters) {
12. /*06*/ thread_t writer[numOfWriters];
13. /*06*/ thread_t reader[numOfReaders];
14. /*06*/
15. /*07*/ for (int i = 0; i < numOfWriters; i++) {
16. /*08*/ create(&writer[i], writers);
17. /*09*/ }
18. /*09*/
19. /*10*/ for (int i = 0; i < numOfReaders; i++) {

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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20. /*11*/ create(&reader[i], readers);
21. /*12*/ }
22. /*12*/
23. /*13*/ for (int i = 0; i < numOfReaders; i++) {
24. /*14*/ join(reader[i]);
25. /*15*/ }
26. /*15*/
27. /*16*/ for (int i = 0; i < numOfWriters; i++) {
28. /*17*/ join(writer[i]);
29. /*18*/ }
30. /*18*/
31. /*19*/ if (status) {
32. /*20*/ print("Correct.");
33. /*21*/ }
34. /*22*/ }
35.
36. // Writer
37. /*00*/ void writers() {
38. /*01*/ down(&mutex_2);
39. /*02*/ writeCount++;
40. /*03*/ if (writeCount == 1) {
41. /*04*/ down(&r);
42. /*05*/ }
43. /*06*/ if (writeCount == numOfWriters && readCount == 0) {
44. /*07*/ status = true;
45. /*08*/ }
46. /*09*/ up(&mutex_2);
47. /*09*/
48. /*10*/ down(&w);
49. /*11*/ shared++;
50. /*12*/ print("Writer value = " + shared);
51. /*13*/ up(&w);
52. /*13*/
53. /*14*/ down(&mutex_2);
54. /*15*/ writeCount--;
55. /*16*/ if (writeCount == 0) {
56. /*17*/ up(&r);
57. /*18*/ }
58. /*19*/ up(&mutex_2);
59. /*20*/ }
60.
61. // Reader
62. /*00*/ void readers() {
63. /*01*/ down(&mutex_3);
64. /*02*/ down(&r);
65. /*03*/ down(&mutex_1);
66. /*04*/ readCount++;
67. /*05*/ if (readCount == 1) {
68. /*06*/ down(&w);
69. /*07*/ }
70. /*08*/ up(&mutex_1);
71. /*09*/ up(&r);
72. /*10*/ up(&mutex_3);
73. /*10*/
74. /*11*/ print("Reader value = " + shared);
75. /*11*/
76. /*12*/ down(&mutex_1);
77. /*13*/ readCount--;
78. /*14*/ if (readCount == 0) {
79. /*15*/ up(&w);
80. /*16*/ }
81. /*17*/ up(&mutex_1);
82. /*18*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura algumas das arestas de sincronização
executáveis são representadas.

[1] https://www4.cs.fau.de/Lehre/SS12/PS_KVBK/papers/readerswriters2.pdf
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T´ıtulo do Benchmark: 006 h2o

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 006 h2o é um programa que implementa uma simulação da formação de moléculas de água.
Para a formação de uma molécula de água precisamos de duas moléculas de hidrogênio e uma
de oxigênio. Assim este benchmark cria pontos de sincronização onde moléculas de oxigênio e
de hidrogênio esperam até estarem prontas para formar uma ou mais moléculas de água [1].

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar semáforos.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Main {numberOfWaterMolecules}

(i) {numberOfWaterMolecules}
Valor que identifica a quantidade de moléculas de água que serão formadas.

3.2. Sáıda
Indicação da formação de uma molécula de água, e qual molécula (oxigênio ou hidrogênio) foi a
última a entrar na composição.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde é formada uma moléculaa de água.

java Main 1

Output:
H2O - Oxygen
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa instanciado para formar uma molécula de água.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (3)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste não

LOC 113
Primitivas usadas semáforos

Quantidade de semáforos 3
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 4

Quantidade de arestas de sincronização 27
Quantidade de definições 43
Quantidade de c-usos 98
Quantidade de p-usos 2
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 38
Quantidade de associações p-usos 2
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 2857
Quantidade de associações s-p-usos 30

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. // Main
02. /*00*/ int oxygenCounter = 0;
03. /*00*/ int hydrogenCounter = 0;
04. /*01*/ semaphore mutex = 1;
05. /*02*/ semaphore hydroSem = 0;
06. /*03*/ semaphore oxySem = 0;
07. /*04*/ void Main(int numberOfWaterMolecules) {
08. /*04*/ int numOfOxygen = numberOfWaterMolecules;
09. /*04*/ int numOfHydrogen = numberOfWaterMolecules * 2;
10. /*04*/ thread_t hydrogen[numOfHydrogen];
11. /*04*/ thread_t oxygen[numOfOxygen];
12. /*04*/
13. /*05*/ for (int i = 0; i < numOfHydrogen; i++) {
14. /*06*/ create(&hydrogen[i], hydrogens);
15. /*07*/ }
16. /*07*/
17. /*08*/ for (int i = 0; i < numOfOxygen; i++) {
18. /*09*/ create(&oxygen[i], oxygens);
19. /*10*/ }

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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20. /*10*/
21. /*11*/ for (int i = 0; i < numOfReaders; i++) {
22. /*12*/ join(hydrogen[i]);
23. /*13*/ }
24. /*13*/
25. /*14*/ for (int i = 0; i < numOfWriters; i++) {
26. /*15*/ join(oxygen[i]);
27. /*16*/ }
28. /*17*/ }
29.
30. // Hydrogen
31. /*00*/ void hydrogens() {
32. /*01*/ down(&mutex);
33. /*02*/ hydrogenCounter++;
34. /*03*/ up(&hydroSem);
35. /*04*/ if (hydrogenCounter >= 2 && oxygenCounter >= 1) {
36. /*05*/ down(&hydroSem);
37. /*06*/ down(&hydroSem);
38. /*07*/ hydrogenCounter = hydrogenCounter - 2;
39. /*08*/ down(&oxySem);
40. /*09*/ oxygenCounter--;
41. /*10*/ print("H2O - Hydrogen");
42. /*11*/ }
43. /*12*/ up(&mutex);
44. /*13*/ }
45.
46. // Oxygen
47. /*00*/ void oxygens() {
48. /*01*/ down(&mutex);
49. /*02*/ oxygenCounter++;
50. /*03*/ up(&oxySem);
51. /*04*/ if (hydrogenCounter >= 2) {
52. /*05*/ down(&hydroSem);
53. /*06*/ down(&hydroSem);
54. /*07*/ hydrogenCounter = hydrogenCounter - 2;
55. /*08*/ down(&oxySem);
56. /*09*/ oxygenCounter--;
57. /*10*/ print("H2O - Oxygen");
58. /*11*/ }
59. /*12*/ up(&mutex);
60. /*13*/ }

184 APÊNDICE A. Documentação dos Benchmarks



Hydrogen1

Main

Hydrogen2

Oxygen

00

01

02

01

03

05

06

04

08

05

06 08

0700

00

09 11

10

00

12 14

13 15 17

16

02

03

04

05

11

06

07

08

09

10

12

13 01

02

03

04

05

11

06

07

08

09

10

12

13 01

02

03

04

11

07

09

10

12

13

Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas arestas de sincronização
executáveis são representadas.

[1] http://www.greenteapress.com/semaphores/downey05semaphores.pdf, pags 143-148.
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T´ıtulo do Benchmark: 007 cigarette smokers

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 007 cigarette smokers é um problema clássico que envolve quatro threads (além da thread
main): um controlador e três fumantes. Os fumantes esperam os ingredientes para fazer e fumar
o cigarro. Os ingredientes necessários para se fazer um cigarro são: o tabaco, o papel e o fósforo.
Cada thread fumante tem um dos ingredientes. O controlador escolhe dois dos ingredientes para
colocar na mesa e o fumante, que tem o ingrediente complementar, deve pegar os outros dois da
mesa, fazer e fumar o cigarro. Por exemplo, se o controlador colocar tabaco e fósforo na mesa,
o fumante com papel pega ambos ingredientes da mesa[1].

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar semáforos.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Main {choice1} {choice2}

(i) {choice1 e choice2}
Valores que identificam quais ingredientes serão colocados na mesa (0 para colocar tabaco,
1 para colocar papel e 2 para colocar fósforo na mesa).

3.2. Sáıda
Informação de qual thread pegou os ingredientes e fumou o cigarro.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução onde o fumante com fósforo fuma o cigarro.

java Main 0 1

Output:
The smoker with match smoke the cigarette!

4.2. Exemplo 2
Este exemplo mostra uma execução onde o fumante com papel fuma o cigarro.

java Main 0 2

Output:
The smoker with paper smoke the cigarette!

4.3. Exemplo 3
Este exemplo mostra uma execução onde o fumante com tabaco fuma o cigarro.

java Main 1 2

Output:
The smoker with tobacco smoke the cigarette!
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento não

Não determinismo não
Complexidade ciclomática (McCabe) média (19)

Padrão de comunicação todos-para-todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste sim

LOC 253
Primitivas usadas semáforos

Quantidade de semáforos 4
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 5

Quantidade de arestas de sincronização 18
Quantidade de definições 60
Quantidade de c-usos 80
Quantidade de p-usos 38
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 61
Quantidade de associações p-usos 161
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 2898
Quantidade de associações s-p-usos 1686

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. // Main
02. /*00*/ boolean isTobacco = false;
03. /*00*/ boolean isPaper = false;
04. /*00*/ boolean isMatch = false;
05. /*00*/ boolean status = false;
06. /*01*/ semaphore agentSemaphore = 2;
07. /*02*/ semaphore tobaccoSemaphore = 0;
08. /*03*/ semaphore paperSemaphore = 0;
09. /*04*/ semaphore matchSemaphore = 0;
10. /*05*/ void Main(int choice1, int choice2) {
11. /*05*/ thread_t cont;
12. /*05*/ thread_t s_match;
13. /*05*/ thread_t s_paper;
14. /*05*/ thread_t s_tobacco;
15. /*06*/ create(&cont, controller);
16. /*07*/ create(&s_match, smoker_with_match);
17. /*08*/ create(&s_paper, smoker_with_paper);
18. /*09*/ create(&s_tobacco, smoker_with_tobacco);
19. /*10*/ }

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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20.
21. // Controller
22. /*00*/ void controller() {
23. /*01*/ if (choice1 == 0 || choice2 == 0) {
24. /*02*/ // The controller puts tobacco on the table
25. /*02*/ down(&agentSemaphore);
26. /*03*/ if (isPaper) {
27. /*04*/ isPaper = false;
28. /*05*/ up(&matchSemaphore);
29. /*06*/ }
30. /*07*/ if (isMatch) {
31. /*08*/ isMatch = false;
32. /*09*/ up(&paperSemaphore);
33. /*10*/ }
34. /*11*/ if (!isPaper && !isMatch) {
35. /*12*/ isTobacco = true;
36. /*13*/ }
37. /*14*/ }
38. /*15*/ if (choice1 == 1 || choice2 == 1) {
39. /*16*/ // The controller puts paper on the table
40. /*16*/ down(&agentSemaphore);
41. /*17*/ if (isMatch) {
42. /*18*/ isMatch = false;
43. /*19*/ up(&tobaccoSemaphore);
44. /*20*/ }
45. /*21*/ if (isTobacco) {
46. /*22*/ isTobacco = false;
47. /*23*/ up(&matchSemaphore);
48. /*24*/ }
49. /*25*/ if (!isTobacco && !isMatch) {
50. /*26*/ isPaper = true;
51. /*27*/ }
52. /*28*/ }
53. /*29*/ if (choice1 == 2 || choice2 == 2) {
54. /*30*/ // The controller puts match on the table
55. /*30*/ down(&agentSemaphore);
56. /*31*/ if (isTobacco) {
57. /*32*/ isTobacco = false;
58. /*33*/ up(&paperSemaphore);
59. /*34*/ }
60. /*35*/ if (isPaper) {
61. /*36*/ isPaper = false;
62. /*37*/ up(&tobaccoSemaphore);
63. /*38*/ }
64. /*39*/ if (!isTobacco && !isPaper) {
65. /*40*/ isMatch = true;
66. /*41*/ }
67. /*42*/ }
68. /*46*/ }
69.
70. // Smoker_With_Match
71. /*00*/ void smoker_with_match() {
72. /*01*/ down(&matchSemaphore);
73. /*02*/ if (status == false) {
74. /*03*/ status = true;
75. /*04*/ sleep(50); //making the cigarrete
76. /*05*/ sleep(500); //smoking the cigarrete
77. /*06*/ print("The smoker with match smoke the cigarette!");
78. /*07*/ up(&paperSemaphore);
79. /*08*/ up(&tobaccoSemaphore);
80. /*09*/ }
81. /*10*/ }
82.
83. // Smoker_With_Paper
84. /*00*/ void smoker_with_paper() {
85. /*01*/ down(&paperSemaphore);
86. /*02*/ if (status == false) {
87. /*03*/ status = true;
88. /*04*/ sleep(50); //making the cigarrete
89. /*05*/ sleep(500); //smoking the cigarrete
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90. /*06*/ print("The smoker with paper smoke the cigarette!");
91. /*07*/ up(&matchSemaphore);
92. /*08*/ up(&tobaccoSemaphore);
93. /*09*/ }
94. /*10*/ }
95.
96. // Smoker_With_Tobacco
97. /*00*/ void smoker_with_tobacco() {
98. /*01*/ down(&tobaccoSemaphore);
99. /*02*/ if (status == false) {
100. /*03*/ status = true;
101. /*04*/ sleep(50); //making the cigarrete
102. /*05*/ sleep(500); //smoking the cigarrete
103. /*06*/ print("The smoker with tobacco smoke the cigarette!");
104. /*07*/ up(&matchSemaphore);
105. /*08*/ up(&paperSemaphore);
106. /*09*/ }
107. /*10*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado
no pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura algumas arestas de sincronização
executáveis são representadas.

