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Prefácio

Este trabalho é composto de uma pa-ite teórica e uma parte prática. A parte prática trata da
implementação do Gerador de programs l-M-E, e a parte teórica bata de tabelas de decisão que
são utilizadas como um dos mecanismos de especiâcação ao gerador. Este tratamento teórico
é feito para subsidiar o algoritmo de conversão de tabelas que é empregado na parte prática,
tornar o texto auto-contido e resumir a literatura sobre tabelas de decisão. Embora existam
outros resumos IPo-Hi-Ha. 7],Po 74,b4o 821, em especial o excelente trabalho de H. Takaoka
ITa 761, o nosso é mais atual e completo. Neste texto apresentamos um elemento introduzido
em ISe-N4a 88j (definição de conjuntos de valores), que não encontramos na literatura, e também
procuramos enfatizar a apresentação de elementos que dão sustenta.ção aos algoritmos. Para
isto, são apresentados alguns teoremas dentre os quais, os de número 1, 2 e ll podem ser
encontrados em IPo-Hi-Ha. 711, sendo que a denaonstração do teorema 2 é análoga à apresentada
na referência, a do teorema l é ligeiramente diferente e a do teorema 1 1 é totalmente diferente.
Os demais teoremas, embora simples, não foram encontrados na literatura consultada a menos
de uma breve referência a um deles (teorema 22) jl<i-Jo 751.

O capítulo l contém a descriçã.o de tabelas de decisã.o usuais. O capítulo 2 contém un] resumo
sobre os algoritmos de conversão existentes. O capítulo 3 apresenta basicamente a definição de
conjuntos de valores e o modo como são incorporados à descrição da tabela de decisão. O capítulo
4 descreve a implementação de um pré-processa.dor de tabelas de decisão cujo algoritmo básico
de conversão por fatorações sucessivas é utilizado no gerador l-M-E. O capítulo 5 descreve a
implementação desse gerador. O capítulo 6 apresenta exemplos de especificação e de código
produzido pelo nosso gerador. Finalmente, o apêndice contém o grato sintático da linguagem
aceita pelo gerador.

As especificações do gerador l-hf-E fora.m fornecidas por V. \V. Setzer; o princípio de geração
de código com retornou empinados foi também de sua autoria. O restante foi projetado por
nos



(capítulo l

Tabelas de Decisão

1.1 Tnt rn r{ 1 1 í- â n.L x x %/ a. v \.A q..e :3' q..KV

Existem diversas nia[[eiras de .a])iesenta] un] algoiitn]o. Un)a. delas é descievei em lillgua.gem
il-tfolnla] as sua.s o])elações. E cla.io que esta fora)aa. é propícia ])ala unia collaullicaçâ.o enfie
pessoas, ma.s made(suada pata. uma. coinunicaçã.o ent.ic uilaa pessoa e uilla máquina. Para. esta
6[nalidade seita. desejável un] mecanisn]o ma.is collciso de colllunícaç.ão; ele deverá. necessaria-
mente ser foinlal, pois o computador é illáquina. ajgorítmica. Ao mesmo tempo, gostaríamos
que a descrição do algoiitnlo não prejudicasse a sua compieensã.o.

As linguagens de programação existentes são fonlla.s de comunicação entre pessoas e compu-
tadores, umas melhores que outras eln termos de legibilidade. Elas oferecem diversos mecanis-
mos para que os usuários possa-m executar as suas tarefas, ou seja, elas possuem um repertório de
comandos que tentam suprir as suas llecessidades. Parte desses mecanismos tratam de decisões.
Uma decisão é uma escolha entre altei[[ativas, isto é, dado un] conjunto de a.ções, precisamos
escolher quais delas devem se] executadas nuns certo illstante. Esta escolha é subsidiada por
uin conjunto de condições que prol)iciam um conjunto de situações possíveis. As linguagens
de programação de alto nível eíetivam as decisões através dos comandos {/' e case. São co-
mandos simples, quando se apresentam isoladamente, mas podem contribuir pala uma peida
significativa da legibilidade quando vários encadeamentos são necessários. O naecanismo a.qui
a.preselltado para as decisões é a Tabela de Decisão, que collsiste ba.sicalllente numa tabela de
formato especial, codificando um conjunto de situações, com base num conjunto de condições.
Cada situaçã.o, que é uma possível combinação das condições dentro do universo do problema,
especifica. um conjunto de a.ções que deve ser ])lovidenciado.

À grande virtude da. Tabela de Decisão é permitir a visualiza.ção do qua.dro de decisões
de forma simplificada e mais imediata ]Va 8S]] Este mecanismo de especificaçã.o de decisões
é largamente utilizado no ambiente a.dnlinistiativo pela. sua facilidade e concisão. Trazendo-o
pala a área de desenvolvimento de piogiamas traz de pronto a. perspectiva de uma maior aplo-
ximaçã.o entre os usuários dos sistema.s de processamento de dados e as pessoas responsáveis pela
sua. implementação, diante da utilizaçã.o de feiiamentas con]uns ]la. es])ecificação dos piobleinas.
Consideramos que o fato de uma. ])essoa desconllecel a. }illgua.gela da outl'a. é uma sensível dificul-
da.de no relacionamento entre elas.dalém disso, as tabelas de decisão prol)iciam o encorajamento
do desenvolvimento de piogia.luas modulales e tala.is está.ut.filados, pois as ações es])ecificadas

l
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1.2. 11listórico 2

en] cada regra se piestalll a ieíletir conjuntos de colíla.idos logicanlentc interligados.
Eln razão da cla.reza. proporcionada pelas ta.bela.s de decisão, elas constituem uma feiralnenta

importante no desenvolvimento de sistemas, desde o prometo, passa.ndo pela implemelltação e
testes, até a documentação, pa.ia qualquer tipo de a.plicação e não apenas pa-ra a área. comercial
ILe 831. A pa.rte prática. deste trabalho inclui uma. proposta de incolpoiação desta. fenanlenta
no trabalho de programação.

Quando o problema impõe a col)sidelação simultânea de um nújneio razoável de condições,
pode-se observar, na. prática, a dificuldade em descrever as situações possíveis ILe 82al por
anca.deamcntos de comandos condicionais foillecidos pela.s linguagens de progranaaçã.o usuais.
Esses encadeamentos noilnalmellte se lnisturanl a. outros comandos, prejudicando ainda mais o
entendillaento do código. A collstrução de ullaa. tabela. de decisã.o, a.o cona.rá.rio, é um processo
sisten[ático de enu[[aeraçã.o sepa.Fada de todas condições e a.ções envolvida.s nuns determinado
problema. IX4i 77j. As condições são enunciada.s eln linllas e as situa.ções piopoiciona.da.s pol
esta.s condições são dispostas e]]] coluna.s. Assim, é uma est.iututa. fácil de constluil e lliodifical
c que ])ao a.pl'escrita. piobleinas pai'a o scu cntelldtnlellto. As coluilras pciillitenl unia visualização
clal'a das ações que são executadas e da se(luênc.ia. em club isto ocoii-e. Além disso, as tabelas
pior)ida.In uma sepalaçâo física. das condições que a.ruam no problema. das a.ções que devem sei'
executa.das enl cada uma das situa.ções,jintioduzindo uma. estruturação de algoiitinos em nível
mais alto do que o da. piogra.lna.çã.o estruturada«

]. .2 Histórico C

/

As tabelas de decisão são usadas largamente tola do ambiente de processamento de dados. O
uso desta técnica nesta área teve início com o P7'0yclo de Sásíc?nas /alegrados da General Eletric
eln novembro de 1957 IPo-Hi-Ha 71j que tinha como objetivo acompanhar e controlar o pro-
cesso de produção de um produto desde a. recepção do pedido até o a.cabimento final. Devido
a dificuldade eln expressam a lógica complexa do ploblenaa. através de lllecanismos até então
utilizados, o grupo responsável desenvolveu as tabelas de decisão e um processo computacional
pala autollaatizai a tradução da tabela. A estiutuia da tabela introduzida recebeu o nome de
TABSOL ISt 711, que era uma linguagem-n de programação por tabelas de decisão, implementada
por interpletadoles jh'le-Ba 771. Independente e quase simultaneamente a. Suthelland Company
desenvolveu uma tabela de decisão diferente no íornaato, idas idêntico no conceito e que tinha
colho objetivo apenas a constituição de uma ferramenta para o desenvolvimento de sistemas
e de documentaçã.o, sem propor um llaétodo automático de tradução, cabendo ao programa-
dor a tarefa de conveitei manual)lente a tabela de decisão el-n comandos de uma linguagem
computacional IPo-Hi-Ha 711

Com a divulgação dos tl'abalhos da General Eletlic, houve uma sequência enorme de tia-
balllos no desenvolvimento de processadores de tabelas de decisã.o. Estes são nomes genéricos
de programa.s que autolnatizam o tratamento e tradução de tabelas de decisão. A IBh4 desen-
volveu isoladamellte um pi'ocessadoi para o IBh'1-1401 e, el-n conjunto com a Boeing Company,
um outro para o IBM-7080 e mais outl'o pala o IBlt1-7090, o FORTAB, em conjunto caIU a
Randy Corpolation. Todos ploduziani fontes ena FORTRAN. A Insuiance Company of Norte
Ameiica produziu um sistema. de tabelas de Decisã.o cha.ma.do LOBOS que recebia como en-
trada. as expressões colldicionais iepiesenta.ndo as diversas situa.ções possíveis de um problema e

\,

.Q\
)r



1 .2. Histórico 3

como saída, um programa em ]illgua.gem "a.ssenlblei" e lmaa illla.hein da. tabela de decisão como
documentação, construída a. partir das entradas que folanl submetidas IR'le-Ba. 771.

Em 1962 IR4e-Ba 77,R4c C81, a CODASYL oiça.nização que desenvolveu o COBOL, trabalhou
sobre tabelas de decisão e acabou propondo uma. linguagem pala elas, chama.da DETAB-X
(Decision Table, Experimental), cujo formato talhou-se o padrão.

Ena 19(55, uill grupo da Association for Conl])utiilg h'lacjlineiy desenvolveu, a. pa.ruir das
experiências obtidas com o DETAB-X, un] plé-plocessadorí pala tabelas de decisão chamado
DETAB/65 que converte tabelas de decisâ.o em código fonte COBOL. Uma explicação deta-
lhada. de sua. implell ellta.çã.o e do código produzido pode sel encont.la.do no artigo de Callahan
& Chaplnall ICa-Ch 671 e de Silbelg ISI 711. Embala im])leillentado ein diversas ilaáquinas e
distlibuido [ivremellte, sua. utiliza.çã.o decresceu até desci.pa.lecel cona])]etamente em ra.zão do
ajgoritmo de collveisão ineficiente e falta de manutenção IPo-Hi-l-la. 711. De])ois deste, surgiram
alguns outros com a. mesma filosofia pala. o FORTRAN. Resumindo, a. história das tabelas de
decisã.o tem os seus plimeiios tla.galhos eJltle 1957 a 1960; elll 1961 e 1962, surgiu um gra.nde
número de tra.balllos no descllvolx-imenso de ])ioccssa.doics de Tabelas de Decisão, seguidos poi
dois anos de le]ativa. inativida.de. iniciado peão DETAB/6)5, a. ])altil (]e 1966, cllegou a '\'ez dos
pié-])locessa.deles. Una dos lula.is leccntes, o sisa,etlla Z,ogic G'cm IDI 89,R'lc 891, pode traduzia
pala diversas linguagens, tais colllo Pascal, C, BASIC, FORTRAN e dBASE.

Uma questão interessante é tens,ar sabei psique, já que a])lesenta.in vantagens, as tabelas
de decisão não se tolnalam feiiamentas de uso popular na comunidade de programadores e
analista.s. Vamos citam algumas possíveis causas enumerada.s na. bibliogiafiajPo-Hi-Ha 71,Ch 83,
Le 83,À4c 85,Mc 86l:

1) As abundantes publicações sobre a matéria não se destinaram aos programadores e ana-
listas col-nerciais. Os artigos veicula.dos eln revistas técllicas, nata.ndo de discussões altamente
especializadas sobre métodos de conversão, exigiam plé-requisitos por parte dos leitores. To-
dos os fabricantes de comi)utadores incluem em seus cursos de programação, os fluxoglamas
como método de desenvolvimento de sisten[as, ]]aas nunca uma introdução às tabelas de de-
cisão. Experiências dão conta de que melhores resultados sã.o obtidos se as tabelas de decisão
são ensinadas no início do a])rendizado dos analistas e programadores.

2) Enquanto o uso de fiuxogiatna conduz a. uln modelo de tomada de decisão, onde os
testes são seguidos de ações e estes seguidos de outros testes, o uso de tabelas de decisão
requer a enumeração em separado de todas as condições ])iesentes num problema e a análise
das possibilida.des sobre elas. Isto leva a uma necessida.de de se pensa.r no problema antes de
se começar a codificar a sua solução. Esta distinção requer uma postura diferente diante dos
problemas e é natural que pessoas acostumadas a uin tipo de visão, desistam a outras maneiras
de enfrentam as questões.

3) Segundo a bibliografia acima, faltaram tradutores de tabelas de decisão pala a comuni-
dade de processamento de dados. Os processadores desenvolvidos antes do DETAB/65 foram
distribuídos de forma limitada, fazendo com que muitas tabelas de decisão fossem traduzida.s
naa.nua]mente pala uilaa ]illguagem de progra-maçã.o. E razoável que a ausência de mecanismos
automáticos de tradução tenha desinteressado os piogianladores pelas tabelas de decisão.

4) Falsa. impressão de que as tabelas de decisão não são suficientes-nente poderosas aliada
à ausência de uln método bem desenvolvido de programação que incorpore este mecanismo de

l Classe de processadores q\ie t.raduzem tabelas de decisão para liilguageill de alto nível
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especificação.
5) Falta de instrutnentos de apoio à cansEI ução de tabelas de decisão, como editores voltados

pala esta finalidade que automatizem vá.lias etapas do processo, livlando o usuário de algumas
tarefas tediosas e mecânicas na elaboração de tal)elas. De uln modo geral, não existe um elenco
de ferramentas disponíveis pala auxiliam na construção de tabelas de decisão comparáveis às
existentes pa.ra linguagens ajgorítmicas.

Podemos veriflcal que existem sistemas complexos desenvolvidos com a utilização de tabelas
de decisão, como sistemas de controle de processos IRa 87,Ku-Ch 83,Ni-h4c 861, detecção de
falha.s em equipamentos nucleares e dia.gnósticos n]édicos, luas llã.o podemos afiinlar que as
tabelas tenham se torllado populares entre os piofissinais de processamento de dados.

1.3 Estrutura da Tabela de Decisão
Como visto, o uso de tabelas de (]ecisâo teve início em 1957. Deste então, suigil'am vá.rias
formas para a sua. a])iesentaçã.o. Algum)as a])resentaln formato complexo ll\4u 84,Mi-Ch S91, na
t,entativa de captura.i plopiiedades que ultla.passam os as])factos relacionados com decisões. A
despeito desta diversidade, consagrou-se como quase unâ.nome, a. estiutuia sugerida pelo exemplo
da. figura abaixo IPo 74,Rle-Ba. 77,Po-Hi-Ha. 711, com pequenas variações.

1.3.1 Interpretação da Tabela de Decisão
A tabela acima é interpretada, da seguinte forma

e Se X > 0, y # 10 e .4 = 1, então serão executadas as ações denolllinadas Açãol e Ação3,
nesta ordem;

e Se X :$ 0, y 10 e .4 = 2, então sela executada a ação denonainada Ação2;

e Se X > 0, y = 10 e Á > 3, então serão executadas as ações denominada.s Ação3, Açã.ol e
Ação2, nesta ordem;

e Se .4 tem valor negativo, então sela executada a ação denominada Açãol.

A interpretação de ullla tabela de decisão é feita ])oi colullas. Simbolicamente, poderíamos
entender como se em cada coluna na primeira linha. colocássenlos a palavra "if" e entre cada par
de entrada.s de condiçã.o, o colectivo "and" e na. linha hoiizonta] dupla a. palavra "then" IPo 74).

x >o V N Y  
Y - IO N Y Y  
A + 2 >3 <0
A,;.l     2 l
Açh2   l 3  
A,;.QÍBY'+vv 2   l  



1.3 Estrutura da Tabela de Decisão

Segulldo V. W. Setzei a. intei])lera.ção mais adequa.da. seria. ilnaginai que a paltii da se-
gunda coluna. eln lugar de "if" colocarÍaJnos "else if" no topo da ])iillleira linha. o que daria
unia ordenação da. esquerda pala. a direita. Schiicider ISc 8õl piopõs uma ordenação das co-
lunas segundo um ])eso que é atribuído a. ca.da uma delas pelo usuá.rio. Uilla Ordena.çã.o deste
tipo seria útil, visto que elin-ünaria. problemas relacionados com a. ambiguidade (vida 1.8), mas
esta inteipletação, (lue não é adot.ada. neste tlt\baljlo, linaltaiia o uso de técnicas de tradução
existentes.

Outra. forma nlellos usual de se escievei ullla. tal)ela de decisâ.o é colocar as condiç.ões e ações
eln colunas e as regiam ell] linllas, Dias neste trabalho adotarenios o lllodelo do exemplo anterior.

1.3.2 Condições e Ações
A tabela de decisão é foinaada por um conjunto de /{nÀas de condição, e uin conjunto não vazio
de /{nAas de anão, cepa.fadas entre si, na figura, por uma ]inha horizonta] dup]a. As linhas de
condição são separadas entre si por linhas horizontais simples, assim como as linhas de ação.
Observa-se que não se faz lestiição teórica sobre tabelas de decisã.o com conjunto vazio de linhas
de condição, embora do ponto de vista prático isto possa. padecer inútil.

Linhas de
n.. nH; r' ;0

Linhas de
Açh

Cada linha de condição é dividida. em duas pares separadas por uma linha vertical dupla: A
descrição da condição ("condition stub") e a paire de eriíradas de condição ("condition entiy").
As entradas de condição para cada linha de condição são separadas enfie si por linhas verticais
simples. Cada linha de ação é dividida em duas partes separadas por uma linha vertical dupla:
A descrição da açâo ("action stub") e a paire das enfiadas de anão ("action entry"). As
entradas de ação para cada. linha de ação são separadas entre si pol linhas verticais simples.
A i-ésima entrada. de condição de toda.s as linhas de condição formam uma co/tina de entradas
dc c07zd ção. Analogamente, a i-ésima ent.Fada. de a.ção de to(]as as linhas de a.ção formam uma

 
CI and and and and
C2 and and and and

C3 thcn then   then

         
         

T),-err;'';..
d . . C..H;rÃp'

Entradas
de Condição

Descrição
das Ações

Ente idas

de Ação
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co/una dc e? í7'a.das de anão. A cada coluna de entradas dc condiçã.o corresponde ullla única
coluna. de elltradas de açã.o e vice-versa. Todas as linhas de condição devem ter uma entrada
de condição em cada co]ulla« Diferentemente, as linhas de açã.o podem tei ou não entradas de
ação, embora uma. ta] linha sem entoadas seja totalmente inútil do ponto de vista prático, pois
seria uma ação presente na ta.bela (lue ]lunca seria executada.

Na prá.rica, não telll sentido duas ]i]]l]as difeie]]tes de co])dição co]]] a ]nesma desci'ição da
condição. Assim, de um modo geral, a descriçã.o da. condição determina unia única linha de
condição. Eln vista disso, denotaienlos unia linha de condição pela sua descrição. Portanto,
unia. linha de condiçã.o, qtle tel)lla uma. desciiçã.o (;i, sela chamada de linha. de condição Oí.
Cha.maielnos também de condiçâ.o e a.ção às partes de descrição de condição e ação, iespectiva-

Doiavante, sempre que para. uln propósito específico, a. pai'te das linhas de a.ção de uma
tabela de decisâ.o nã.o foi importante, será naostrada nas fÍBulas apenas a parte das linhas de
condição da tabela, seno que esta. ressalva seja. feita. Deste Díodo, mesmo figurando a.penas parte
de uma. ta.bela, ela. será. referida sempre como unia. tabela. de decisão.

men t. el l

1.3.3 Regras de Decisão
Uma. regra de decisão é uma sentellça da forma

"se C elltão A"

onde C é uma expressão booleana qualquer e A é o nome de ul-na ação ou de um conjunto delas.
A interpretação da regra a.cima é que "A" deve ser executada. se "C" é verdadeira.

Cada co/una da tabela de decisão é formada por uma coluna de entradas de condição e
da correspondente coluna de eJltradas de ação. Pode-se ver claramente que a interpretação
associada a cada coluna é uma negra de decisã.o. Assim, unia tabela de decisão especifica um
conjunto não vazio de regras de decisão. Noinaalmente, para facilidade de leitura, denominamos
a regra determinada pela i-ésima coluna da tabela de decisão de regra R{. Em algumas situações,
nos desenhos de tabelas, co]ocaremos os nomes das regras de decisão numa linha inicial da tabela.

As entradas de ação numa regia dá a OI'dein em que a respectiva ação será executada na
regra coliespondente.

Alguns sistemas de tabelas de decisão impõem que toda leria deve especificar pelo menos
uma ação. R'las é perfeitamente possível que numa determinada situação não se queira executar
absolutamente na.da. Isto caracteriza uma reg?'a Dúzia.

Na tabela acima, a negra R2 é vazia. Em casos de tradutores que exigelll unia ação em toda
regia, basta definir unia "ação vazia" do tipo "NOP"

  RI R2 R3
CI Y Y N

C2 N Y N

Ai l    
A2     l
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Cllamaremos ullla regia de dccisâ.o simplesnaente poi 7'cg7'a.

Da coima. como a.piesenta.mos, a ta.bela de decisão pode scr defillida foin)almcnte das formas
abaixo, entre outras ICa 74l:

B Como uma dupla de conjuntos de linllas de condição e de linhas de açã.o;

8 Como un] terno de conjuntos de condições, a.ções e icgias de decisãol

e Como uma quádiupla de conjuntos da condições, ações, entoadas de condição e ente.a.das
de ação jj<u-Ch 831.

Existem ta.mbém definições funcionais ])ara. tabelas de decisã.o que ])odeia ser encontrados em
diversas fontes ICa 74,À'li 85,R.e-Sa-Ya 87,R'li 801.

1.3.4 Linllas de Condição Limitadas e Estendidas
As linhas de colldiçã.o poder) ser ]in-atada.s e estendidas, de])en(lendo do conteúdo da. desciiçã.o da
condiçã.o. Se a dcsciição contém ullla expressão lógica com valor "veJdadeilo" ("\"') ou "falso"
("N"), então a lillha. de condição se diz /í771.{Íada. Caso col)tl.alia, a desciiçã.o da condição é uma
expressão que deve ser complementada com o coi)teúdo das cnt.fada.s de condição pala se tol nai
uma expressão lógica e se diz linha de condiçâ.o esíe7z(lida.

Para simplicida.de, chamam'emos a cadeia contida na. pa-rte da descrição da. condição de
condição. Isto é um abuso, pois no caso de linhas estelldidas, a cadeia não é uma expressão
lógica. Analogamente, a cadeia contida na paire de descrição de a.ção será cl)alllada. simples-
.-...+. HD .-n;.
l xxvXI u\.r \A \# u b \+v a

O caso degenerado do conjunto de condições ser vazio tem a interpretação de que o conjLmto
de ações deve ser sempre executado, independentemente de qualquer teste sobre as variáveis do
problema. Na verdade, uma tabela deste tipo, ]epiesenta a situação en] que se diria:

incondicionalmente, as ações devem ser executadas.

E claro que neste caso, temos somente uma regra estabelecendo a ordem de execução das ações,
pois caso contra.rio, leão teiíainos como escolher qual delas executar. Tal tabela é dita {ríuiaJ.
Ela não tem utilidade prática e nem é pernaitida como enfiada válida pelos processadores de
tabe[as de decisã.o, como aliás seita esperado, mas esta ]ibela]idade pode ajudar na descrição
de alguns ajgoritinos. Uma figura esquemática de uma tal tabela, relia caído a seguinte.

Qua[quer estrutura de coma.idos sequenciais é, na verdade, uma tabela trivial, onde a Ordem
de execução é dada pela sequência eJi] que eles a.paiecenl.

Num caso extienlo de excepcionalidade, poderemos tei unia tabela de decisão trivial com
uma. iegla vazia, que não tem utilidade prática. e a.té deve sei impugnado como enfiada para
um processador de tabelas, mas ela tem utilidade na. manipujaçâ.o dc tabelas por parte dos
a.] goi itm os .

A,;.l l
Açã.o2 3
A.;.Q 2
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1.3.5 Entradas de Condição e Ação
Denotaremos por Oij a elltiada de colldição correspondente à. leria -Rj e condição Oi. Analoga-
mente, Áij, dellota a entrada de ação correspondente à regia. Rj e a.ção .4i.

As entoadas de condição podem se] "Y"(Yes),"N"(No) ou "-" (]lldiferente) pala as linhas
de condição limitada. Comportam ainda os símbolos "'k" e "$" que seixo explicados mais
adiante. Os símbolos "Y" e "N" ilunla iegla. indicam que a. condição deve ser verdadeira ou
falsa, respectivamente, para. que tal regra seja selecionada«

O símbolo "--" na. entrada de condição signi6]ca. que, paga a teg]a. en] questão, a condição
é indiferente, podendo sei "Y" ou "N". Isto indica. que os a.lgoiitmos de tradução de tabelas
podem ignorar estas enfiada.s nos t.est.es de seleção.

Pala. as ]inha.s de condiçã.o estendidas, a.s enfia.das de con(lição são valores, que as expressões
contidas na parte de desciiçã.o da linlla de condiçã.o podelll assunair.

Por exemplo, na figura abaixo, estão exemplos dc ]in]las (]e condiçã.o estendida. e liJllita.da,
respectivamente.

x - lO

Neste trabalho, as entrada.s de ação podem conter un] número indicando a ordem de sua
execução na regra. Se contiverem um símbolo va.zio, ou "-", ou zelo, indicam que a. ação não
deve ser executada.

1.3.6 Linhas de Ação estendidas
Podemos estender a idéia de linhas de condição estendida para a parte de ações, de forma
imediata, desde que a lidem de execução das ações seja irrelevante, ou se imponha um custo
adicional de repetir a descrição de uma açã.o, sempre que foi llecessária, para a boa ordenação
das ações.

As linhas de ação, que possuem na sua paire de descriçã.o unia. ação completa, são as encon-
tradas normalmente ein tabelas de decisão. Por analogia com as condições, são chamadas de
/{7zhas de a.ção /i77z dadas. Aquelas linhas que, na pare de descliçã.o, não descrevem totaltnente
a ação a ser executada, deixando pa.ia ser colllpletada. nas entradas de ação são chamadas de
tinhas de ação estendidas.

Nas tabelas que comportam estes dois tipos de linhas de ação, as entradas de ação conteiiam
somente um símbo]o (por exemplo, "X") assina]ando que uma certa ação limitada deve ser
executada ou conteria o complemento da. descriçâ.o da. ação estendida que deve ser executada.

Este tipo de tabela não é frequente e este trabalho só tratará com linhas de ação limitadas,
com as entradas de ação recebendo a Ordena em que as ações devem se] executadas. Assim, não
se faia mençã.o a tipos de linhas de a.ção. Todas são limitadas. Deste l)lodo, os termos /ám cada
e esfe7zdida somente tem a ver com as linhas de condiçã.o.

A título de ilustraçã.o, para fecha.i este assunto, aplcsentamos exemplos.
A figura abaixo lllostra como uln chefe de vendas calcula a comissã.o a ser paga a ca.da. um

de seus vendedores. A Ordem de execução das ações deve ser definida, por exemplo, de cima
pala baixo.
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Existe na literatura IPo-Hi-Ha. 711 unia folll)a mais trabalhosa de se utilizar linhas de ação
estendidas, sem perdem o poder de especificam a Oldeln de execução, colocando-se o número de
ordem enfie pa.lênteses, ao lado das enfia.das de açã.o. Segue uma. tabela. para exelllplificai esta
coima de se escievei uma tabela de decisão. A sua interpreta.çã.o é facilmente deduzida da figura.

1.3.7 Tabelas Limitadas, Estendidas e Mistas
Dizemos que uma tabela de decisão é /{7níZada se todas as suas linhas de condição são limitadas.
E[a é estendida se todas as suas linhas de condição são estendidas. E]a é mista se contém ]inhas
de condição de ambos os tipos.

Na prática usam-se tabelas de decisão mistas, mas todas podem ser transformadas em tabelas
limitadas, apenas juntando cada enfiada de condição à respectiva descrição, formando uma linha
de condição limitada. Este procedimento produzirá uma linha de condição limitada para ca.da
entrada de condição distinta na linha de condição estendida. A figura seguinte mostra um
exemplo de uma tabela mista.

Podemos ver na figura logo a seguir que a tabela mista acima foi transformada numa ta-
bela limitada. equivalente, no sentido de que as negras de decisão sã.o as mesmas quanto à
interpretação. N4ais adiante (1.12), veremos colmo fazei esta tiansfornlação sem utilizam estes
símbolos "N"

Esta transformação para a forma ]iinita.da é obtida com o desdobramento das linhas de
condições estendida.s. Cada condiçã.o estendida é desdobrada em p condições limitadas, onde p
é o número de entoadas de condição distintas na. respectiva linha«

X -AL]U -BETA -GAÀ4A -DELTA -EPSILON
z-w Y Y N    
AI l   l 2  
A2   l 2 l  
A3         l

Tema)o de casa <2 <2 >2 >2
Venda, >Média N Y N Y
Avaliacao := Regular Boda Ruim-n Bom
Comissão := 0.10x V 0.11x V 0.09x V 0.11x V

c. Y N Y N
C2 N Y Y N

x:= z (1) Z (2) w(1) Y (2)
Y:= -1 (2) o (1) -X (2) \A' (1)
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Observa-se que a folmulaçâo lilltitada. da. ta.bela de decisão toma-a. mais vertical, enquanto a
versão estendida torna-a. mais horizontal. Na. literatura diz-se que a pl'imeira comi)rime a tabela
horizonte.Imente, enqua.nto a. segunda comprime-a velticallllellte IPo 741.

E[[[ ra.zã.o da. fa.cilidade coj]] que La.belas n]istas ou estendidas sã.o t.ra.nsformadas em tabe-
las ]iinitadas, é conveniente tla.tai dos a.pectos te(5iicos iest,fingindo ao conjullto de tabelas de
decisão limitadas. Na. prática, esta conveniência, não é cust,osa, ])Olque os mecanísnlos de trens
formação são simples e faci]mente automatizáveis. Assim, as ta])elas mistas são perfeitamente
viáveis e aceitas pelos piocessadoles eln geral, mas durante o estudo do assunto adora.lemos
esta restrição. Doravante, o termo tabela de decisão denotaiá uma tabela de decisão limitada e
os demais tipos serão explicitamente designados.

1.3.8 Condições Dependentes e Independentes
Dizemos que duas condições (7i e (b, í # .j, são eap/ic íamezlíe dele?zde7}tes se elas apelam sobre
uma mesma variável. Ou seja, a descrição de ambas contém ullla variável comum, como no
exemplo da figura l.l(a).

(;) (b) (.)

Figura ].l: Dependência enfie condições

Duas condições C{ e Oi, { # .j, sã.o imp/ácÍta77zenZe depc7zde7zZes se, embora nã.o opelenl sobre
unia variável comum, a semântica. do ptoblenla. particular as toillam intcr-relacionadas, como no
exemplo da. figura l.l (b), O]]de o fato de "Sexo = À4asculino" se] falso, ínlplica automática.mente

x -l Y N
X -2 y Y

  [  

Sexo = A4 asculino Y Y N
Tem Cel tificado de Resevista Y N N

X >3  
x - l  
x > lO  

X - ALFA Y N N N N
X - BETA N Y N N N
X - GAÀ4A N N Y N N
X - DELTA N N N Y N

X - EPSILON N N N N Y
  Y Y N    
AI     l 2  
A2   ] 2 l  
A3         ]
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quc a pessoa. não possui Certifica.do de ieservista, pela. natuicza extrct lamente particular do
problema. Esta implicação torna as duas condições implicitamente dependentes.

Duas condições são depc7zdc7zíes IPo-lli-lJa 711 se são explicitamente dependentes ou impli-
citamente dependentes. Caso contrário elas sã.0 71dcpcnde7}Zcs.

Pata. condições que são collstituídas de a])enas dois opelandos, separados por um operador
relacional, entre duas condições explicitamente de])endcntes, deíinclll-se dcpc7 dê7zcia corri. ez-
c/Ksã0 7náZzza e depcndê71cia com soba'oposição. O primeiro caso ocorre quando existe um valor
para a variável comum que produz a satisfação de ambas. O segundo caso ocorre quando não
existe um tal valor. No exem])lo da. íigula l.l(c), as colldições são explicitamente dependentes
duas a duas. Entre a segunda e as demais colldições existe a dependêl)cia com exclusão mútua
e e[[tre a. pii]neira. e a. te]ceiia coJidições, existe a dependência. co]i] sobreposição.

1.3.9 Entradas de Condição Implícitas
Os símbolos "l'" e "$" 1Po 74,Po-l-li-lJa. 711 ]la.s entradas de condição sã.o ca.sos especiais de
"N" e "Y" , respectiva.nlenl,e. Indicam que a. coi)dição coiiespondeilt.e é ilielevante pa.la a- regia.

(lue está. sendo testada, mias que se o teste foi efetttado, têm o significado idêntico a. "N"
e "Y", lespectivanaente. Estas ent.fadas são utilizadas ])ara. condições dependentes que são
implicitamente falsas ou implicitamente venda.deiras, em consequência. da avaliação de ouvias
condições. Elas indicam o fato de que a. satisfa.ção de unia ouvia. condiçã.o que tem enfiada
"Y" ou "N" para a leria. provoca obligatol'lamente um determinado valor para a condição. Se
provoca obrigatoriamente "N", o fato é indicado com "*". Se provoca "Y", o fato é indicado
com "$"

Considere as tabelas de decisão acima, que são apreseJltadas sem a parte das linhas de
a.ção. Podemos observar que se X = 5 ente.o obrigatoriamente a segunda condição das tabelas
sela falsa. O mesmo ocorre se a segunda condição for verdadeira, pois neste caso, a primeira
sela obrigatoriamel)te falsa, independentemente de qualquer' teste. As entradas de condição da
tabela à direita descrevem estes fatos. A coloca.ção do símbolo "-" ein lugar de "'p" nesta tabela,
apoiando-se no fato de que a condição é irreleva.nte pala a regia, não está rigorosa.mente correra,
pois o primeiro símbolo indica não só a irrelevância da colldição como também que ela pode
ser verdadeira ou falsa, o que não é o caso. A despeito desta observação, em muitos casos, esta
troca. não traia i)rejuízos maiores, a. menos que se introduza a.mbigüidades (vide 1.8) na tabela
de decisão.

Observemos que o símbolo "'F" dispensa o teste da condição X = 2 na primeira. regia da
tabela à direita, ma.s ele tem o sentido de "N", dizendo que se X = 5 então X oZ)rígatoriamente
não pode valer 2. Os símbolos "#" e "$" são chamados de "A'" {m.p/silo e "y" {mp/alto,
respectivamente.

Da ]nesma maneira, "--" indica que a a.variação da condição é dispensa-da, Dias enquanto "-"
cories])onde a ("Y"+"N"), "$" corresponde a "Y" e "*" concsponde a "N". Assim, os símbolos
"." "H'" e "$" indicam dispensa. de teste, mas têna signi$cados illlplícitos diferentes. Se a despeito
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da dispensa dc avalia.çã.o, a. comparação é feita por ajgunl algoritlno de conversa.o, então "'p"
tem toda a função de "N", "$" toda a função de "Y" e " " toda a função de ("Y"+"N"). Em
ia.zã.o dessa dispensa. de teste da condição pala. a scleção da iegla, dizenaos que a condição é
irra/euazzle para a regra, isto é "$" , "'K" e "-" são entradas iiielevantes e "Y" e "N" são entoadas
relevantes.

Nessa tabela, a dependência im])lícita est.á. no fato de que, no contexto do iegulanlento
da escola e do que fora. aceitado no início do semestre letivo, se o aluno faltou à. prova, a
sua nota da prova é zero, o que toma a segunda. condição da. primeira regra obiigatorianaente
verdadeira. Este fato é assinalado no exemplo, pelo síl-nbolo "$" na respectiva entrada de
condição. Analogamente, na segunda regra da tabela anterior, se a nota da Prova não é menor
que 5, logo obrigatoriamente, o aluno l)ão faltou à prova. Isto é assinalado pela entrada "'k"

Existe uma natural dificuldade no tratamento automático deste fenõineno e praticamente
fica impossível, se a dependência é in)plícita. Neste sentido, quando se trata com tabelas
de decisão com condições dependentes é preciso maiores cuidados e não esperar que aspectos
semânticos do problema possam ser deduzidos a partir de simples análise sintática da tabela
jlb-Ra 78,Bi-Ra 871.

1.4 Desdobramento de

O símbolo " " ("don't core") na entrada de condiçã.o de unia negra significa que a condição é
indiferente para ela. Chama-lo-emos de "Tanto-Faz" ou "l7zdll/crente ". A interpretação para o
símbolo é que a condição tanto pode sei verdadeira como falsa pala a satisfação dessa regia.
Por outro lado, coilesponde a existir na tabela duas regras exatamente iguais, a menos desta
enfia.da. de condição; Numa. estaria com "Y" e noutra com "N". Assim, uma negra que contém
uma entrada indiferente pode sei desdobrada eln duas regras, onde se copia todas as demais
entradas distintas de "-" e na enfiada que corresponderia ao símbolo " " se coloca "Y" lluina
regra e "N" em outra. Ou seja, "-" = "Y"+"N". Esta operação sela chamada de desdob7'cimento
de 'c-" e dizemos que a regra original foi desdoZ)cada nas duas regiam lecéin-ciladas.

Def.: Uma regra é dita simp/es se ela não possui enfiadas de condição " ". Caso contrário,
a negra é dita c07n2)reza.

Teoretlna l Uma I'egl'a R com p síTnbolos "--" pode scr desdobrada ell-L 2P regras simples

Faltou à Prova Y #   N N
NotaPlova. < 5 $ N Y Y N

NotaTrabalho < 5   Y J L N
N4edia := NotaProva   l      
N4edia. := NotaTrabalho     l    
Reprovado       l  
CalculaÀ4edia         l
Faz Substitutiva l        
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!)glD:: Por indução em p. Para a ba.se da. indução, toma-se p = 0. Claramente, a regia R
equivale a uma única. negra sim])les que é ela própria« 2o = 1.
Suponha que a. tese seja vá.lida. pa.ra legias com Hienas que p entoadas de condição "--" , p > 0
e que a regia R tem p dessas enfiadas. Seja (Ji uma condição pa.la a qual a leria .R tem uma
elltiada "-". Aplicam)do o desdobramento deste símbolo, obtemos regra.s RI e R2, cada uma. com
p -- l entrada.s de condição " ". Logo, aplicando a. hipótese indutiva em Ri e -R2, obtemos

2P'l + 2P'i = 2P negras simp]es. []

Assim, dizemos (luc a regra R. tem o equivalelitc a 2P leiras simples ou (lue a leria R
iepiesenta. 2P lcgras sinl])]es.

(,) (b)

Figura 1.2: Desdobramento de regras

Na figura. 1.2, as negras nl! e RJÍ da tabela (b) coliespondem ao desdobramento da regra R2
da tabela (a).

Pala uma tabela de decisão 7' coi-n ieglas -Ri, . . . , -R«, com respectivamente pi, . . . ,p. en-
tradas de condição " ", seja n(T) o número equivalente de regiam simples de T, ou seja, T
representa 7z(T) regras simples. Assim, 7z(T) é a soma. de negras simples representadas por cada
regra de T. Facilmente, se obtém:

7z(T) = 2'' + 2'' + +2p'

Na verdade, n(T) é o número de leglas da tabela T' que é obtida através de desdobramentos
consecutivos dos símbolos "-" da tabela T. Se a tabela T só tem regras simples, T = T'

1.5 Combinação ou Intercalação de Regras
Assim como uma entrada de condição " " numa negra. pode ser desdobrada em duas regras, o
inverso pode ser feito: duas regiam que sejalll exatamente iguais, a menos de uma só enteada
de condição, eln que uma possui "Y" e a outra "N", podem ser juncadas numa única regra,
substituindo-se a tal enteada de condição poi "-". Esta operação é chamada de /vtZe?'ca/açâo
de ?'egz'as ("tule meiging") jhle-Ba 771 ou C07}zbizzação de ?'cg7'as lb4c 68,Po-Hi-Ha 71,Sh 751.
A repetição sucessiva desta operação sobre uma ta.bela. pode diminuir bastante o tamanho de

  Ri R2 R.3
NotaPlova > 5 Y N Y
NotaTiabalho > 5 Y   N

Aprovado l    
R.afaz Trabalho     l

Reprovado   l  

  Ri nl,   R3
NotaPiova. > 5 Y N N Y
NotaTi'abalho > 5 Y Y N N

A]) sovado l      
Refaz Traballlo       l

Reprovado   l l  



1.6. Função-"And" 14

alguma.s tabelas ICl] 6VI, ma.s nen] sen]pie se consegue que as ]egias, cona a ]llcslna. sequência
de ações, sejana combinada.s numa única regia. Além disso, as tabelas resultantes são mais
compreensíveis, pois ITlostra.m com clareza, as situa.çõcs cm que celtas colldições são irrelevantes.

(:) (b)

Figura. 1.3: Intcicalaçâ.o dc iegias

Na figura 1.3, a. negra. R da. tabela (b) corresponde à intcrcalação das regia.s Ri e R2 da
tabela (a).

Como esta operação nem sempre é suficiente pala reduzir o tamanllo de grandes tabelas, exis-
tem ouvias propostas que telltam a.piesental métodos sistema.tacos pa.ta construção de tabelas
illenoles com encadeanaento ICih 67,St 73,Sh 7SI.

1.6 F\unção- ''And''

Como já vimos, a cada coluna está associada uma interpretação que determina uma negra de
decisão da forma

if C tllen A

Nesta regra, a iepiesenta várias condições separadas pelo conectivo "and". Informalmente, uma
/unção-.47zd é a parte "C" de uma regra, ou seja, assim como a regra corresponde à interpretação
de uma coluna da tabela de decisão, a funçã.o-and conespollde à. inteipleta.çã.o de uma. coluna
de pnt..., .. Hp ,,-.nH;.-;n

Seja uma tabela de decisão com condições Oi, C2, . . . , Om e i'eiras Ri , R2, . . . , R.. Define-se
uma /unção-.4zzd A IPo-Hi-Ha 71,Po 741 como sendo a sequência:

Bj = (C'lj, C;2j, ,0«j), l $j $ n,

onde (Jfj comporta "Y", "N", "-", "'k" ou "$"

  R] R2 R3 R4
E tarde da noite Y Y N N
Está. cllovendo Y N Y N

Dormia l l    
Ir ao Cineilla       l
Vei Televisâ.o     l  

  R R3 R4
E balde da. noite Y N N
Est.á. cllovendo   Y N

Doimil rí    
11 ao Clillema     l
Vei Televísã.o   l  
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Para. a tabela. lliostiada, teiía.Idos as seguintes funções-and's

B- }', *, -,$, y)
B, - , -Ar, y, *, .A')
-B3 ' (.N, .A', -, }'', -, }').

Cada função-a)ld pode iecebel x.a]oi fa.]so ou \.etdac]ciro dc acordo com a a.va.]ia.çã.o das
condições C'l, . . . ,a.,. Assim, o ua/OI' dc -Bj, denotado l/(-Bj) va.le:

V(-Bj) = 1, se toda.s a.s especificações das entradas de

condição são satisfeitas na Regia Rj;
V(.Bj) = 0, caso contrário.

Formalmente, o valor de .Bi, l $ .j 5; n é calculado da seguinte coima: Seja S = (al, a2,

o vetar de estados do conjunto de condições (l;i, . . . , O., onde, para l $ { 5; m,
,««)

se Ci é falsa
se Ci é verdadeira.

O vetor S é a valora.ção das condições num determinado insta.nte. Assim,

v(-Bj) 0-j) . V(a:j) y(0«j)),

onde y(Ckj) é dado pela seguinte tabela

l
0

l
0

0,1

V(Oij )
l
0
0
l
l

Portanto.
l

1/(-Bj 0
se }'(Okj) = 1, 1 $ k $ nz
caso contrário

  Ri R2 R3
Condição] Y $ N

Condição2 Y   N

Condição3 + N  
Condiçã.o4   Y Y
Condiçâo5 $ #  
Condição6 Y N Y
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Pol exemplo, a regia
Bj = (y, y, .N, *,$, -, }''),

coll] as condições

C'i = Z?'uc

C4 =, Jatse
C'2 = Zrue
OS = trufa

Cs = jalse
(;6 :: {7'ue

produzem um vetor de estados S (1,1,0,0, 1, 1). Usando a definição, obtemos

v(c: )
}'(c.)

v (o,)
v (o.) l

v(o; )
v(c.)

Portanto, o valor da função-and -Bj, 'l/(-Bj) = 1.

1[)É:r::: Dize]]]os (lue Rj é se/eciozzáuc/ nunca. tabela de decisão contra. u]]] vetar de esta.dos S se
v(-Bj) = 1. Caso cotltláiio a iegla é 7zão sc/ecioztáue/.

Unha. função-and é /)u]'a. se não conté]]i " ". Ela. é niisía se conté]]] un] ou n]ais " ". Cla-
ma.mellte, uma fuilçâo-and pula implica numa legla simples e funçã.o-and mista numa iegla
complexa IPo-Hi-lla 711.

Como não sabemos qual o conjunto Q Ç {0, 11" que contém os estados senaanticanaente
possíveis para o vetar de estado das condições, vamos considerar que todas as combinações
previstas em cada uma das funções-and são possíveis. São definitivamente impossíveis somente
aquelas que esta.o explicitamente proibidas por entradas de condição im])lícitas. As combinações
não previstas na tabela e nem proibidas são teoricamente possíveis e sua interpretação fica a
critério do que será visto na seção 1.17. E claro que não existe sentido lógico na presença de duas
negras numa mesma tabela, onde uma delas pioiba explicitamente a ocorrência da combinação
prevista pela outra.

1.7 Regras e Colunas
Vimos que uma regra é a interpretação associada a uma coluna da tabela de decisão. Esta
distinção é sutil e nauitas vezes sobrecaliega a notação. Feita esta. observação, usaremos a
palavra 7'eg7'a talho para representar a interpretação "i/ . . . tAezz . . ." associada a uma coluna,
como também para a própria. coluna da tabela. de decisão. Assim, diremos que uma leria
Rj, l $ j $ ?z é unia sequência

((7ij, C2j,... , 0«j , .4ij, .42j, ,'4ij),

pala uma tabela de decisão com l?z condições, / linhas de ação e n iegias. Cada teimo da
sequência C;fj comporta um dos símbolos "Y", "N", "*", "$", "-" e .4i:Í é um número indicando
a oidein de execuçã.o da. açã.o descrita na i-ésima linha de açã.o ou unia enfiada nula ("0"," "
ou "vazio"), indica.ndo que tal a.ção não é executada. na leria. ein questã.o.
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1.8 Regras Ambíguas
Duas funções-a.nd -Bi e -Bj são depc7zde?zZes IPo 741 sc existe uma. avalia.çã.o ])a.ia as condições
C't, O2, . . ., O., tal que l/(.Bi) = 1 e V(.Bi) = 1. Caso contrário sã0 71dcpcndcntes. Em outras
palavras, duas funções-and são depelidelltes se existe unia. situa.çã.o sobic o conjunto de condições
quc permite a ambas as funções-and serem selecionáveis, ou seja., existe uma combinação dc
valores para o vetar de estados que seleciona as duas regras.

Duas negras se dizem ambÜ?las se as fullções-and associadas sã.o dependentes. Caso contrário
sã0 7}âo am.Z,lbuas.

Duas regra ambíguas são c07tZ7'aditóí'ías ou inca?lsísZe?zZcs se as colunas de enfiadas de açã.o
sâ.o distintas. Caso contiá.iio, elas sã.0 7'cd?/7 da7zíes.

Dizemos que uma tabela. de decisâ.o é amZ)@ua se collténl iegias a.nlbíguas. Caso contlá.rio,
e[a. é nâo ambz'gua. Logo uma. tabela. de decisâ.o tl.ivia] é nã.o ambígua. se possui uma úllica. leria.

Pa.tece que hão existe muito sentido ]ógi&o, do pollt.o dc visa,a. do mundo real, que duas
situações distintas possam ser contempladas ao nlesnio tempo. Assim, geralmente, se impõe
que a.s tabelas não sejam ambígua.s, considerando-se como im])io])piedade na. sua. constrtiçâo se
ela.s ocoi]ere]]]. Assim, quando lias lefcrirll)os a. Lal)elas de decisâ.o, estarellaos tratando comi
tabelas leão ambíguas, a. menos que ex])lícita.dente designa.da.s.

Teorema 2 Aluna tabela de decisão limitada., duas .funções-and são ütde])edelttes se e somente
se ezi.ste zma condição para a qual uma da.s .fultções tem entrada "Y" ou "$" e a outl'a "N" ou

De11:1x: Sejam -Bi = (CIÍ O2i - . . . . O«i) e .Bj = (C'ij O2j ' . . . . O«j) duas funções-and quaisquer.
.b. Seja k um índice ta] (iue a linha de condição Ck tem entrada "Y" ou "$" numa negra e
"N" ou "+" na outra. A hipótese gala.nte que existe tal k. Sem perda de generalidade, suponha
Cki = "Y" ou "$" e OAj = "N" ou "'k". Seja aJ; o valor da condição Ok.

caso a) ak = 1. Logo, V(Okj) = 0 e cons.quente:-«ente l/(-Bj) = 0.
caso b) ak = 0. Logo, V(OkÍ) = 0 e conseqüentenlente y(Bi) = 0.
::),r. Suponha. que não existe índice k tal que Cx;i = "Y" ou "$" e Okj = "N" ou "'k" ou vice-versa.
Vamos mostrar que as funções-and -B{ e A são dependentes. Seja S = (ai, a2, . . . , a.) o vetou
de estado do conjunto de condições, construído da. seguinte maneira.:

0

0

l
l
l

se Cti = "N" ou "l'"

se Oti = "-" e Oti = "N" ou "*"
se Gk{ = "Y" ou "$"

se (Jkl = "-" e Oij = "Y" ou "$"

se Otf :: ''" e okj :: ''»

S é uln estado possível, pois está previsto na funçã.o-and -Bi. Por construção, V(CtÍ) = 1 ])ala
todo l $ À $ m. Logo, v(-Bi) = 1.
Por outro la.do, se

e Gkj = "Y" ou
«k, v(Okj) = 1.

"$" por hipótese, C'ki "$" ou "-" Logo, por construção de
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e Oij :: «N" ou "'p", por hipótese, C'ki
.k, y(C'kJ) = 1.

c(N»} c'>1')' ou c'-» Logo, por construção de

"-". Logo, poi definição, }'((17ij) l

Po-ta«to, y(.Bj)
tese. O

l e isto mostra que .Bí e -Bj são dependentes. Este resultado estabelece a

Corolário 3 .IVu7na cabe/a de decisão / in a(Za, d?las ?'egz'as sã0 7zão a7nbzguas se e s07n.ente se

existe vIRa condição para a qu.at tisna das regi'as tem cltt,fada "Y" ou "$" e a outra "N" ou "l'".

A demonstração segue do teoiellla 2 e da definição. O

Corolário 4 t/ma {aZ)e/a dc decisão /{7niíada (í 7zão a77zbz'gua sc c s0771.cale se pata ca.da 7)a7' de

i'egi'as e=i.ste uma condição l)ara a qual u nas das I'eg?'as te?Tt elt.irada "l'" ou "$" e a. outra "N"
«#»

A demonstiaçã.o segue do coro]á.rio 3 e da. definição. [.]

Em consequêllcia do corola.lio 4, a veiiflcaçã.o de alnbígiiida.des numa tabela de decisão é
uJlla tarefa extremamente simples. Basta. tol-nai cada pal de leira.s e compalai as entoadas de
condição correspondentes e verificam a suficiência que está no enunciado daquele corolário. Para
uma tabela com 1} negras, existem (n2 -- n)/2 pares de regras a serem comparadas. Para cada
pai de regras é necessário comparar, no máximo, as entradas das m condições da tabela. Logo, a
tarefa de verificação de alnbigüidades pode ser feita com in . (n2 -- n)/2 o])erações de compara.ção.
Nesta discussã.o de complexidade, precisamos analisar o que é a entrada do problema. A tabela
de decisão contém nz condições e n negras. Como a verificação de ambiguidades não opera sobre
a parte de ações, vamos considelal como entrada do problema somente a paire de linhas de
condição. Ou seja, o tamanho da enteada / é 17t . n. Levando em conta que

17Z . n' $ / ,

podemos colocam o número de colnpaia.ções obtido em funçã.o do colllprimento da entrada e
concluímos que a colnplexida.de desta verificação é O(1').

A tabela da íigula 1.4(a) é ambígua, pois as condições Ci e C2, sendo ambas verdadeiras,
fazem com que as duas negras sejam selecionáveis. A tabela da. figura 1.4(b) também é ambígua,
pois as regi'as:

e Ri e R4 são iedundantesl

e R4 e Rõ são redundantes;

B R2 e Rs são redunda.ntesl

e R2 e Rz são inconsistentes e

e Rs e R7 são inconsistentes
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(,)
(b)

Figura. 1.4: Tabelas anil)ígua.s

1.9 Ambiguidade Aparente

]tetomando a. tabela da. figura 1.4(a) podemos concluir que ela é estiutul'aumente ambígua, já
que a instância do ploblellla. em que a.)ribas as condições sã.o veidadeiias produz o vetar de
estado S = (1, 1). Nesta situa.ção, calculando os valores das funções-and .Bi e .B2 associadas às
regras -Ri e -/?2, obtemos y(-Bi) = 1 e }'(-B2) = 1.

Agora, vamos nlantei a mesma estlutuia da tabela, mas substituir Ci por X :: 4 e C2 por
X = 5 e obtemos a seguinte tabela.

E claro que o vetou de estados S = (1, 1) é impossível de ocorrer. Ou seja, a ambigüidade é
apenas aparente, pois a natureza. do problema elimina esta possibilida.de. Analisando melhor o
pioblel)la e o significado do símbolo "-", podemos obselvai que ele não está bens utilizado, pois
ele indica que pata a lenta em questão, a condição tanto pode ser verdadeira como falsa, mas
isto é impedido pela semântica do problema. Esta ambiguidade é elimina.da substituindo-se "-"

"'k". Além disso, este procedimento faz com que a tabela expresse com precisão a semântica
do problema. Assim, eln lugar de anlbigüidade aparente como chamada, ficaria melhor assinalar
ocorrências deste tipo como uma impiopriedade suti] na consta'ração da. tabela de decisão. Esta
dificuldade aparece elll função da (dependência enfie condições que foi descrita em 1.3.8. Em
geral, não é fácil detectam automaticamente se uma. ambiguidade é apenas aparente IMu-Ra 701,
6lcando esta tarefa ainda lllais complicada. se a. dependência entre colldições é implícita.

  RI R2 R3 R4 Rs Ro R7
Sala.rio > 1000 Y N Y Y N Y N
TemDependentes Y   N Y N Y N
Idade >45 N   N     Y N

IR = 0.2.Salál,io     l        
IR = 0.1.Salário l     l   l l
IR - O   l     l    

  R] R2
Ci Y  
C2   Y

     

  Ri R2
X -4 Y  
X - 5   Y
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1.10 Eliminacão de Ambiguidades
O problema da ambigiiidade em tabelas de decisão foi discutido pol diversos a.utorcs ll<i 68,
l<i-Jo 73,lb-Ra 78,Sc 8õl. Considere o problema seguinte: Uma certa a.çã.o 4 deve ser executada,
qua.ndo X > 0 ou y > 0. Pa.tece que a tabela que segue é uma. ie])iesentaçã.o natural deste
problema«

A l l l l

O problema que surge é que a tabela. a.piesenta unia anlbigüidade eln sua. estrutura. E pelfei-
tanlellte possível que a.s duas leria.s sejam seleciollá.vens sil tiltaneanlente.

Carão fica. a afilnla.ção de que, nos proa)lemas do nlulldo leal, ])arece não aplo])Fiado que
a.mbigiiidades acoitam. Analisando o enuncia.do, observaillos que o pioblelna. é apresentado
como uma unica iegl'a:

se X > 0 ou y > 0 então execute .,'l

O problema decoile do fato de que estamos tentando representar uma só leria Original através
de duas regras. A idéia de que as regras de uma tabela correspondem a situações distintas
não é mais válida. Além disso, como ullla regia inlplementa as funções-and, não conseguimos
representam a regra original com o conectivo "ou" nunca só regra cona duas linhas de condição.

Uma possível abordagem pala o pi'oblenla relia abrir a possibilidade de redundâncias nas
tabelas, apontando irregularidades somente nos casos de inconsistências o que é aditado por
l<ing li<i 681. Um outro decurso é continuar não permitindo anabigüidades e tentar corrigir a
bd,UÇld..

Existem sistema.s de tabelas de decisão que impõem unia. sintaxe particular pala as condições,
como, por exemplo, que devem constituir-se de apena.s uma variável seguida de um operador
relacional e de uma. constante. Nos casos em que as condicões podem ser quaisquer expressões
lógicas, poderíamos escrever numa única condição como no enunciado do problema, obtendo a
tabela seguinte:

Outra. possibilidade é substituir um dos símbolos "-" poi "N", como está na figura 1.5(a).
Uma. outra opçã.o é substituir o símbolo "-" pol "#", como está ieescrito na tabela. da figura
1.5(b)

  R.] R2
x > o Y  
Y > O   Y

  RI
X > Oou Y > 0 l Y
A l
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A

(.)

A

(b)

A

(.)

Figura 1.5: Elinainação de atubigüidade aparente

Devido a esta foinaa de utilização, o símbolo "+" é encontrado na literatura com o nome de e/a-
nimador de aznbigãidades, porque a sua utilização talnbéill como entrada implícita a.cabe noi'mal-
mente eliminando unia anlbigüidade estrutural que soma.nuca.llaente nã.o existe IPo-Hi-l:la. 711.
Se a tabe]a Oligina] fosse aqueça. mostrada na. figura 1.5(c), o ejinailla(]oi de ambiguidades seita
o símbolo "$"

Qua.ndo estes símbolos sã.o usados cona esta nlnalida.de, com res])eito às regra.s Rj e Rt, devem
ser tomados três cuidados.

e A ambiguidade entre as regras Rj c Rk é semântica.mente válida

8 0 eliminador de a.nlbigüidade deve substituir o símbolo "-"

8 Suponha que será substituído na i-ésima linha de colldição. Logo, Cij = "--" ou Cíj; = "--"
Sem peida de generalidade, suponha que Cij = "-". Se Cij sela substituído por "*"("$"),
então necess.:ian«nte CÜ = "Y"("N").