[1]http://cse.yeditepe.edu.tr/~kserdaroglu/spring2015/cse331/labnotes/WEEK%205%20-%20SEMAPHORES/mysemaphoreexamplesMOE.pdf
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T´ıtulo do Benchmark: 008 hilzers barbershop

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 008 hilzers barbershop é um programa que implementa uma barbearia com duas cadeiras, dois
barbeiros, uma sala de espera, um sofá. Quando um barbeiro está livre um cliente que esteja no
sofá irá se sentar na cadeira do barbeiro liberando um assento no sofá, um cliente que esteja na
sala de espera poderá se sentar no sofá no lugar que ficou vago. Quando o corte de cabelo for
realizado o cliente efetua o pagamento e qualquer um dos barbeiros o recebe, mas devido existir
uma única caixa registradora, o pagamento é aceito de um cliente por vez [1].

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar o uso de semáforos binários e contadores.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Main {numberOfCustomers}

(i) {numberOfCustomers}
Número que identifica a quantidade de clientes.

3.2. Sáıda
Movimentação na barbearia.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde existem dois barbeiros e quatro clientes.

java Main 4

Output:
The customer 0 is entering in the Hilzer’s barbershop!
The customer 1 is entering in the Hilzer’s barbershop!
The customer 0 is sitting in the sofa!
The customer 1 is sitting in the sofa!
The customer 0 is sitting in the barber’s chair!
The customer 2 is entering in the Hilzer’s barbershop!
The customer 1 is sitting in the barber’s chair!
The customer 3 is entering in the Hilzer’s barbershop!
The barber 1 is cutting hair!
The customer 0 is getting hair cut!
The customer 1 is getting hair cut!
The barber 0 is cutting hair!
The customer 2 is sitting in the sofa!
The customer 3 is sitting in the sofa!
The customer 0 is paying!
The customer 1 is paying!
The barber 1 is receiving the payment!
The barber 0 is receiving the payment!
The customer 1 is leaving the Hilzer’s barbershop!
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The customer 0 is leaving the Hilzer’s barbershop!
The customer 2 is sitting in the barber’s chair!
The customer 3 is sitting in the barber’s chair!
The barber 1 is cutting hair!
The customer 2 is getting hair cut!
The barber 0 is cutting hair!
The customer 3 is getting hair cut!
The customer 2 is paying!
The customer 3 is paying!
The barber 1 is receiving the payment!
The barber 0 is receiving the payment!
The customer 2 is leaving the Hilzer’s barbershop!
The customer 3 is leaving the Hilzer’s barbershop!

5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento não

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (4)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste não

LOC 177
Primitivas usadas semáforos

Quantidade de semáforos 8
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 7

Quantidade de arestas de sincronização 208
Quantidade de definições 261
Quantidade de c-usos 374
Quantidade de p-usos 2
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 51
Quantidade de associações p-usos 2
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 77980
Quantidade de associações s-p-usos 448

6. Pseudocódigo &PCFG1

01. // Main

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.

192 APÊNDICE A. Documentação dos Benchmarks



02. /*00*/ semaphore mutex = 1;
03. /*01*/ semaphore standingRoom = 2;
04. /*02*/ semaphore sofa = 2;
05. /*03*/ semaphore chair = 2;
06. /*04*/ semaphore barber;
07. /*04*/ semaphore customer;
08. /*04*/ semaphore cash;
09. /*04*/ semaphore receipt;
10. /*04*/ int customersCounter = 0;
11. /*04*/ int leaveTheBarbershop = 0;
12. /*04*/ void Main(int numberOfCustomers) {
13. /*04*/ thread_t barbers[2];
14. /*04*/ thread_t customers[numberOfCustomers];
15. /*04*/
16. /*05*/ for (int i = 0; i < 2; i++) {
17. /*06*/ create(&barbers[i], barber, i);
18. /*07*/ }
19. /*08*/
20. /*08*/ for (int i = 0; i < numberOfCustomers; i++) {
21. /*09*/ create(&customers[i], customer, i);
22. /*10*/ }
23. /*11*/ }
24.
25. // Barbers
26. /*00*/ void barber(int id) {
27. /*01*/ while (true) {
28. /*02*/ sleep(100);
29. /*03*/ if (leaveTheBarbershop == numberOfCustomers) {
30. /*04*/ break;
31. /*05*/ }
32. /*06*/ down(&customer);
33. /*07*/ up(&barber);
34. /*08*/ print("The barber " + id + " is cutting hair!");
35. /*08*/ sleep(100);
36. /*09*/ down(&cash);
37. /*10*/ print("The barber " + id + " is receiving the payment!");
38. /*10*/ sleep(10);
39. /*11*/ up(&receipt);
40. /*12*/ }
41. /*13*/ }
42.
43. // Customers
44. /*00*/ void customer(int id) {
45. /*01*/ down(&mutex);
46. /*02*/ if (customersCounter == numberOfCustomers) {
47. /*03*/ up(&mutex);
48. /*04*/ print("The customer " + id + " is leaving the Hilzer’s barbershop!");
49. /*04*/ leaveTheBarbershop++;
50. /*04*/ sleep(10);
51. /*05*/ }
52. /*06*/ customersCounter++;
53. /*07*/ up(&mutex);
54. /*07*/
55. /*08*/ down(&standingRoom);
56. /*09*/ print("The customer " + id + " is entering in the Hilzer’s barbershop!");
57. /*09*/ sleep(150);
58. /*09*/
59. /*10*/ down(&sofa);
60. /*11*/ print("The customer " + id + " is sitting in the sofa!");
61. /*11*/ sleep(50);
62. /*12*/ up(&standingRoom);
63. /*12*/
64. /*13*/ down(&chair);
65. /*14*/ print("The customer " + id + " is sitting in the barber’s chair!");
66. /*14*/ sleep(100);
67. /*15*/ up(&sofa);
68. /*15*/
69. /*16*/ up(&customer);
70. /*17*/ down(&barber);
71. /*18*/ print("The customer " + id + " is getting hair cut!");
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72. /*18*/ sleep(100);
73. /*18*/
74. /*18*/ print("The customer " + id + " is paying!");
75. /*18*/ sleep(10);
76. /*19*/ up(&cash);
77. /*20*/ down(&receipt);
78. /*20*/
79. /*21*/ down(&mutex);
80. /*22*/ customersCounter--;
81. /*23*/ up(&mutex);
82. /*23*/
83. /*24*/ print("The customer " + id + " is leaving the Hilzer’s barbershop!");
84. /*24*/ leaveTheBarbershop++;
85. /*24*/ sleep(10);;
86. /*25*/ up(&chair);
87. /*26*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado
no pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas das arestas
de sincronização executáveis e uma instância da thread barbeiro e duas dos clientes são
representadas.

[1] William Stallings. Operating Systems: Internals and Design Principles. Prentice Hall, fourth edition, 2000.
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T´ıtulo do Benchmark: 009 matrix

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Paulo S´ergio Lopes de Souza

Contato: georgemd@icmc.usp.br, pssouza@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 009 matrix é um programa que implementa uma versão concorrente da multiplicação de
matrizes de ordem N usando N3 + N2 + 1 threads, sendo N3 a quantidade de threads
SecondSlave, N2 a quantidade de threads FirstSlave e mais a thread principal Matrix.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar arrays de semáforos.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Matrix {matrixOrder} {test}

(i) {matrixOrder}
Valor que identifica a ordem da matriz quadrada a ser utilizada como entrada.

(ii) {test}
Valor que identifica qual conjunto de semáforos será utilizado para a sincronização das th-
reads.

3.2. Sáıda
Resolução da multiplicação das matrizes.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde serão geradas duas matrizes de ordem 2 (matrizes
2x2), utilizando o primeiro conjunto de semáforos para a sincronização.

java Matrix 2 0

Output:
a[0][0]=1 a[0][1]=2 b[0][0]=1 b[0][1]=2
a[1][0]=1 a[1][1]=2 b[1][0]=1 b[1][1]=2

c[0][0]=3 c[0][1]=6
c[1][0]=3 c[1][1]=6
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento sim

Não determinismo não
Complexidade ciclomática (McCabe) média (9)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 228
Primitivas usadas semáforos

Quantidade de semáforos 12
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 13

Quantidade de arestas de sincronização 192
Quantidade de definições 554
Quantidade de c-usos 487
Quantidade de p-usos 26
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 239
Quantidade de associações p-usos 50
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 127488
Quantidade de associações s-p-usos 416

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Matrix
02. /*00*/ int a[order][order];
03. /*00*/ int b[order][order];
04. /*00*/ int c[order][order];
05. /*00*/ semaphore mutexCij_1[order * order];
06. /*00*/ semaphore mutexCij_2[order * order];
07. /*00*/ void Matrix(int order, int test) {
08. /*00*/ int i, row, col;
09. /*00*/
10. /*01*/ for (row = 0; row < order; row++) {
11. /*02*/ for (col = 0; col < order; col++) {
12. /*03*/ a[row][col] = col + 1;
13. /*03*/ b[row][col] = col + 1;
14. /*03*/ printf("a[%d][%d]=%d ", row, col, a[row][col]);
15. /*04*/ }
16. /*05*/ printf(" ");
17. /*05*/ for (col = 0; col < order; col++) {
18. /*06*/ print("b[%d][%d]=%d ", row, col, b[row][col]);
19. /*07*/ }

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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20. /*08*/ printf("\n");
21. /*09*/ }
22. /*09*/
23. /*10*/ for (row = 0; row < order; row++) {
24. /*11*/ for (col = 0; col < order; col++) {
25. /*12*/ if (test == 0) {
26. /*13*/ up(&mutexCij_1[(row * order + col)]);
27. /*13*/ } else {
28. /*14*/ up(&mutexCij_2[(row * order + col)]);
29. /*15*/ }
30. /*16*/ }
31. /*17*/ }
32. /*18*/
33. /*18*/ thread_t fstSlave[order * order];
34. /*18*/
35. /*18*/ for (row = 0; row < order; row++) {
36. /*19*/ for (col = 0; col < order; col++) {
37. /*20*/ if (test == 0) {
38. /*21*/ create(&fstSlave[(row * order + col)], FirstSlave, order,
39. /*21*/ a, b, c, row, 0, 0, col, mutexCij_1, row, col);
40. /*21*/ } else {
41. /*22*/ create(&fstSlave[(row * order + col)], FirstSlave, order,
42. /*22*/ a, b, c, row, 0, 0, col, mutexCij_2, row, col);
43. /*23*/ }
44. /*24*/ }
45. /*25*/ }
46. /*25*/
47. /*26*/ for (i = 0; i < (order * order); i++) {
48. /*27*/ join(fstSlave[i]);
49. /*28*/ }
50. /*28*/
51. /*29*/ for (row = 0; row < order; row++) {
52. /*30*/ for (col = 0; col < order; col++) {
53. /*31*/ print("c[%d][%d]=%d ", row, col, c[row][col]);
54. /*32*/ }
55. /*33*/ printf("\n");
56. /*34*/ }
57. /*35*/ }
58.
59. //FirstSlave
60. /*00*/ void FirstSlave(int order, int a[][], int b[][], int c[][],
60. /*00*/ int a_row, int a_col, int b_row, int b_col
61. /*00*/ semaphore[] mutexCij, int row, int col) {
62. /*00*/ a_row = row;
63. /*00*/ b_col = col;
64. /*00*/ c[row][col] = 0;
65. /*00*/ thread_t sndSlave[order];
66. /*01*/ for (int i = 0; i < order; i++) {
67. /*02*/ a_col = i;
68. /*02*/ b_row = i;
69. /*03*/ create(&sndSlave[i], SecondSlave, order, a, b, c,
70. /*03*/ a_row, a_col, b_row, b_col, mutexCij, row, col);
71. /*04*/ }
72. /*05*/
73. /*05*/ for (int i = 0; i < order; i++) {
74. /*06*/ join(sndSlave[i]);
75. /*07*/ }
76. /*08*/ }
77.
78. //SecondSlave
79. /*00*/ void SecondSlave(int order, int a[][], int b[][], int c[][],
79. /*00*/ int a_row, int a_col, int b_row, int b_col
79. /*00*/ semaphore[] mutexCij, int row, int col) {
81. /*00*/ int mult;
82. /*00*/ mult = a[a_row][a_col] * b[b_row][b_col];
83. /*01*/ down(&mutexCij[(row * order + col)]);
84. /*02*/ c[row][col] += mult;
85. /*03*/ up(&mutexCij[(row * order + col)]);
86. /*04*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Apenas algumas arestas de sincronização executáveis
são representadas. Quatro threads FirstSlaves, oito threads SecondSlaves, além da thread
Matrix são necessárias para a multiplicação de duas matrizes 2x2. Nesta Figura um número
reduzido de threads são representadas para facilitar o entendimento.
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T´ıtulo do Benchmark: 010 jacobi

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Paulo S´ergio Lopes de Souza

Contato: georgemd@icmc.usp.br, pssouza@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 010 jacobi é um programa que implementa o método de Jacobi usado para encontrar a solução
de um sistema linear aleatório. A quantidade de threads criadas depende da ordem da matriz
dada como entrada pelo usuário.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar arrays de semáforos.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Master {matrixOrder} {thread semaphore parameter} {master semaphore parameter}

(i) {matrixOrder}
Valor que identifica a ordem da matriz quadrada a ser utilizada como entrada.