Estas restrições não são impeditivas à fiílalidade; elas apenas evitam piobleinas na sua
utilização. A primeira. é claramente óbvia. Quanto à segunda restrição, o uso de "l'" para
substituir "Y' ou "$", provocaria uma alteração da semântica do problema. Além disso, a
substituição de "N" poi "'k" não eliminaria nenlluma ambiguidade. Raciocínio análogo vale
T)ai'a "$"

A terceira iestriçã.o proíbe liberalidades sem sentido lógico para uma tabela de decisã.o, que
seria inserir uma linha de condição nova, somente com entradas de condição implícitas para
eliminação de ambiguidades.

A ll l l l

Na figura acima, se não fosse a terceira restrição, a. primeira tabela, claramente ambígua,
poderia sel substituída pela segunda, que não é anabígua, pela simples colocação de uma condição
O2 arbitrária qualquer que contélll somente enfiadas irrelevantes. Na verdade, estes tipos de

  Ri R2
x >o Y N
Y > O   Y

  R.i R2
x > o Y +

Y > O   Y

  RI R2
x <o N  
Y <0   N

  Ri R2
c: Y Y
C2 # $
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lillha.s de condição llã.o deveiiaill aparecer na especificação dos plobleJna.s poi ta.belas de decisão.
Já que toda a linha só tem entoadas irrelevantes, então ela não deve sei importante para a
edil-ninação de ambiguidades. Os pré-processa.dotes podem fazei uma verificação sobre as tabelas
de decisão de modo a descartar estas linhas de condição. Aliás, é o que eles fazem quando linhas
deste tipo são produzida.s no piocessainenLo de tabelas.

1.11 Ambiguidade em Tabelas Mistas
Valllos analisa.l a a.nlbigüidade em tabelas mista.s e estendidas. Considere a. seguinte tabela de
decisão:

Colmo duas regras são an[bíguas se existe ui[[a. instância do pioble]i]a. que faz cona que a.mias
sejam satisfeitas, ente.o as legias da tabela a.cima sã.o a.nlbíguas duas a duas. Para. impedia
que isto ocorra., vamos impor uma. restriçã.o IPo-Hi-]:]a. 71,]<i-Jo 7õl sobre as linhas de condição
estelldidas, que chamaielnos de regi?'áção de eac/usâo.

Seja Ck unia linha de condição estendida com enteada.s Oki, Ok2, . . ., Ok.. Cada uma dessas
entradas de condição ou é um símbolo irrelevante ou é uma expressão que define uln conjunto de
valores, eventualmente unitário e, portanto, relevante pala a negra. No que segue Skj denota o
conjunto de valores definido pela expressão contida na enfiada. de condição Okj se ela é relevante.
A restrição de exclusão é definida da. seguinte maneira:

excitam«te ig«al a Okj (Oki = C'Êj) ou
«.u'":ne«te excl«si« com Ckj (skf n sAj

l $.j $ n.
Cada Cki relevante l $ i 5; 7z, é

Esta restrição galante que a linlla de condição estendida. Ok não produzirá negras senlanti-
camente ambíguas. Na verdade, unha linha de condição limitada. é un] caso particular de linha
de condição estendida eni que a. descrição da condiçã.o é completada com um dos dois valores
possíveis "Y" ou "N". Além disso, uma linha de condição Ilimitada está de conformidade com a
restrição de exclusão, visto que as entradas possíveis sã.o "Y", "N" e "-", com os dois primeiros
nautuamente exclusivos. As entradas de condição implícitas "$" e "#" são coimas paiticulaies
de "Y" e "N"

Podemos estendem a nota.ção das enteada.s implícitas pala a-s lillhas de condição estendidas,
mas com celta cuidado na sita interpretação. Adultos plocessadoles de tabelas de decisão exigem
que a parte de descriçã.o da linha. de condição estendida. contenha uma única variável e chal-nain-
na de uariáue/ de cozzdÍçâo. Na descrição abaixo, vamos manter este nollle, nla.s subtende-se que
em lugar de urna única variável podemos ter uma expressão.

e "l'": As outras entoadas de condição releva]]tes ]la. negra. determina.m obrigatoiianaente que
o valor da variável de condição não pertence a nenlluni dos conjuntos de valores presentes
na linha. ("N" inl])lícito).

  Ri R2 R3
X >5 -7 >2
A      
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e "$": As outl'a.s enfiadas de condiçã.o iclevalltcs na. regia. deteiminan) obrigatoriamente que
a va.Fiável de condição pertence a todos os conjulltos de valores presentes na linha ("Y"
implícito). E preciso observar que esta. extensão nen] sem])]e é ])ossível. Aliás, somente
é valida se na. linha de condição existe uma. única. entrada. de condiçã.o relevante, pois
sendo a linha. estendida, os conjuntos são disjuntor pela iestiição de exclusão e assim,
unia. vaiiáve] leão poderia peitcncer a lllais qtic um.

(.) (b)

Na tabela (a), o símbolo "*" da. negra Rs indica. que a condição (Z = 0) sendo falsa, automa-
ticamente deteinaina que X « {5,6, 7, 8,9}. Na tabela (b) do exem])lo, o símbolo "$" da regia
R3 indica que as entradas das outras condições nesta. mesma iegta. determinam implicitamente

A restrição de exclusão, embora seja. um motivo de preocupação, não é muito penosa, pois
pode ser contornada pelo usuário, paiticiona.ndo os conjuntos numa. família. de subconjuntos
disjuntos. De um modo geral, esta restrição obriga a unia. l)labor precisão na descrição do
prob[ema. Acém disso, é possível que uma tabe]a que nã.o atenda à restrição de exc]usão contenha
erros de especificação.

Vamos analisar as tabelas de decisão seguintes:

que X ;: 5

É possível que a pessoa quisesse, com a tabela da esquerda, a interpretação da tabela à
direita IPo-lli-Ha 711. Os processadores de tabelas de decisão de um modo geral não admitem
entradas de condição complexa, colmo um intervalo quc está na tabela da direita, mas do ponto
de vista teórico não existe dificuldade eln aceita-la. N'leis adiante, exporelnos uma fauna de
iepiesentar conjuntos complexos em entradas de condição. Por enquanto, Êquemos com a idéia
de que é possível, sem nos pieocupalmos com a sintaxe.

A despeito de unia possível intellção do usuário na. tabela do lado esquerdo acima, ela fere a
restriçã.o de exclusão. Uma ma.negra. senlantica.mente colreta de repiesental as condições seria:

  Ri R2 R3
X -5   $
Y-O Y N Y
z-l Y Y N

  Ri R2 R3 R4 Rs R6
X -5 -6 -7 -8 # -9
z-o Y Y Y Y N Y

             

X 22 >5 >9
       

X >2 >5 >9
X <5 <9  
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Do ponto de vista dc im])leinentação é difícil passar junto com a. tabelainfornlações adicionais
que reí]itam a senaâiltica. pa.iticu]ar (]o problema. Poi exeil)plo, neste caso, plecisaiíamos que
a interpretação da tabela fosse feita considerando a.s duas condições como tendo uma forma
especial de dependência, o que seita dificultado se estas lillhas nã.o fossem consecutivas na tabela
e se as variáveis de condição e as entradas envolvessem ex])sessões com valores desconhecidos
em tempo de compita.ção.

1.12 Conversão de Tabelas Mistas em Limitadas
Na seção 1 .3.7 mostramos uma tabela mista e a correspondente tabela transformada em limitada.
O processo, como foi dito, é bastante siinp]es. Confio a.s entradas das linhas estendidas estão de
acordo com a restrição de exclusão, podemos substituir os sínabolos "N" , introduzidos na. tabela
ülnal, por "'k"

Cada linha de condição estendida da tabela mista com p enfiadas relevantes distintas é
transformada em p linhas lilllitada.s.

Vamos collsideral' unia tabela de decisão mista, com linhas de condição Ci, . . . , Cm e i'egi'as
R-,. . . ,R.. Sejam Oí uma. linlla de condição estendida. e Z) = {-Di,.. . ,l).} o conjunto das

eJltladas de condição relevantes da linha Cf. É claro que V#, l)k = Oij, pala algum l $ .j $ n.
Os elementos de Z) são conjuntos disjuntos pela- restrição de exclusão.

Seja ei a expressão colhida na pa.lte de descrição da linha de colldição estendida (;{. Seja C'f.
a k-ésima linha de condição limitada derivada da condição estendida O{. Ela contém na parte
de descrição a concatenação de ei com a entrada .Di. C]aranaente, e]a é um predicado lógico
e, porta-nto, é uma descrição de unia condição limitada. Pa.ra. completar a linha, precisamos
preencher as entradas de condição da, seguinte forma:

GCY" se Cij -- DK
se Oij ;: "
caso contrário

(1)
(2)
(3)

0Í*j, l $ .j $ n

Repetindo para k = 1,2, . . . ,p, obtemos as p linhas de condição limitadas correspondente
à linha estendida Oi. Por exemplo, na figura 1.6, a tabela (a) é convertida na tabela (b).

Se o usuário decidir estender o símbolo "$" também pala linhas estendidas, apesar de sua
pouca utilidade neste caso (vede 1.11), deve-se acrescentei entre as linhas (2) e (3) a seguinte
possibilidade:

Oi*j = "$"se Cij = "$"

O ponto que fica faltando quanto ao processo de tra.nsfol'l)laço.o de tabela.s mistas el-n limi-
tadas é se ele produz de fato uma tabela equivalente, no sentido de que as mesmas negras são
selecionadas nas duas tabelas, executando as mesmas ações em situações idênticas.

Seguindo a mesma nota.çâ.o acima da linha estendida. (Ji e das linhas obtidas pela sua con-
versão, vamos denotar por aÍk a. ava]iação de cada condição ]inlitada Ci

Dizemos que uma iegla -RÍ é se/ócio?tape/ numa tabela mista se
k

y(o-j) . }'(o,j) y(C'«j)
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(-)

(b)

Figura. ] .6: Conversão de Tabela N4ista. eln Limitada.

onde [''((-;íj) foi definido en] 1 .6 pala as ]iilha.s dc coildiçã.o ]itlaitada
Oi, I''(Oij) é calculado da seguinte nlaneiia:

Para uma linha estendida

se Cfj C D, y(Cij) se ei € Oij
caso contláiio

) \' (Cij ) l

se (17ij = "H'", y(aij)= s...« UZ:.P.
caso contrário

"$", y(Oij) se e. C D- (neste caso, p
caso contrário.

1)

Teorenaa 5 Sejam Oi uma / 71/ta de c07tdiçâo esíend da e Oi., O{,,.
obtidas pela conversão da l)cimeira pelo pl'ocedilrtento acima descrito
se y(G.j) ' V(Ci,j) '.... }'(Oi,j) = 1.

, Ci. as linhas limitadas
1/(0ij) = 1 s. . «m.nt.

caso 1. (.7ij = "'':". Como y(Oij) = 1,e{ gl UL;.DZ. Logo a{. = 0, para todo l $ # $ p. Por

co"str"çã', Oí.j . "*". Po:t"to, \''(Oi.j) ' T''(CÍ,j) ' ' ' ' V(ai,J) = 1.
caso 2. Oij = "$". Logo 7) = 1. Como v((7ij) = 1, e{ C 1):. Logo a{, = 1. Poi construção, Cí.j=
"$". Portanto, }'(OÜj) = 1.
caso 3. ai.Í = " ". Poi construção, pa.ra. todo l $ k 5; p, (;i.j . " "
}'(Ci,j) . . . - . y(0i,j) = 1.
caso 4. Cij C Z). OÍ é uma entrada de condiçã.o releva.nte. Sqa Cfj = -Dk para algum l $ k $ p.
Tal k existe por definição de D. Colho y(Oíj) = 1,ei C Z)t. Logo ai. = 1 e por construção,
Oi.j= "Y". Portanto, y(Oi.j) = 1. Além disso, pela iestlição de exclusã.o, e{ g Ui::.,l#k-DZ. Logo,
aü = 0 pala l $ / $ p,p # #. Pol construção, O{,j = "'k". Assim, por definição, t'(Oüj) = 1.
P':'t-to, }''(0i.j) }'(aí,j) . . . . . y(0i,j) = 1.

Dem
:>

Portanto, }'(Oi.j)

  Ri R2 R3 R4 Rs
X -5 Y + #   #

X>7 + Y +   Y
x<o + # Y   #

Y- l Y # + # +

Y -4 + Y # # Y
Y>4 # # Y Y +

z-] Y Y Y N Y
           

  RI R2 R3 R4 Rs
X -5 >7 <0   >7
Y - -1 -4 >4 >4 -4
z-] Y Y Y N Y
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Existem os seguintes casos pa.ra as entradas Ci,j, Cf21, . . . , Ci,j;
caso 1. Todos têm eJltrada "-". E claro que (7ij = "-". Portanto, por definição, V(Oij) = 1.
caso 2. Todos têm entrada "*". E clamo que Oij = "*". Colho y(Of.i) . . . y(Ci,j) = 1, ai. =

0, 1 $ A $ 7'. Logo, ef 91 UL::..DI. Portanto, y(aij) = 1.
caso 3. Todos têm entrada "$". Já vimos que p = 1. Cllaia.mente, Cíj = "$". Como y(Oi:j) = 1,

então, a{, = 1. Assim, e{ C l)i. Portanto, V(aij) = 1.
caso 4. Um deles tem entrada "Y" e os demais "*". Seja l $ k $ p o índice tal que Oi.J =
"Y". Por construção, C'ij = .Dt. Colllo v(Cí.j) = 1, então aí* = 1. Logo ei C Cfj. Portanto,
y(Oij) = 1. []

-+:

Corolário 6 Sqan T Rima [aZ)e/a dc decisão esZend da e 14/ a cabe/a / zniíada oZiÍida a parar de
T com a coltuersão das tir.has esteltdidas pa?'a tintitadas. Urna- I'egl'a é selecionáuel em T se e
se?ne7zZe se a reSTa coz'?'esp07 deníc é se/ccÍ07iáz;e/ ellz 14/.

!)eln.: Como as linhas limitadas são conservadas, aplica--se o teorema 5 pala cada. linha estendida
de T e o seu grupo coilespondellte dc ].filhas ]illlitadas de \v. []

Feito isto, já mostramos exala.mente como se faz a tia.nsformação de tabelas para a versão
[inlitada. Assim, salvo designa.ção exp]ícita, nata.lemos soi)lente de ta])elas limitadas.

1.13 Seleção de Regras
Junto com a tabela de decisão outras informações são necessá.rias para. uma completa e corneta
interpretação. Por exemplo, suponhamos que será utilizado um método de tradução da tabela
que exige que todas as condições sejam previamente avaliadas. Logo, não pode haver nenhuma
condição indeterminada quando iniciada a execução da tabela, mesmo aquelas que seriam ir-
relevantes para a regra que a instância particular do problema. selecionaria. Também é preciso
especificar o critério de seleção da regra. As possibilidades são IÀ'le-Ba 77l:

1. Selecionar no máximo l regra;

2. Selecionar exatamente l legla;

3. Selecionar no mínimo uma regia;

4. Selecionar qualquer número de negras

Estes critérios tem a ver com a posição frente à ambiguidade. De um modo geral, a detecção
de ambiguidade é algo positivo. Supondo que ela não sela admitida e sua oconência retratada
uma. impropliedade na construção da tabela, ente.o somente é possível que uma ou nenhuma
regra seja. satisfeita, ficando somente os critérios l e 2. O ciitéiio 2 exige que toda instância do
problema selecione excita.mente uma negra. Isto requer que toda possibilidade esteja prevista na
tabela. Ou seja, não pode ocolier uma transação2 que não satisfaça. a. nenhuma. das regia.s. O

2Chan)aremos de traiisação a uma particular valoração para o conjunto de condições de \ima tabela de decisão.
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critério [ é mais f]exíve], permite que nenhuma l,egra. seja satisfeita e neste caso, nenhuma ação
é executada. Existe a possibilidade de executar-se lleste caso uma ação especial chamada "esse"
tule (vede 1.17).

Por outro lado, se admitimos a. ambiguidade, pa.la o critério l e 2, há a necessidade de se
especificar qual das regras se]ecionar dentre o conjunto de regras que são se]ecionáveis. Por
exemplo, a primeira da esquerda. para a direita. Os critérios 2 e 3 apresentam o problema de
se prever todas as possibilidades na tabela de decisão. Os critérios 3 e 4 ainda apresentam o
problema de saber em que ordem as diversas iegias será.o selecionadas. Além disso, a execução
das ações de uma regra pode alteiam a a'ç'filiação das condições. Isto posto, é preciso estabelecem
se todas as negras senão selecionadas antes da execução de quajquei uma delas ou se sel'ão
executadas à medida en] que forem selecionadas, ieavaliando as condições.

Podemos ver que estes critérios têm a ver com a ambiguidade e a completude (vede 1.16).
O primeiro falar inteiíeie com qual logra escolher, se houver' mais que unia selecionável e se
isto for permitido. O segundo fatos te]n a ve] cona a existência de todas as possíveis situações
previstas na t,abela.

O critério normalmente utilizado é o de admitir-se que ]lo lnáxinlo unia regia. ou exatamente
uma negra seja selecionada., fazendo a. detecção de a.nlbigiiidades. A difeiel)ça enfie estes dois
critérios é o de, no pliineiro caso, existir a possibilidade de nenhuma regia ser selecionada, ou
seja, ação alguma é executada, enquanto o segundo exige que toda situação seja prevista.

1.14 Divisão de uma Tabela de Decisão por uma Con.
dição

Vamos considerar uma tabela de decisão T, limitada e não trivial, com condições Oi , O2, . . . , Om,
ações .4i,.42,.. . ,''li e leiras Rt,.R2,.. . ,R.. Seja.Rj =((Jlj,(IJ2j). . . ,Oi-i,J, Oi+l,j,. . , ,(J«j, '4ij,
''l2j, . . . , .Alj), com l $ .j $ n.

Em outras palavras, .R} é a coluna .Ri sem a entrada de condição da linha Oi. É óbvio que as
partes de ações de Rj e .Rlí são idênticas. Sejam 7Zt e 7Zh conjuntos de iegias definidos abaixo:

R : Cij = "Y", "$" ou "-" ein T}

{-R} : Cij = "N", "*" ou. "--" em T}

{

Se 'Rr # 0, seja T;,. a tabela de decisão com condições Oi, O2 . . ., Ci-i,Oi+l,. .. ,Om, ações
.4.i, ,42, . . . , .4Z e conjuntos de leiras 7Z;,.
Se 'RW ?É 0, seja Th a tabela de decisão com condições Oi, O2, . . ., Oi-i,(-Ji+l, . . . ,C., ações
Ái, -42, . . . , ÁI e conjuntos de regras 'nh.

Definição: Se 'RV # g e/ou 7Z;v ?é 0 , dizemos que T}, e/ou T/v são a Z)íuisão de T pe/a /i7zAa
de condição Ci.

Podemos observar que 7Z;, e 7Zh nã.o são va.zios simultânea.mente. Logo, uma tabela. não
trivial sempre tem uma divisão por uma linha de condição. Esta é basicamente a definição de
Miyakawa IMI 8õl pala divisão de uma tabela de decisão, elabora a notação seja totalmente
diferente, em razão dele adorai a definição funcional pala tabelas de decisão.

E simples entender esta operação, pellsando em como obter T;,. e TW, na prática. Pata obter
T;, , basta fazer o seguinte:
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1. Tome uma cópia de T,

2 Mantenha toda as regras de T com entradas de condição "Y", "$" ou "-" na linha de
condição Oi, retirando as regras com outras entradas de condição na linha Oi.

3. Retire a linha de condição Ci

Analogamente, para obtermos TX, usamos o mesmo algoritmo trocando as especificações das
entradas por "N", "'k" ou "--"

Por exemplo, a tabela T a seguir é dividida pela linha Ci:

Tabela T Tabela T} Tabela Th

Pelos critérios de construção, podemos ver que as regras que contêm "-" na linha de condição
ai são repetidas em TÇ e TX na divisão de T por (,?i.

Nos casos em que a divisão é feita. por uma condição qualquer e o índice da condição é
irrelevante, trataremos as tabelas Tt e TX somente por Ty e Tw e as regras .1% por Rj, desde
que não produzam confusão no texto.

Observamos que as tabelas Tr e Tw podem ser triviais (conjunto vazio de condições), como
no exemplo a seguir:

Tabela T} Tabela Th
Tabela T

Pela definição apresentada, a divisão de uma tabela por uma condição pode produzir apenas
uma tabela. Na figura que segue, temos uma tabela T, cuja divisão pela primeira linha de
condição produz somente T}.

  RI R2 Ra R4
Ci Y Y N N

C2 Y N Y N

C3 N N Y N

AI l   l  
A2   l   l

A3   2 2  

    R 
C2 Y N
C3 N N
Ai l  
A2   l
A3   2

  N  
C2 Y N

Ca Y N

Ai l  
A2   l

A3 2  

  Ri R2
Ci Y N

AI    
A2   l
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Tabela T Tabela T{.

Na $gula seguinte, temos uma tabela T cuja divisão pela. linha. de condição produz solllente TX

Tabela T Tabela Th

As tabelas Tr e TJV podem produzir linhas de ação com toda.s a.s enfiadas vazias. Como isto
não afronta o conceito de tabelas de decisão, ela.s podem se] mantidas, sem nenhum problema.
Do ponto de vista teórico é até desejável, pela deânição dada. às iegias destas subtabelas, mas
do ponto de vista prátíco3, dependem)do da forma como elas são atlnazenadas pode sel va.ntajoso
elimina-las. Na opção prática de eliminação, convém deixai pelo menos l linha de açã.o, pala não
conílitar com a definição inicial de tabelas de decisão, a menos que se faça uma revisão naquela
definição. Estas entradas vazias podena ser substituídas poi "--" ou pelo número zero. É claro
que, na prática, numa tabela representando uln problema do Inundo real, não existe razão para
uma linha deste tipo. Assim, os processadores de tabelas podem fazer uma verificação deste
quesito sobre a tabela de entrada, sem nada a opor a este tipo de linhas em tabelas resultantes
de uma divisão por uma. linha de condição.

Teorema 7 Sega T uma tabela de decisão /imitada com nz > 1 c07zdÍções. Soam 7r e Zk a
dÍuísão de T por tina /ínAa de c07zdição Oi, l 5; { $ m. 7' é 7zão ambÜtla se e somente se lr} e
rh são não ambíguas.

Dem.:

+. . Vamos mostrar que 7} não é anabígua« Seja.m .R} e Ri; duas iegias quaisquer em 7}. Como
T não é ambígua, existe l $ p $ in tal que

O.j = "Y" ou "$" e CPt = "N" ou "*"

(IJ,j = "N" ou "*" e O.k = "Y" ou "$"

ou

besta operação é utilizada no algoritnlo de fatorações sucessivas

  Ri R2
x - z Y Y
w-10 Y N

A. l  
A2   l

  RI R2
Mr= lO l Y N

Ai    
A2   l

  R]
x - z N

Ai l
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Claramente, { # p, pois caso contrário, por construção uma das ieglas cstaiia em TP e a. outra
em Th. Logo, a entrada a,j está na regra .R} e OPt está na. regia. ai;. Portanto, R! e .Rl; não
são ambíguas. Conseqüentenlente, T}, não é ambígua.
O mesmo raciocínio demonstra que TJV não é ambígua.
.+ . Sejam Rj e Rt duas regras en] T
caso l. .R} eRj; estão ein subtabelas distintas. Poi construção de T;, e TX, Oij = "Y" ou "$"
e (JiX; = "N" ou "H'", ou vice-versa. Portanto, Ri e .RÍ não são ambíguas em T
caso 2. .nlí e XI estão numa mesma subtabela (ou eln a.mbas). Sem perda de generalidade,
suponha que .R} e XI estão em T},. Como .Rj e Xi; não sã.o alllbígua.s em T},, existe p # i tal
que OP.Í = "Y" ou "$" e OPt = "N" ou "#", ou vice-versa« Como O}).Í e (7Pt estão em -Rj e Rt,
respectivamente, Rj e .Rk não são a.nlbíguas.
Portanto, a tabela T não é ambígua. []

EeotexNaa 8 Sejam T vln.a tabela de decisão tilnitüda, T\, e TN, a, di.visão de T por um.a coltdição
O. q«a/?««. O «úm«o 'g«i«/.«í. 'Z' "g,.- símp/« d. T «(T) = «(T},) + n(TW).

!)em:: Seja]]] as legias de T, -RI, .R2, . . . , -/?1, ordenadas de ullla. ta] folnla. que

-/Z:, . . . ,-Ri têm entradas de condição "Y", ou "$" na linlla. aí.

, Rx; têm entradas de condição "N", ou "H'" na. linha C'i

-Rtpi, . . . , RI têm entoadas de condiçã.o "-" na linlla (7i.

Sejam pi,p2, . . ,pl, o númel'o de "--" nas regras Ri,-R2, . . . ,RI, respectivamente. Pelo teorema

1, a regra .R,, pode ser desdobrada. em 2P', l $ s $ /, negras simples. Logo, n(T) = 2P + 2" +

A tabela TV, por construção herda as regras .R;,. . . ,-Rj, Rk+i,. . . , .RI, com respectivamente
P:,. . . ,pj,pk+l -- l,. . .,pl -- l entoadas de condição "--", pois as regras -Rtpi,.. .,RZ perdem
cada uma delas, o símbolo "--", quando passa.m para. a tabela Tr na divisão. Logo, n(Ty) =
2p: + ... + 2pj + 2pk+i'i + .. . + 2pi'i
A tabela IZlv, por construção herda as regras .Rl+i, . . . , .Ri;, -Rk+l , . . . , .nl, com respectivamente
Pj+l,..,pk,pk+i --l,...,pi-- l entradas de condição "-". Logo, n(TN) = 2P'+- +.. +2" +
2Pk+i 'l + . . + 2Pt'i
Assim,

n(Ty) + n(TN) 2PI + . . + 2PI' + 2Pk+i'l +

2PI'l + 2PJ+' + . . . + 2Pk +

2p'+i'] + . . . + 2pi'i
2pl + 2p2 + . - . + 2pJ +

2pk + . . + 2pz

«(r).

+

+

Porá-t., n(r) = «(Ty) + «(Tw). []

Uma operação que, de celta íoilna, é contrária à divisa.o e jullta duas tabelas numa. só, é
chamada síntese de tabelas de decisão ("join") ICh-Ra. 76j e agua sobre dois conjuntos de regras
de decisão. Como ela nã.o sela utiliza.da nos algolitnlos, fica apenas como citação.
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1.15 ]i'adoração de Tabelas de Decisão por uma Linha
de Condição

Seja T uma tabela de decisã.o limitada não trivial e T}, e T/v a divisão de T poi Ci. Seja T' uma
tabela de decisão com uma. única condição Oi e duas ações .4i e ,42, onde ,4i é uma chama.da
pala a execução de 7r e .42 para 7W, como nlostla a figura. a seguir:

a

Chamamos de fatora.ção dc T pela linha. de condiçã.o Oi ao conjunto de tabelas T', Tr e
7'W, colei execuçã.o iniciada pol T'. E claro que se villa das duas subta.belas da divisão não
existe, então ela taillbém está ausente da fatoiação, c T' col)tém solllente uma l.eira e l ação.
A operação de divisão não está definida. pala. tabelas triviais, mas a fal,oração de uma. tabela T,
trivial, é a própria tabela T

Esquematicamente, a fatoiação pode ser leplesentada. colmo na figura 1.7, que é uma árvore
de fatoração de T pela linha (,;i.

Figura 1.7: Representação da fatoração da tabela T

Como T' possui uma única linha de condição, podemos adorai unia outra forma de esque.
matizaçâo, mais frequente na literatura, pol exemplo, IPo 741, apresentada na figura 1.8.

Como a inversão de TI' e 7)v como alhos direito e esquerdo, respectivamente, produziria
uma árvore isomorfa, vamos convenciollal que a aresta. à esquerda da raiz é rotulada de "Y" e
a direita de "N", com filhos Zy e 7)v esquerdo e direito, respectivamente.

Considere, pol exemplo, a tabe]a de decisão limitada. seguinte;

Execute T}, l  
Execute Tw   l
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Figura Re])resentação usual da fatoraçã.o da tabela T

Tabela T

A íatoração da tabela T pela condição C3 produz o seguinte resultado

a Y l N

Tabela T}, Tabela Tw

A representação da fatoraçã.o de uma tabela trivial é uma árvore com um só vél vice, onde a
l aiz é a própria folha que contém a tabela trivial.

A execução da fatoração de T consiste na execução da tabela T' e em sequência de uma das
tabelas Tv ou Tx, confonne a condição Ci, utilizada na. fatoração, seja verdadeira ou falsa.