(ii) {thread semaphore parameter}
Valor que identifica qual conjunto de semáforos será utilizado para a sincronização das
threads (1 para usar o primeiro conjunto de semáforos, qualquer outro valor para usar o
segundo conjunto de semáforos).

(iii) {master semaphore parameter}
Valor que identifica qual semáforo será utilizado para a sincronização do processo Master.
(1 para usar o primeiro semáforo, qualquer outro valor para usar o segundo semáforo)

3.2. Sáıda
Matrizes e resolução do sistema linear.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde é gerada uma matriz de ordem 2 (matrizes 2x2) para
a resolução do sistema linear, utilizando o primeiro conjunto de semáforos para a sincronização.

java Master 2 1 1

Output:
A[0][0]=3,00 A[0][1]=2,00 B[0]=6,00
A[1][0]=5,00 A[1][1]=6,00 B[1]=2,00

Applying x [*] in the row 1 of A[ 1 ][ * ], the result is: 2,016.
B[1] = 2,000
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento sim

Não determinismo não
Complexidade ciclomática (McCabe) alta (21)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 411
Primitivas usadas semáforos

Quantidade de semáforos 8
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 5

Quantidade de arestas de sincronização 532
Quantidade de definições 346
Quantidade de c-usos 962
Quantidade de p-usos 146
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 1068
Quantidade de associações p-usos 221
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 224728
Quantidade de associações s-p-usos 34072

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - Master
02. /*00*/ #define double precision 0.001;
03. /*00*/ int order;
04. /*00*/ int thread_sem_in;
05. /*00*/ int master_sem_in;
06. /*00*/ int synch_threads = 0;
07. /*00*/ boolean thread_continues = true;
08. /*00*/ double max_x = 0;
09. /*00*/ double max_dif = 0;
10. /*00*/ semaphore row_mutex[order];
11. /*00*/ semaphore mult_mutex[order];
12. /*00*/ semaphore sem_thread1[order][order];
13. /*00*/ semaphore sem_thread2[order][order];
14. /*00*/ semaphore master_sem1;
15. /*00*/ semaphore master_sem2;
16. /*01*/ semaphore continues_mutex = 1;
17. /*02*/ semaphore synch_threads_mutex = 1;
18. /*03*/ void Master(int order, int thread_sem_in, int master_sem_in) {
19. /*03*/ double mr = 1;

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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20. /*03*/ double sum = 0;
21. /*03*/ int synch[order];
22. /*03*/ double A[order][order];
23. /*03*/ double AStar[order][order];
24. /*03*/ double B[order];
25. /*03*/ double x[order];
26. /*03*/ double x_temp[order];
27. /*03*/ double dif[order];
28. /*03*/ double sumRow[order];
29. /*03*/
30. /*04*/ for (int i = 0; i < order; i++) {
31. /*05*/ up(&row_mutex[i]);
32. /*06*/ up(&mult_mutex[i]);
33. /*07*/ synch[i] = 0;
34. /*07*/ sumRow[i] = 0;
35. /*08*/ for (int j = 0; j < order; j++) {
36. /*09*/ if (thread_sem_in == 1) {
37. /*10*/ sem_thread1[i][j] = 0;
38. /*10*/ } else {
39. /*11*/ sem_thread2[i][j] = 0;
40. /*12*/ }
41. /*13*/ }
42. /*14*/ }
43. /*15*/
44. /*15*/ if (master_sem_in == 1) {
45. /*16*/ master_sem1 = 0;
46. /*16*/ } else {
47. /*17*/ master_sem2 = 0;
48. /*18*/ }
49. /*19*/
50. /*19*/ for (int i = 0; i < order; i++) {
51. /*20*/ sum = 0;
52. /*20*/ for (int j = 0; j < order; j++) {
53. /*21*/ if (i != j) {
54. /*22*/ while ((A[i][j] = rand() % 10) == 0);
55. /*23*/ }
56. /*24*/ sum += A[i][j];
57. /*25*/ }
58. /*26*/ A[i][i] = ++sum;
59. /*27*/ while ((B[i] = rand() % 10) == 0);
60. /*28*/ }
61. /*29*/
62. /*29*/ thread_t thread_handle[order * order];
63. /*29*/
64. /*30*/ for (int i = 0; i < (order * order); i++) {
65. /*31*/ int I = (int) i / order;
66. /*31*/ int J = i - order * I;
67. /*32*/ create(&thread_handle[i], Slave, i, I, J, A, B,
68. /*32*/ AStar, x, x_temp, sumRow, synch, dif);
69. /*33*/ }
70. /*34*/
71. /*34*/ for (int i = 0; i < order; i++) {
72. /*35*/ if (master_sem_in == 1) {
73. /*36*/ down(&master_sem1);
74. /*36*/ } else {
75. /*37*/ down(&master_sem2);
76. /*38*/ }
77. /*39*/ }
78. /*40*/
79. /*40*/ if (!thread_continues) {
80. /*41*/ print("The system does not converge.\n");
81. /*41*/ return;
82. /*42*/ }
83. /*43*/
84. /*43*/ while (true) {
85. /*44*/ max_dif = 0;
86. /*44*/ max_x = 0;
87. /*45*/ for (int i = 0; i < order; i++) {
88. /*46*/ for (int j = 0; j < order; j++) {
89. /*47*/ if (i != j) {

202 APÊNDICE A. Documentação dos Benchmarks



90. /*48*/ if (thread_sem_in == 1) {
91. /*49*/ up(&sem_thread1[i][j]);
92. /*49*/ } else {
93. /*50*/ up(&sem_thread2[i][j]);
94. /*51*/ }
95. /*52*/ }
96. /*53*/ }
97. /*54*/ }
98. /*55*/
99. /*55*/ // finish
100. /*55*/ if (!thread_continues) {
101. /*56*/ break;
102. /*57*/ }
103. /*58*/
104. /*58*/ if (master_sem_in == 1) {
105. /*59*/ down(&master_sem1);
106. /*59*/ } else {
107. /*60*/ down(&master_sem2);
108. /*61*/ }
109. /*62*/ mr = max_dif / max_x;
110. /*62*/
111. /*62*/ if (mr <= precision) {
112. /*63*/ thread_continues = false;
113. /*64*/ }
114. /*65*/ }// end while
115. /*66*/
116. /*66*/ for (int i = 0; i < (order * order); i++) {
117. /*67*/ join(thread_handle[i]);
118. /*68*/ }
119. /*69*/
120. /*69*/ for (int i = 0; i < order; i++) {
121. /*70*/ for (int j = 0; j < order; j++) {
122. /*71*/ printf("A[%d][%d]=%.2f ", i, j, A[i][j]);
123. /*72*/ }
124. /*73*/ printf(" B[%d]=%.2f \n", i, B[i]);
125. /*74*/ }
126. /*75*/
127. /*75*/ int i = rand() % order;
128. /*75*/ sum = 0;
129. /*76*/ for (int j = 0; j < order; j++) {
130. /*77*/ sum += (A[i][j] * x[j]);
131. /*78*/ }
132. /*79*/
133. /*79*/ printf("\nApplying x [*] in the row %d of A[ %d ][ * ],
134. /*79*/ + the result is: %.3f. \nB[%d] = %.3f \n", i, i, sum, i, B[i]);
135. /*80*/ }// end Master
136.
137. //Slave
138. /*00*/ void Slave(int p, int I, int J, double A[][], double B[],
139. /*00*/ double AStar[][], double x[], double x_temp[],
140. /*00*/ double sumRow[], int synch[], double dif[]) {
141. /*01*/ if (I != J) {
142. /*02*/ AStar[I][J] = A[I][J] / A[I][I];
143. /*02*/
144. /*03*/ down(&row_mutex[I]);
145. /*04*/ sumRow[I] += (double) fabs((double) AStar[I][J]);
146. /*04*/ synch[I]++;
147. /*05*/ if (synch[I] == (order - 1)) {
148. /*06*/ if (thread_sem_in == 1) {
149. /*07*/ up(&sem_thread1[I][I]);
150. /*07*/ } else {
151. /*08*/ up(&sem_thread2[I][I]);
152. /*09*/ }
153. /*10*/ synch[I] = 0;
154. /*11*/ }
155. /*12*/ up(&row_mutex[I]);
156. /*12*/
157. /*13*/ while (true) {
158. /*14*/ if (thread_sem_in == 1) {
159. /*15*/ down(&sem_thread1[I][J]);
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160. /*15*/ } else {
161. /*16*/ down(&sem_thread2[I][J]);
162. /*17*/ }
163. /*18*/
164. /*18*/ if (!thread_continues) {
165. /*19*/ if (thread_sem_in == 1) {
166. /*20*/ up(&sem_thread1[I][I]);
167. /*20*/ } else {
168. /*21*/ up(&sem_thread2[I][I]);
169. /*22*/ }
170. /*23*/ return;
171. /*24*/ }
172. /*25*/
173. /*25*/ double mult = AStar[I][J] * x[J];
174. /*25*/
175. /*26*/ down(&mult_mutex[I]);
176. /*27*/ sumRow[I] = sumRow[I] + mult;
177. /*28*/ up(&mult_mutex[I]);
178. /*29*/
179. /*29*/ down(&row_mutex[I]);
180. /*30*/ synch[I]++;
181. /*30*/ if (synch[I] == (order - 1)) {
182. /*31*/ if (thread_sem_in == 1) {
183. /*32*/ up(&sem_thread1[I][I]);
184. /*32*/ } else {
185. /*33*/ up(&sem_thread2[I][I]);
186. /*34*/ }
187. /*35*/ synch[I] = 0;
188. /*36*/ }
189. /*37*/ up(&row_mutex[I]);
190. /*38*/ } // end while
191. /*39*/ } else {
192. /*40*/ x_temp[I] = x[I] = AStar[I][I] = B[I] / A[I][I];
193. /*40*/
194. /*40*/ if (thread_sem_in == 1) {
195. /*41*/ down(&sem_thread1[I][I]);
196. /*41*/ } else {
197. /*42*/ down(&sem_thread2[I][I]);
198. /*43*/ }
199. /*44*/
200. /*44*/ if (!thread_continues) {
201. /*45*/ // finalizing diagonal thread
202. /*45*/ return;
203. /*46*/ }
204. /*47*/
205. /*47*/ down(&continues_mutex);
206. /*48*/ if (sumRow[I] >= 1) {
207. /*49*/ // the system does not converge
208. /*49*/ thread_continues = false;
209. /*50*/ }
210. /*51*/ sumRow[I] = 0;
211. /*52*/ up(&continues_mutex);
212. /*53*/
213. /*53*/ if (master_sem_in == 1) {
214. /*54*/ up(&master_sem1);
215. /*54*/ } else {
216. /*55*/ up(&master_sem2);
217. /*56*/ }
218. /*57*/
219. /*57*/ while (true) {
220. /*58*/ if (thread_sem_in == 1) {
221. /*59*/ down(&sem_thread1[I][I]);
222. /*59*/ } else {
223. /*60*/ down(&sem_thread2[I][I]);
224. /*61*/ }
225. /*62*/
226. /*62*/ if (!thread_continues) {
227. /*63*/ // finalizing diagonal thread
228. /*63*/ break;
229. /*64*/ }
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230. /*64*/
231. /*64*/ x_temp[I] = AStar[I][I] - sumRow[I];
232. /*64*/ dif[I] = fabs((x_temp[I] - x[I]));
233. /*64*/
234. /*65*/ down(&continues_mutex);
235. /*66*/ if (dif[I] > max_dif) {
236. /*67*/ max_dif = dif[I];
237. /*68*/ }
238. /*69*/
239. /*69*/ if (fabs(x_temp[I]) > max_x) {
240. /*70*/ max_x = fabs(x_temp[I]);
241. /*71*/ }
242. /*72*/
243. /*72*/ sumRow[I] = 0;
244. /*72*/ x[I] = x_temp[I];
245. /*73*/ up(&continues_mutex);
246. /*73*/
247. /*74*/ down(&synch_threads_mutex);
248. /*75*/ synch_threads++;
249. /*75*/ if (synch_threads == order) {
250. /*76*/ if (master_sem_in == 1) {
251. /*77*/ up(&master_sem1);
252. /*77*/ } else {
253. /*78*/ up(&master_sem2);
254. /*79*/ }
255. /*80*/ synch_threads = 0;
256. /*81*/ }
257. /*82*/ up(&synch_threads_mutex);
258. /*83*/ }
259. /*84*/ return;
260. /*85*/ }
261. /*86*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas arestas de sincronização
executáveis são representadas. Este programa funciona com quatro processos Slaves, caso a
ordem da matriz de entrada for dois, porém optou-se por representar apenas dois processos
Slaves neste grafo.
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T´ıtulo do Benchmark: 011 roller coaster

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Paulo S´ergio Lopes de Souza

Contato: georgemd@icmc.usp.br, pssouza@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O programa 011 roller coaster implementa uma montanha-russa que possui um carro com N
lugares em um parque que possui X passageiros a espera de diversão. Os passageiros podem dar
uma ou mais voltas na montanha-russa. Após dar um volta na montanha-russa, cada passageiro
circula pelo parque por um instante de tempo e depois retorna à montanha para mais uma volta,
se este for o caso. Considera-se que N < X e que o carro só pode partir se estiver cheio [1, 2].