Teorema 9 Sejam T uma tabela de decisão limitada, tão tri ial e não ambígua, com condições
C\,C.z.. . . ,C. e I'eiras Rt,Ra,. . . ,R«, S o vetar de estados do conjul\to de condições pal'a uma

  Ri R2 R3
CI Y N N
C2 N Y N

Q   Y N

A: l   l

A2 2 l  
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certa transição, T',T} e TN a !adoração de T pela !i lha de condição Ci, com execução iniciada
por T'. Unte regra Rj é e:ecutada em T se e somente sc RI'i é executada a partir de T' em Tv

+ . Seja S = (ai, . . . ,a«) o vetar de estados que seleciona a regra .Ri em T. Por definição de
seleção de regra, y((7ij) . y(C2j) . . . . . y(a«j) = 1. Em p-:tic«lar, y(Oij) = 1.
caso 1. ai = 1 (A condição (Ji é verdadeira). Logo, a execução de T', produz a execução de TV
Como y(Oij) = 1 e aí = 1, então Oij = "Y" ou "$" ou "-". Assim, poi construção, R! está em

Tr. Com' y(O:j) ' ' ' V(Oi--,j) ' y(Oi+:.j) ' ' ' y(C«j) = 1, ' eg:a R} é seleci-ada em Tv
caso 2. ai = 0 (A condição Ci é falsa). Logo, a execuçã.o de T', produz a. execução de Tw. Como
y((-:ij) = 1 e aí = 0, então Oij = "N" ou "*" ou "-". Assim, poi construção, R} está em Tw.
Com' y(O:j) ' ' y(Oi-i,j) ' y(Oi+i.j) ' ' ' y(O«.Í) = 1, . :eira R} é selecto«ada em TW.
Portanto, a regra -Rlí é selecionada na execução da fatoração de T
+. Seja S = (ai, . . . , ai-i , aí+l, - . . , a«), o vetou de estados que seleciona a regra R! na execução
d« fatoração de T. Logo y(O-j) . . - y(Of-i,j) . y(ai+-,j ' . . v(C«j) = 1.
caso l. -R} é selecionada em T],. Pa.la que 7} seja. executada. a partir de T' é preciso que.a atesta
"Y" seja escolhida na árvore de fatora.çã.o, isto é, ai = 1. Por constiuçã.o de Tr, (.;ij = "Y", "$"
o« "-". Assim, y(aij) = 1. Porta«to, y(a-j) . . . }''(Oi--,j) . l/(OÜ) . v(Ci+-,j ' . - \''(O«j) = 1.
caso 2. .R} é selecionada em 7'W. Para que Zh seja. executada a partir de T' é preciso que a aresta
"N" seja escolhida na árvore de fatoração, isto é, ai = 0. Poi construção de 7'W, Oij = "N", "'k"
o« " ". Assim, y(Cij) = 1. Porta«to, }'(O:j) . . . }'(Oí--,j) }'(C;ij) - y(Ci+:.j - - - }'(O.j) = 1.

Portanto, nos dois casos, a leira .Rj é selecionada em T. O

Este resultado, embora simples, é importante, pois garante a equivalência entre a execução de
uma tabe]a de decisão T ou da sua fatoração por uma linha de colldiçã.o qualquer, pois ambas
selecionam regras coliespondentes. Além disso, a parte de ações de -Ri e .Rt são idênticas.
Deste modo, exatamente as mesmas ações serão executadas tanto aplicando a tabela T ou a
sua fatoração por uma condição. Além disso, o teorema acima galante que se nenhuma negra
for se]ecionáve] em T nenhuma será na execução da fatoiação. Isto significa que em caso de
explicitada e selecionada a "else tule" (vede 1 .17) em T, ela será seleciollada também na execução

Dem

deT'

1.16 Completude de uma Tabela de Decisão
Considere uma tabela de decisão com única condição "X = 10" e duas leiras nã.o ambíguas com
entradas "Y" e "N"

X

Como a condição somente pode assumir os valores venda.deiro ou falso, é claro que qualquer
valoração para va.fiável X satisfaz uma das iegtas. Dizemos que a. tabela acima é completa.
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Uma tabela de decisão é compZeZa se toda valoiação pa.ra M variáveis de condição contempla
uma situação que está prevista na tabela, isto é, para todo vedor de estado S = (al, a2, . . . , a«),
existe uma função-and .Bj tal que y(.Bj) = 1, ou seja, V(OAj) = 1,1 $ k $ m. Em outras
palavras, qualquer que seja a transição, existe uma regia que é satisfeita pelas condições e,
portanto,selecionável.

Teorema 10 Soam T tina face/a de decisão /ím fada, e Ty e 7]v a dítpisão de T pe/a /inca de
condição Ci. Se T é completa, então Tv e Tw são completas.

]l)ein,: Vamos mostra.l que 7} é completa.
Sejam C'i, . . . ,(7i-l, Oí+l, . . . ,C. as linhas de condição de 7y. Vamos supor por contradição
que Tr não é completa. Logo existe unia valoiação pala as condições com vetou de estados S =
(ai, . . . , ai-i, aí+i , . . . , a«) pala o qual nenhuma negra ein TV é satisfeita, ou seja, pa.ia toda negra

Rk em Tv, existe l $ .j $ m,.j # i, tal que y(Ojk) = 0. Seja S' a valoração sobre o conjunto
de condições de T, com valores iguais aos de S para as condições (7i, . . . , (7i-i,Oi+i, . . . ,O. e

Assim, S' = (ai, . . . , aí-i, l,ai+i, . . ,a.). É claro que todas as regras .Rk com entradas "N" ou
na condição ai, produz V(OiA) = 0, para esta transição e tais regras não são selecionadas

em T. Por construção, todas as demais negras estão eln 7'r. Como pala toda negra Rk em TV,
existe Cbk, l $ .j $ m.,.j # {, tal (lue y(Cbk) = 0, então nenhuma destas regras é selecionável
em T pela transição. Logo, a situação que produz a valoração S' soba'e o conjunto de condições
de T não satisfaz a nenhuma leira em T. Alas isto é uma contradiçã.o, pois T é uma tabela
completa. Esta contradição mostra que Zy é completa. Raciocínio análogo pala 17'X estabelece
o teorema. u

Teorema ll Se/a T Hma !abe/a de dec sâo / melada, não a7nbÜzza e com m condições {ndepen
den es. T é completa s' ' som nZe se e/a possui o egwiua/ente « n(T) = 2" «g«s simp/es.

:+. Por indução em m.
Base da indução: nz = 0. Neste caso, T é trivial. Como ela não é ambígua, n(T) = 1 = 2'
Suponha que a tese é válida para tabelas com menos que m > 0 condições. Sqa O uma condição
qualquer do conjunto de condições de T e 7} e 7h a divisão de T por O. Por construção, Tr e
Zlv têm m -- l condições. Como T é completa, pelo teorema 10, 7} e iZh são completas. Como
T não é ambígua, pelo teorema 7, 7r e 7'W não são ambíguas. As condições de Tr e 7h são
herdadas de T e, portanto, são independentes. Assim, podemos aplicar a hipótese indutiva em
Tr e TW e obtemos ,,(Ty) = ?2(TN) = 2"':
Pelo teorema 8

Dem

)

«(r) «(Ty) + «(TN)
2"'i+2"'i
2"

+::. Seja S = (ai,a2,...,a«) o vetar de estados das nz condições de T. Como ai C {0,1},
existem 2" possíveis estados para S. Como T possui n.(T) = 2" regras simples distintas, T é
completa. O
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Desta forma, para tabelas não ambíguas com condições independentes, temos um método
fácil de verificação da completude. Primeiramente, verifica-se a ambiguidade conforme 1.8.
Feito isto, basta contar o número de regras simples que a tabela representa. Pela expressão
vista anteriormente:

n(T) = 2': -t 2'' +
onde pl,p2, . . . ,p. são os números de símbolos "-" nas regras Ri, R2) . . ., .IZ,., respectivamente.

Vamos discutir a complexidade deste procedimento, excluindo a verificação da ambiguidade
quejá foi analisada.

Para efetuar a tarefa simples acima de contar o número de regras simples representada por
uma tabela T com m condições e n regras, basta consultar as m . n entradas de condição da
tabela, percorrendo-a por coluna e contando organizadamente os símbolos " ". A seguir, está
esquematizado um algoritmo ãue recebe uma tal tabela e calcula n(T).

+ 2p",

Algoritmo: Número de regras simpla representadas em T.
Importação: Tabela T
Exportação: n(T), o número de regras simples representadas em T

inicio
i. «(r) := o;
2. para cada colunas,l$.j $ n faça
3. Pi := 1;
4. k := O;
5. para cada í, l $ { $ m. faça
6. se (Jij = "-" então
7. .B := e .8
8. k := A + l;
9. ,''(T) := «(r) + p, ;

P

Os comandos das linhas 4 e 8 são desnecessários numa implementação. Eles estão presentes
para possibilitar uma discussão sobre a "corretude" do algoritlno.

Lema 12 .4 ezpmssão Pj = 2i é um ín amante do qoop" {ntemo do aigoNZmo acima,
calcula o número de regras simples v'epwsentadas por uma tabela T

gue

l)em.: Por indução no número de iterações do "loop" interno.
Base da indução: Entrada da primeira iteração. Por definição das variáveis no algoritmo, PJ = l
e k = 0. Como 2o = 1, a expressão está carreta neste caso.
Vamos mostrar que a tese é válida para uma iteração á > 0, supondo que ela é satisfeita para
todas iterações anteriores. Para toda variável z na iteração i, vamos representar por a' a variável
correspondente na ({ -- 1)-ésima iteração. Temos que analisar dois casos:
caso 1. aij # "-". Neste caso, as linhas 7 e 8 não são executadas. Logo, PJ = PJ'. Aplicando a
hipótese de indução em P;, a tese está garantida.
caso 2. Oi.j = "-". As linhas 7 e 8, produzem

P, = 2 . « e k - k'+l
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A])licando a. hipótese indutiva sobre /Y, obtelllos

8 2 .(2'')
2k'+i

Teorenaa 13 Sqa T urna abe/a de decisão com co?id?does (;'1,(,2)-..i (;mi e pi,p2,...,pn o
lzúmero dc símbolos "-" lias regras Rt,Rz, . . ., R., I'csjJcc{.iuantcn{.c. O algoritmo quc calcula o
n.útero de regras si.moles represeu.ta.das por T está cora'cto.

Está c]alo que o a]goritlllo termina. pois os "]oops" sã.o limitados pelos valores de m. e n
E fá.ci] ver que o comalldo da. linha 9, calcula

onde Pj é o valor da. valia.vcl ilo lllolllento de sua saída. do "loop" inteiro. Pelo lellaa. 12, pala
cada valor de .j, Pj = 2k é un] invaliallte do "loop" iilteillo. Como na. saída do "loop" interno,
b = pj, então, no comando da linha 9, Pf = 2Pj. Portanto, o algoritmo calcula

que, como vimos em 1.4, é o número de leiras representadas poi T. []

Podemos ver facilmente que o algoritmo executa n vezes o "loop" externo e m . n vezes o
"loop" interno. Assim, ele faz m n operações de comparação, no máximo este mesmo número
de multiplicações e lz operações de soma. Temos então que o tempo gasto t é

t É 2 . In . lz + lz

tomando como unida.de de tempo a operação mais custosa dentre as envolvidas. Logo a com-
plexidade é O(m . n). Em termos do comprimento da entrada / = m . n, é O(Z).

1.16.1 Completude em Tabelas com condições dependentes
Considere uma tabela de decisão com condições arbitiá.rias C] e C2 como nlostia a figura. 1.9(a)

Como a tabela da figura 1.9(a) não é ambígua. e tem 4 leiras simples, pelo teorema 11, ela
é colllpleta. Considere agora que as condições sejam substituída.s poi

X-5 e X =10,

respectivamellte. Claramente, a negra Ri não ocorre e alélla disso, se X = 5, então a condição
X = 10 é obriga.toriamcnte falsa. A coima, mais corneta de descrevem o problema é através
da. ta.bela da figura 1.9(b) que com apenas três regras é completa, ilo sentido de que todas
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(.) (b)

Figura 1.9: Tabelas Completas

a.s possibilidades est,ã.o previstas. Não existe a. quanta. possibilida.de, como seita esperado em
tabelas com condições independentes jlla 711.

A co[n])]etude to[[[a-se difícil de se] veri6]cada. se as coi)dições sã.o dependentes, sobretudo se
foienl implicitamente de])endc[[tes. Os detalhes relacionados com a sen]ântica. de un] p]oblenaa
palticu[ai llã.o é uma. ta.lera. fá.ci] de sei a.na]isada. autonlatica.lllentc j]b-Ra. 781.

No caso de tal)ela.s csteildidas ou mistas, o problema se re])etc, ])ois as linl)as de colldição
estendidas são unia. forma. direientc de repiesental ull} conjullto de colldições explicitamente
depelldentes.

Observemos a tabe]a (a) da figura seguinte composta. de uma. única. ]inlla de condição estes
dada (a parte de ações não interessa pala o exemplo):

(.)
(b)

Uma linha de condição assim descrita, leva a sei interpretada como se o usuário afirmasse
que as situações com X $ 0 ou X 2 5 não ocorrem ou nada deve sei feito se ocorrerem, ou
ainda, uma situação imprevista. Vamos supor que para o problema particular, tais situações
não ocorrem. Logo a tabela estendida acima é completa.

Considerando a tabela (b), da figura acinaa, obtida. ])ela transforn)ação das linhas estendidas
da tabela (a), observamos uma tabe]a cona 4 ]in]las de condição limitadas. Assim, temos uma
tabela limitada, colal])lera, com apenas 4 negras simples. Totalmente diferente do esperado pala
tabelas completas cona condições independentes. Tal diferença. fica. por conta da dependência
entre as condições da tabela limitada que foi derivada da. tabela estendida.

1.17 ''Else Rule99

Existe uma regra. especial muito difundida. nos sistemas de tabela. de decisão cha.made "else
lute". Esta. negra. "será.o" é muito Útil para. coJ)toldar o piobleilla da. colnpletude, como também

  R] R2 R3 R4
Ci Y Y N N
C2 Y N Y N

         

  Ri R2 R3
X -5 Y # N
x - lO + Y N

       

x - l Y + + #

X -2 + Y # +

X -3 + # Y +

X -4 + # + Y
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amplia a facilidade de representação dos problemas.
A "else rule" é a regra especificada na tabela de decisão, indicando que ela deve ser seleci-

onada sempre que nenhuma das regras Ri, .R2, . . . , .l?,. é satisfeita. Uma tabela com esta pos-
sibilidade precisa ser escrita com este requisito. Existem muitas formas de escrevê-la IMo 74,
Lo 72,Po 741, mas vamos adotar a que está nà âgura 1.10, que parece ser a mais usada.

(,) (b)

Figura 1.10: Tabelas com "esse rude"

Como podemos observar no exemplo da. figura l.lO(a), se a avaliação das condições não
satisfizer a nenhuma das regras RI, R2 e R3, então serão executadas as ações A4, A2 e Ai, nesta
ordem. A "esse rude" garante a completude de uma tabela. Pode ser empregada em tabelas
mistas. estendidas e limitadas.

A âgura l.lO(b) mostra. um exemplo de uso da "else rule" em tabela estendida. No caso da
tabela ser limitada com condições independentes e não ambígua, o número de regras simples
representadas pela "else rude" é

2" - (2'' + 2'' + . . . + 2''),

onde m é o número de linhas de condição e pi , . . . ,p., é o número de símbolos "--" nas regras
R- ' ' . . , R., respectivamente. Isto é óbvio, pois 2" é o número de regras simples de uma tabela
completa e 2P' +2P' +. . .+2P" é o número de regras simples representadas pelas regras .Ri , . . . , -lZ,,.
No exemplo da tabela da figura 1.10, que é uma tabela limitada e supondo que as condições
fictícias C'i, O2 e (J3 são independentes, a "else rule" representa 2s -- 3 = 5 regras simples.

Para uma tabela. de decisão limitada com condições independentes a. regra "else" sempre
pode ser escrita em termos de regras convencionais. Basta escrever, uma a uma, as regras
representadas por ela, mas isto pode ser um trabalho cansativo.

1.17.1 Estratégia para a "else tule"
Existem ponderações na literatura no sentido de se evitar o uso da "else rude", para que os
usuários sejam forçados a pensar explicitamente em todas as situações possíveis do problema.
Citamos algumas estratégias na sua utilização.

    R2 R3 ELSE
c. Y N Y  
C2 Y Y N  
C3 N N N . \

A] l     3

A2   l   2

A3 2 2 l  
A4     2 l

  RI R2 R3 R4 ELSE
X l 2 3 > 4  
Ai l 2 l    
A2 2 l   l  
Erro         l
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Erro automático para "esse tule"

A "else rule" é reservada pala- uma. rotina interna. es])ecial de erro, il)formando que nenhuma
regra foi selecionada. Nesta situação, podemos ainda tei duas alternativas: interromper a
execução da tabela de decisão ou prosseguir. Neste caso, a. "esse tule" não está presente na
tabela e é automaticalllente avivada..

Neste exemplo, a. rotina. de Crio relia a.uva.da. automaticamente no ca.se de C'i = /a/se e
C2 :: {l'lée. Na verdade, esta estratégia nã.o é ])loplia.lllellte ul-na "case tule", no sentido de

(lue ela não é especifica.da na. tabela, nuas un] nlecanisnlo automá.rico de detecção de tabelas
incon)poetas, cona a execução de ]m]a rotina. de Giro padrão ou eniissâ.o de un] simples aviso.

Regi'a de erro para a "else tule"

A "else rule" é reservada somente pala o caso de erro, mas diferentemente da estratégia anterior,
boina obrigatória a especificação da rotina de eito a ser executada. O problema é que diversas
rotinas de erros podem ser necessárias ao problema. Assim, deveria se] utilizada para erro do
tipo "Regra imprevista"

Neste exemplo, a tabela atava uma rotina de erro explicita.mente especificada caso as regras
Ri e -R2 não sejam selecionadas.

Regra vazia para a "else tule"

A "else rule" é reservada. para não se executar absolutamente na.da. Existena piobleinas em que
em diversas situações não se deseja executar nenhuma ação. Unia possível saída para isto é
utilizar a regra "esse" com esta. finalidade.

Suponha o seguinte problema: Seja S uma cadeia aibitrá.ria de caracteres do alfabeto.
Deseja-se saber quantos cala.ceei'es 'A','D', 'G','T' e 'Z' existem na cadeia, contabilizando a
ocorrência de cada. unia. delas em n.,.l, lzo, nG, ?zT e 72.Z, respectivamente. Considere a tabela de

  R] R2 R.3

c. Y N Y
C2 N N Y
A: l   l
A2   l 2

  RI R.2 R3 ELSE
c: Y N Y  
Ca N N Y  
At l   l  
A2   l 2  
Erro       l
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decisâ.o estendida. a. seguir, que resolve o problema, no que se infere à decisão. Estamos supondo
que outros detallles como inicializa.ção de contadores e os comandos de incremento são feitos
em bocais apropria(]os.

Incrementa n,4 l 7to l ?zc l Tt7 l 7zz

A título de ilustração de como seria unia. linlla de ação estendida, esclevenlos a tabela nesta
fo[[na, embora nã.o seja n]ttito usual, en] ]a.zã.o da. necessidade de incluir nazis informações nas
eJltladas de açã.o ])aia preserva.r a ordem de sua execução. Neste caso, como existe uma única
ação pala. cada regra, este pioblenla. nã.o existe.

O problema iequel que esta. tabela seja. executada. uma vez pala. cada símbolo da cadeia S.
Na linha. de condiçã.o, X ieplesenta. o elemento de S que está sendo investiga.do. A princípio,
todos os símbolos do alfabeto podeili estai piescntes e desta. filma. a. tabela nã.o está. completa«
O ])loblema requer que alada. seja feito se o símbolo foi diferente daqueles que estão na ta.bela.
Assim, a. tabela conlp]eta pequei a presença de uma. lista. de todos os demais elen)entoa do
alfabeto com uma ieg[a. vazia (apeia.ção "NOP"). Isto exigiria u]]] esforço e espaço razoável,
mesmo que fosse possível especificar na fol'ma de pertinência. de conjuntos:

x c {'B','C'lul'E','F'lul'n',. ,'S'} U {'U',. . . ,'Y'}

Assim, se assumirmos a "esse tule" como sendo uma regra. implícita a ser automaticamente
selecionada quando nenhuma regra é satisfeita, e que executa uln conjunto vazio de ações,
este problema estaria facilmente solucionado. Dentro desta estratégia, a tabela acima descrita
resolveria o problema.

KElse rule" colllo uma regra normal

Suponhamos, apoia, uma ligeira. modificação do problema anterior. Além de contabilizam' se-
parada.mente as ocorrências dos símbolos 'A', 'D', 'G', 'T' e 'Z', deseja-se contar o número de
caracteres diferentes de todos e]es. Se a linguagem de descrição da tabela não permite a notação
de pertinência a conjunto, o pl'oblema seria extienlamente tedioso, na. construção da seguinte
tabela

l«c:.e«.e«ta ll ".- z-n l nz l 71.n l m l nz l ?zc; l nz

A variável m acunaula o número de caracteres diferentes de 'A', 'D', 'G', 'T' e 'Z'. Se a linguagem
de descrição da tabela permite o uso de pertinência a conjulltos, poderíamos definir os seguintes
conjuntos e escrevem a tabela de decisão de uma filma difciente.
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0..4

0o

Or
C'z
0

{'A'}
{'D'}
{'G'}
{'T'}
{'z'}
{'B','c'lul'E','F'lu {'n',.
{'U',...,'Y'},

(

) s'lu

Incrementa l lz.4 Jzo l 7?a l llr l 7zz l nz

Por outro lado, se adotarlnos a estratégia de que a. "esse tule" deve sei explicitamente
especificada. c que se deve executam a. ação associada a. ela, index)endenteincnte de sel villa.
iot,ina de elmo, este ploblellla Sca facilnaente resolvido com a. ta.bela seguinte.

C'j'T'j'Z
Incrementa n.A l z'z.o l 7'zc l ?'lr l 7zz

Podemos ver que todas as estratégias a])resentadas têm a sua utilidade. A escolha por uma
delas deve considera.l a adequação aos pioblelllas que serão tratados. Alas a melhor alternativa
é escolhem as três últimas estratégias simultaneamente, já que podem não ser conflitantes, ofe-
recendo maiores alternativas ao usuário e conferindo maior podem às tabelas de decisão. Para
não haver conflito, nesta escolha, permite-se tabelas com ou sem a especificação da "else rule"
A sua ausência ou não determina qual estratégia seguir. E esta a opção feita no caso do pré-
processa.dor a ser apresentado posteriormente. A segunda. estratégia é um caso particular da
última em que a ação especificada se limita a ser uma rotina de erro. Assim, se não estiver
especificada a "else rude" , adora-se a tetceiia. estratégia que é executa.i uma regra vazia. Se, ao
contrário houver uma "else tule" , especificada explicitamente na tabela de decisão, executam-se
as ações lá consignadas, como se fossem as de uma outra leira qualquer, seguindo a última
estratégia.

1.18 Linguagem de Tabela de Decisão
Convencidos de que a tabela de decisão é um mecanismo adequado pala. a. especificação de
decisões de um problema, desde o plojeto até a documellta.çã.o, passando pela implementação
e testes, alguns pesquisadores trabalharam no sentido de converter progra-mas em tabelas de
decisão ICa 741. Podemos peiguntat se tabelas podem descievei problemas completos. Lew
ILe 82b,Le 831 defende a aplicabilidade das tabelas de decisão eln todas as aplicações, inclusive
científica e dá exemplos de pequenos problemas especificados totalmente em tabelas de decisão.
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Naturalmente, uma. scquêl)cia de ações é uma. tabela trivial; Os conlalldos de decisão são
a própria essência das tabelas de decisã.o. As iterações podem sel facilmente obtidas através
de chamadas a ouvias tabela.s ou a si inesnlas, sendo que a execução das ações pode alteiam o
valor das condições para a próxima. iteração. Com a capacidade de incol'poial os comandos de
sequência, decisão e iteração, poden]os entendem que um p]ogiama pode se] totalmente escrito
através de tabelas de decisão. Enlboia ieaíiimando a utilidade delas, N4aes Iria. 781 contestou
esta forma de utilização, afirmando que, compai'ativamente, ela.s não possuem a capacidade de
expressão dos fluxograma.s. Neste sentido, dado um fluxogla.nla, nem sempre é possível obter
u[[aa. tabela. de decisão equiva.lente, seno introduzia complica.ções. Isto se deve á. possibilidade
de avaliam condições entre duas ações nos íluxogra.mas, o que nã.o é pellTlitido nas tabelas de
decisâ.o, isto é, nestas última.s as condições sã.o avaliadas antes da. execuçã.o das ações, o que
nã.o é feito obligatoiianlente nos f]uxoglanlas. Outro plob]eiila. mais ciucia] são a.s iterações e
seus ellca.ixanlentos. Uma tabela. de decisão, noimalnlente, selim. executada inteira.mente a cada
iteração, mas num problema. genético, nem sempre isto é válido. Pala supera.r estas dificulda-
des, n]uitas sugestões ío]'a]]] feitas, coJllo a inclusa.o de rótulos ])ara. cada linlla de colldição e
de a.çã.o, pala- que possam sei iefelencidas poi comandos de desvio lado-l:li 721 e pennitam que
ateia.ções possam se] iniciadas e]]] pontos distintos da. tal)ela« Isto, ])a x/Cidade, ])impõe unia
Ordena.çã.o sobre o conjullt.o das condições c]e uma tabe]a. (]e decisão, colltl,aiiaildo fiolltallllente
a. interpretação usual, onde a ordem das linhas de condição e das leglas é totallllente iilelevante.
Outra sugestão lb4u 84,N4i-Ch S91 originalmente descrita. pala. fins de documentação, chamada
de Tabela de decisão estiutulada, consiste num sistema de blocos encaixa.dos dentro de uma
tabela de decisão, para permitir as iterações e testes de condição entre as ações a serem execu-
tadas, além de permitir a especificação de uma regra .l?o de ínicialização, no caso de a tabela
ser um processo iterativo.

Todas estas modificações no formato introduzem complicações que acabam por eliminei a.
clareza das tabelas de decisão, perdendo as suas vantagens inerentes. Como veremos adiante,
a nossa tabela de decisão mantém o formato tradicional, soldado a um novo elemento que não
prejudica a sua transpa-rência e aumenta o seu poder de notação. A utilizaçã.o que damos às
tabelas de decisão é s.temente como um mecanismo alternativo de especificação das decisões, o
que já é um grande serviço, sem pietendei que elas sozinhas descrevam completamente todos
os problemas.



(capítulo 2

'l\'adução de Tabelas de Decisão

Uma. ta.bela de decisão serve bem ])ala uma visualização hulllana., mas precisa. ser processa.da.,
para que seja executa.da pol uma. nlá.quina. Os processadores tla.dizem as es])eciíica.ções de ul-na
tabela. ])a.ia. algulll código. Entre os sisteillé\s baseados cm tal)elas que ])ioduzem código de baixo
nível esta.o, pot exelll])lo, o LOBOS jade-Ba 77, 11isLóiicol e o DELTA ILe 711 e existem vários
piocessadoies que convertem tabelas em ]inguage[[a de a.]to ]]íve] conho o TABSOL ISt 711, o DE-
TAB/65 ICa-Ch 67,Si 711 e o DETAP/55 j\4ze 711 que produzem comandos em COBOL. Outras
linguagens também são produzidas como o BASIC IAr 71j, Algol, PL/l, Fortran IA'le-Ba 77,
Tabela 3.11, Pascal e C IDI 891. Os processadores que produzena linguagem de alto nível são
chamados de pré-processadores ILo 72j. De qualquer modo, todos eles precisam passai por uma
etapa de tradução, mudando apenas o tipo do código produzido, além de outros tratamentos
que podem sei realizados, como verificação de ambiguidades. Para exemplificar, vamos traduzir,
à mão, a tabela de decisão a seguir, produzindo comandos em Pascal:

ifX = 0 then
if y = 0 then

y
else X

else
begin

X
y

end;

Esta. sequência de comandos é uma. possível tradução pala. a. ta.bela ant,erior

43

x -o Y Y N
Y -0 N Y  
X:= Y l   l
Y := --l   l 2
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Existem diversas técnicas pala tradução de uma. tabela, sendo que cada uma delas conlpoi
tam diversos algoritmos. Existem basicamente quatro métodos jh4e-Ba 77,Po 741

e "Switch Method"

e Teste seqi]encia]

e Método de máscara

e h4étodo de ploduçã.o de árvores de decisão

Os métodos se difeiellcianl pela naaneira. como a. tladuçã.o é feita, como também pelos distin-
tos códigos que pioduzein. O piinaeito usa a. técllica de ]inea.liza.ção de unia matriz multi-
dimensional, pala a seleção da leira. O segundo nlétoclo é o trivial, ou seja, aquele de teste
sequencial regra por ieg[a. O teicei]o produz ]]o código gelado uma. matriz que retrata. as
pior)piedades da tabela de decisão. O último, o mais lalgatllente utilizado IÀ4e-Ba 77, Tabela
3.4, ])á.fina. 671, tanlbélll chama.do na liteia.tuta iilternaciolla.l de "test and bianch lrJethod"
jh4c-Ba 771 compor't,a. duas classes de algoritinos: o de fa.toiações sucessivas ou lllétodo dc dc-
conaposiçã.o IPo-lli-Fla 71,Za. 841 que é. um a.lgolitJllo scmi-Ótimo e os algoritmos Ótimos pala
construção de álvoies de decisã.o.

2.1 ccSwitch method's

Este método tem este nome por utilizar uma variável "switch" na implelllentação em ALGOL
Iate-Ba 77j. No FORTRAN pode utilizar o comando. "GOTO" coma)usado e no COBOL o
comando "GO TO . . . DEPENDING ON . . ."

Veinott IVe 66al descreveu este método como sendo adequado pala uma tradução manual
pala linguagens de alto nível, exigindo tabelas completas com a especificação de todas as re-
gras simples, incluindo as semanticamente impossíveis de ocolier. Além disso, exigia linhas de
condição numa forma que chama de "multivalorada". Isto significa que cada condição indivi-
dualmente deve sei completa (v. 1.16), no sentido de que cada condição deve lecebei entradas
relevantes e todos os valores possíveis na linha correspondente. E também deve estar de acordo
com a restrição de exclusão. Outra necessidade do algoritmo, então apresentado, é o requisito
de que as regras fossem ordenadas como sela visto mais adiante, mas isto não é fundamental. O
inconveniente da não ordenação é um maior tempo de computação para buscar a regra corres-
pondente a um determinado número. N'mesmo a iestiição da completude foi relaxada em artigo
posteiioi do próprio autor IVe 66bl. Um algoiitmo similar foi apresentado por Smillie & chave
ISm-Sh 751.

O método consiste em atribuir un] número único pala cada. combinação de condições. As m
condições são iepiesentadas por ??z variáveis e ca.da uma delas assuilae valores inteiros diferentes,
começando de zelo, para cada valor testado desta condiçã.o com despeito às entradas de condição.
C[onsidere uma tabela de decisão com condições Oi, . . . , C. e entradas de condição C'i:í, ] $ .j $
lz, l $ i$ m. Seja Ci = {cü,cf2,. . . ,ci«.} o conjunto de entoadas (distintas) de condição da
linha Oi, l $ { $ zn e ni $ n. No caso de (;i se] uma linha de col)diçã.o limitada, n{ = 2, pois
Ci pode assumir valores "Y" e "N". Nos demais casos, ni é o núinelo de difel'entes conjuntos de
valores definidos nas entrada.s de condição.
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Segundo o ajgolitlllo, ])ala cada. condição (.;i, l $ i$ nz deve ser ])loduzido uma. va.iiá.vel

auxilia.r /i.para cada condiçã.o aírl~..g 1~ $'m'e os seguintes conaandos:

if Ci = cf. tllen /f := 0
else if (7i = ci2 tllen /i ::: l

else if O{ = ci«..i then /Í := lzí
else /i := lti -- l;

2

Feito isto é gerada pa.la a tabela. unia va.riá.vel / pa.la indexaçã.o da negra ("switch vaiiable" de
Algol) e a seguinte expiessâo:

/ := (7Z2 ,,«.) . -r- + («3 ««.) . /, + + (««) . -r«:-- + .r. + i (2.1)

Esta. ex])iessâo é ut,i]iza.da pala. a. ]ineariza.çâo de villa lula.triz (]e '\'á.lias dinlcnsões. A constante
l somada na expressão do índice / é necessá.ria. ])a.la que o método fullcione em FORTRAN no
conlalldo "goto" conlputado.

A expressa.o para. a variáve] / produz va.]oies de l a. 7zi v'2 ' . . . I'.,,.. Este limite supelioi
pala / pode ser obtido fazendo o cálculo da ex])cessão, substituindo-se as variáveis /; pelo seu
valor máximo, n{ -- 1: De fato, seja /' o valor llláximo assumido pela atribuição acima; então

onde
(«i+..ni+:
7Zm ' 1, & = ??Z

n«) . (ni - 1), 1 $ { < m

Assim,
J'í

.r;

=: 7Z2 ' 723 ' 724

== 72,l ' ?22 ' ?'2,3

'....«..(«, - 1)
== 7Z2 '?}3'n4 '... '72,m '7Z3 '72,4

l
nm -- 7Z2 ' ??3 ?'&m

72'm

/i.., = n.--i ' n« . (lz«-2 -- l)
== ?2m--2 ' 72.m--

= 7?«. ' (?2.-l
:= 7Zm -- l.

l '?2.m['nm
l ?lm--l ' ?&

Porta.nto, /' = lzi ' ??-2 ' . . . ' n..
Para completar a tradução, deve ser produzido o coima.ndo "goto" indexado pala o FOR.

TRAN ou o "case" pa.ia o Pascal, onde o valor de / calculado pela fórmula 2.1 indica que a
l-ésima regra deve sel seleciona.da. Da. nleslna forma colho o algoritlllo calcula. o valor de .r para
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uma celta valoraçã-o do conjunto de condições durante a. execuçã.o, podell)os calcular o seu valor
pa.ra cada uma das regras. A ordenaçã.o a.cima citada significa. que este valor obtido pala a leria.
nj é maior que o obtido pala. a. regia -Ri se .j > {. Na verdade, como l $ -r $ ni ' lz2 ' . . . ' lz. e

este limite superior é o núnleio de legias, a ordenação fa.z com que / = .j, para a regra .Ri. Esta
ordenação garante que a l-ésima regra. tem os seguintes elementos nas entradas de condição:

CI,.ri+l
C2,/a+l

(l;mJ = Cm./.+l

VáRIos examinar a. seguinte tabela que tl'az unia. linha de açã.o estendida. Note a ordenação
das regra.s. Como cada entrada. de condição conesponde a. ulll número inteiro, podetllos associei
a cada. regia o número calculado pela fórmula. 2.1, cujo valor dá. a ordenação que é proposta
pelo método.

if Z = 0 then /. := 0
else .ri ;= 1;

if y = X then /2 := 0
else /2 := 1,

if X $ 0 tllen /3 := 0
else ifX = 1 then /3 := l

else /3 := 2;
.r := 2 + 3 + /i + 3 + .r2 + /3 + l;
case .r of

4

10

l

7

end;

Vamos apresentar abaixo o esquenaa de um algoritnao que efetua. a. tl'adução de uma tabela
por este método. Ele recebe como enteada uma tabela de decisão com condições, (71, . . . , C. e
i'egras -Ri, . . . , -Rn e ])I'aduz como saída a tabela traduzida«

Algoritmo S: Conversão poi "Switch nlethod"
Importação: Tabela de Decisão T
Saída: Comandos que executam a tabela de decisão

      R3   Rs       Rp Rlo    
z:o Y Y \' \' \' Y N N N N N N
Y:X Y Y Y N N N Y \' Y N N N
X <0 l >2 <0 l >2 <0 l >2 <0 l >2
execute Ai A2 A3 A4 As A6 A7 As A9 Aio Atl A12

  2: ,42; 3: .43;
  5: .Asl 6: ,4õ;
'47; 8: .A81 9: .A9;
'4tol ll: .Ait; 12: .4i21
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llllC10
1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1 1.

12.
13.
1 4.

15.

para cada linha. de condiçâ.o Of, l $ â $ 11t, faça
C' := 0i lz{ := 01
para cada Oij, l $ .j $ n, faça

se C';i « a então
incleillcnta ?l.i; ci«. ::: aij;
se C' = g então

Produz Conialldo "if Ci . . . then /i := 0"
seiiao

Produz Comando "esse if Cí
a := a u {ci.. } ;

fina para
fim para
Grava a. explessã.o que ca.]cu]a. o vajol dc ];
para cada l $ .A/ 5; ll-i 7?-2 . . . 1?,,. :: ?? faça

deteinaine /], /2, . . . , /,,,, tais que
(«:.- ««.)./- +(«;- -««.).-r,+
+ . . . + («.) - /.:.- + .r., + l

determine a negra. ] ta] que OÍt = ci,/.+i, l $ { $ 7?z
Grava o comando que executa. a açã.o da. regia. Rx;.

fim para

tllen /i 1"

16.
17.
18.
fim

O algoritmo calcula os conjuntos

= {Cll, C12,

:= '(C21, C22)

:: {C3]) C32,

Cln

) C2n2
C3n3

Cm :; {Cll, Clh . .. }Cln:}

Para esta construção são uti]izados os comandos das linhas l a 12. Para cada linha de
condição, utiliza um conjunto de traballlo O', pa.ra saber quais entradas de condição são distintas
das que já ocorreram. Nesta parte tambéna são produzidos os comando "if . . .then . . . " para
as variáveis internas do código produzido. Na linha 13 é produzida a expressão que calcula o
número da regia a. sei selecionada. Estamos adotando uma oidenaçã.o de tal modo que o índice
de alma. leria é calculado pela fóilllula 2.1.

Existe uma outra ordenaçã.o possível. No exemplo apresenta.do, vimos que a. primeira lillha.
está ordena.da e dentro desta a. segunda está oidcna.da. A terceil'a ]illha, por sua vez, está
oi denada dentro da segunda. Se colocam idos a ordenação numa. hieiaiquia exatamente inversa,
o índice seria calculado pela. fórmula totalmente similar:

.r ) . /, + (n- . n2) . -r, + + («- . . «.--) . /. + l

As linhas de 14 a 18 produzem os coma.ndos que executam a regia. selecionada pelo índice
/ calculado. Se existe a ga.laDEia de uma. ordena.ção adequada. das ieglas, como a. do exemplo,
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então podc-se in)ediata.mente exccutai a ]-ésima. leria. Os comandos da.s ]in]las ]5 e 16 supeianl
o pioblellla da. ordenação, cncolltlando na tabela a. icgra. conespondente ao índice 1. 0 comando
da linha. 15 poderia sei substituído por uma sequência mais simples de ?lz "loops" encaixados,
com o í-ésimo deles vadiando de l a ?zi, lilás teima o inconveniente de podem solucionam sotllente
tabelas com exatamente 17} linhas de coi[diçã.o. Outra. forma. ])aia. isto é co]]]eçai cona todas as
vaiiávcis /1,/2,. . . ,/,,: iguais a zelo e, a. cada. ]lovo va.]oi de .A4, a.clescenta ] a.o valor de /.:.

Se /.. > ?z. então produz u]]] "caliy" })al'a /...i, que elltão é inclelnciitado também de l e .r.
recebe o valor zelo. lgualmellte, se /..i > ??«-i, produz um "cairy" pala a- variável /..2 e

a.ssiin sucessiva.nlcnt.e. O ]in-üte supcliol pa.i'a. N'r gana.iate quc o processo pá.ra. em /i.

Relembrando o comando da linha 15, ligeiramente modi6lcado, temos
"determine /], . . . , /,,,, tais que

«.) . -r- + («, . «..) . -r, + + («..) . /..-- + .r,.

As restrições pala as va[iá'\,eis envolvida.s ]]a equaçã.o são

8 0 5; Z, $ 1zi ' ??-2 ll,,. -- ], /, = ,A]' -- l

8 0 $ /{ $ 1ti -- 1, 1 $ i $ 77z

E preciso encontlai a soluça.o ])aia as variáveis que deve sei única

Algoritmo E: Calcula a solução da nova linha 15 do algoiitl-rlo S
Importação: -L,ni,...,7'..
Exportação: /i,. . . , /..

llllC10
Sejam« .L: = Z e .R- = 0;
para cada á em 1 .. m -- l faça

/i := .L{ div (ni+i ' ni+2
Ri+l := -R{ + /i ' (nÍ+i nf+2
I'i+l := Zi mod (ni+i ni+2

fiill para
l.\= L

fim
m)

Claramente o algotitimo .E ternaina, ])ois o único "look)" que ])ossui é executado in -- l vezes
Vamos demonstiai a seguir que o algolitmo .E está coiieto.

Lema 14 .L Ri-+ l,i é um. invariante do "look"

1111eln:: Por indução no núnleio de iterações á.
Base da indução: i=1. Por inicialização das variáveis, .LI = Z, e J?i = 0. Portanto, .L = .L+0 = .L.
Suponha que a tese seja válida até a i-ésima. item ação cona Rf + L = .L, Vamos mostiai (lue vale
também pala a (i+l)-ésiina. iteiaçã.o.
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Rl+i + -Li+l = .Rf + /i ' (lti+l
Como /; = .[i dá«(«.+- . . . .. ««.),
Ri+- + .Li+- = .Ri +(-L{ dá«(ni+:. ..-. n,,.)).(«.+-

Z,. ,nod («.+: . . . . ' ««.)
C.mo(Z: d{«(ni+-.... .««))(«.+-
Rí+l + -Lí+l = Rf + Li

= L, pela hipótese de induçã.o. O

««.) + L. «,od («.+: ,,«)

«.)+

««) + Li «:.d (ni+- ««.)

Lema 15 0 a./gorÍínl.o .E ca/cu/a.
R:+- = («, . . . . ' ««,) . /- + («.3 «.«) . .r: + + («.+- «.«,) . /i, P«,'« l .$ i < ,n

l)elD,: Poi' indução en] i.
Ba.se da indução: á = 2. Peia. fólnau]a, -/?2 = (?}2 ' ... '1..) . /i. Poi outro lado, o algoiitnlo,
calcula .R2 = .R] + (?].2 . . . ' 7z.,) . /i . Co]]]o R. foi íncializa.do coj]] zelo, ente.o o algoiitlllo calcula
coJiet.a.nleilte o va.loi de /?2.

Supollha que o a.]goritmo calcula. corletanleilt.e a. ex])cessão acima até Ri. Vamos calculei pa.la

Ri+[ = -R{ + /f ' (n. +] . . . ' ?z,,,) Aplicam(]o a ]]l])ót.ese indutiva. en] #f, obtemos

Ri+i = (n2
(«.

«..) . -r- + (n3
«.) . .r:-- + (n.--:

,.,,.) - /, + . . . +
lz.) . /Í. 0

Teorema 16 0 aZgoriZ7no .E determina .ri, , 1. tais q\te

(«,.....««)..r- +(«;.....n,«)./,+ . +(««)-.r«-:+.r.

0 $ .L $ nl - lz2 - n. -- le 0 $ /i 5; ni -- 1,1< i< m.

Dem.:
Pelo lema 14, Z = Ri + .Li é un] invariante do "loop". Assim, na última iteração, obtemos
1, = R. + .L.. Como no final o algoritmo faz /., = .L., .L = R. + /.:.
Pelolem- 15, -1Ü« =(n:...n«)./:+(n3...nm) /2+..'+(n«) .r«-,.
Po:ta«to, Z, =(n,...n.)..r- +(n;...«.)./,+..-+(n.) -r.-- +.r.. o

$

Acabamos de encontram uma solução pala o comando da linha 15 do algoiitmo. Precisamos
mostrar que não existe outra solução possível.

Teorellaa 17 Sega 0 $ .L $ ni 7Z2 ' 7Zm 1. .ZüÍsíe ullza tíliíca se/tição /)a7a

7Z2 ' ' ' nm ' /l + ?Z3 ' ' ' n.m ' -r2 + ' ' ' + 7?'m ' /«z--l + /ni :: .L,

comi 0 $ /i $ ni -- 1, 1 $ í $ m.

!)em::: Sejam /i,...,/« e /Í,...,/L duas soluções. Logo (lt2
(.r, - -a) + -. . +(n«)(-r«-- - 4..:) +(.r« - .ri.)
Vamos mostrar que /i = /L. Suponhamos por contradiçã.o que

.r« --rl 1? 1. Logo l(«,...n«.).(-r- -.rÍ) 1? n,.. "«'

«.) . (-r: -rÍ) + (n, «.)
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Poi outro ]a.do, a seguinte desiguajda.de é válida:
(«;...n.).(/,-.r;)+(n. ..n.).(.r;-/á)+ ...+(-r.. -.r;.) l$
(n;... n«) .(/, - .r;) l+ l(«. . ..n«) .(.r; - .rá) l+.. - + l(.r« - .r:)

Como 0 $ /j, .C $ nj -- 1, então l .C -- 4 1$ nj -- 1. Logo,
(n.-..n«).(.r,-.r;)l+l(n.-..n«).(/3-.rá)l+. +l(/«-.rl)l$

(«;...n.).(n,-l)+(«4'..«m).(«,-1)+ ..+(«.. -1)
7t2 ' 7Z3 ' ' ' 7Zm -- l.

Porta"to, l(n,...«.).(.r----r{) l>1(n;. ..n.).(-r,--.r;)+(«. . .n.).(/,--«)+. -.+(.r«---G) l.
Nuas isto é uma confia.diça.o, pois deveria pl'eva.]ecel a. igualda.de, em função de duas soluções
pa.ra a equa.çã.o. Este resulta.do estabelece quc /l = /{. Considera.ndo este fato, repete-se o
processo, pa-ra- provei' que /2 :: /; e assim sucessivamente pa.ra /3 :: -73) ' . . , /.: :: /',.. ]]

Na. in]p]eia]e]]ta.çã.o do a]goiitnio .E, a vai'iáve] .Lí ])ão ])incisa. sei u]]a vetou, basta ]eutilizai
a. mesma. va.liáve]. A valia.ve] Rf é desnecessá.ria.l sua ut.ilizaçâo se prestou unicamente para
demonstração dos teoieinas.

O co[T[a.indo da ]inha. ]6 do a.]gorit]no coi]siste en] busca\t a ]eg]a co]]esponde]]te a h4-ésima
regia. gentio da. oideilação espetada« Detellniilada. a. solução /i, . . . , /,,., a. regia. Rt a. sei exe-

cutada é ta] que para toda ]inlla. de condiçã.o l $ i$ ?11., Cit - cí,/.+]. A exigência dc que a
tabela deve se] completa garante que tal Ã sem])ie existe. No caso da tabela ser incompleta e
nellhuma iegla satisfazer os iequisit(is, deveria ser aciona.do o tratamento convencionado pala
a negra "else". Esta busca pode sei feita tl'ivialmente, regia por regia«

A exigência de que as enfiadas de condição devem contem])lar todos os valores possíveis da
condição, tem a ver com o valor indevido que será atribuído à respectiva variável auxiliar. Isto
pode ser superado com pouca-s altera.iões na. atribuíçã.o de valores à variável auxiliar, fazendo
com que, por exemplo, ela receba um valor maior que n.

Veinott IVe 66bl apontou uma solução pala o problema da sua proposta inicial com relação
à obrigatoriedade da tabela ser completa. Ele piopâs a manutenção de um vedor no código
gerado, onde seria colocada a lista de todas as regras presentes. Assim, a cada índice calculado,
verifica-se a presença da regia coliespondente no vetar. A tabela fica mais simples se regras
semanticamente impossíveis estão ausentes, mas a solução acima tem o inconvelliente de o
número das leiras que ficam no vetou ter que se] aquele correspondente ao da tabela completa.

Complexidade do "switch naetliod"

A ta.rega executada. pelo a]goritmo .E é O(7n). As linhas l a. 12 consomem tempo da ordem
de O(7?z . lz). Como a tabela é completa lz = ni ' lz2 ' ' . lz.. Assim, o loop iniciado pela linha
14 é executado lz vezes. A linha 16 consome tempo O(77z . lz). Logo, a complexidade total do
algolitnlo S é O(m . lz2). Qua.ndo o número de condições é grande, a simples produçã.o da tabela
completa como enteada pala. o algoiitmo é muito custosa e lleste sentido a. complexidade acima
pode ser enganosa.

A execução do código gerado pelo algoritmo plod uz sempre o mesmo ]lúmero de compara-ções,
independentemente da transaçã.o, pala a determinação do índice da regra a ser executada. A
partir daí, a. localização das ações é imediata no uso do comando "goto" computado da linguagem
FORTRAN, mas não o é no caso do colnalldo "case" da Pascal.
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2.2 Método de Teste Sequencial
Este é o método mais imediato para. a traduçã.o de tabela. de decisão. E considera.do como um
caso do "Test and branch method", correspondendo à interpretação pior)testa. por V. \V. Setzei
(vida 1.3.1). A sua simplicidade pode sci vista no exemplo seguinte.

O código produzido pol este método tciia. o coJlt.eúdo análogo a.o illostiado a seguir.

if((X and(not(Z and(it/21)){,4-;J,;}
esse if((«ot(X = y)) a«d(Z a«d(l,ot(I'T' ? 1))) {.4-;}
esse if((not(X and(Z =0) and(T't/ 2 1)) {.42;}
esse if((X = y) a«d(not(Z = 0)) a«d(not(T't/ ? 1))) {.4,; .4-;}
else {.Erro;}

A idéia é gerar um comando "if" para. cada negra. O tradutor é extremamente simples e pode
ser facilmente entendido pelo esquema de conversão mostrado ]la. figura 2.1, onde supomos que
um comando do tipo

"if ai and O2 . . . ")
é implementado com um desvio pata a parte "else" no caso de (71 sei "falso" independentemente
da avaliação da condição O2. Se esta premissa não é válida, o esquema deve ser alterado para
que a representação seja colreta.

Pala seleção da i-ésima iegta, o método produz os testes pala todas as regras .RI, R2, . . .,
Ri.i. Como em cada teste o método produz nt compara-ções em cada regra, o pior caso de
entrada produzirá a execução de nz lz campal'ações para a seleção da leira. Assim, o código
obtido por este método não é bom com legação à eficiência. Por outro lado, ele admite tabelas
mistas, sem necessidade de conversão pa-la tabelas limitadas.

2.3 Método de Máscara
De um modo geral, os algoritmos de tradução de tabelas de decisão mantêm uma imagem
matricial da tabela que está. sendo traduzida, durante a co]]veisão, idas este método é o único
que [nantém esta in[age[n no progianaa gerado. Disto deriva. o seu ]]ome. Ele mantém u]]]a.
máscara da tabela no código objeto. Existem diversas valiallt(n deste método. Vamos apl'esental
algtmaas delas, sem nos preocupei com a enumeração exaustiva de todos os algoritmos existentes
e sua.s vai'laçoes.

  R; R.2 R3 R4 ELSE
X - Y Y N N Y  
z - o N Y \' N  

  Y N Y N  
A. l l   2  
A, 2   ] l  
Eno         l
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YX-Y

N

Nz-o

Y

N

Figura 2.1: Esquema do Método Sequencial

2.3.1 Máscara de Regra
O primeiro artigo sobre este método IKI 6SI foi publicado em 1965, mas provavelmente é a. forma
mais antiga utilizada por processadores de tabelas de decisão, pois o autor descreve uma técnica
usada em 1958. O método ("tule Mask") trata de tabelas de decisão limitadas e consiste na
utilização de três elementos básicos para uma tabela com m condições e n regras:

O Vedor de estados S com m elementos, um para cada condição.

' - '"-,',, . .. ,..,, "" '. - l l,se Oi= "Y"
0,se Oi= "N"

(tr-)
(falhe)

Este vedor é mantido dinamicamente pelo programa objeto para cada transição

Uma matriz de máscara ("masking matrix") .A4m*., de bits

l
0

l seC "Y"J

se Oii = "Y" ou "N"
caso contrário

Uma matriz Tabela ("Table matrix") Tmx., de bits

0 caso contrário
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As matrizes .A/ e T são coiastiuída.s cm tempo dc tia.duçã.o, a.ilnazenadas no piogra.ma. objeto
e ma.nipuladas durante a execuçã.o.

O funcionamento é extrema.mente simples. Faz-se unia opera.ção "and" (.) elemento a. ele-
mento (bit a bit) de S com a coluna. .j da matriz .A/, l $1 .j 5; n. Se o resultado desta operação é
igual à j-ésima coluna de T ente.o a regia. .Rj coilespondente é selecioilada. Vamos denotam por
S' o vetou que é o resultado da. o])eiaçã.o "alld" elltle S e unia. coluna .j aibitlária da matriz .A/,
ou seja,

SÍ := S - -A/,j, 1 5; i 5; ?l?

Se SÍ = Z.j,l $ á $ in, então seleciolla a. leria Xj. O programa objeto deve le])emir esta.
apela.ção até que uma. leira. seja seleciona.da ou até que se acabem todas a.s colunas de .A4
Neste último caso, o índice .j > it, e isto é a indicação de (lue nem)uma leria. foi selecionada,
devendo desviar-se ])a.ia. a. "else tule" se esta foi a collx-ei)çâ.o adora.da..

Pode-se ve] que a. nla.triz de nlá.sca.la. -A/ é (]csnecessá.iia, se todas as entradas de condiçà.o da.
tabela são ielevantcs ("\'" e "N"), basta]]do co]]apa.iai S co]]] as colunas de T. Logicamente a.
mau'iz "]\']" é inti'oduzida pala. super'a.l o ])io])lema das elltiadas iiieleva.ates, pois nas posições
collespondentes das n)atlizes M e T telllos o valor zero.

No exemplo abaixo, usaremos uma. niatiiz SL x . para facilitam o entendimento, mas pre
cisainos de um vetou de aperta-s in elementos. Retomemos a. seguinte tabela, aconapanhada da
naatriz de máscula M e também da. matriz de tabela T

«-li ã i T

Suponhamos que a nota da prova seja 6 e a nota do trabalho 4. Claramente, o vedor de
estados é S = (1, 0); fazendo a operação "and" enfie S. e as colunas de .A4, obtemos

''- li ã il
As terceiras colunas de S' e T são iguais e assim, a leria -/?3 é selecionada, como seria

esperado.
Na verdade, ca.da coluna de S' é calculada e comparada com a coluna correspondente de

T. Se elas são diferentes, repete-se o processo pala a próxima coluna. No momento que forem
iguais, a leira corres])tendente a esta coluna é selecionada e as demais colunas não precisam sei
verificadas, desde que não se admita ambiguidades.

  Ri R2 R3
NotaProva > 5 Y N Y
NotaTr ab alho > 5 Y   N

Aprovado l    
Refaz Trabalho     l
Reprovado   l  
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Pala mostrar que o ]nétodo está coiieto, piecisainos mostra.r que dada. uma. tabela de decisão
lilllitada e um vetou de esta.dos S, o método seleciona coiictamente uma. regra. O teorema
seguinte resolve o problema«

Teorema 18 Sey'anl T urna íabc/a de decisão /{m fada c077? c07zdições Oi, . . . , Om, rega'as Ri, . . .,
R. c S = (ai, . . . ,a.) tln .,.lor dc «lados 7,«?" unha c.7'í« !'««saçâo. Sf Mi.i = 7lj, p«,« í.d.
l $ á $ 1?1. se e s07nc7zle se a 7'cg7'a -Rj é se/ec 07 áuc/.

Dem.:
:> . Vamos consideiai sc])a.iadanieilte todos os valor

e caso l. Oij = "Y". Poi constiuçã.o, -A-fij = 1 e
Po:ta«to, l/(Cíj) = l

e ca.se 2. (.?ij = "N". Por constiuçã.o, .A/ij = 1 e
Port.a«to, l/(Oij) = l

8 caso 3. C'ij = "-". Poi colistiuçã.o, .4/íj = 0 e
ou a; = ]. Po-ta«Lo, v(Oij) = 1.

e caso 4. Cij = "$". Poi collstrtiç.ã.o, .A4fj = 0.

y(Oij )

es ])osslvcis pala- C'ij.

nj = 1. Como a{ . .A/ij = 7}j então ai = l

0. Confio ai .A/ij = 7}j então af = 0

7lj = 0. Como ai - .A4fj = Zj então af 0

Pol definiçã.o de "$", ai Poi ta.nto ,

e caso 5. a J
V'(Cij) = l

"'k". Por construção, .A/ij = 0. Por definição de "'k", aí = 0. Portanto,

.+ . Por hipótese, a regia Rj é seleciollável. Logo, a função-and -Bj coliespondente tem o seu
valor

}'(-Bj) = (v((7ij) . v(02j) . - . v(0«j)) = 1.
Assim, y(Oij) = 1, pala todo l $1 { $ in. Verificando a tabela de cálculo de }'(Oij), observamos
que existem 5 possíveis situações pala que V(Oij) = 1.

e caso l. Oij = "Y" e ai = 1. Por construção, .A4Ü = 1 e 7tj = 1. Claramente a{ . M.j = Tij.

e caso 2. Ci.Í = "$" e ai = 1. Por construção, Mij = 0 e Zj = 0. Claramente ai ' J14..j = Zj.

e caso 3. aij = "N" e a{ = 0. Poi' construçã.o, .À4.j = 1 e 7}j = 0. C]aramente ai ' ]14..j = Tij.

e caso 4. Oi.i = "'k" e af = 0. Por construção, .AAj = 0 e 7}Í = 0. Claramente a{ - .A/.j = 71ij.

8 caso 5. OíÍ = "-". Por construção, .A4.j = 0 e Tij = 0. Claramente aí ' JI/.j = 7}j. O

Este algoritmo é fácil de implementar. A sua caiacteiística de armazenar "bits", toma-o
mais adequado pala- processadores que não traduzem tabelas pala. linguagem de alto nível, pois
o código produzido contém elementos alheios a.o que foi especificado e ])cuco compreensível.

Em tempo de execução, este método exige que todas as condições sejam avaliadas para a
construção do vetou de estado S. Além disso, o vetou de estado é subnaetido à operação "and"
comi cada. coluna da ll)atliz .A/ e colnpaiada com a respectiva coluna da matriz T. Assim, o
tema)o gasto t, pala a. execução do código traduzido da tabela, para unia transição, é

Í :: Zi + t2 + + Z. + m . ?z . t. + l?z . lz - tÕ,

onde



2.3. Método de Máscara 55

íf, l $ á $ n} é o teln])o pa.ra avaliação da condição Ci, isto é, pa.ra. ca.ocular o valor de a{

Z. é o tempo para calculam' aí Mij

tb é o tempo para campa.la.r ai .A4.j com 7:j

E claro que 77z . Z. pode tornar-se simplesmente t., se admitia'Idos que a opera.ção "alld" pode sei
feita entre colunas inteiras e não enfie os elementos das colunas. A mcslna observação é valida
])ara 27z . tb. Se supuserlnos que as ieglas são igualmente prováveis e que após selecionada uma
regia, outra.s não mais sã.o pesquisadas, o tempo médio dc execução de uma tabela de decisão
pa.ra a seleção da. regra. é

Í := ti + Z2 + + t. + TT . (t. + t.)

Este tempo de execuçã.o contempla a.])Chás o tel-n])o gasto ])ala. a. seleção da regia, nã.o incluindo
o tempo de execuçã.o de ações selecionadas.

2.3.2 Máscara de Regra com Interrupção

E uma variante do método de R4áscaia de Regra que tenta melhoiat o código do programa
gerado, quanto à sua eficiência no tempo de execução. Uilaa foinaa imediata de conseguir uma
nlelhoiia no resultado final seita oidenai as regras da tabela de decisão em lidem decrescente
de frequência com que elas ocoiiem. Existem outras estratégias para lnehoria da eficiência
ll<i 661 que plocul.a intenoniper a avaliação das condições assim que seja possível avaliar uma
regra, prosseguindo a avaliação das outras condições à medida em que falem necessárias para
as regras, numa sequência adequada pala a obtenção de código melhora.do.

Representação

Considere o seguinte exemplo, com uma tabela de decisão e os esquemas de seleção de negra
pelo método de Máscula de Regra e pelo método com inteiiupção.