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar semáforos binários e contadores.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Main {amountOfPassengers} {carSize} {maxTurns}

(i) {amountOfPassengers}
Valor que identifica a quantidade total de passageiros que estão no parque.

(ii) {carSize}
Valor que identifica a quantidade de assentos do carro.

(iii) {maxTurns}
Valor que identifica a quantidade de voltas que cada passageiro quer dar na montanha-russa.

3.2. Sáıda
Informações das voltas dadas.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde quatro passageiros querem dar uma volta cada um em
uma montanha-russa que tem um carro com capacidade para levar dois passageiros por vez.

java Main 4 2 1

Output:
Car is alive!
Passenger 0 is alive!
Passenger 2 is alive!
Passenger 3 is alive!
Passenger 1 is alive!
The adventure number 1 begins with 2 passenger(s)!
There is(are) 4 passenger(s) at the park.
Passenger 2 get in. Turn 0.
Passenger 0 get in. Turn 0.
Passenger 2 get out. Turn 0.
Passenger 0 get out. Turn 0.
Passenger 3 get in. Turn 0.
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The adventure number 2 begins with 2 passenger(s)!
There is(are) 2 passenger(s) at the park.
Passenger 1 get in. Turn 0.
Passenger 3 get out. Turn 0.
Passenger 1 get out. Turn 0.
Car says goodbye after 2 trips done!

5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma memória compartilhada
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (8)

Padrão de comunicação todos para todos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste não

LOC 153
Primitivas usadas semáforo

Quantidade de semáforos 6
Quantidade de processos 1
Quantidade de threads 6

Quantidade de arestas de sincronização 70
Quantidade de definições 187
Quantidade de c-usos 280
Quantidade de p-usos 26
Quantidade de m-usos 0

Quantidade de associações c-usos 198
Quantidade de associações p-usos 40
Quantidade de associações m-usos 0

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 0
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 42604
Quantidade de associações s-p-usos 3998

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main
02. /*00*/ int trips = 0;
03. /*00*/ int carSize = 0;
04. /*00*/ int maxTurns = 1;
05. /*00*/ semaphore mutex = 1; // protect critical region
06. /*00*/ semaphore endLap = 0; // passenger waiting end of a lap
07. /*00*/ semaphore endLapAck = 0; // passenger tell car that he/she is out of the car
08. /*00*/ semaphore waitingForPassengers = 0; // car will wait passengers in this semaphore
09. /*00*/ semaphore waitingForTheCar = 0; // car tell passengers that it has just arrived

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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10. /*00*/ int passengersHavingFun = 0;
11. /*00*/ void Main(int amountOfPassengers, int carSize, int maxTurns) {
12. /*00*/ passengersHavingFun = amountOfPassengers;
13. /*01*/ semaphore carEmpty = carSize;
14. /*02*/ create(&car, Car);
15. /*03*/ thread_t passengers[amountOfPassengers];
16. /*03*/
17. /*03*/ for (int i = 0; i < amountOfPassengers; i++) {
18. /*04*/ create(&passengers[i], Passenger, i, carEmpty);
19. /*05*/ }
20. /*06*/
21. /*06*/ for (int i = 0; i < amountOfPassengers; i++) {
22. /*07*/ join(passengers[i]);
23. /*08*/ }
24. /*09*/ join(car);
25. /*10*/ printf("Car says goodbye after %d trips done! \n", trips);
26. /*10*/ }
27.
28. //Car
29. /*00*/ void Car() {
30. /*00*/ boolean stay = true;
31. /*00*/ int passengersInTheCar = 0;
32. /*00*/ print("Car is alive!\n");
33. /*01*/ do {
34. /*02*/ for (int i = 0; i < carSize; i++) {
35. /*03*/ up(&waitingForTheCar);
36. /*04*/ }
37. /*05*/
38. /*05*/ while (passengersInTheCar < carSize) {
39. /*06*/ down(&waitingForPassengers);
40. /*07*/ passengersInTheCar++;
41. /*08*/ }
42. /*09*/ trips++;
43. /*09*/
44. /*09*/ printf("The adventure number %d begins with %d passenger(s)! "
45. /*09*/ + "There is(are) %d passenger(s) at the park.\n", trips,
46. /*09*/ passengersInTheCar, passengersHavingFun);
47. /*09*/
48. /*10*/ sleep(1000); // having a funny and crazy trip...
49. /*10*/ // waiting car be empty out
50. /*11*/ while (passengersInTheCar > 0) {
51. /*12*/ up(&endLap);
52. /*13*/ down(&endLapAck);
53. /*14*/ passengersInTheCar--;
54. /*15*/ }
55. /*15*/
56. /*16*/ down(&mutex);
57. /*17*/ if (passengersHavingFun == 0) {
58. /*18*/ stay = false; // Yes! I am going out!
59. /*19*/ } else if (passengersHavingFun < carSize) {
60. /*20*/ carSize = passengersHavingFun;
61. /*21*/ }
62. /*22*/ up(&mutex);
63. /*23*/ } while (stay);
64. /*24*/ }
65.
66. //Passengers
67. /*00*/ void Passenger(int passengerId, semaphore carEmpty) {
68. /*00*/ int turns = 0;
69. /*00*/ printf("Passenger %d is alive! \n", passengerId);
70. /*01*/ while (turns < maxTurns) {
71. /*02*/ down(&waitingForTheCar);
72. /*03*/ down(&carEmpty);
73. /*04*/ up(&waitingForPassengers);
74. /*05*/ printf("Passenger %d get in. Turn %d. \n", passengerId, turns);
75. /*05*/ down(&endLap);
76. /*06*/ printf("Passenger %d get out. Turn %d. \n", passengerId, turns);
77. /*06*/ turns++;
78. /*07*/ if (turns == maxTurns) {
79. /*08*/ down(&mutex);
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80. /*09*/ passengersHavingFun--;
81. /*10*/ up(&mutex);
82. /*11*/ }
83. /*12*/ up(&carEmpty);
84. /*13*/ up(&endLapAck);
85. /*14*/ sleep(1000); // walking in the park. I will be back soon!
86. /*15*/ }
87. /*16*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas arestas de sincronização
executáveis são representadas. Optou-se por representar apenas uma thread passageiro para
facilitar a vizualização das arestas de sincronização.

[1] Principles of Concurrent and Distributed Programming - M. Ben-Ari, Addison-Wesley, 2006.

[2] https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbnNpbm9tYXVyaWNpb3xneDo2MWRjMWU4OTA3ODllZGRm
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T´ıtulo do Benchmark: 001 master slave

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 001 master slave é um programa mestre-escravo onde o processo mestre desencadeia um
pedido, e dois escravos o responde. Esta comunicação é executada duas vezes e acontece da
seguinte forma: o processo mestre inicializa a comunicação enviando um token com o valor 2
para o processo escravo 1 usando um send bloqueante, e em seguida espera por uma resposta em
um receive também bloqueante. Ao receber essa resposta o valor é incrementado em uma unidade
e este padrão de comunicação é executado outra vez. O processo escravo 1 cria uma thread e um
objeto compartilhado. O escravo 1 espera pela chegada de um token vindo do processo mestre
em um receive bloqueante. Ao receber, ele atribui o valor recebido à variável compartilhada
e incrementa essa variável em uma unidade. Essa variável compartilhada é protegida por um
semáforo binário e neste momento uma permissão é adicionada ao semáforo, o que permite a
thread acessar a variável compartilhada e enviar o valor para o processo mestre, finalizando uma
das duas iterações. Para a segunda iteração o processo descrito se repete.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar ambos os paradigmas de comunicação e sincronização (passagem de
mensagem e memória compartilhada), considerar o uso de primitivas send e receive bloqueantes
e semáforo binário, além de eventos de comunicação (primitivas send, receive e semáforo dentro
de estrutura de repetição).

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
Sem parâmetros de entrada.

3.2. Sáıda
Valores do token ao decorrer da comunicação.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Exemplo de uma execução do benchmark.

java Slave1
java Master

Output:
// Master
Sent token = 2
Received token = 4
Sent token = 4
Received token = 6

// Slave1
Received token = 2
Incremented token = 3
Sent token 3
Received token = 4
Incremented token = 5
Sent token 5
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma ambos
Visão de evento sim

Não determinismo não
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (4)

Padrão de comunicação mestre-escravo
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 102

Primitivas usadas
semáforo

send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de semáforos 1
Quantidade de send bloqueante 2
Quantidade de receive bloqueante 2

Quantidade de processos 2
Quantidade de threads 3

Quantidade de arestas de sincronização 4
Quantidade de definições 84
Quantidade de c-usos 93
Quantidade de p-usos 6
Quantidade de m-usos 2

Quantidade de associações c-usos 82
Quantidade de associações p-usos 12
Quantidade de associações m-usos 2

Quantidade de associações intra-m-c-usos 6
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 6
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 1172
Quantidade de associações s-p-usos 90

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. // Main - Master
02. /*00*/ void Master() {
03. /*00*/ int p1t0; //Slave1 process
04. /*00*/ int token = 2;
05. /*00*/ int iter = 2;
06. /*00*/ getAddress(&p1t0);
07. /*01*/ while (iter > 0) {
08. /*02*/ send(&token, 1, p1t0);
09. /*03*/ print("Sent token = " + token + "\n");
10. /*04*/ receive(&token, 1, p1t0);
11. /*05*/ token++;
12. /*05*/ print("Recv token = " + token + "\n");
13. /*05*/ iter--;

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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14. /*06*/ }
15. /*07*/ }
16.
17. // Main - Slave1
18. /*00*/ int shared = 2; //shared variable
19. /*00*/ semaphore sem = 0;
20. /*00*/ void Slave1() {
21. /*00*/ int p0t0; //Master process
22. /*00*/ getAddress(&p0t0);
22. /*00*/ thread_t thread2;
23. /*01*/ create(&thread2, slave2, sem, shared);
24. /*02*/ int iter = 2;
25. /*02*/ while (iter > 0) {
26. /*03*/ sleep(1000);
27. /*04*/ receive(&shared, 1, p0t0);
28. /*05*/ print("Recv token = " + shared);
29. /*05*/ shared++;
30. /*05*/ print("Inc token = " + shared);
31. /*06*/ up(&sem);
32. /*07*/ iter--;
33. /*08*/ }
34. /*09*/ consumer.join();
35. /*10*/ }
36.
37. // Slave2
38. /*00*/ void slave2() {
39. /*00*/ int p0t0; //Master process
40. /*00*/ getAddress(&p0t0);
41. /*00*/ int iter = 2;
42. /*01*/ while (iter > 0) {
43. /*02*/ down(&sem);
44. /*03*/ send(&shared, 1, p0t0);
45. /*04*/ print("Sent token " + shared);
46. /*04*/ iter--;
47. /*05*/ }
48. /*06*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas as arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 002 prime server

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 002 prime server é um benchmark numérico que realiza uma operação de soma acumulativa
considerando números primos e números pseudo-aleatórios (gerados nos processos clientes a
partir do seu id).

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar ambos os paradigmas de comunicação e sincronização (passagem de
mensagem e memória compartilhada), considerar o uso de primitivas send e receive bloqueantes
e semáforos binário e não binários, além de eventos de comunicação (primitivas send, receive e
semáforos dentro de estrutura de repetição).

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java Server
java Client {processId}

(i) {processId}
Número que identifica o processo cliente (1 ou 2 ou 3).

3.2. Sáıda
Resultado da soma acumulativa.

4. Modo de execução
4.1. Exemplo
Exemplo de uma execução do benchmark.

java Server
java Client 1
java Client 2
java Client 3

Output:
SUM: 22
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma ambos
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (5)

Padrão de comunicação mestre-escravo
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação alta

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 173

Primitivas usadas
semáforo

send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de semáforos 3
Quantidade de send bloqueante 3
Quantidade de receive bloqueante 1

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 7

Quantidade de arestas de sincronização 79
Quantidade de definições 128
Quantidade de c-usos 209
Quantidade de p-usos 26
Quantidade de m-usos 3

Quantidade de associações c-usos 166
Quantidade de associações p-usos 42
Quantidade de associações m-usos 3

Quantidade de associações intra-m-c-usos 0
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 15
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 7875
Quantidade de associações s-p-usos 1032

6. Pseudocódigo & PCFG1

//Main - Server
/*00*/ #define int BUFFER_SIZE = 5;
/*00*/ #define int MESSAGE_AMOUNT = 2;
/*00*/ #define int CLIENTS = 3;
/*00*/ #define int WORKER_AMOUNT = 3;
/*00*/ int sum = 0;
/*00*/ int consumed = 0;
/*00*/ Queue<int> primes;
/*00*/ List<int> requests;
/*00*/ semaphore full;
/*01*/ semaphore empty = 5;
/*02*/ semaphore mutex = 1;

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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/*03*/ void Server() {
/*03*/ int number, totalToProduce;
/*03*/ primes.push(2); // add first prime number in the queue
/*03*/ int number = 3; // second prime number
/*04*/ do {
/*05*/ boolean isPrime = true;
/*06*/ while (primes.hasNext()) {
/*07*/ int prime = primes.next();
/*08*/ if (number % prime == 0) {
/*09*/ isPrime = false;
/*09*/ break;
/*10*/ }
/*11*/ }
/*12*/ if (isPrime) {
/*13*/ index++;
/*13*/ primes.push(number);
/*14*/ }
/*15*/ number++;
/*16*/ } while (primes.size() < quantity);
/*17*/ thread_t workers[WORKER_AMOUNT];
/*18*/ for (int i = 0; i < WORKER_AMOUNT; i++) {
/*19*/ create(&workers[i], worker, i);
/*20*/ }
/*21*/ totalToProduce = MESSAGE_AMOUNT * CLIENTS;
/*22*/ for (int i = 0; i < totalToProduce; i++) {
/*23*/ receive(&rcvd, 1, *);
/*24*/ down(&empty);
/*25*/ down(&mutex);
/*26*/ requests.push_back(rcvd);
/*27*/ up(&mutex);
/*28*/ up(&full);
/*29*/ }
/*30*/ up(&full)
/*31*/ up(&full)
/*32*/ up(&full)
/*33*/ for (int i = 0; i < WORKER_AMOUNT; i++) {
/*34*/ join(&workers[i]);
/*35*/ }
/*36*/ print("SUM: " + sum);
/*37*/ }

//Worker
/*00*/ void worker() {
/*00*/ int primeNumber, itemsToProduce, number;
/*01*/ down(&mutex);
/*02*/ primeNumber = primes.pop();
/*03*/ up(&mutex);
/*04*/ itemsToProduce = MESSAGE_AMOUNT * CLIENTS;
/*04*/ boolean done = false;
/*05*/ do {
/*06*/ down(&full);
/*07*/ down(&mutex);
/*08*/ if (consumed < itemsToProduce) {
/*09*/ number = requests.remove(0);
/*09*/ sum = sum + number * primeNumber;
/*09*/ consumed++;
/*09*/ } else {
/*10*/ done = true;
/*11*/ }
/*12*/ up(&mutex);
/*13*/ up(&empty);
/*14*/ } while (!done);
/*15*/ }

//Main - Client
/*00*/ void Client(int pid) {
/*00*/ int msg;
/*00*/ int load[2];
/*00*/ int p0t0; // Server id
/*00*/ getAddress(&p0t0); // Server address
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/*01*/ for (int i = 0; i < MESSAGE_AMOUNT; i++) {
/*02*/ load[i] = i * pid;
/*03*/ }
/*04*/ for (int i = 0; i < MESSAGE_AMOUNT; i++) {
/*05*/ msg = load[i];
/*06*/ send(&msg, 1, p0t0);
/*07*/ }
/*08*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas arestas de sincronização
executáveis são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 003 token ring file

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 003 token ring file é um programa que simula uma topologia token ring que pode ser
percorrida no sentido horário ou anti-horário e que apresenta um processo mestre e uma
quantidade variável de processos escravos (instanciados pelo usuário). Cada processo (mestre
ou escravo) faz um incremento no token que começa com o valor dois. Cada processo
escravo cria três threads que podem fazer operações de incremento ou multiplicação na variável
compartilhada. A variável compartilhada é protegida por um semáforo binário. O processo
mestre faz sua comunicação com os processos escravos através de primitivas send e receive não
bloqueantes, por sua vez, os processos escravos comunicam-se por send e receive bloqueantes.
A comunicação ocorre na topologia até que o valor final da variável compartilhada seja entregue
ao processo mestre que exibe o resultado.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar ambos os paradigmas de comunicação e sincronização (passagem de
mensagem e memória compartilhada), considerar o uso de primitivas send e receive bloqueantes
e não bloqueantes, semáforo binário, além de eventos de comunicação (primitiva receive não
bloqueantes dentro de estrutura de repetição).

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java TokenRingMaster {operation} {direction} {amountOfProcesses}
java TokenRingSlave {processId} {operation} {direction} {amountOfProcesses}

(i) {processId}
Número que identifica o processo.

(ii) {operation}
Variável que armazena a operação a ser realizada no token (0 incremento, 1 multiplicação).

(iii) {direction}
Variável que armazena a direção do envio do token (0 horário, 1 anti-horário).

(iv) {amountOfProcesses}
Variável que armazena o total de processos instanciados (Slaves + Master).

3.2. Sáıda
Valor do token ao final da comunicação.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde são criados dois processos escravos e um mestre e a
variável compartilhada é incrementado e enviada para os demais processos no sentido horário
pela topologia.

java TokenRingSlave 1 0 0 3
java TokenRingSlave 2 0 0 3
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java TokenRingMaster 0 0 3

Output:
Result = 11

5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma ambos
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (9)

Padrão de comunicação entre vizinhos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 246

Primitivas usadas

semáforo
send bloqueante
receive bloqueante
send não bloqueante
receive não bloqueante

Quantidade de semáforos 2
Quantidade de send bloqueante 4
Quantidade de receive bloqueante 2
Quantidade de send não bloqueante 2
Quantidade de receive não bloqueante 1

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 13

Quantidade de arestas de sincronização 96
Quantidade de definições 184
Quantidade de c-usos 270
Quantidade de p-usos 72
Quantidade de m-usos 8

Quantidade de associações c-usos 179
Quantidade de associações p-usos 80
Quantidade de associações m-usos 6

Quantidade de associações intra-m-c-usos 34
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 68
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 5016
Quantidade de associações s-p-usos 1584

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. // Main - TokenRingMaster

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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02. /*00*/ void TokenRingMaster(int op, int dir, int amountOfProc) {
03. /*00*/ int clockwiseNeighbor;
04. /*00*/ int counterclockwiseNeighbor;
05. /*00*/ int rcvBuf;
06. /*00*/ int token = 2;
07. /*00*/ int afterProc, beforeProc;
08. /*00*/ afterProc = 1;
09. /*00*/ beforeProc = amountOfProc - 1;
10. /*00*/ clockwiseNeighbor = getAddress(afterProc);
11. /*00*/ counterclockwiseNeighbor = getAddress(beforeProc);
12. /*00*/
13. /*01*/ if (dir == 0) {
14. /*02*/ nsend(&token, 1, clockwiseNeighbor);
15. /*03*/ } else if (dir == 1) {
16. /*04*/ nsend(&token, 1, counterclockwiseNeighbor);
17. /*05*/ }
18. /*05*/
19. /*05*/ Address srcAddr = null;
20. /*06*/ do {
21. /*07*/ srcAddr = nreceive(&rcvBuf, 1, *);
22. /*08*/ if (srcAddr != null) {
23. /*09*/ token = rcvBuf;
24. /*10*/ }
25. /*11*/ } while (srcAddr == null);
26. /*11*/
27. /*12*/ if (op == 0) {
28. /*13*/ token++;
29. /*14*/ } else if (op == 1) {
30. /*15*/ token = token * 2;
31. /*16*/ }
32. /*17*/ print("\nResult = " + token);
33. /*17*/ }
34.
35. // Main - TokenRingSlave
36. /*00*/ int shared;
37. /*01*/ semaphore tokenToProd = 1;
38. /*02*/ void TokenRingSlave(int pid, int op, int dir, int amountOfProc) {
39. /*02*/ int clockwiseNeighbor;
40. /*02*/ int counterclockwiseNeighbor;
41. /*02*/ int afterProc, beforeProc;
42. /*02*/ afterProc = (pid + amountOfProc + 1) % amountOfProc;
43. /*02*/ beforeProc = (pid + amountOfProc - 1) % amountOfProc;
44. /*02*/ clockwiseNeighbor = getAddress(afterProc);
45. /*02*/ counterclockwiseNeighbor = getAddress(beforeProc);
46. /*02*/
47. /*03*/ receive(&shared, 1, *);
48. /*03*/
49. /*04*/ if (op == 0) {
50. /*05*/ shared++;
51. /*06*/ } else if (op == 1) {
52. /*07*/ shared = shared * 2;
53. /*08*/ }
54. /*08*/
55. /*09*/ thread_t prod[3];
56. /*09*/ for (int i = 0; i < 3; i++) {
57. /*10*/ create(&prod[i], producer, op);
58. /*11*/ }
59. /*11*/
60. /*12*/ for (int i = 0; i < 3; i++) {
61. /*13*/ join(prod[i]);
62. /*14*/ }
63. /*14*/
64. /*15*/ if (dir == 0) {
65. /*16*/ destination = clockwiseNeighbor;
66. /*17*/ } else if (dir == 1){
67. /*18*/ destination = counterclockwiseNeighbor;
68. /*19*/ }
69. /*19*/
70. /*20*/ if (dir == 0) {
71. /*21*/ send(&shared, 1, destination); // by the clockwise socket
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72. /*22*/ } else if (dir == 1) {
73. /*23*/ send(&shared, 1, destination); // by the counterclockwise socket
74. /*24*/ }
75. /*25*/ }
76.
77. // Producer
78. /*00*/ void producer(int op) {
79. /*01*/ if (op == 0) {
80. /*02*/ down(&tokenToProd);
81. /*03*/ shared++;
82. /*04*/ up(&tokenToProd);
83. /*05*/ }
84. /*06*/ if (op == 1) {
85. /*07*/ down(&tokenToProd);
86. /*08*/ shared = shared * 2;
87. /*09*/ up(&tokenToProd);
88. /*10*/ }
89. /*11*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Para facilitar a visualização apenas algumas arestas de
sincronização executáveis e uma instância do processo TokenRingSlave foram representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 004 token ring broadcast

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O programa 004 token ring broadcast simula uma topologia token ring que pode ser percorrida
no sentido horário ou anti-horário e que apresenta um processo mestre e uma quantidade
variável de processos escravos (instanciados pelo usuário). Cada processo faz um incremento ou
multiplicação no token que começa com o valor dois. Cada processo escravo cria duas threads
que podem também fazer operações de incremento ou multiplicação na variável compartilhada
que é protegida por um semáforo. A variável compartilhada recebe o valor atual do token, ou
seja, o valor que o token apresenta quando chega ao processo.

O processo mestre faz sua comunicação através de primitivas send e receive não bloqueantes
e os escravos por send e receive bloqueantes. Os processos escravos fazem uso de barreiras
para sincronização das threads. Após o token passar por todos processos e threads, o processo
mestre envia o resultado final para todos os escravos usando uma primitiva send de comunicação
coletiva. Os escravos recebem este valor em uma primitiva receive de comunicação coletiva.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar ambos os paradigmas de comunicação e sincronização, considerar o
uso de primitivas send e receive bloqueantes e não bloqueantes, send e receive de comunicação
coletiva, semáforo binário e barreira, além de eventos de comunicação (primitivas send e receive
não bloqueantes dentro de estrutura de repetição).

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java TokenRingMaster {operation} {direction} {amountOfProcesses}
java TokenRingSlave {processId} {operation} {direction} {amountOfProcesses}

(i) {processId}
Número que identifica o processo.

(ii) {operation}
Variável que armazena a operação a ser realizada no token (0 incremento, 1 multiplicação).

(iii) {direction}
Variável que armazena a direção do envio do token (0 horário, 1 anti-horário).

(iv) {amountOfProcesses}
Variável que armazena o total de processos instanciados (Slaves + Master).