  RI R2
c. Y N
c,   Y
A4    
A2   l
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A inLer])lera.çâ.o do es(]uellia. é simples O losangos indicam as operações "and" entre o vetou
de estado S e a. j-ésinla. coluna da. nlatliz .A/ e tailabélll a. compa.cação deste resultado com a
j-ésima coluna da ma.triz T. Nos ietâ.ngulos à esquerda da. vertical roUBada pelos losal)gos,
esta.o as operações de a.valiação das condições, ou seja o cálculo do valor de ai correspondente
à condição Oi. Nos retângu]os à direita da. vertical forma.da. pelos lesa.nãos estão as chamadas
de execução de uma negra, indicando que a comparação efetuada no losango à esquerda teve
resultado verdadeiro.

Seleção de uma Regra

Como podemos obseivai na figura anterior, o ]nétodo co]]] interi'upçã-o aproveita-se do fato de
que existe uma entrada "-" na regra -RI para melhorar o desempenho do código gerado. Em
cada transaçâo executada, o método de máscara básico, à esquerda da figura, sempre faz a
avaliaça.o das duas condições, enquanto o método com interrupção, à direita na figura, avalia
somente uma única condição se a negra .RI é a. escolhida. Se a regra escolhida é a .R2, os dois
métodos executam exatamente o mesmo número de o])era.ções. Sc o universo de transições é
tal que a prinleii'a. regia é muito mais fieqüente que a. segunda, então o método com interrupção
pode ser mais vantajoso.

E claro que para esta melhoria no programa objeto, o programa tradutor precisa de trabalho
adicional, mas como se supõe que o programa gerado será executado inúmeras vezes, esta relação
de custo e benefício é favorável ao método com interiupçã-o, ainda. mais que as complicações não
s ao numerosa.s .

Para entender que a. execução do algoritmo do método de nláscaia com interrupção selecíona
coil'etamente uma regi'a, basta observar que a sua execução é idêntica. ao método de máscara
básico, com exceção da dispensa de algulllas avaliações illeleva.ates. Este algoritlno propicia
diversas estratégias confoimé !,escollla. da condição a sei avaliada« l<ing jl<i 661 plopõs quatro
estratégias.

Seja. uma. tabela de decisão T com condições Ci, . . . , Om, i'egi'as -Ri , . . . , /?,. com fi'equências
i'elativas ./l, . . . ,/n, indica.ndo que no ulliverso de tl'ansações (lue está sendo tratado, ou numa.
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an[ostra dele, a regra Ri ocorre /. vezes en] relação ao núnleio total de eventos. Seja /, a
frequência relativa com que nenhuma. das negras é satisfeita. Se a tabela é completa, / = 0.
Sejam Zi, . . . ,Z«, o tempo gasto pala. avaliar as condições C'i, . . . ,(7«., respectivamente e s o
tempo gasto para efetuar a operaçã.o "and" entre o vetou de estados S e uma coluna. da matriz
À4 e comparar o resultado com a coluna coiiespondente da ma.triz T. Estamos supondo que é
possíve[ fa.zer opera.ções deste tipo entre colunas. isto é sim])]es sc su])useimos que as colunas
são cadeias de "bits" em legistradoies ou em palavras únicas de memória. Chamaremos a
frequência relativa. simplesmente de frequência.

No método de má.scala. bá.sêco, obtemos ])aia. o tempo médio t, ga.sto pala a. seleção de uma
regia pala uma tlansa.ção, a seguinte expressão.

(Í- + {,+. - - + Z.+ s). ./- +({- + Z:+
+..- + (t. + Z:+ . .- + Z« +« . .) /n +

(Z- + {: + . - . + {. + « . s) ./
(í- + {, + . + z.) . /] + (f: + z, +
(Z- + {, + . - . + t«.) . /n +

+ Z. + 2.) . /2 +

+ í.) . /2 + +

(í: + z, + +z«)./
n

.Í+« .. /+. .E{. /;
{:1

t'.A. f-+ Í
n

s) + ' 'Ei
í:l

Á,

onde t', .A e / são as matrizes seguintes

1 1
1 1

1 1

l
l

l
l

[ ': ', ... '« ]
'4. * .

A vantagem desta notação matricial é que esta fórmula se adapta a medir o tempo gasto,
apenas colocando-se "zelos" na matriz .4, nas posições .Aij em que a condição Of não foi avaliada
para a verificação da. legla. Rj. Além disso, é preciso colocar no termo :' á . .Ê, a oidein de teste
das negras, já que não sela obrigatoriamente na sequência -Ri, R2, . . . , R.. Assim,

1 - t' A. f-} f
n

Ei../)',
{=1

onde .ji,j2, . . . ,.j. é a lidem elll que as regras são testada.s, iepiesenta o tempo médio gasto
para seleção de uma regra da tabela de decisão para. tmla t.iansação do universo em questão.

E claro que a matriz .4. * . representa o paiticulat ciitéiio de escolha das condições que
são avaliadas antes das negras serell] testadas, ou seja, a primeira. colulla da matriz ,4 contém
o número l somente nas linhas correspondentes às condições que já rolam avaliadas quando o
teste para a primeira regia foi efetuado. Claramente, se .A/.j = 1, ente.o .4ij = 1, mas nada. se
pode adianta.r, a priori, sobre o valor de .4fj, se .A/ij = 0. Vejamos o' seguinte exem])lo:
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Vamos fazer dois esquemas pala dua.s possíveis sequências de a.variação de condições e testes
das regras na figura. 2.2.

Figura. 2.2: b4áscala. de Regia

As mau'izes .Ae e .4a, col'respondentes aos esquemas da esquel'da e dii'eira i'es])ectivanlente
da figura. 2.2, seriam as seguintes.

'-Í:
l
l
l

l
l
l

1 1
0 1
1 1 : ; ]'4a

  R] R2 R3 R4 Rs
Ci Y Y N N Y
C2 N   Y N Y
C3 Y N     Y
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Podemos ve[ que existem .4i.f = 1 cona o comi'espo]]denLe .aAj = 0. Nena sempre é possível
obter .4Íj = 0 para todo .A4ij = 0. Tanto no esquema da. esquerda como da direita da figura
a.nterior, a.pós a avaliação das três condições, as regra.s são testada.s dentro de uma oidcm
qualquer. Esta ordem também é um dos aspectos collsidelados no método de máscara com
interrupção.

Na. expressão,

]t
(>..: t. + « . .) + .

o teimo / . (Ei::l ti + lz . s) index)ande da paiticulal matriz .4 e da. se(luência de avaliação das

negras. Logo, o pioblenla. de conseguia o código ótinio consiste em minimiza.i a. expressão

t = t' . A . j-\. =F Ê.

1 - í' .4 . /+. . >1:{. ./).
{:1

oi)de as variáveis são a naatiiz .4 e a. Oldenaçã.o .jl,.j2,. . . ,.j.. Como disse ]<illg li<i CCI, "não
é c]aio (]ue ta.] plob]ellla. seja. so]ucioiláve] a. nleilos pala. ])equenas tabe]a.s onde é possível a
etiulneiação de todos os casos possíveis". Como a nlatliz ,4 e a se(luêllcia. ji,.j2). ..,.j,: são
dependentes da particu[ai Oldein en] que as col)(]iç.ões são avaliadas, tenros ??z] possíveis ca.sos
que é o número de peinlutações na oideln de avaliaçã.o das condições ISc-Se 761.

Estratégias para o método com interrupção

O método de máscara. com interrupçã.o segue então algtmlas estratégias na ordem de avaliação
das condições, que tentam obter um bom resultado no código gerado, visto que padece inviável
unia. técnica ótima com esta. finalidade. Vamos aplesentai as quatro estratégias propostas por
l<ing IKI C61, embora diversas outras variações possam sei apresentadas. Todas elas assumem
que as leiras testadas consecutivamente são feitas ein ordem decrescente de frequência cona que
ocorrem. Nenhuma delas galante que sejam ótimas, mas resultados empíricos mostram uma
melhora em relação ao método básico.

Seja pi = )ll:JT..i /j ' ÂAj, pala cada condição Oí, l S; { $ 1?t.

Na tabela mostrada, suponha que

0,4
0,2
0,4

C.m. .a/ - l l 0 } os valores de pl e p2 são 0,6 e 0,4, respectivamente

  R] R2
c. Y Y
C2 N  
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Pela fóin)ula, podemos ousei'va.i que pi é calculado somando-sc a. frequência relativa das
regra.s pala. as quais a colldiçã.o Oi é relevante. A sua. intelpleta.çã.o é de (lue pl mede a frequência
com que ocorrem as icgras eln que a condiçã.o deve scl necessa.piamente avaliada. Em outras
palavras, pi é a frequência com que Oi deve sei obligatoiianaente avaliada. Esta grandeza é
chamada p70babí/ dado de re/eu(íncÍa.

A estratégia "A" se]eciona as condições na. oideill decrescente de plo])abilidadc de relevância.
pi. Ou seja, as condições que mais fieqüentemente sã.o ]]ecessá.rias de se]en] avaliadas, o sã.o em
primeiro lugar. A observa.ção importante é que esta ordem de pliorida.de não leva em conta o
tempo de avalia.ção de cada colldição. Poderíamos ima.final uma. situa.çã.o em que a. condição
dais prioritária nesta estro.ténia consome pouco tempo e a. de piiolidade mais baixa consome
un] tempo extrema.il)ente acto, de ta] salte que o favor "telllpo de a.va.liaçâ.o da. condição" deva
ser considerado.

Consideremos como exemplo a. tabela anterior, com tema)os de avaliação das condições e
frequências relativas

Zi = 1,0
{2 = 1,0
Z3 ' l0,0
s = 1,0

Â - 0,6
Á - 0,4
/ = o

Como pi = 1,0, p2 = 0, 4 e p3 :: 0,6, o método de escolha pela estratégia "A" avaliada as
condições Ci, 03 e C2, nesta Ordem. Neste caso, o tempo médio

f =(ti+t3+s)./t +(Zi +t2+ 3+2.s)./2 = 12.0,6+ 14.0,4 = 12,8

Se escolhermos na ordem Cl:l, (J2 e OS, obteríamos o tempo

t =(tl + Z2 + s). /2 +(tl + t2 + t3 + 2. 6) ./l = 3 . 0,4 + 14 . 0, 6 = 9,6

O exemplo mostra que às vezes é interessante considerar o tempo gasto na avaliação de cada
condição. Assim, a estratégia "B" a.valia as condições em Ordem decrescente de PÍ/ti.

Já dissemos que uma malleira trivial de melholai o método de ináscaia básico seita sim-
plesmente ordenar decrescentemente as negras pelas suas frequências. A estratégia "C" testa as
regras nesta ordem, avaliando as condições assim que se toiileila necessárias.

E possível que a escolha da ordem de teste das regras da estratégia "C" não seja a melhor.
A escolha de uma negra nlaís frequente pode produzir a avaliação de uma condição altamente
custosa numa regra menos fieqüente, mas que tem enfiada irrelevante na condição escolhida o
que pode aumentam o tempo médio de execução do código obtido por esta estratégia.

  R. R2
c. \' N

C2   N

c; Y  
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Por exemplo, suponha que na tabela da figura precedente, /1 > /2. Assim, pela estratégia
"C", a regra Ri seria testada antes da .R2. Como a regra .R2 não necessita da avaliação da
condição O2 e se esta é muito custosa, é possível que a inversão da ordem seja uma prática.
interessante. Seja

.IVij,l $.j $ n

O valor d} é interpretado como sendo a soma dos tempos de avaliação das condições relevante
da regra Ri. Representando de forma matricial, d = t . M. A estratégia "D" considera a seleção
das regras em ordem decrescente de /./di.

Resumidamente, a estratégia "A" se baseia na hipótese de que é melhor avaliar as condições
com maior probabilidade de relevância em primeiro lugar, ou seja, as condições mais prováveis
de serem obrigatoriamente avaliadas têm prioridade sobre as outras menos prováveis. A es-
tratégia "B" considera o argumento anterior, mas também leva em conta a possibilidade de
ser melhor avaliar as condições com menor custo de avaliação, mesmo que esta possa ter me-
nor probabilidade de relevância. A estratégia "C" considera que pode ser melhor avaliar as
condições na ordem em que forem necessárias para o teste das regras em ordem decrescente de
frequências. A estratégia "D" considera o argumento da estratégia "C", mas leva em conta que
pode ser melhor testar as regras cujas condições relevantes apresentam baixo custo de avaliação,
mesmo que conílite com a. ordem de frequência.

As estratégias "A" e "B" escolhem as condições a serem avaliadas e as regras são testadas à
medida em que as condições já av nadas sejam suficientes para a realização destes testes. Por
outro lado, as estratégias "C" e' "D" avaliam as condições com base na necessidade imposta
pela ordem das regras, ou seja, as regras são escolhidas em primeiro lugar e as condições são
avaliadas à medida em que são necessárias.

Vejamos um exemplo abstrato através da tabela da figura 2.3 para compararmos as diversas
formas de tradução de uma tabela pelo método de máscara de regra básico e com interrupção
proposta por King IKI 661.

Figura 2.3: Tabela para exemplo

  Ri R2
c: Y N

c, N  

  RI R2 R3 &
Ci   N Y Y
C2 Y     N

c, N   Y N

C4 N Y    
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Vamos su])or s ;: l e que as frequências relativas das regras e os teln])os de avaliação das
condições são

/[ = 0,15 Z] =5
/2 = 0,10 {2=3
/3 = 0,30 Z3=2
/4 = 0,35 Z4=l
/ = o,lO.

Vamos chamar de t' a soma {i + {2 + t3 + Z4 :: 11. Calculando os valores de pf e pf/ti para cada
linha da tabela, obter)ios;

Pi = 0, 75
P2 :: 0,50
P3 = 0, 80
P4 = 0, 25

Pi/tl = 0, 15
P2/Í2 := 0, ]6
P3/Z3 = 0, 40
P4/{4 = 0, 25

Calculando os valores de dí e /,/dí pala. ca.da leria. da. tabela. temos

dl = 6
d2= 6

d3= 7
d4= lO

/i/di = 0, 025
/2/d2 = 0,016
/3/d3 = 0, 042
/4/d4 = 0, 035

Na figura 2.4(a) está o equema de representação do código obtido pela tradução da tabela
através do método de máscara de regia básico, seno interrupção, que tem o seguinte tempo
médio de execução:

(t' + .). /l +(t' + 2 - .). /2 +(t' + 3 . .). ./b+
(t' + 4 . .) . / + (t' + 4 . .) ./
12. 0, 15+ 13. 0, 1+ 14. 0, 30+ 15 - 0,35+ 15
1, 8 + 1, 3 4- 4, 2 + 5, 25 + 1,5
14,05.

0, 1

A figura. 2.4(b) mostra o esquema de execução do código obtido pela tradução da tabela
através do método de máscara de regra básico sem interrupção, testando as leiras pela simples
ordenação decrescente de suas frequências. O seu tempo médio de execução para o exemplo é

(t' + .). /4+({' + 2. .). /3 +(t' + 3 . .). ./:-+
(Z' + 4 . .) . /2 + (Z' + 4 . .) . /
12 0,35+13-0,3+14.0,1+15.0,15+15.0,1
4, 2 + 3, 9 + 1, 4 + 2, 25 + 1, 5
13,25.

Seguindo a estratégia "A" do método de n]áscaia de ]eg]a. cona interlupçã.o, que escolhe as
linhas de condição poi lidem decrescente de pi, testanto as leiras possíveis com as avaliações
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YRi

Y
R2

N

Y
R3

N

Y
R4

N

N

R3

N

YRi

N

N

(,) (b)

Figura 2.4: h4áscara de regra básico e com ordenação pelas frequências

disponíveis, obtemos o código cuja execução pode ser representada como segue na figura 2.5(a)
O seu tempo médio de execução pala o exemplo é:

(t: + t;+ .) . /3 +(t: + Z,+ Í;+ 2. .) . /4+
(tl+t2+t3+t4+3.s) ./l +(ti + 2+t3+Z4+4
(Z: + t, + t, + t. + 4 . .) . /
9. 0,3+ 12 . 0, 35+ 14 . 0, 15+ 15 . 0, 1+ 15 . 0,1
2, 7 + 4,2 + 2, 1 + 1,5 + 1, 5
12,0.

.) . /2+

A figura 2.5(b) mostra o esquema de execução do código obtido pela tradução da tabela,
através do método de masca.ia de regra com inteirupçã.o, usando a estratégia "B", que escolhe
as condições a seieln avaliadas por ordem decrescente de pf/ti, testando as regiam assim que for
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(,) (b)

Figura 2.5: Estratégias "A" e "B"

possível. O seu tempo médio de execução no exemplo é

(t, + t,+ Z. + .). /l +(t. + Z, + t3 + ''+ 2 ' .) . /4+
(t'+ 3 . .) . .b +(Z'+ 4 . .). /2 +(t' + 4 . .) ./
7.0,15+13 0,35+14 0,30+15.0,1+15.0,1
1, 05 + 4, 55 + 4, 2 + 1, 5 + 1,5
12,8

Segue na figura 2.6(a) o esquema de execução do código produzido pelo método de máscara
de regia com interrupção pela estratégia "C", que adota o ciitéiio de avaliação das condições
por oideln de necessída.de pala testes das negras eln sequência declescciite de suas frequências
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l-elativa.s /i. O seu tempo médio de cxecuçâ.o ])al'a o exemplo é

(Z- + Z,+ Z, + .). /. +(Z: + t,+ {,+ 2 . .) - /3+
(t' + 3 . .) . /i+(Z' + 4. .). /2 +(t' + 4 . .) ./
11 0,35+12.0,3+14.0,15+15 0,1+15.0,1
3, 85 + 3, 6 + 2, 1 + 1, 5 +1,5
12,55.

Y

N

Y
R3

N

YRi

N

Y
R2

N

Y

N

Y
R4

N

m.
N

Y
R2

N

(.) (b)

Figura 2.6: Estratégias "C" e "D"

Por último, a figura 2.6(b) mostra o esquel-na de execução do código produzido pelo método
de máscara de regra com inteilupção e estratégia "D" que adota o critério de avaliação das
condições por ordem de necessidade para teste das regras em sequência decrescente de ./;/di.

Neste exemplo particular, o esquema de execução dos códigos obtidos pelas estratégias "D"
e "A" são os mesmos, exceto pela troca da oi'dem de avaliação das condições Ci e O3. h'las
esta ordem é indiferente paga efeito do cálculo do teia)po [[[édio de execução, em razão de serena
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avaliações consecutivas, seno nenhum teste de regia entlc elas. Assim, o tempo médio para a
seleção de uma regra. pala uma transição, nesta estratégia, é igual ao calculado para a estratégia

Este exemplo com os esquemas de execução dos códigos produzidos pelas quatro estratégias
serve para facilitar o entendimento do método de máscara de regia cona interrupção. E claro
que esta técnica requer um trabalho inalar durante a conversão, visto que ela determina qual
das estratégias produz o melhor resultado a partir da tabela e infoilnações sobre as frequências
e o custo de avalição de cada condição. Feito isto, converte a tabela pela estratégia escolhida.
Basicamente, o algoritmo de conversão constrói a matriz ,4 da. fórmula que calcula o tempo
médio de execução do programa para uma transição, ])aia cada uma das estratégias, que pode
ser feito sem dificuldades. Obtidas as quatro matrizes, obtém-se os tenl])os médios consumidos
poi elas, que comparadas, indicam qual o método que deve ser empregado para- o problema.
particular.

A complexidade do código obtido para. a. seleçã.o de negra é da lilesnla ordem pala o método
de máscara de regia bá.sêco e os obtidos com as estratégia.s de interrupção. As diferenças ficam
pol conta de consta.lhes multiplicativas.

Pala. teimou unia. idéia de como o método seria implementado, veja.mos esqueillaticamente
como seriam os plogiamas tiadutoies, para o método de máscula. de leria.

lcA"

Algoritmo: Conversão pelo método de máscula.
Importação: Tabela de decisão T com condições C'i, . . . , (17m, e regras -Ri,

Saída: Sequência de comandos que executam a tabela T
,JÜ

llllC10
1.
2.
3.

Gera matrizes .A/ e T

Gera comando que avalia Ci, l $ { $ m.
Gela comando que a.valia a expressão S . À6 = Tj,

desviando para regra Rj se for verdadeira.
fim

No algoritmo acima, .A4 e T são as matrizes de máscara e de tabela, respectivamente como
definido. Na !unha 3, A6 é uln vetou coiiespondente à j-ésima coluna da inata'iz M. Analoga-
mente, Tj é o vetar correspondente à j-ésima coluna da matriz T

O esquema acima é simples e de implementação imediata. Veja que o comando

"Gela comando que avalia Oi, l $ { S; llt",

deve produzir código do tipo

if Oi then ai := 1 esse a{

pala cada condição Oi que é uni dado do pioglanla tradutor, pois consta da tabela que é lida

Analogamente, o tradutor deve geiai o coma.ndo que avalia as expressões
por ele

S . Mi - Ti
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e desvia pala o conjullto de ações especificadas na. icgia que foi satisfeita, ou seja, deve geral
um comando do tipo:

if (S . J% = %) then Rj.

No caso do exemplo Rj é uma açã.o do tipo procedimento em Pa.scal. E clamo que se a linguagem
objeto não permite unia. expiessâ.o "S . .A/J = Tj", que envolve vetoies de "bits", ela pode

se] facilmente substituída pelo nome de uma função que recebe os objetos S, À/J e Tj como
parâmetros e devo]ve um va]oi lógico. Tal função é tiiviallnente implenaentada-

Agora vamos desclevel esquematicamente o tradutor para. o llaétodo de naáscara de negra
com interrupção.

A[goritmo: h4áscai a com interrupção.
Inaportação: Tabela de decisão T com condições C'i, O2, . . . , O«.) regras RI, R2, . . . , R., fre-
(luêllcias i'elativas .fi, /2) - . )/n) ba7'/, custos de avaliaçã.o das condições, {1,{2, ' ){.. e o tempo
gasto s para. fazer uma operação do tipo "(S . .A6) = TJ"
Saída: Col-Bandos que executam T pelo método de nlásca.la com intenupção.

llllC10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.

12.
13.
14.
fim

Calcula pi, p{/tí, dj e ./}/dÍ, l $ á 5; ?lz e l $ .j $ n
Calcula tempo médio {.4 pala a estratégia "A"
Calcula tempo lllédio ta pata a estratégia "B"
Calcula tempo médio ta para a. estratégia "C"
Calcula tempo médio {o pala a estratégia "D"
Gera as matrizes .A/ e T

se t,4 é mínimo em {Z..4,tB,tc,to} então
traduz pela estratégia "A"

senão se tB é mínimo em {Z.4,tB,to,to} então
traduz pela estratégia "B"

senão se ta é mínimo em {t..4, tB, to,Zo} então
traduz pela estratégia "C"

senão se fo é mínimo em {t.4,tB,ta,to} então
traduz pela estratégia "D"

Analisando os comandos do a]goiitmo acima, vemos que a. linha ] pode ser executada faci]
mente pela definição dos teimou que esta.o sendo calculados.

E.6 .A4ij, l $ { $ m

.AAÍ, l $ .j $ it
i=l

O cálculo do tempo médio t.4 da estratégia "A", pode se] obtido na linha 2 pelo seguinte
sub-algoiitmo.
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Algoritmo: Calcula o Tempo médio da. estratégia "A"
Importação: Tabela de decisão T com condições Ci, . . ., Om e i'egl'as .Ri, . . . , .R., fi'equências
relativas /] ,. . . , ./l.,./ e custos de avaliação das condições, {l, . . . , t. o tempo gasto s para fazer
uma operação do tipo "(S . .A6) = Tj"

Exportação: Tempo médio t..4.

llllC10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Zo := 0; a := {01
{.4 = 0; i := 0; R = 0;
enquanto R # 0 faça

se R = 0 então (* Não existe regra testável *)
seja pi = «.-lpt : Ct C CJ;

:= Ti+Zl;
(7 := C U {C;il; C := C' -- {0il;
seja R Ç -R : VRt C R, se CPA ="Y" ou "N"

então OP C a, l $ p $ nz;
R:

fim-então
seiiao

á := á + l;
seja .8. = ?lza:{/k : Rk C Rl;
R ;= R -- {-Rj.};
Z := 7:.i + s;
t.,i := t.4 + Z . .6.;

fim-senão
fina-enquanto
t.4 := t.4 + Z . ./';

,o.};õ := {.R:, ,a.};

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
fim

A especificação do sub-algoritmo usa notação de conjuntos pala facilitar o entendimento e
pode ser implementado de diversas maneiras. IAh-Ho-UI 74,Te 821 trazem estruturas e algorit-
mos eficientes para o tratamento de conjuntos. Uma das formas de representação é a árvore
hierárquica que uma vez construída permite o acesso imediato ao elemento máximo do conjunto,
além de possibilitar um armazenamento simples e compacto. Como a construção dos conjuntos
é feita com todos os elementos disponíveis, existe técnica de construção de tal representação
com complexidade linear com o número de elementos do conjunto. A remoção do elemento
máximo com o rearranjo da árvore tem custo logarítmico. De qualquer forma, vamos adotar
rotinas triviais de busca do e]emento máximo, poi valiedula seqi]encia], no vetor quc representa.
o conjunto, para efeito da estimativa da complexidade do sub-algoritmo.

A fase de inicialização de conjuntos e variáveis consome tempo proporcional a (m + n), para
a construção dos conjuntos O e R.

O "loop" executa os comandos das linhas 2.5 a. 2.9, nz vezes, uma para cada condição e os
comandos das linhas 2.12 a 2.16 lz vezes, uma para cada leria. Cada execução da linha 2.5
extrai um elemento do conjunto (y. Nesta escolha pode fazer no máximo ?n comparações. Cada
execução das linhas 2.6 e 2.7 exige tempo constante. Especificamente a linha 2.7 altera o bit
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correspondellte ao conjunto sendo inc]uído e exc]uído. Cada. execuçã.o da. linha. 2.8 percorre
todas as regras em .R com no máximo n regras e para cada lmla delas, verifica cada entrada
de condição. Portanto, o número de comparações não excede (in . n). A linha 2.13 efetua uma
varredura sobre os elementos de R que tem no máximo lz iegias. As linhas 2.12, 2.14, 2.15 e 2.16
efetuam operações com tempo constante. Na estimativa de complexidade deste sub-algoritmo,
supomos que a manipulação de conjuntos, além de tratam os bits do vetor que os representam,
mantém um contador de elementos, de forma que as comparações feitas para o controle do "loop"
sejam simples e feitas sobre um único elemento. Assim, a complexidade do sub-algoritmo é da
ordem de

(«, + n) + m . («. + «, . «) + « «)).

Fazendo p = ?n . n o tamanho da entrada e colocando a expressão em função de p, obtemos que
a complexidade do sub-algolitmo é O(p').

A discussão deste sub-a]goiitmo sela informal. Como vimos, o tenl])o de execução de uma
tabela, medida pelo código obtido pela estratégia "A" é dado por

{. .,4./+./;.(}:t;+«.;)+s.>1:á..6',
que pode ser reescrito da seguinte forma

n

t. t.) . ./}. + '
i=1 0PeÕ

E i . ./). + /(Ez; + « - .),
n

{=1

onde O é o conjunto das condições avaliadas até o i-ésimo teste que é feito contra a regra R:f
Reacertando os termos da expressão, obtemos

7t

Z. t, + s . {) . .G. + .Í
Í=1 (7pCÕ

(2.2)

Teorema 19 .No SKb-a/goriímo, o Ze7'ma

n {,) +{.'
0p€0

é tzm invariante do "7oop"

])glD.:Poi indução no número de iterações
Para base, tomamos o instante da piinaeira entrada. no loop, ein que Zo = 0, C' = 0 e { = 0.
Claramente,

>l: t, + á . .
área

pois C = Ü e { = 0. Isto está de acoi'do com o valor inicial de To.
Considere uma iteração arbitrária do "loop" e suponha a tese válida. para até a iteiaçã.o anterior.
Vamos calcular o valor de Ti da iteração corrente.
caso l. .R = 0. Como o valor de i fica inalterado, vamos chamam de 7r o valor de T. na iteração
anterior. Peão comando da linha 2.6, Ti = ZY + tl. Chamando de ê'' o conjunto Õ na iteração
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anterior, temos que C' = C' U {Oi}. Colmo 7i e a' referem-se à iteração anterior, podemos
aplicar a hipótese indutiva sobre ZIÍ na expressão e obtemos:

7: = >.: t, +i.s + ZI
C;p CO

ComoO = O'U{Oi},
7} = }: Z,+{ . s.

caso 2. .R # 0. Pela linha 2.15, Tí = Ti.i + s. Seja (7' o conjunto Õ na itelação anterior. Na
forma como o algoritmo foi escrito, C' = (7'. Assim, aplicando a hipótese indutiva sobre Ti-i,
obtemos

n

n

E t,+ (i- i) .' +'
Open;

E t,+{... o
Podei[aos observar que a descrição é ineficiente, tanto en] espaço conho e]]] tempo. Isto é feito para
obter o invariante de forma mais simples. E clamo que numa im])lelnentação I'eal, as variáveis
Z: podem ser representadas numa única variável simples. Na linha 2.11, a palavra "senão" faz
com que os dois blocos do "loop" sejam mutua.mente exclusivos, mas isto não é necessário. Se
for substituído por "se .R ?É 0", funcionará normalmente e ainda economizara um retorno do
"loop", quando já existem regras testáveis. Até mesmo a variável á pode ser esquecida numa
implementação.

O conjunto C' no algoritnlo contém as condições que já foram avaliadas. O Conjunto -R
mantém dinamicamente o conjunto das regras que ainda não foram testadas, enquanto .Ê é o
conjunto das regi'as não testadas mas que tem todas as condições relevantes já avaliadas.

Podemos observam' no algoritmo que inicialmente t.4 vale zelo e que a cada novo valor de i,
a ele é incrementado o valor recém-calculado de Ti. /J.. Assim, podemos escrever:

Pelo teorema 19,
u- Í ZP

onde C{ é o valor de C' na iteração em que 71i foi calculado. Então podemos escrever
n

t... t, + { . .) . ./).
i=1 CPCÕi

Por fim, a linha 2.13, faz com que
n

t...
i=1 OpeÕi

.6.+(>:t,+i
p=l

s) . ./',
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pois na última iteiação, a = {(Ji,... , C.}.
Confrol)tendo este resultado coll] a fórmula 2.2 que deteilnina. o telllpo médio, podemos vei

que o sub-algolitmo calcula corretamente o valor de t.,.i.
Analogamente, os tempos médios de seleção de uma regia pol ouvias estratégias podem ser

obtidos com pouquíssimas alterações na parte relativa à ordem de escolha das condições.
A gera.ção das matrizes M e T no algoritmo com interrupção é idêntica ao caso do método de

máscara de regra básico. Os demais comandos que devem se] gelados no código objeto produzido
pela estratégia "A" segue os passos do sub-algoz'itmo que calcula t,4. A tarefa de calcular custos
é trocada. pela geração de comandos de campa-ração e desvio pala as ações selecionadas. Assim,
na primeira metade do "loop" são produzidos os comandos de avaliação das condições, do tipo

íf Ca tllen al = 1 esse al = 0;

e na segunda metade sã.o produzidos os comandos de seleção de uma negra, do tipo

if S . Je. = Tj. tllen .4j.

De coima análoga, a. tradução de tabela.s por outras estratégias de interrupção pode se] feita
sem grandes ajtelações.

No nosso exemplo abstrato mostrado pala. ilustram o método de tradução poi lnáscaia. de
regra com interrupção, percebemos uma. pequena. economia de tempo em compara-ção com o
naétodo básico. Resultados semelhantes são apresentados por Polia.ck IPo 741. l<ing li<í 661
em seu artigo original apresenta resultados em que dependendo da situação o ganho pode sel
altamente favorável, chegando ein alguns casos extremos a unia econonaia de mais de 70%o. Mas
uma característica comum entre os dados, é que os resultados obtidos pelas diferentes estratégias
de interrupção não são muito diferentes e em grande número dos casos estão muito próximos.
Em função disto, pode sei uma alternativa a.dequada a escolha de uma estratégia para conversão,
a priori, sem calcular os tempos médios de execução pa.ra cada uma das estratégias.

2.3.3 Máscara de Condição
Este é mais um dos métodos de máscara para conversão de tabelas de decisão e foi descrito
separadamente por dois grupos IOe 6S,Bj 681, sendo o que mais de peito segue a definição de
negra selecionável. Uma versão modificada deste método pode sei encontrado em IR'lu-Ra 701 e
uma descrição de sua implementação em IDa-We 731. Ele consiste basicamente IMe-Ba 771 na
utilização do vedor de estados S = (ai, . . . , a.) e de uma matriz de máscara .A/ construída da

seguinte forma:

se (zi = l se Ofj = "N" ou "+"
caso contrário.

se ai =0 se Cíj = "Y" ou "$"
caso contra.rio.

Obtém-se um vetou T a partir da operação "and" entre as linhas da matriz de máscara M, ou
seja,

r z,,. . . ,t.),
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onde tj = .A/ij ' .M21 ' M3j ' . - . . .A/«j. O vetar T representa o resultado de operações "and" entre

as linhas da matriz M. Denotando a matriz M por unia sequência de linhas Mi, M2, . . . , .A4m,

T = ./1/l - M2 ' . . .ll/m
O método assegura que o vetou T contém bit l nas posições conespondentes às regras

selecionáveis, isto é, a regia Rj é selecionável se o j-ésimo elemento do vedor T contém o valor
1. E clamo que, se a tabela não é ambígua, não mais que uln elemento com valor l pode existia
no vedor T. Vamos exemplificar através da tabela seguinte;

Suponha um vetou de estados S = (0, 0, 1), ou seja,

Ct = .falso c, Ca :: eTdadeiro

Vamos construir a matriz de máscara .A4' poi linhas .A/] , .A/2 e .A/3) ])a-ia a transição especifi
cada por S

M- l,l,l)
M2 ' (1,0, 1, 1)

M3 ' (1, 1, 1, 0)

Assim, a matriz de máscara M é a seguinte:

Como ai = 0,

Corno (z2 = 0,
Como a3 = 1,

«-1!
l
0

l ! ]
Fazendo as operações "and" entre os elementos da matriz M, linha a linha, encontramos o

vedor T = (0, 0, 1, 0). Assim, seleciona-se a leira correspondente à coluna da matriz de máscara
A/ que tem todos os elementos iguais a l.

Teorema 20 Sda t.j wm e/ementa do ueíol' T = (tl,t2,
Ri é setecionáuel.

, Z.). E«lã. tj l se . ..m.«'' ''

Dem.:

+ . Como .Rj é se]ecionáve], então y(A) = 1, onde A é a função-and associada à regra .Ri
Logo, y(CiJ) = 1, 1 $ á $ ?n.
caso 1. ai = 1. Como y(Oij) = 1, então Oi.j ="Y", "$" ou "-". Logo, poi construção, M.j = l
caso 2. ai = 0. Como y((l?ij) = 1, então C'ij ="N", "*" ou "-". Logo, por construção, .A/.j = l

Portanto, tj = .A/ij - .A/2j ' ' ' ' ' .A/«, = 1 . 1 . . . . . 1 = 1.

Como tj = 1, então -Mij = 1, 1 $ i$ in.

  R] R2 R3 R4
CI Y N N N
c,   Y N N

Ca   Y Y N
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caso 1. ai = 1. Como Mi:í
caso 2. a{ = 0. Como Mij
Post«to, }''(.Bj) = }''(O-j)

1, então Cij ="Y","$" ou "-". Logo, y(CÍj) = 1.
1, então Ofj ="N","*" ou "-". Logo, V(OiJ) = 1.
y(O2j) . . . . . y(O«j) = 1 e, poi definição, .Rj é selecionável. D

O teorema 20 anterior galante que o algoritino "Condition Mask" produz um código que
seleciona colretamente uma regia. Da maneira como foi a.qui api'esentado, ele tem o incon-
veniente de gerar em tempo de execução a matriz .A/, uma pa-ia cada transição. Esta coima
tem o objetivo de facilitar o entendimento, mas na prática, se produz em lugar da inatiiz M,
duas matrizes y e F' estáticas, a. primeira iefletindo o caso das avaliações das condições serem
verdadeiras e a segunda, para o caso de serem falsas. O vedor T é calculado seqiiencialmente, a
cada condição avaliada. Se a condição Ci é verdadeira T inicia cona a primeira linha da matriz
y. Caso contrário, inicia com a primeira linha da matriz .F. Se a condição O2 é verdadeira T é
atualizado com o resultado da. operaçã.o "and" entre a segunda linha de V e o próprio T. Caso
contrário, ele é atualizado com o resultado da. operação "and" entre a. segunda linha da matriz
F e o próprio T. Assim, sucessivamente com cada linha de condição da tabela de decisão, até
encontrar o vetou T final. Desta coima, as lha.tlizes de máscara são produzidas em tempo de
conversão. Produzido assim seqüencialmente à nledída que as condições sã.o avaliadas, permite
inteilonaper o processo, se todos os elementos de T são nulos. Neste ponto, pode-se desviar
pala executam a "else tule", pois nenhullla das regras é satisfeita pela transição. Se existe a
convenção de que senlpie existe uma única regra a sei satisfeita e não se permite a "esse tule",
então o processo pode sel inteliompido quando um único elemento de T contém o valor l,
independentemente de se tei completado o exame de todas as condições. Chegando ao final do
processo, a verificação da ambiguidade en] tenapo de execução é possível pelo simples fato de
se ter mais que uma ocorrência do valor "l" no vetou T. Oeiter IOe (SSI, Bjork IBj 681 e Dathe
IDa 721 descreveram este método através de um vetou de ?z elementos inicializados com 1, sendo
que o i-ésimo elellaento é alterado para. zero assim que a avaliação de uma condiçã.o impeça. que
a i-ésima regra seja satisfeita, que é uma coima diferente de expressar o algoritmo descrito.

2.4 Método de F'atorações Sucessivas
É também chamado de método por decomposição ou bifurcação IKi-Jo 751 e é encontrado na
literatura como uma das variações do "test and branch method"i. Consiste na aplicação suces-
siva da operação de fatoração (vida 1.15) sobre a tabela de decisão, até que as tabelas finais
sejam triviais. Para ilustrar, suponhamos a seguinte tabela T, com condições arbitrárias Oi, O2
e C3 e regras -Ri, R2, . . . , .l?s e ações quaisquer que não são mostradas.

Fatoiando a tabela T pela linha de condição CI , o])temos unia. áivoie de fatoiação com a

iA4étodo genérico de conversão que produz árvores de decisão.

  Ri R2 R3 R. R.
c: Y Y N   N

C2   Y Y N N

C3 N Y   Y N
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condição Ci na raiz e as tabelas 7} e ZI nas folhas

ml=MHnlalHnMMI
x, l.R, l x.
Y l N l N

Y l N
#

Fatorando, agora, as sub-tabelas 7} e ZI pela linha de condição O2, obtemos uma árvore
de fatoração de T de profundidade 2, mostrada logo a seguir. Como assinalado na seção 1.15, a
a.resta à esquerda sel-nple será rotulada de "Y" e à direita de "N" e isto justifica que os rótulos
das giestas não constem mais das figuras. Observamos que a.s sub-tabelas poderiam também
ser íatoradas por linhas distintas, por exemp]o, 7'l pe]a linha C2 e irX, pela linha O3.

(4)} (©)l (q)} (4)h

Fatorando novamente, uma a uma, as quatro sub-tabelas que estão nas folhas, obtemos a
árvore de fatoração que está mostrada na figura 2.7. Como podemos observar todas elas são
triviais, indicando que o algoritmo de fatorações sucessivas terminou.

A árvore resultante destas fatorações sucessivas com tabelas triviais nas folhas é chamada
"STP" ("sequential testing piocedure") IMe-Ba 77]. A execução do código gerado por este

algoritmo faz com que a árvore de fatoiação seja percorrida até atingir uma folha. Neste ponto,
como a tabela é trivial, as ações são executadas. O algoiitmo deve produzir estes caminhos a
serem peicoiridos e os comandos que executam as ações no final de cada percurso.

Para não sobrecarregar a notação, as regras .Rj, R} , (.nly, ((R} )'); (vide 1.14) estão anotadas
por -Ri, sem prquízo do entendimento em razão do contexto.

As tabelas produzidas pela fatoração de 7' por Ci são Tl! e ZB. As produzidas pela fatoração
destas por O2 são (7;.)}, (7})ir, (7}):,, (Z.{)h. Desta forma, as tabelas produzidas pela
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ã

Figura. 2.7: Uma. STP de T

fatoração têm unia notação mais canelada, quallto mais próximas está'çerein das folhas. Na
maioria das vezes, dispensa.lemos esta. nota.ção sobrecarrega.da que dificulta a leitura.

Consideremos a seguinte sub-tabela produzida. no passo intelmediáiio do exemplo anterior.

A fatoração desta tabela produz duas sub-tabelas idênticas, como está ilustrado a seguir,
representado apenas pela sub-árvore direita da STP construída no exemplo.

R:

Fatorando por linha irrelevante Ignorando linha irrelevante

Na figura. à esquerda, as duas sub-tabelas produzidas são idênticas ella razã.o da fatoração por
uma linha irrelevante. Isto significa que independentemente da condição Oa ser verdadeira ou
falsa as mesmas ações são executadas. Ou seja, a avaliação da condição O3 é desnecessária nesta
etapa, como mostra a figura. da direita. Assim, obtendo-se as sub-tabelas 7'w e Tr eliminam-se
as linhas de condição inelevantes (contêm somente "-", "$" e "*").
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O exemplo acima bata dc fatolações sucessiva.s sobre uma tabela completa, pois caso
contrário ocorreriam nós na árvore caiu a-penas um filho. Na. prática, quando isto ocorre,
existindo a. "else rude", é o momento da sua execução. Nã.o há a necessidade de se carregar a
"else bule" por todas as etapas das fatola.ções. Pode-se guaidá-la na naemória global para que
sua execução seja especificada somente quando um nó da árvore vivei' uin único filho.

Poderíamos obter STP's diíeientes pala a mesma ta])ela, escolhendo outra ordem das condi-
ções pelas quais as tabelas inicial e intermediárias são fatoradas. Precisa.Idos também assegurar
que o algoritmo seleciona corietaniente o conjunto de ações a sei executado. A regra é selecio-
nada percorrendo o caminho desde a raiz da STP até a. folha.

Têorenaa 21 Sqa T uma cabe/a de decisão /íln fada com coza.díções C'1, (1:2)

STP de T. A tabela T e Q STP S pTodlzem Q e=ccução das n-Lesmas tições.
,C. e S lma

]l)eln:: Por indução en] ?n.

Base da Indução: ?7z = 0. Colho T é trivial, S é uma áivoie que tem somente a. raiz com a
tabela T. Logo, a. tese é válida.
Suponhamos que a. tese é válida. pal'a tabelas com menos que llz condições , 771. > 0. Seja Of a
linha. de colldiçã.o utilizada para a fatola.ção de T e constiuçã.o de T], e 7)V, que são a divisão
de T por Oi. Sejan] Sr e Sjv as sub-áivoles esquerda e direita de S. Poi construção, Sr e SW
são as STP's de Ty e Zh respectivamente. Pelo teorema. 9, .1?i é executada em T se e somente
se -R} é executada na fatolação de T

Além disso, Tv e Zh possuem menos que ?n condições e são tabelas limitadas. Assim, vale
a hipótese indutiva e a tese está garantida para Tr e 7)V com respeito a Sr e S/v. Logo, as
mesmas ações são executadas por Sr e TV e também pol SW e 7'W. Portanto, as mesmas ações
são executadas por T e S. O

Teorema 22 Seyazn. T uma cabe/a de decisão / m fada com c07tdiçõcs C7i,(I'n . . . ,(ym; S Hma
STP de T e Tx,Ta.. . . ,Tp o conJultto de tabelas triviais q'üe estão nas folhas de S. T não é
ambÜua se e somente se Ti, T2, . ' . ,ZP 7zão são ambÜuas.

111eln.: Por indução no número de condições 71z.
Base da indução: m = 0. Como T é trivial, T = T] e a tese é válida.
Seja T uma tabela de decisão com l?z > 0 condições e suponha a tese válida pala tabelas com
menos que m condições. Soam O{ a linlla de condição utilizada para a fatoração de T na primeira
etapa da. construção de S, e Tv e TW a divisão de T por Cí. Soam Sr e SW as sub-árvores
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esquerda e direita de S. Poi consta'ução, S}, e SW sã.o as STP's dc Tr e Zh, respectivamente.
Pelo teorema 7, T não é ambígua se e somente se TV e 7'W não são ambíguas. Além disso, Tr e
7'X têm menos que m condições e sã.o limitadas. Assim, pela hipótese de indução, Tv e 7)V não
sã.o ambíguas se e somente se Ti, T2, . . . , TP não são ambíguas. Portanto, T não é ambígua se e
somente se Ti, T2, . . - ,TP não são ambíguas. O

O teorema 22 acima gana.nte que a verificação de ambiguidades pode ser feita nas tabelas
triviais da STP produzida pelo algolitmo, não havendo a necessidade desta tarefa ser feita
separadamente em etapa anterior. O algoritmo constrói a STP pala efetuar a tradução e pa-
ralelamente pode detectar ambiguidades. A verificação dc a.mbigüidades em tabelas triviais é
extremamente simples, bastando examinar se tem mais que unia. regia, como já foi visto em 1.8.
Este método apresenta. já, à plinaeiia. vista, esta. vantagens.

A tradução de uma tabela de decisão poi este algoritmo é imediata. através dos passos de
uma STP. Cada. nó interno (nós que não são folhas) da. áivoie gela um comando "d". As folhas
produzem a enumcia.ção das ações a seieni executadas. Assim, a. STP da figura. 2.7 ploduziiia
a seguinte sequência. de coma]]dos en] Pascal.

if Oi tllen
if C'« t.]lei)

if C3 then .R,
else .Ri

else if C'3 then .l?4
else .RI

else if (72 then .l?3
else if C3 then .R4

else ./?5.

Neste trecho do programa acima, os nomes -Ri, -R2, . . . , J?« representam as ações (comandos)
a serem executadas por regras com os respectivos nomes. Cada nó da STP que contém uma
condição produz uma comparação e cada folha da árvore produz a execução das ações sem
qualquer comparação.

A figura anterior mostra duas sub-áivoies contendo nós com un] único filho. Se a "esse
l.ule" .E está presente na tabela original, obteríamos a seguinte sequência de comandos para as
sub-árvores acima:

if Oí then
esse .E

if not O{ tllen
else .E

Como dissemos, a seleção de uma. regi'a é feita peicolrendo-se um caminho com origem na
raiz da STP S, terminando numa folha. É fá.cil ver que num tal caminho os nós internos não
repetem condições.
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Teorema 23 Sdanz S uma STP associada a uma taZ,c/a dc decisão e P = (uo,ul, . . .,t;,) unz

caminho em S, onde uo é a raiz e up vIRa .folha qualquer de S. Seja c(.u) a condição presente
- «Ó {«:"«. «. E«Zão c(«.) # c(«j),{ # .j . 0 $ i,j < P.

!)glD:: Suponhamos sem ])farda de generalidade que uj está na STP S' com raiz em ui que contém
a condição a e seja T' a tabela de decisã.o associada. à STP S'. Sejam S{, e Sk as sub-árvores
esquema e direita de ui. Claramente S{, e SÂr são as STP's de 7} e 7Jr, onde estas são a divisão
de T' por O. Por construção, 7} e 7b não contêm a linha de condição C'. Logo, S} e SW não
contêm vértice u tal que c(o) = O'.

0

Y N

M B
Co:no u{ # uj, üj está e:n S} ou em Sh. Além miss., '(ui) = C'. Portanto, c(uf) # c(uj). D

Corolário 24 Sega T uma taZle/a de decisão /í7náZada coza nz /á7t/}as de condição. ,4 se/eção de
uma I'egrü na e=ecKção do cedi.go produzido pelo método de JatolcLÇÕes sucessivas faz no máximo
m avaliações de condição (no máximo l-n comparações).

!)eln,: Como a seleção de uma regra se faz percorrendo um caminho P = (t;o, ui, - . . , o,) da raiz
à folha de uma STP de 7' e os vértices internos (inclusive uo) da STP contém uma condição,
são feitas p avaliações de condição.
Seja y = {uo,üi, . . . ,up-l} o conjunto dos vértices que não são folhas de P. Claramente, o
número de avaliações de condição para a seleção de uma regra é l V 1= p.
Sejam C = {Oi, (.72, . . . , O.} o conjunto das condições de T e c a seguinte função:

c: V' :C
c(u) = condição presente no vértice t,

Como, por construçã.o, todo vértice de V contém somente uma condição, a função está definida.
Além disso, pelo teorema 23, c(oi) # c(oj), Vá # .j. Logo a função c é injetora. Portanto,

}' ISICl= m. O

O coiolálio 24 acima galante que o código produzido poi este método não avalia uma mesma
condição duas vezes para uma transição.

E interessante observar que por tratar-se de uma árvore existe um único caminho da raiz a
unia. folha IBo-A4u 771, mas folhas distintas podem conter uma mesma tabela trivial, ou seja,
produzem a seleçã.o de uma. ineslna regia«
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2.4.1 Número de STP)s
Considere a tabela. de decisão T abaixo

Figura 2.8: Tabela T

Vamos a.presentai agora. as STP's Si e S2 de T, onde a primeira começa fatorando poi C'l e
a segunda poi O2.

Figura 2.9: STP's Si e S2 de T

Podemos obselval que embala todas as STP's produzam códigos eficientes, no sentido de
que a execução do código gerado fará no máximo in avaliações de condição para a seleçâo de
uma negra, existem variações de desempenho enfie elas. Por exemplo, a seleção da regra RI na
STP Si faz somente a avaliação da condição Oi, enquanto a ]nesma seleção na STP S2 avalia
as condições Oi e O2. Assim, se as regras são executadas com probabilidade uniforme, em Si
teremos em média 3/2 campa.rações, confia 2 no caso de S2. Disto podemos deduzir que a
escolha da condição a sei utilizada pai'a a- fatoiação é importante.

Nesta discussão, caímos no problema de calcular o número de STP's existentes para uma
tabela de decisão 7' IR4e-Ba 77, Apêndices. No caso do exemplo anterior com duas condições,
existem somente as STP's Si e S2. Do ponto de vista puramente de árvores, existem outras
possibilidades, porém isomorfas. Na verdade, estamos construindo as diversas árvores com
diferentes sequências de comparações possíveis.

Seja uma tabela de decisão T com condições Ci, C2, . . . , O.. Vamos supor que a STP S de
T tem a condição (71 na raiz. Dividindo T por Oi, obtemos 7} e 7'W. Vamos denotar o número
de STP's diferentes que se pode construir para uma dada tabela T por /(T). Assim, o número
de STP's com esta raiz é /(Tr) . /(TW). Como cada uma das llz condições podem estar na raiz

/(r))./(71)+/(W)/(7â)+...+/(Tym).(7X).
De um modo geral, todas as parcelas desta exp)'essão tem valores distintos, pois as sub-tabelas
produzidas em cada caso têm tamanhos distintos. Pala un] estudo da grandeza do número

da STP)

  RI R2 R3
c. Y N N

C2   Y N
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/(T), vamos nos lilnitai a calcular o número de árvoics possíveis para tabelas completas e sem
entradas irrelevantes. Neste caso, todo caminho da i'aiz a urna follla qualquer passa poi ??z

vértices, cada uma delas contendo unia condição distinta. Além disso, cada nó interno da STP
tem dois filhos. Assim /(T) passa a depender somente do número de condições de uma tabela,
pois /(T) é o nomeio de combinações diferentes das condições nos vértices de unia árvol.e binária
completa de altura. nt, onde ca.da. caminho da raiz a. ullia. folha. leão encontra condições repetidas
e podemos representar ./(T) por /(m). O núnleio de árvores possíveis para cada. condição Ci
na raiz é o produto do núnleio de possibilidades pala as sub-árvores direita e esquei'da. Isto
é verdade, porque, para. cada uma das sub-árvores possíveis da esquerda, podemos combinar
todas as possibilidades pala a sub-árvore da direita.

Como Tv e 7lv têm m -- l condições e, pelo teorema. 10, herdam as propriedades de
completude, o número de possíveis árvores pala cada uma delas é ./'(m -- 1). Assim, temos
/(m -- l) . /(m -- 1) possíveis árvores para a tabela original com uma determinada condição
Oi na raiz. Como existem m possibilidades para a raiz, então o número de possíveis STP's é
IMe-Ba 771

/(m) /(m - l) . ./'(m - l) (m - l)y

Teorenaa 25 0 ntímero de STP's disfinlas para lama tape/a c07np/eta não trÍt;Ía/ com m c07z

dições e sem entradas irmteuantes é

m l
/(«) - H («

{:0
1)''

11)eln:: Para demonstrei o teorema, basta provar que a expressão para a função /(m) que está
no enunciado é uma solução para a simula de iecollência /(m) = nz (/(m -- l)y, sabendo que
pala tabelas com unia só condição existe uma única STP
Por indução em ?n.

Base da ind«ção: nz = 1. /(m) = HZ:.(m -- {y' = (1)'' = 1: = 1.
Suponha que a tese é válida pala valores lnenoies que m, ?lz > 1. Pela iecoirência,

./'(n,) (/(,n - l)):
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N4a.s peia ]lipótese de indução,

/(m - l)
m 2

- l)'=0
(« 1) . (,n - 2y . (m - 3y (m-«,+ly"''

Assim,
.f'(m - l) i)' . («, - ey . («. - 3)' (m-«,+ly"''

Portanto,

/(«)
n2,

.f'(n. - l
2l (,n - 2)' (m - 3y («, - «, + 1)'"'''

A fóillaula anterior é o ]lúmelo total de álvoies selll elllninaçã.o daquelas que são isomolfas.
Vamos tentam obter a. fói]a]ula de recoiiência. paga o ]]ún]eio g(77z) (Jue é o número de STP's
distintas não isomorfas entre si pala. tabelas de decisão completas sem entrada de condição
irrelevante e com in linhas de condiçã.o.

Neste caso, a raiz pode abrigam condições C'i, a2, . . . , G.. Pala cada condição C{ na raiz, o
número de árvores possíveis corresponde às combinações das suas sub-árvores esquerda e direita.
Como a. sub-árvore esquema é uma STP correspondente a uma tabela Tr com (m -- l) linhas
de condição, existem g(m -- 1) sub-árvores possíveis para TV. Digamos que sejam sub-árvores
Si, S2, . . . , Sg(m-l)' Pai'a Si como sub-árvore esquerda existena também g(m -- 1) sub-árvores à
direita possíveis pala a STP de 7h.

S] Sg(«-1)

Para S2 como sub-árvore esquerda, existem g(n2 -- 1) sub-árvores possíveis à direita como
mostra a figura seguinte. Mas podemos ver que a segunda STP da figura anterior com Si e S2
como sub-árvores esquerda e direita, respectivamente e a primeira STP da figura seguinte com
S2 e SI como sub-árvores esquerda e direita. respectivamente são isomorfas. Elas diferem apenas
de uma simples troca de lados entre as sub-árvores. Assim contabilizamos (g(m -- 1) -- 1) STP's
distintas e não isomorfas às já contabilizadas cona S2 como sub-árvore esquerda.

S2 Sg(«--1)
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Analogamente, pa.ia. S3 como sub-árvore csqucida, contabiliza.Idos (g(77z -- 1) -- 2) STP's
e assim sucessivamente, até que pai'a Sg(m-l) colmo sub-árvol'e esquerda existe somente uma
sub-árvore direita de modo a não produzir STP's isomorfas, qual seja, a própria. Ss(«-i).

Assim, o número de STP's distintas e não isomorfas entre si com a condição (Ji na raiz é

g(,n - l) + (g(«.
(g(m - 1) - 3) +

geZ:;lU . .(m - 0
g(«, - 1) . (g(«, - 1) + 1)

2

1) - 1) + (g(«.
+1-

1 ) 2)+
+

g(m

Como existem l?z possibilidades pala. a condição da. raiz, jh4e-Ba. 77j

g(«,) p("'-i)'(l"'-i)+i)

Podemos obter ./(m) pela expressão. Como sabelllos que g(1)
calcular g(m) pela fórmula de recorrência.

l e g(2) 2, podemos

l
2

3

4

5

6

/(«)
l
2

12

576
1.658.880

16.511.297.126.400

g(m)
l
2
9

180
81.450

19.902.551.850

A tabela acima. apresentada em IN4e-Ba. 77) ilustra os números de STP's pala uma tabela
completa sem entradas irrelevantes e com nz condições. Pode-se observar o crescimento absurdo
da função em relação a m. De imediato, pode-se concluir que não é uma tarefa computacional-
mente viável um estudo caso a caso de todas as STP's de uma tabela para se escolhem a melhor
delas. Deste modo, posto que o método de conversão por STP produz um código que avalia cada
condição no máximo uma vez para a seleção de uma negra, e isto padece um bom desempenho
para o código gerado, pode-se adotar a ordem de avaliação das coi)dições para a construção de
uma STP como aquela eln que aparecem na. tabela de decisão. Existem algumas heurísticas que
tentam produzir uma sequência melhor de comparações, como veremos mais adiante e também-n

algoritmos que produzem STP's ótimas pala tabelas com pequeno ]lúmero de condições.
Hyfil & Rivest IHy-RI 761 demonstraram que o problema de construção da árvore de decisão

binária ótima é NP-Completo IAh-Ho-UI 74,Lu-Si-l<o 791, através de uma dedução do problema
da cobertura exala por conjuntos de três elementos (EC3) IHy-RI 76,Ga-Jo 791.
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2.4.2 Estrutura de Dados para o Algoritmo
A eficiência de um a.lgoritmo é influenciada. pela estrutura de dados utilizada. A tabela de
decisão pode ser representa.da matlicialmente. Estes algoritmos que constróem sub-tabelas
precisam produzir estas matrizes inteiras à medida que novas tabelas são criadas. No caso das
tabelas produzidas pela divisão de outra tabela por uma linha de condicão, observamos que
as tabelas resulta.ntes, na verdade, são a iepioduçã.o de partes da tabela original. Assim, uma
alternativa de iepresentaçã.o destas ]lovas tabela.s seita unia. estrutura illdicativa de quais partes
da tabela original ela é composta. e não leconstluir integralmente as llaatrizes de dados. Como
os algoritnlos utilizados semeie pari,irão de ullaa tabela. inicial e produzirão sub-tabelas, vamos
adorar uma estrutura de dados do seguinte tipo, seita entrarmos em detalhamentos:

8 Uma representação niatlicia] pala a tabela Original, utilizada. como estrutura de dados
global a ser consultada, sempre que for necessário.

8 Dois vetoies (l; e R pala cada tabela, contendo informações sobre quais partes da tabela
oiigina] está. sendo utilizada« O velou C' é unia lista de condições e R uma lista. de regras.

Pa.ra explica.] mell]or, seja T a. tabela. de decisão inicial co]]] uln conjunto de condições

C = {C;'i , C'2, . . . , (7n:},

um conjunto de leiras
7Z = {-/?1 , R2, - ,E.}

e conjunto de ações
.4 = {.AI,.42,...,,4l}.