3.2. Sáıda
Valor do token ao final da comunicação e informação que ocorreu o broadcast.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução onde são criados dois processos escravos e um mestre e o
token é incrementado e enviado no sentido horário pela topologia.

java TokenRingSlave 1 0 0 3
java TokenRingSlave 2 0 0 3
java TokenRingMaster 0 0 3
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Output:
Result = 9
Broadcast final result.

5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma ambos
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (9)

Padrão de comunicação entre vizinhos
Classe do programa produtor-consumidor
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads sim
Distintos casos de teste sim

LOC 294

Primitivas usadas

semáforo
barreira

send bloqueante
receive bloqueante
send não bloqueante
receive não bloqueante

send coletivo
receive coletivo

Quantidade de semáforos 2
Quantidade de barreiras 4

Quantidade de send bloqueante 4
Quantidade de receive bloqueante 2
Quantidade de send não bloqueante 2
Quantidade de receive não bloqueante 1

Quantidade de send coletivo 1
Quantidade de receive coletivo 2

Quantidade de processos 3
Quantidade de threads 7

Quantidade de arestas de sincronização 46
Quantidade de definições 214
Quantidade de c-usos 336
Quantidade de p-usos 64
Quantidade de m-usos 10

Quantidade de associações c-usos 178
Quantidade de associações p-usos 80
Quantidade de associações m-usos 8

Quantidade de associações intra-m-c-usos 34
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 72
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 6200
Quantidade de associações s-p-usos 1232
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6. Pseudocódigo & PCFG1

01. // Main - TokenRingMaster
02. /*00*/ void TokenRingMaster(int op, int dir, int amountOfProc) {
03. /*00*/ int clockwiseNeighbor;
04. /*00*/ int counterclockwiseNeighbor;
05. /*00*/ int rcvBuf;
06. /*00*/ int token = 2;
07. /*00*/ int afterProc, beforeProc;
08. /*00*/ afterProc = 1;
09. /*00*/ beforeProc = amountOfProc - 1;
10. /*00*/ clockwiseNeighbor = getAddress(afterProc);
11. /*00*/ counterclockwiseNeighbor = getAddress(beforeProc);
12. /*00*/
13. /*01*/ if (dir == 0) {
14. /*02*/ nsend(&token, 1, clockwiseNeighbor);
15. /*03*/ } else if (dir == 1) {
16. /*04*/ nsend(&token, 1, counterclockwiseNeighbor);
17. /*05*/ }
18. /*05*/
19. /*05*/ Address srcAddr = null;
20. /*06*/ do {
21. /*07*/ srcAddr = nreceive(&rcvBuf, 1, *);
22. /*08*/ if (srcAddr != null) {
23. /*09*/ token = rcvBuf;
24. /*10*/ }
25. /*11*/ } while (srcAddr == null);
26. /*11*/
27. /*12*/ if (op == 0) {
28. /*13*/ token++;
29. /*14*/ } else if (op == 1) {
30. /*15*/ token = token * 2;
31. /*16*/ }
32. /*17*/ print("\nResult = " + token);
33. /*18*/ bcastSend(&token, 1 , *);
34. /*19*/ print("Broadcast final result.");
35. /*19*/ }
36.
37. // Main - TokenRingSlave
38. /*00*/ int shared;
39. /*01*/ semaphore tokenToProd = 1;
40. /*02*/ barrier_t barrier1 = 3;
41. /*03*/ barrier_t barrier2 = 3;
42. /*04*/ void TokenRingSlave(int pid, int op, int dir, int amountOfProc) {
43. /*04*/ int clockwiseNeighbor;
44. /*04*/ int counterclockwiseNeighbor;
45. /*04*/ int afterProc, beforeProc;
46. /*04*/ afterProc = (pid + amountOfProc + 1) % amountOfProc;
47. /*04*/ beforeProc = (pid + amountOfProc - 1) % amountOfProc;
48. /*04*/ clockwiseNeighbor = getAddress(afterProc);
49. /*04*/ counterclockwiseNeighbor = getAddress(beforeProc);
50. /*04*/
51. /*04*/ thread_t prod[2];
52. /*05*/ for (int i = 0; i < 2; i++) {
53. /*06*/ create(&prod[i], producer, op);
54. /*07*/ }
55. /*07*/
56. /*08*/ receive(&shared, 1, *);
57. /*08*/
58. /*09*/ if (op == 0) {
59. /*10*/ shared++;
60. /*11*/ } else if (op == 1) {
61. /*12*/ shared = shared * 2;
62. /*13*/ }
63. /*13*/
64. /*14*/ barrier1_wait();

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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65. /*15*/ barrier2_wait();
66. /*15*/
67. /*16*/ if (dir == 0) {
68. /*17*/ destination = clockwiseNeighbor;
69. /*18*/ } else if (dir == 1){
70. /*19*/ destination = counterclockwiseNeighbor;
71. /*20*/ }
72. /*20*/
73. /*21*/ if (dir == 0) {
74. /*22*/ send(&shared, 1, destination);
75. /*23*/ } else if (dir == 1) {
76. /*24*/ send(&shared, 1, destination);
77. /*25*/ }
78. /*25*/
79. /*26*/ bcastReceive(&recvBcast, 1, *);
80. /*27*/ }
81.
82. // Producer
83. /*00*/ void producer(int op) {
84. /*01*/ if (op == 0) {
85. /*02*/ barrier1_wait();
86. /*03*/ down(&tokenToProd);
87. /*04*/ shared++;
88. /*05*/ up(&tokenToProd);
89. /*06*/ barrier2_wait();
90. /*07*/ }
91. /*08*/ if (op == 1) {
92. /*09*/ barrier1_wait();
93. /*10*/ down(&tokenToProd);
94. /*11*/ shared = shared * 2;
95. /*12*/ up(&tokenToProd);
96. /*13*/ barrier2_wait();
97. /*14*/ }
98. /*15*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Apenas algumas arestas de sincronização executáveis
são evidenciadas. Também uma única instância do processo TokenRingSlave foi representada.
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T´ıtulo do Benchmark: 005 gcd lcm both

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado

Contato: georgemd@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O 005 gcd lcm both é um programa que calcula o Greatest Common Divisor (GCD) ou o Least
Common Multiple (LCM) entre três números (x, y e z) passados por argumentos de entrada, de
modo isolado, considerando o paradigma apenas de passagem de mensagem, ou conjuntamente
usando threads para isso.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar ambos os paradigmas de comunicação e sincronização (passagem de
mensagem e memória compartilhada) e o uso de primitivas send e receive bloqueantes.

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
java GcdLcmSlave {processId}
java GcdLcmMaster {method} {firstValue} {secondValue} {thirdValue}

(i) {processId}
Número que identifica o processo escravo (1 ou 2 ou 3).

(ii) {method}
Variável que armazena a escolha do algoritmo a ser usado (0 para GCD, 1 para LCM e 2
para ambos).

(iii) {firstValue}
Variável que armazena o primeiro valor (x).

(iv) {secondValue}
Variável que armazena o segundo valor (y).

(v) {thirdValue}
Variável que armazena o terceiro valor (z).

3.2. Sáıda
Resultado do GCD ou do LCM.

4. Modo de Execução
4.1. Exemplo 1
Este exemplo mostra uma execução onde se faz uma operação para encontrar o GCD entre 9,
18 e 6.

java GcdLcmSlave 1
java GcdLcmSlave 2
java GcdLcmSlave 3
java GcdLcmMaster 0 9 18 6

Output:
Result = 3
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4.2. Exemplo 2
Este exemplo mostra uma execução para encontrar o LCM entre os valores 8, 12 e 7.

java GcdLcmSlave 1
java GcdLcmSlave 2
java GcdLcmSlave 3
java GcdLcmMaster 1 8 12 7

Output:
Result = 168

4.3. Exemplo 3
Este exemplo mostra uma execução onde são encontrados o GCD e o LCM dos valores 8, 8 e 6,
usando além dos processos também as threads.

java GcdLcmSlave 1
java GcdLcmSlave 2
java GcdLcmMaster 2 8 8 6

Output:

Result =
GCD = 2
LCM = 24
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para os exemplos mostrados no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma ambos
Visão de evento não

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) alta (25)

Padrão de comunicação mestre-escravo
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste sim

LOC 462

Primitivas usadas
send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de sends bloqueantes 20
Quantidade de receives bloqueantes 7

Quantidade de processos 4
Quantidade de threads 10

Quantidade de arestas de sincronização 117
Quantidade de definições 1212
Quantidade de c-usos 1610
Quantidade de p-usos 484
Quantidade de m-usos 24

Quantidade de associações c-usos 1089
Quantidade de associações p-usos 835
Quantidade de associações m-usos 24

Quantidade de associações intra-m-c-usos 291
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 933
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 120177
Quantidade de associações s-p-usos 93654

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. //Main - GcdLcmMaster
02. /*00*/ void GcdLcmMaster(int method, int x, int y, int z) {
03. /*00*/ int lcm, rcvd1, rcvd2, rcvd3, rcvdValue1, rcvdValue2, rcvdValue3;
04. /*00*/ int buf1[3], buf2[3], buf3[4], buf4[3], p1t0, p2t0, p3t0;
05. /*00*/ buf1[0] = method;
06. /*00*/ buf1[1] = x;
07. /*00*/ buf1[2] = y;
08. /*00*/ buf2[0] = method;
09. /*00*/ buf2[1] = y;
10. /*00*/ buf2[2] = z;
11. /*00*/ buf3[0] = method;
12. /*00*/ buf3[1] = x;
13. /*00*/ buf3[1] = y;
14. /*00*/ buf3[2] = z;
15. /*00*/ buf4[0] = method;

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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16. /*00*/ buf4[1] = 0;
17. /*00*/ buf4[2] = 0;
18. /*00*/ getAddress(&p1t0);
19. /*00*/ getAddress(&p2t0);
20. /*00*/ getAddress(&p3t0);
21. /*01*/ if (method == 0 || method == 1) {
22. /*02*/ send(&buf1, 3, p1t0);
23. /*03*/ send(&buf2, 3, p2t0);
24. /*04*/ } else if (method == 2) {
25. /*05*/ send(&buf3, 4, p1t0);
26. /*06*/ send(&buf3, 4, p2t0);
27. /*07*/ }
28. /*08*/ for (int i = 1; i <= 2; i++) {
29. /*09*/ if (i == 1) {
30. /*10*/ receive(&rcvd1, 1, *);
31. /*11*/ if (method == 0 || method == 1) {
32. /*12*/ rcvdValue1 = rcvd1;
33. /*13*/ } else if (method == 2) {
34. /*14*/ print(rcvd1);
35. /*15*/ }
36. /*16*/ } else {
37. /*17*/ receive(&rcvd2, 1, *);
38. /*18*/ if (method == 0 || method == 1) {
39. /*19*/ rcvdValue2 = rcvd2;
40. /*20*/ } else if (method == 2) {
41. /*21*/ print(rcvd2);
42. /*22*/ }
43. /*23*/ }
44. /*24*/ }
45. /*25*/ if (method == 0) { // GCD
46. /*26*/ if (rcvdValue1 == 1 || rcvdValue2 == 1) {
47. /*27*/ print("gcd(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + 1);
48. /*28*/ send(&buf4, 3, p3t0); //sending two zeros
49. /*29*/ } else {
50. /*30*/ buf4[0] = method;
51. /*30*/ buf4[1] = rcvdValue1;
52. /*30*/ buf4[2] = rcvdValue2;
53. /*31*/ send(&buf4, 3, p3t0);
54. /*32*/ receive(&rcvd3, 1, p3t0);
55. /*33*/ rcvdValue3 = rcvd3;
56. /*33*/ print("gcd(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + rcvdValue3);
57. /*34*/ }
58. /*35*/ } else if (method == 1) { // LCM
59. /*36*/ if (rcvdValue1 == rcvdValue2 || rcvdValue2 == 1) {
60. /*37*/ lcm = rcvdValue1;
61. /*37*/ print("lcm(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + lcm);
62. /*38*/ send(&buf4, 3, p3t0); //sending two zeros
63. /*39*/ } else if (rcvdValue1 == 1) {
64. /*40*/ lcm = rcvdValue2;
65. /*40*/ print("lcm(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + lcm);
66. /*41*/ send(&buf4, 3, p3t0); //sending two zeros
67. /*42*/ } else {
68. /*43*/ buf4[0] = method;
69. /*43*/ buf4[1] = rcvdValue1;
70. /*43*/ buf4[2] = rcvdValue2;
71. /*44*/ send(&buf4, 3, p3t0);
72. /*45*/ receive(&rcvd3, 1, p3t0);;
73. /*46*/ rcvdValue3 = rcvd3;
74. /*46*/ print("lcm(" + x + ", " + y + ", " + z + ") = " + rcvdValue3);
75. /*47*/ }
76. /*48*/ }
77. /*49*/ }
78.
79. //Main - GcdLcmSlave
80. /*00*/ int gcdResult = -1;
81. /*00*/ int lcmResult = -1;
82. /*00*/ int totalAmountOfComputation = 0;
83. /*00*/ void GcdLcmSlave(int pid) {
84. /*00*/ int pid, p0t0, buf[4];
85. /*00*/ int lcm, method = 0;
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86. /*00*/ int xSlave = -1;
87. /*00*/ int ySlave = -1;
88. /*00*/ int zSlave = -1;
89. /*00*/ int gcdResult1 = -1;
90. /*00*/ int gcdResult2 = -1;
91. /*00*/ int gcdFinalResult = -1;
92. /*00*/ int lcmResult1 = -1;
93. /*00*/ int lcmResult2 = -1;
94. /*00*/ int lcmFinalResult = -1;
95. /*00*/ String bufString[];
96. /*00*/ getAddress(&p0t0);
97. /*01*/ receive(&buf, 4, *);
98. /*02*/ method = buf[0];
99. /*02*/ xSlave = buf[1];
100. /*02*/ ySlave = buf[2];
101. /*03*/ if (method == 2) {
102. /*04*/ zSlave = buf[3];
103. /*05*/ }
104. /*06*/ if (method == 0) { // GCD
105. /*07*/ if (xSlave == 0 && ySlave == 0) {
106. /*08*/ exit(0); // this process is finalized;
107. /*08*/ } else {
108. /*09*/ int tempXSlave = xSlave;
109. /*09*/ int tempYSlave = ySlave;
110. /*10*/ while (tempXSlave != tempYSlave) {
111. /*11*/ if (tempXSlave < tempYSlave) {
112. /*12*/ tempYSlave = tempYSlave - tempXSlave;
113. /*12*/ } else {
114. /*13*/ tempXSlave = tempXSlave - tempYSlave;
115. /*14*/ }
116. /*15*/ }
117. /*16*/ print("gcd(" + xSlave + ", " + ySlave + ") = " + tempXSlave);
118. /*17*/ send(&tempXSlave, 1, p0t0);
119. /*18*/ }
120. /*19*/ } else if (method == 1) { // LCM
121. /*20*/ if (xSlave == ySlave || ySlave == 1) {
122. /*21*/ lcm = xSlave;
123. /*22*/ } else if (xSlave == 1) {
124. /*23*/ lcm = ySlave;
125. /*23*/ } else {
126. /*24*/ lcm = 0;
127. /*25*/ }
128. /*26*/ if (lcm == 0) {
129. /*27*/ int tempXSlave = xSlave;
130. /*27*/ int tempYSlave = ySlave;
131. /*28*/ while (tempXSlave != tempYSlave) {
132. /*29*/ while (tempXSlave < tempYSlave) {
133. /*30*/ tempXSlave += xSlave;
134. /*21*/ }
135. /*32*/ while (tempYSlave < tempXSlave) {
136. /*33*/ tempYSlave += ySlave;
137. /*34*/ }
138. /*35*/ }
139. /*36*/ lcm = tempXSlave;
140. /*37*/ }
141. /*38*/ print("lcm(" + xSlave + ", " + ySlave + ") = " + lcm);
142. /*39*/ send(&lcm, 1, p0t0);
143. /*40*/ } else if (method == 2) { // GCD and LCM
144. /*41*/ thread_t gcdThread[3];
145. /*41*/ thread_t lcmThread[3];
146. /*42*/ if (pid == 1) {
147. /*43*/ create(&gcdThread[0], GcdThread, xSlave, ySlave);
148. /*44*/ join(&gcdThread[0]);
149. /*45*/ gcdResult1 = gcdResult;
150. /*45*/ print("gcd(" + xSlave + ", " + ySlave + ") = " + gcdResult1);
151. /*45*/
152. /*46*/ create(&gcdThread[1], GcdThread, ySlave, zSlave);
153. /*47*/ join(&gcdThread[1]);
154. /*48*/ gcdResult2 = gcdResult;
155. /*48*/ print("gcd(" + ySlave + ", " + zSlave + ") = " + gcdResult2);
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156. /*48*/
157. /*49*/ if (gcdResult1 == 1 || gcdResult2 == 1) {
158. /*50*/ print("gcd(" + gcdResult1 + ", " + gcdResult2 + ") = " + 1);
159. /*50*/ bufString[0]="gcd("+xSlave+", "+ySlave+", "+zSlave+") = " + 1;
160. /*51*/ send(&bufString, sizeof(bufString), p0t0);
161. /*52*/ } else {
162. /*53*/ create(&gcdThread[2], GcdThread, gcdResult1, gcdResult2));
163. /*54*/ join(&gcdThread[2]);
164. /*55*/ gcdFinalResult = gcdResult;
165. /*55*/ print("gcd("+gcdResult1+", "+gcdResult2+") = " + gcdFinalResult);
166. /*55*/ bufString[0]="gcd("+xSlave+","+ySlave+","+zSlave+") ="+gcdFinalResult;
167. /*56*/ send(&bufString, sizeof(bufString), p0t0);
168. /*57*/ }
169. /*58*/ print("computation: " + totalAmountOfComputation);
170. /*59*/ }
171. /*60*/ if (pid == 2) {
172. /*61*/ create(&lcmThread[0], LcmThread, xSlave, ySlave);
173. /*62*/ join(&lcmThread[0]);
174. /*63*/ lcmResult1 = lcmResult;
175. /*63*/ print("lcm(" + xSlave + ", " + ySlave + ") = " + lcmResult1);
176. /*63*/
177. /*64*/ create(&lcmThread[1], LcmThread, ySlave, zSlave);
178. /*65*/ join(&lcmThread[1]);
179. /*66*/ lcmResult2 = lcmResult;
180. /*66*/ print("lcm(" + ySlave + ", " + zSlave + ") = " + lcmResult2);
181. /*66*/
182. /*67*/ create(&lcmThread[2], LcmThread, lcmResult1, lcmResult2);
183. /*68*/ join(&lcmThread[2]);
184. /*69*/ lcmFinalResult = lcmResult;
185. /*69*/ print("lcm(" + lcmResult1 + ", " + lcmResult2 + ") = " + lcmFinalResult);
186. /*69*/
187. /*69*/ bufString[0]="lcm("+xSlave+", "+ySlave+", "+zSlave+") = " + lcmFinalResult;
188. /*71*/ send(&bufString, sizeof(bufString), p0t0);
189. /*71*/ print("computation: " + totalAmountOfComputation);
190. /*72*/ }
191. /*73*/ }
192. /*74*/ }
193.
194. //GcdThread
195. /*00*/ void GcdThread(int xSlave, int ySlave) {
196. /*01*/ while (xSlave != ySlave) {
197. /*02*/ if (xSlave < ySlave) {
198. /*03*/ ySlave = ySlave - xSlave;
199. /*03*/ } else {
200. /*04*/ xSlave = xSlave - ySlave;
201. /*05*/ }
202. /*06*/ totalAmountOfComputation++;
203. /*07*/ }
204. /*08*/ gcdResult = xSlave;
205. /*09*/ }
206.
207. //LcmThread
208. /*00*/ void LcmThread(int xSlave, int ySlave) {
209. /*00*/ int lcm;
210. /*01*/ if (xSlave == ySlave || ySlave == 1) {
211. /*02*/ lcm = xSlave;
212. /*02*/ lcmResult = lcm;
213. /*03*/ } else if (xSlave == 1) {
214. /*04*/ lcm = ySlave;
215. /*04*/ lcmResult = lcm;
216. /*04*/ } else {
217. /*05*/ lcm = 0;
218. /*06*/ }
219. /*07*/ if (lcm == 0) {
220. /*08*/ int tempXSlave = xSlave
221. /*08*/ int tempYSlave = ySlave;
222. /*09*/ while (tempXSlave != tempYSlave) {
223. /*10*/ while (tempXSlave < tempYSlave) {
224. /*11*/ tempXSlave += xSlave;
225. /*12*/ totalAmountOfComputation++;
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226. /*13*/ }
227. /*14*/ while (tempYSlave < tempXSlave) {
228. /*15*/ tempYSlave += ySlave;
229. /*16*/ totalAmountOfComputation++;
230. /*17*/ }
231. /*18*/ }
232. /*19*/ lcm = tempXSlave;
233. /*20*/ lcmResult = lcm;
234. /*21*/ }
235. /*22*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura apenas algumas arestas de sincronização
executáveis e uma única instância do processo escravo são representadas.
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T´ıtulo do Benchmark: 006 matrix

Autor(es): George Gabriel Mendes Dourado, Raphael Negrisoli Batista

Contato: georgemd@icmc.usp.br, rbatista@icmc.usp.br

1. Visão Geral
O progama 006 matrix implementa a multiplicação de matrizes usando um processo mestre e
quatro processos escravos. Cada processo escravo cria duas threads. As matrizes A e B (a serem
multiplicadas) são instanciadas no próprio código do programa e correspondem a duas matrizes
2x2 iguais que possuem sua diagonal principal com valores iguais a um e os demais valores
como dois. As comunicações entre os processos são feitas por sends e receives bloqueantes e a
região cŕıtica, que corresponde à soma dos resultados parciais dos produtos, é protegida por um
semáforo binário em cada processo escravo.

2. Objetivo do Benchmark

Este benchmark tem como objetivo verificar se as ferramentas de teste de programas concorrentes
são capazes de considerar ambos os paradigmas de comunicação e sincronização (passagem de
mensagem e memória compartilhada), considerar o uso de primitivas send e receive bloqueantes e
semáforo binário, além de eventos de comunicação (primitivas send e receive bloqueantes dentro
de estrutura de repetição).

3. Entrada & Sáıda
3.1. Entradas
Sem parâmetros de entrada.

3.2. Sáıda
Resolução da multiplicação das matrizes.

4. Modo de execução
4.1. Exemplo
Este exemplo mostra uma execução da multiplicação de matrizes de ordem 2 (matrizes 2x2).

java Slave
java Slave
java Slave
java Slave
java Master

Output:
[5, 4]
[4, 5]
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5. Caracteŕısticas do Programa

Tabela 1. Caracteŕısticas do programa para o exemplo mostrado no modo de execução.
Caracteŕısticas Valores

Paradigma ambos
Visão de evento sim

Não determinismo sim
Complexidade ciclomática (McCabe) baixa (6)

Padrão de comunicação mestre-escravo
Classe do programa numérico
Nı́vel de interação simples

Flexibilidade de processos/threads não
Distintos casos de teste não

LOC 214

Primitivas usadas
semáforo

send bloqueante
receive bloqueante

Quantidade de semáforos 4
Quantidade de sends bloqueantes 9
Quantidade de receives bloqueantes 6

Quantidade de processos 5
Quantidade de threads 13

Quantidade de arestas de sincronização 68
Quantidade de definições 406
Quantidade de c-usos 680
Quantidade de p-usos 46
Quantidade de m-usos 27

Quantidade de associações c-usos 414
Quantidade de associações p-usos 76
Quantidade de associações m-usos 28

Quantidade de associações intra-m-c-usos 308
Quantidade de associações intra-m-p-usos 0
Quantidade de associações inter-m-c-usos 1456
Quantidade de associações inter-m-p-usos 0

Quantidade de associações s-c-usos 9792
Quantidade de associações s-p-usos 128

6. Pseudocódigo & PCFG1

01. // Struct
02. /*00*/ struct shared_vars {
03. /*01*/ int iShared;
04. /*02*/ int jShared;
05. /*03*/ int aiShared[2];
06. /*04*/ int bjShared[2];
07. /*05*/ int cijShared = 0;
08. /*06*/ };
09.
10. // Main - Master
11. /*00*/ #define int ORDER = 2;
12. /*00*/ void Master() {
13. /*00*/ int a[][] = { { 1, 2 }, { 2, 1 } };

1 O nó do PCFG é identificado no pseudocódigo com o comentário /*nn*/, onde nn é o número do nó.
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14. /*00*/ int b[][] = { { 1, 2 }, { 2, 1 } };
15. /*00*/ int c[ORDER][ORDER];
16. /*00*/ int buf[3];
17. /*00*/ Address slaves[ORDER * ORDER];
18. /*01*/ for (int i = 0; i < ORDER * ORDER; i++) {
19. /*02*/ receive(&slaves[i], 1, *);
20. /*03*/ }
21. /*04*/ for (int i = 0; i < ORDER; i++) {
22. /*05*/ for (int j = 0; j < ORDER; j++) {
23. /*06*/ struct shared_vars vars;
24. /*07*/ vars.iShared = i;
25. /*08*/ vars.jShared = j;
26. /*09*/ for (int x = 0; x < ORDER; x++) {
27. /*10*/ vars.aiShared[x] = a[i][x];
28. /*11*/ }
29. /*12*/ for (int y = 0; y < ORDER; y++) {
30. /*13*/ vars.bjShared[y] = b[y][j];
31. /*14*/ }
32. /*15*/ send(&vars, sizeof(vars), slaves[i * ORDER + j]);
33. /*16*/ }
34. /*17*/ }
35. /*18*/ for (int k = 0; k < ORDER * ORDER; k++) {
36. /*19*/ receive(&buf, 3, *); // from each slaves in each iteration
37. /*20*/ int i = buf[0];
38. /*20*/ int j = buf[1];
39. /*20*/ int cij = buf[2];
40. /*20*/ c[i][j] = cij;
41. /*21*/ }
42. /*22*/ print("RESULT:");
43. /*22*/ for (int i = 0; i < ORDER; i++) {
44. /*23*/ for (int j = 0; j < ORDER; j++) {
45. /*24*/ printf("c[%d][%d]=%d ", i, j, c[i][j]);
46. /*25*/ }
47. /*26*/ }
48. /*27*/ }
49.
50. // Main - Slave
51. /*00*/ struct shared_vars variables; //shared global struct
52. /*01*/ semaphore cijLock = 1;
53. /*02*/ void Slave() {
54. /*02*/ int p0t0, thisSlaveAdress;
55. /*02*/ getAddress(&p0t0); //Master address
56. /*02*/ getAddress(&thisSlaveAdress);
57. /*02*/ int buf[3];
58. /*03*/ send(&thisSlaveAdress, 1, p0t0); //send ip:port from this Slave to Master
59. /*04*/ receive(&variables, sizeof(variables), p0t0); // receive data
60. /*04*/ thread_t w[2];
61. /*05*/ for (int i = 0; i < ORDER; i++) {
62. /*06*/ create(&w[i], i);
63. /*07*/ }
64. /*08*/ for (int i = 0; i < ORDER; i++) {
65. /*09*/ join(w[i]);
66. /*10*/ }
67. /*11*/ // send c[i][j]=y back
68. /*11*/ buf[0] = variables.iShared;
69. /*12*/ buf[1] = variables.jShared;
70. /*13*/ buf[2] = variables.cijShared;
71. /*14*/ send(&buf, 3, p0t0);
72. /*15*/ }
73.
74. // Worker
75. /*00*/ void worker(int k) {
76. /*00*/ int a, b;
77. /*01*/ a = variables.aiShared[k]
78. /*02*/ b = variables.biShared[k];
79. /*03*/ int product = a * b;
80. /*04*/ down(&lock);
81. /*05*/ cijShared = variables.cijShared + product;
82. /*06*/ up(&lock);
83. /*07*/ }
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Figura 1. Grafo de Fluxo de Controle Paralelo do benchmark. Esse grafo é baseado no
pseudocódigo dispońıvel nesta descrição. Nesta Figura são representadas apenas algumas arestas
de sincronização executáveis e uma instância do processo Slave (capaz de resolver o campo [0][0]
da matriz c).
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APÊNDICE

B
ADEQUAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS

Este apêndice mostra o resultado do estudo da adequação das características vistas na
Seção 4.3, sobre os benchmarks existentes (Rungta, Helgrind, Inspect e IBM).

B.1 Benchmarks Rungta:

(1) Simples de entender/exec.: Sim.

(2) Interação: Sim. Os benchmarks (clean e losenotify), por exemplo, possuem en-
tradas por parâmetro que identificam a quantidade de interações e outros não (deadlock.java,
DeadlockOther.cs).

(3) Saída simples: Parcial. Alguns não possuem saídas (DeadlockOther.cs).

(4) Casos de teste: Não. Os benchmarks clean e deadlock, entre outros, não possuem
casos de teste. O único benchmark da IBM que tem caso de teste (A_B_push_pop), não está no
conjunto de benchmarks da Rungta. Não foram identificados benchmarks que tivesem casos de
teste para cobrir parcialmente o código.

(5) Complexidade ciclomática: Sim. Apesar de não existir um estudo quanto à comple-
xidade, os benchmarks possuem uma certa variância na quantidade de estruturas de controle nos
códigos.

(6) Flexíveis: Sim. Alguns benchmarks suportam quantidades de threads passadas por
parâmetro (twostage.c -> C#, wronglock.c -> C#). Alguns criam com o uso de variáveis globais
(Account - test.c -> C#) e outros são fixos (Deadlock.java).

(7) Classes diferentes: Sim. Possui benchmarks da classe produtor-consumidor (Produ-
cerConsumer, ReadersWrites), alguns numéricos (account).

(8) Abrangência de primitivas: Parcial. Benchmarks da IBM anteriores ao java 5.
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(9) Visão de eventos: Sim. Os 4 exemplos em C#, por exemplo, possuem primitivas
dentro de estruturas de repetição, os benchmarks de deadlock não possuem.

(10) Ambos paradigmas: Não. Apenas implementam o paradigma de memória compar-
tilhada.

(11) Padrões de comunicação: Não possui o padrão N-N.

(12) Não determinismo: Sim.

(13) Código padronizado: Não. Os benchmarks foram extraídos de vários fontes dife-
rentes, assim os códigos não seguem um padrão.

(14) Ambiente de execução: Não. Não existe nenhuma documentação junto com os
benchmarks que mostre qual ambiente de hardware e software foi utilizado para testes.

(15) Pseudocódigo: Não.

(16) Documentação padrão: Parcial. Existe uma documentação dos benchmarks da
IBM pois foi proposto aos alunos um padrão para fazé-la, porém muitos não a seguiram.

(17) Portabilidade: Sim.

(18) Livre de defeitos: Não.

(19) Benchmarks com defeitos: Sim.

B.2 Benchmarks Helgrind:

(1) Simples de entender/exec.: Sim. Apenas executar a main.

(2) Interação: Sim. Alguns possuem (tc14_laog_dinphils.c / tc09_bad_unlock.c) e
outros não (tc12_rwl_trivial.c / tc04_free_lock.c).

(3) Saída simples: Parcial. Nem todos os benchmarks têm saídas. Alguns possuem
(bar_trivial.c / tc24_nonzero_sem.c) e outos não (tc04_free_lock.c / tc13_laog.c).

(4) Casos de teste: Não. Nenhum benchmark possui casos de teste para cobrir parcial-
mente o código.

(5) Complexidade ciclomática: Sim. Apesar de não existir um estudo quanto a comple-
xidade, os benchmarks possuem uma certa variância na quantidade de estruturas de controle nos
códigos.

(6) Flexíveis: Parcial. A maioria não permite criar mais threads (annotate_hbefore.c).
Outros criam de modo estático (hg01_all_ok.c / hg02_deadlock.c). A maioria cria threads com o
uso de variáveis (annotate_rwlock.c / bar_trivial.c / tc21_pthonce.C). Nenhum benchmark pode
criar threads por parâmetro.

(7) Classes diferentes: Sim. Possui benchmarks da classe produtor consumidor (tc14_-
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laog_dinphils.c). Alguns numéricos (hg06_readshared.c, entre outros).

(8) Abrangência de primitivas: Sim. Presença de mutex, variáveis de condição, bar-
reira.

(9) Visão de eventos: Parcial. Alguns benchmarks possuem primitivas dentro de estrutu-
ras de repetição, exemplo (pth_destroy_cond.c / tc09_bad_unlock.c), a maioria não (locked_vs_-
unlocked2.c / hg04_race.c).

(10) Ambos paradigmas: Não. Apenas implementam o paradigma de memória compar-
tilhada.

(11) Padrões de comunicação: Sim. Os benchmarks são abrangentes quanto ao padrão
de comunicação. Considerando que são apenas de memória compartilhada, possui comunicação
N-N barreira, entre outros.

(12) Não determinismo: Sim.

(13) Código padronizado: Sim.

(14) Ambiente de execução: Não. Não existe nenhuma documentação junto com os
benchmarks que mostre qual ambiente de hardware e software foi utilizado para testes.

(15) Pseudocódigo: Não.

(16) Documentação padrão: Não.

(17) Portabilidade: Sim.

(18) Livre de defeitos: Não.

(19) Benchmarks com defeitos: Sim.

B.3 Benchmarks Inspect:

(1) Simples de entender/exec.: Sim. Apenas executar a main tendo, em alguns casos, que
passar parâmetros de número de threads (ex.: carter01.c - sem parâmetro / e ctrace.foobar.comb.c
- com parâmetro).

(2) Interação: Sim. Alguns não possui (carter01.c / deadlock01.c) e outros sim (dpor-
example2.c / philosopher.c).

(3) Saída simples: Parcial. Nem todos os benchmarks têm saídas. Alguns possuem saída
(fanger01.c / sync01.c) e outros não (simple1.c / phase01.c).

(4) Casos de teste: Não. Nenhum benchmark possui casos de teste para cobrir parcial-
mente o código.

(5) Complexidade ciclomática: Sim. Apesar de não existir um estudo quanto a comple-
xidade, os benchmarks possuem uma certa variância na quantidade de estruturas de controle nos
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códigos.

(6) Flexíveis: Parcial. A maioria cria threads com o uso de variáveis globais (dpor-
example2). Outros criam de modo estático. Poucos benchmarks podem criar threads por parâme-
tro.

(7) Classes diferentes: Sim. Possui benchmarks da classe produtor consumidor (bbuf.c /
Dining2.c). Alguns numéricos (dpor-example3.c / stateful01.c).

(8) Abrangência de primitivas: Sim. Presença de mutex, variáveis de condição, entre-
tanto não possui nenhuma benchmark que use barreira pthread_barrier.

(9) Visão de eventos: Sim. Alguns benchmarks possuem primitivas dentro de estruturas
de repetição, exemplo (sync01.c / stateful06.c); outros não (simple1.c / phase01.c).

(10) Ambos paradigmas: Não. Apenas implementam o paradigma de memória compar-
tilhada.

(11) Padrões de comunicação: Não. Os benchmarks não são abrangentes quanto ao
padrão de comunicação, não possui comunicação N-N (barreira), por exemplo.

(12) Não determinismo: Sim.

(13) Código padronizado: Sim. Os códigos seguem um mesmo padrão, com indentação
e nomes de variáveis significativas, ou seja, programas estão bem legíveis.

(14) Ambiente de execução: Não. Não existe nenhuma documentação junto com os
benchmarks que mostre qual ambiente de hardware e software foi utilizado para testes.

(15) Pseudocódigo: Não. Sem pseudocódigos.

(16) Documentação padrão: Não. Benchmarks sem documentação.

(17) Portabilidade: Sim. São programas que usam apenas recursos do nível de usuário.

(18) Livre de defeitos: Não.

(19) Benchmarks com defeitos: Sim.

B.4 Benchmarks IBM:
(1) Simples de entender/exec.: Sim. Apenas executar a main.

(2) Interação: Sim. Alguns possui (A_B_push_pop - na classe RunTest.java linha 10-24)
e outros não (Critical).

(3) Saída simples: Parcial. jCuteExamples (que contém alguns programas juntos) não
possuem saídas.

(4) Casos de teste: Parcial. Vários dos benchmarks precisam ser executados com as
entradas little ou average ou lot para cobrir o código completo, porém no que diz respeito ao
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código em si, que não esteja ligado a característica de flexibilidade, a maioria dos benchmarks
executam por completo.

(5) Complexidade ciclomática: Sim. Apesar de não existir um estudo quanto a comple-
xidade, os benchmarks possuem uma certa variância na quantidade de estruturas de controle nos
códigos.

(6) Flexíveis: Sim. O usuário pode entrar com as strings <little ou average ou lot> e
para cada programa uma quantidade de threads correspondente será criada. Por exemplo, para
o programa Account a entrada little cria duas threads, average cria cinco threads e a entrada
lot cria dez threads. Alguns só suportam quantidades padrão de threads (Critical.java - duas
threads).

(7) Classes diferentes: Sim. Possui benchmarks da classe produtor consumidor (boun-
dedbuffer), alguns numéricos (Account) e alguns de ordenação (BoubleSort).

(8) Abrangência de primitivas: Parcial. Apenas as primitivas anterior ao Java 5, tais
como synchronized block e method.

(9) Visão de eventos: Sim. Alguns benchmarks possuem primitivas dentro de estruturas
de repetição, exemplo (Shop) e outros não (Critical, jCuteExamples).

(10) Ambos paradigmas: Não. Apenas implementam o paradigma de memória compar-
tilhada.

(11) Padrões de comunicação: Não. Os benchmarks não são abrangentes quanto ao
padrão de comunicação, não possui comunicação N-N (barreira).

(12) Não determinismo: Sim.

(13) Código padronizado: Não. Os benchmarks foram desenvolvidos por várias pessoas,
sem seguir padrões de codificação comuns.

(14) Ambiente de execução: Não. Não existe nenhuma documentação junto com os
benchmarks que mostre qual ambiente de hardware e software foi utilizado para testes.

(15) Pseudocódigo: Não.

(16) Documentação padrão: Parcial. Existe uma documentação pois foi proposto aos
alunos um padrão para fazé-la, porém muitos não a seguiram.

(17) Portabilidade: Sim. Inclusive a Rungta implementou alguns desses benchmarks
em PThreads e C#.

(18) Livre de defeitos: Não.

(19) Benchmarks com defeitos: Sim.
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