Toda sub-tabela TV de T (incluse T) sela lepiesentada. por dois vetoies Otv e -Rlv da seguinte
lorn)a:

(Ci.,C{,,...,Oi,), onde Cí. está em I'r e Oi. C C,l$ k $ p
(Rj. , -RJ', . . . , Rj.), onde Rj* está em W e Rj* C 'R, l S; k $ q

E claro que para a tabela inicial W' = T, Oi* = Ok, -Rj, = Ri, l Ou, 1=1 C l e l -Rw 1=1 7Z l.
Normalmente, vamos chamar simplesmente de vetoies C e R eln lugar de (17U, e -R}4,.

Deste modo, pala obter a representação de uma sub-tabela, basta simplesmente construir
uma. sequência de condições e outra de leiras. Numa. implementação real, usam-se (7 e R não
como sequências das linhas de condição e das regras presentes na tabela, mas dos seus índices.

2.4.3 Linhas de Condição irrelevantes
Seja 7' uma tabela de decisão limitada e não trivial. Uma /{77./}a de c07zdição é {rm/et;arie se todas
as enfiadas de condição da linha. são "-" ,"$" ou "". E cla.lo que uma. tabela de decisão que
descreve um problema qualquer parece não comportar, de forllla. natural, condições desta espécie,
pois elas não participa.m dos mecanismos de decisão do pioblenla. Uma tal ocorrência poderia
até ser detectada pelos pré-processadores pala. as tabelas de enfiada. Assim, a eliminação de
tais linhas não alteia a tabela original, no sentido de que a execução de uma ou outra produz
as mesmas ações. Nestes termos, dizemos que são íaZ)c/as equipa/entes.
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A des])eito da inox)Oltunidade de ]illhas iilelevantes em tabelas dc decisão feitas para- um
determinado problema, elas podem ocorrer colho sub-tabelas ])roduzidas por uma operação de
divisão de uma tabe]a por uma linha de condição, como no seguinte exen)plo:

Dividindo a tabela de decisão acima pela linha de condição OI, obtemos como TI, e TX, as
epcrli;ntpc + ;.hp] ,.u wZ3 u x x x u vx u-u a

A tabela à esquerda da figura é TV e contém a linha de condição 03 com enfiadas "$" e
, a.mbas irrelevantes. Assim, a linha. de condição C3 da. tabela TV é irreleva.nte e pode sei

eliminada, porque ela não interfere no processo de seleção das negras. Precisa.mos apenas estai
seguros de que tal eliminação não introduz ambiguidades na tabela.

Lema 26 Sega T unia laje/a de decisão / 7n fada, ítão l7'lula/ e zlâo ambzbzéa com c07zdÍções C'i,
C.z,. . . ,C. e regrcts R\, Ra,. . . ,R« e Cii uma entrada de condição com o símbolo "--". Seja T'
a tabela obtida a pal'tir de T, desdob?'ando a entrada de condição "-" de Cij. As tabelas T e T'
são equivalentes.

Dem : Temos .que mostrar que as mesmas ações são executadas poi 7' e T'. Como visto em 1.4,
a operação de desdobramento do símbolo "-" na entrada de condição C7ij produz duas regras
no lugar da regra .Rj original.
Por consta'ução, T' possui I'eiras .l?i, R2, . . . , -Rj-i,Rj+i) - } /?n)-lZn+l) -lZn+2, onde as I'eiras
RnO e ]?,.+2 são originárias de -Rj com o desdobramento de "-" que está em (4j. Assim,

Ctj :: C't,.+i =0t,«+2,l <t <??z,t#t,
Oi,.+i = "Y" e
(/i,n+2 = N»

Clai'amente, Rk é selecionável en] T se e sol)lente se Rx; é selecionável em T', l $ k $ it, # # .j.
Assim, T e T' são equivalentes em relação a estas negras.
Se -Rj é se]ecionáve] en. T, então y(O-j) = 1,1 $ Z $ nz. Além disso, }'(Oí,«+i) = 0 e
}'(Of,«+2) = 1 ou vice-«:sa. Logo, um ent:e .R.+i e R.+2 é selecioná«l em T'
Pol' outi'o ]ado, se .Rn+t OU R.+2 é se]eciolláve] eln T', .Rj é se]ecionáve] em T, pois Oij = "-" e
as demais entoadas de condição da regia -Rj são idênticas às das regra.s ]?,.+i e J?«+2. O

  Ri R2 R3
Ci Y Y N

C2 Y N N

C3 $   N

  Ri R2
C2 Y N

C3 $  
  R3

C2 N

C3 N
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Corolário 27 Sela.m T uln.a Zaóc/a dc decisão /ílrz fada zzâo Zz'lula/ e 7z.ão a?izZizgíla coza c071dições
CI,Ca,. . . ,C. c regi'as R,t,Rz,. . . ,R. e T' Q tabela obtida a l)artir dc T com um número ar-
bi.tT'ária de dcsdot)ra Bentos das e?tiradas de co?adição "-". T e T' são equivalem.tes.

111eln: Segue imediatamente do lema 26 acima. Considere as tabelas intermediárias por desdo.
bramentos um a um das entradas "-". Assim, seja

r --H T] ----, T2 "''' T3 ''''' } T'

a sequência de aplica.ções de o])fiação de desdoblamellto do símbolo "-" , até atingir a. tabela T'
a. pa.ruir de T. Pelo lema 26, as mesmas ações são executadas entre T e TI, entre TI e Ta, entre
T2 c T3 e a-ssim sucessivamente. Logo as Incsnlas a.çõcs sã.o executadas pol 7' e T'. Polia.l)to,
elas são equivalentes. []

Coxo'laTIa 28 Sejam T u.ma tabela de decisão !ilnit.ada ?tão triuiat e não amt)íglta com coltdições
=t,Ca,. ..,C. e I'egl'as R\.Ra,... ,R.. e T' a t.abala obt.ida a, T)aptil' de T, substituindo-se p
símbolos "#" l)or "N", q sílnbotos "$" por "\"' e r desdobl'ülnentos de "-". T e T' são equiua-
IPlll P q

!)eln: Seja U,' a tabela obtida a partir de T cona a substituição de p símbolos "'p" por "N" e
q símbolos "$" poi "Y". Como vimos em 1.6, o valor V(Oíj) é o ineslllo se Oij = "N" ou "*"
Assim os símbolos "N" e "#" sã.o equivalentes um ao outro do ponto de vista de seleção de uma
negra. O mesmo se aplica ao símbolos "Y" e "$". Logo, 14/ e 7' são equivalentes. Pelo corolário
27, 14/ e T' são equivalentes. Portanto, T e T' executam as mesmas ações pala uma mesma
transição e consequentemente são tabe]as equivalentes. []

O corolário mostra que estas operações produzem tabelas equivalentes, mas a demonstração
supôs que primeiramente são feitas as substituições de "$" e "i'" por "Y" e "N" respectivamente,
e depois as operações de desdobra.melros de " ". Alas o resultado vale para a aplicação destas
operações em qualquer ordem e para um número arbitrário destas operações. Para. demonstrei
esta afirmação, basta aplicar o último corolário 28 sobre cada. uma das tabelas intermediárias
que são produzidas antes de se chegam na tabela final.

Teor'ema 29 Sejam T uma tabcla de decisão lilnit.üda e não tri ial com !incas de condição
Ct,CZ,. . . ,C., Ci uma tiRIta de condição irmleuante em T e Ti a tabela obtida a partir de T
com Q remoção de Ci. T não é ambígua se e somente se Ti não é ambígua.

!)enu: Como fizemos na seçã.o 1.14, denotanaos pol -R} a regra de Tf conespondente à regra nj

+. Por contradição. Suponha que existam Jegias .R} e -Ri; ambíguas em Ti. Como não são
ambíguas em T e Oi é uma linha de condição irrelevante, Oi.Í = "'F" e Oik = "$" ou vice-velha.
Sem perda de generalidade, vamos supor que (l;ij = "H'" e Cit = "$". Existem duas possíveis
utilizações para estes símbolos.
caso 1. Um deles (ou ambos) foi utilizado como eliminador de ambiguidades na tabela T. Neste
caso, existe um eito de construção da tabela, pois deveria existir uma. enfiada de condição
ie[evante na. linha Cí da. tabela T, como visto ]la. seçã.o 1.10. Suponhamos a.gola que Cij = "1'

deT
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foi utilizado colllo eliminados de anlbigüidade na tabela T' :# T, caiu ies])eito a regras RÇ e RI,
em 7" e que T é produzida por divisões sucessivas a. partir da. tabela original T'. .Rj e .1% são as
regras de T coiiespondentes a. RÇ e -nl, de T', após estas divisões. Ela.s de fato estão ein T, pois
as divisões sucessivas falam efetuadas poi' linhas de condição diferentes de Oi e a menos desta
linha, elas não têm entoadas de condição capazes de sepaiá-las em sub-tabelas distintas. Logo
Oij e OiP estão na lillha de condição C?i ein T. Alas ])elo ciitélio de utilização do símbolo "'k"
como eliminador de ambigüida.de, a entrada Ci, deveria contei a enteada "Y" e isto contradiz o
fato de que a linha de condiçã.o Of é irrelevante em T.
De forma análoga, suponha que Oito"$" é a entrada utilizada. pa.ia este $m e se obtém que OíP
deve conter o símbolo "N" , o que contradiz a irrelevância da. linha. Oi.

caso 2. Oíj e CiX; são utilizados colmo enfiadas de condição iillplícita. cm T
Se a tabela T é a tabela originalmente escrita. pelo usuário, obtenlla uma tabela 14/ a parir de T,
substituindo somente nesta.s duas leglas as entradas "+" e "$" por "N" e "Y", respectivamente,
com exceção de OÜ e Oit e toda.s as entrada.s "--" com opera-ções de desdobra.naentos. Como 7' não
é ambígua, pelo corolário 28, M/ e 7' são equivalentes, ou seja, elas são re])resentações distintas
de um nleslno prob]elna. A ]il)ha de condição Oi é inelevante eln 14'', por construção. Sejam
Rji,Rj2, . . . ,Rjp e Rti,.Rt2,. . . ,]?kç) as legias de 14/ derivada.s de Rj e .Rt, ies])ectivamente.
Como Rj e Rk são atnbíguas e[[[ T', existem -Rj, e Rtt em 14/, cona todas as entradas de
condição idênticas a ]nenos daquelas que estão na linha Ci, onde possuem, respectiva.mente,
entoadas "*" e "$". Pela utilização de "'k", como entrada implícita o conjunto de condições
(17' , . . . , (7i-l , Of+l , . . . , Om, Com a valoração i'equerida. pela regra -Rj, deter'minam implicitamente
que Oi seja falsa. Como "$"também é utilizado como enteada implícita, então exatamente a
mesma valoração pal'a as condições determina implicitamente que (.;f seja verdadeira na regra
Rx;t, o que é uma contradição.
Para o caso dos símbolos tecem sido usados como entradas implícitas numa tabela T' # T, sendo
T o resultado de um certo núllaelo de fatorações de T', basta. consideiai a tabela W obtida com
as operações efetuadas sobre T' e não sobre T. A existência de regras -Rj, e Rtt é garantida
pelo mesmo argumento acima somado ao fato de que nas divisões sucessivas a partir de T' até
a obtenção de T, não houve nenhuma condição com entradas de condição diferentes o bastante
para sepaiá-las em sub-tabelas distintas, pois ./?:Í e Rt estão em T. Daí o mesmo raciocínio se

.+. Sejam .Rj e -Rk duas regras quaisquer em T. Como Ti não é ambígua, existe uma linha de
condição Oi em Ti tal que (.?íj= "Y" ou "$" e (;ik= "N" ou "'p" ou vice-versa. Por construção
de T', (7ij e Cü; estão nas negras .Rj e Rk, respectivamente. Portanto, .Rj e .Rt não são ambíguas

aplica

emT D

Parece imediato que nas tabelas intermediárias produzidas pela divisão, as linhas de condição
que contenham somente "-" sejam sunlaiianlente eliminadas, pois estas condições são totalmente
irrelevantes para a- tabela. Igualmente com as linhas que contenha.m somente "#" ou somente
"$". O teorema 29 é importante, pois garante que sendo a tabela construída coiretamente e
não ambígua, as linhas com enfiadas irrelevantes podem também ser eliminadas, mesmo que
contenham os dois símbolos "'k" e "$", sem que estejamos introduzindo ambiguidades nas sub-
tabelas. Esta propriedade pode ser utilizada. pelos pré-processadores baseados no método de
fatorações sucessivas.
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2.4.4 Descrição do Algoritmo
Antes de apresentar o algoiitmo de construção de uma STP associada. a uma tabela de decisão,
vamos descrever o algoritmo que faz a divisão de uma tabela ])OI uma linha de condição.

Algoritmo: Divisão de uma tabela por uma linha de condição.
Importação: Tabela de decisão T representada. pelos vetores C' = (Oi. , Oi,, . . . , O{,) e
R = (-Rj. , .RJ', . . . , Rj.) e a linha de condição OÍ. pela qual a tabela será dividida.
Exportação: Tabelas T], e TX, iepiesentados pelos vetoies O},, -R},, (JW e RW.

llllC10
('r } ('N) /?l'} /?w +"-- vazio;
parat+-- l a pfaça

se Z # k insere Ci. em Or e em OW;
para Z+"-- l a q faça

se (.Ji.j. = "--" ou "Y" ou "$" insere -Rj. em R},;
se Oi*j. = "-" ou "N" ou "*" insere J?j. ein RJv;

fim

A complexidade de tempo do algoritmo é O(p + q), onde p é o número de condições e q o
número de regras de T. Podemos observar que o tamanho da entrada é da ordem de p + q.

Neste ponto, pode-se eliminam as linhas de condição que contenham somente "--", "$" ou
, o que elevaria a complexidade pala O(p ' q). Confio este algoritmo é parte do algoritmo

de produção de unia STP, isto é melhor realizado durante a escollla da "próxima condição"2
para a divisão, pois para isto é necessário pesquisar cada linha de condição. Feita esta nota, fica
subentendido que esta tarefa é realizada em algum ponto adequado, mesmo que não mencionado
explicitamente nos algoritmos.

Agora, vamos dal um esboço de algoritmo que produz unia STP. Tal algoritmo constrói
todos os passos pa-ra a. geração dos comandos que executam a tabela de decisão.

Algoritnlo: Decompõe Tabela.
Importação: Tabela de decisão T, limitada e não ambígua, lepleselltada pelos vetores (7
(Of: , Oi', . . . , Oi,) e R = (.Rj: , -RJ', . . . , Rj.) e o vértice t' onde deve ficam a raiz da STP de T
Exportação: STP
llllC10
1. se T não é trivial
2. então escolhe linha de condição C;{.;
3. se Tétrivia](* TéfolhadaSTP*)
4. então coloca a tabela trivial eln t;
5. senão
6. coloca a condição C;* em u;
7. divide a tabela T por Ci., obtendo T}, e 7lv;

2Vamos usar este nome para referir-nos à linha de condição que será usada na próxima operação de divisão
da tabela.
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8.
9.

10.
l l .
12.
13.
fim

se TV # 0 então
dia o fi]ho esquerdo u. de o ligado com desta y;
decompõe Tabela Tr cona raiz em u.; ('k cha.llaada recuisiva 'k)

se TW # 0 então
aia o filho direito ua de u ligado cona aresta. Ar;
decompõe Tabela TX com raiz em ua; (* chamada iecursiva *)

Os comandos das linhas l e 2 poderia[n estai' após a. li] ha 5, mas isto é feito da forma acima,
supondo que o coma.ndo da lillha. 2, que escollle a. linha. de condição (Ji. também faz a busca. de
linhas de colldição ilieleva.ntes e neste processo, ])ode tlansfolmal T nul-na tabela trivial.

A linha. 7 que colltém o comando que faz a. divisão de T peia linha de condição Oi. produz
duas tabelas Tr e 7h. A primeira. delas é utilizada. imediata.mente, mas a. segunda fica guardada
pol muito tempo até a filial decomposiçã.o lecursiva da primeira. e durante este tempo ela.
nã.o é uti]izada. Assim, e]]] ]uga.i do a]goritlllo de divisa.o ])odelíamos usar um a.]goiitl-no que
constrói somente T], na. ]ii]ha. 7 e e]]tJe as ]i]a]]as ]O e ]l, u]]] que constrói somente 7h. Deste
Díodo, haveria a. garantia de que elas ge]iatn construídas ]]o ]]ion]ento de serena usada.s. Isto
econo[nizaria espaço, ]nas prejudicaria o te]npo de execução do algoritillo, pois a geração de TI,
e Zh pode ser feita com unia só passada em T

Teorema 30 0 a/goríZzno "Decorizpõe TaZle/a" desc?'Ílo a7}fe?'i07'me?iZe consfr(íá uma STP pata
a tabela de decisão T, limitada, hão a)nt)água e com linhas de condição Ct, Ca,. . ., C..

1[)eln.: Por indução em m.
Base da indução: m = 0. O algoritmo executa as linhas 3 e 4, produzindo a STP triviamente.
Suponhamos que o algolitmo constrói corretamente STP's para tabelas com menos que m > 0
condições. Se a tabela ten) linhas de condição irrelevantes, obtenha a tabela T' com a sua
remoção. Claramente, T' tem menos que m linhas de condição e assim, a hipótese indutiva
galante a solução colreta do algoritmo. Vamos então considerar o caso em que 7' não tem
linhas de condição irrelevantes. Sem perda de generalida.de, vamos supor que Oi é a linha de
condição escolhida pelo comando 2 do algoiitmo. Assim, o algolitmo produz a seguinte árvore
de íatoração de T

Se Tr ?é g, o algoritmo collstrói o vértice t;. e a desta y que liga os vértices u. e u e chama
recursivamente o algoritmo pa.ia a sub-tabela Tr enraizada em t;..
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Se irh ?É @, o ajgoritmo constrói o véit.ícc ud e a. atesta Ar (lue liga os vértices ud c u e cllama
iecursivamente o ajgolitmo para a sub-tabela Zh enraizada eln ua.
As tabelas Tr e 7h têm exatamente in -- l condições e sã.o limitadas. Além disso, pelo teorema
7, não são ambíguas. Logo, podemos aplicam a hip(5tese indutiva sobre as duas sub-tabelas.
Assim, o algoritmo constrói corretamente a sub-árvore à esquerda. de o para 7'v e a sub-árvore
à. direita de u para 7'W. Esta.s duas sub-árvores juncadas à á.rvore pa-rcial da figura anterior, é
unia STP de 7'. Portanto, o algoritnlo constrói corneta.mente uma STP para T. O

Complexidade do Algoritmo

Vamos agora. discutir a. complexidade deste algoiitino, assumindo (Jue os coma.ndos

"cr;a u?rz uérZÍce t;. fua,) e u17za af'esta y (./V.,I" consome tempo consta.nte

"co/oca a tape/a Z7';zJía/ 7].o ue'z'vice u " conson]e tempo p]o])oiciona.] ao núme],o de ações, pois
uma. tabela. trivial tem somente a pa.lte de ações. Se a. tabela tema / ações, coilsonle tempo
0(/)

o])e7ação de co?n/)al'a çâo consome teillpo col)sta.nLe

"dÍuide T por Ci. " co"some tempo O(p + q)

"esmo/he a /{nÀa de condição Oi* " consome tempo O(p ' q)
suposiçã.o sem maiores discussões.

Por enquanto, vamos adorar esta

Assim, temos facilmente a seguinte fórmula de iecolrência. pala o ajgoritmo de construção de
uma. STP correspondente a. uma tabe]a de decisão T, ]iinitada, não ambígua, com m condições,
n regras e / ações. Seja /(in, n, /) a complexidade de tempo relativa à tabela T

./'(m,n,/) ,n.n+ ,(«,+n)+/(,n 1, n}, , /) + /(«, 1,«w,/)+ 0,

onde nr e nJV são os números de leiras em 7'r e 7lv, respectivamente, e ki , k2 e C' são consta.ntes
Pala alguma constante Ê, podemos reescrever a fórmula acima da seguinte maneira:

.f(,n,n, /) $
/(o, 1,/) $

k. nz. n + ./'(?n -- l,nr, /) +/(?n -- 1, nN, /) + C'
k.z+ a.

(2.3)
(2.4)

A fórmula 2.4 dá o custo de execução de um tabela trivial com 7n = 0, pois neste caso, o
algoritmo executa o comando da. linha 4. Va.mos collsidelai que a tabela. T nã.o tem entradas
de condição "-". Isto pode ser conseguido cona o desdobianiento destes símbolos. Nesse caso,
n}, + nJV :: 7Z.

Temi'enla 31 Sega T uma laje/a de decisão c0777 nz /á7zÀas de c07}dÍção, n regras, / /incas de
ação e sem en,iradas de coltdi.ção com símbolos "-". A execução do atgoritmo de construção de
ul-na STP l)aru T con,some tempo

./'(llz,n,/) $ 1. m' . n+ & . n. / +(2. ?z 1).c'. (2.5)
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111eln:: Vamos pro''''ai que a. expiessã.o é solução da fólnlula de iecoriência acima, por indução

Tome por base da indução, nt = 0. Neste caso, pelaMimula 2.4,/(0, 1,/) $ k.Z+C. Por outro
lado, utilizando a fórmula 2.5, com n = 1, pois a. tabela T é trivial e não ambígua, obtemos

em 7n

/(0,1,1) S; k.m'.n+k.n.Z+(2.n-l).C'
É k. (0). 1+ #.1 ./+(2.] - 1) .C

k.l+ c.

Porta«to,/(0,1,/) $ k m'.,'+Ê.n.1+(2.n-- l).O
Suponha a. expressão verdadeira pala tabelas com menos que llz con(lições, nz 2 1. Pela fórmula
de recorrência 2.3

/(n,, n, 1) 5; A . m . « + /(«, - , «}, , /) + ./'(«. :, ««-, /) + c.

Aplicando a hipótese indutiva em /(nz ", n},, /) e /(,n 1, nN, /), obtemos,

/(m, n, /) < k . ??z . lz +.Ê.(??z -- l)2. n}, + É . 7i.y. /+
(2-n-,-1).0'+k(«:-ly.««,+t «w'/+
(2.«N -l).C'+ 0
k . m . n + k - (n, - l)' . («-, + ««.) +

Ê. l.(«y+ n«,) +(2. «* + 2. nw - 1- 1+ 1). C'
k.«..n+k.(m-l)' «+É.« /+(2-n-l).a,

pois n}, + lz = lz

b. ?n . n + k. m2.n -- 2. k - m . n + k . n+
t . n . / + (2 . n -1).0.

Como m 2 1, podemos estabelecer a seguinte relação

k.n < A.m.n

Portanto,
/(,n,n,l) $ É.m'.n+A.n.Z+(2.n-l).C'. O

Pela fórmula encontrada, vemos que a complexidade do algoritmo é quadrático em relação
ao tamanho da enteada, pois a parte de condições da tabela tem (m . n) entradas e a parte de
ações (/ . ?z) entradas.

No cálculo da complexidade de tempo, assumimos a hipótese de que a tabela não contém
entradas de condição "-". Pa.ra. o caso desta animação não ser verdadeira, usamos a desculpa
de que sempre é possível desdobra-las. Mas o pi'oblelna. não se trata de podem optei ou não uma
tabela sem tais entradas. Nesta. situação a. complexidade obtida seita em relação ao comprimento
da tabela desdobrada e não da tabela original de entrada.

Podemos ver facilmente que a profundidade da recursão p do algolitmo pala uma tabela
trivia[ é p(0) = 1. Também podemos observar que as linhas ]O e 13, chamam lecuisivamente
o algorítmo para tabelas com m -- l condições e neste instante já estamos no primeiro nível de
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incursão. Portanto, 7)(1?}) = /)(1?z -- 1) + 1. Resolvendo esta lecoriência extrelnanlente sim])les,
obtemos p(m) = n, + l.

Assim, as tabelas lula,ntida.s pelas chamadas lecuisivas do a.lgoritmo consomem espaço 2
(?n + 1) . {, onde t é o tamanho de espaço necessário pala gua.idas os vetoies de unia tabela
de decisão. Vimos que no esquema de iepiesentaçã.o de tabelas proposta. anteiioimente eln
2.4.2, precisamos de duas listas que soma.m (nz + n) elelnelltos. A constante 2 se deve ao fato
do algoritmo de divisão da. tabela produzir duas sub-tabelas que ficam mantidas na pilha de
execução até esgotar todas as cllanladas posteriores. Pala. excluir este falar, basta adorar a
sugestã.o feita a.pós a desciiçã.o do algoritmo. A estlutuia. global dos dados, que gua.lda a tabela
de decisão original, consome espaço necessário pala guardam a. imagem da entrada dos dados.

Finalmente, examina.lido-se o algoritmo .Dec07npõe ZaZPe/a, nota-se que a cha.ma.da recursiva
da linha 13 é o último comando executado ("mail reculsion"); portanto, ele pode sei substituído
pelas atribuições T --- Zh; o <-- tJa e por uni desvio incondicional ao início do algolitmo.
A chamada iecursiva da linha. 10 pode sei substituída usando-se uJ]] esquema de elin-ünaçã.o de
iecursão com pilha como em IVI 791.

Conversão da tabela e construção da STP

O algolitmo apresenta.do pala a construção da. STP é exa.temente o nleslllo pata- a. conversão da
tabela em linguagem algoiítmica. de programação. Basta. bocal a.lgulls comandos por outros:

e coloca a tape/a íriuÍa/ no uér {ce u da linha 7, seria. trocado poi /{sfe as anões da taZ)e/a
trivial.

e co/aca a condição Oí. em u seita trocado poi ge7'e o comazzdo "{/ OÍ* ".

e cria o ./i//}o esquerdo u. de u /ígados com aresta "l'" da linha. 9 seria trocado por gere a
palavra "then"

e cria o ./i/Ào dÍ7'eito u de o /iga.dos com aresta "W" da linha ll seita trocado por gere a
pataura «esse».

Outros pequenos detalhes são triviais como colocam os deliinitadoies de comandos compostos
e terminadoies de colilandos onde são necessários.

Quando o algoritnao isola uma logra, isto é, a tabela que está sendo examinada contém unia
só negra, é possível juntei num único teste todas as demais condições relevantes que faltam.
Outra observação sobre o algolitmo é que enfie as linhas 3 e 4, poderia se colocar um comando
que verifica a ambiguidade da. tabe]a. Assim, não ])aveiia a necessidade de fazer restrições a
estas tabelas e tal problema. seita detectado neste ponto. Basta contar se existe uma. só negra
na tabela trivial, confornae o teorema 22. Outro aspecto importante é sobre a "else rude". A
linha 7 do algoritmo verifica se Tr # g. Pa.la. que o algoiitmo trate a "else rule" basta uma
pequena altelaçã.o. Em lugar dos comandos se das linhas 7 e ll fecha.lem sem a parte senão,
como está feito, coloca-se a chamada para as ações da "esse tule". Em outras palavras, se existe
a "esse rule", devem'á ser colocado um comalldo que lista a.s suas ações caso Tv ou Tw sejam
vazias. Esta alteração não prqudica a complexidade de tempo calculada, pois em seu lugar foi
contabilizada uma chatllada iecursiva cuja. complexidade é maior que o tempo necessário pala
lista.i as ações da "else tule"
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Se uma sub-tabela é completa e todas as suas regras executalll a mesma sequência de ações,
pode-se ignorar todos os testes de condição que estão nesta sub-tabela e colocar a. tabela trivial
jl<i-Jo 751.

2.4.5 Escolha da Condição para Teste
Como vimos, existe um número explosivo de STP's para uma. mesma tabela. Em particular,
o exemplo da tabela de decisão apresentada na figura 2.8, página 79, vem seguido de duas
STP's que possuem diferentes número de vértices. Dois piogia.mass correspondentes gelados
a parir da tabela teimam códigos com diferentes números de conlpalações, ou seja, um teria
mais operações de colllpa.la.ção que outro. Assim, podemos compalai as diferentes STP's pelo
número de compilações do código objeto. Este é um critério pala a escolha de um programa
dentre os possíveis. Outro critério seria o de escolhem a.quere que executa a tabela sobre um
conjunto de dados em menos tempo que outros. Assim, temos dois critérios para. escolha de um
entre vários plogiamas correspolldeiltes a. uma. tabela de decisâ.o: o que otimiza. espaço e o que
otimiza temi)o de execução. Se os espa.ços ocu])a.dos pelas condições são iguais, o critério de
otímizaçã.o de nlemóiia. coiiesponde exatan]ente à otinaiza.ção do ]lúnleio de vértices da. STP.
Escolhem entre programas é análogo a escolher entre STP's e, collseqüentemel)te, a.llálogo a
escolhem entre métodos de construçã.o de STP's.

As diferenças entre STP's de uma mesma. tabela (entre os diferentes programas obtidos
pela conversão de unia mesma tabela) deconem da ordem de escolha da condição a ser testada
IDa 711. Pelo exemplo da tabela da figura 2.8, página. 79, podemos observar que começar por
uma. linha de condição que tem símbolos "-" não é uma boa opção, pois estamos produzindo
comparações de expressões nas negras que as consideram irrelevantes. Análoga.mente, o mesmo
raciocínio leva-nos a imaginar que não é uma boa estratégia iniciar com uma linha que contenha
muitos símbolos "'k" e "$". Assim, o comando "esmo//}a a /{?zÀa de c07zdição Oi." é um sub-

algoritmo de escolha. Um método elementar seria o de experimentar, uma a uma, todas as
STP's possíveis, a fim de escolher a melhor delas, mas pelo seu número explosivo, esta alternativa
está totalmente afastada. Restam assim, algumas heurísticas que se propõem a fazer uma boa
escolha. Além disso, como já observamos, mesmo a pior STP não é uma opção condenável, pois
para ela existe a garantia de que a execução de uma transição avaliará cada condição não mais
que uma vez, conforme o corolário 24.

O algoritmo geral de construção de uma STP é chamado tanabém de VSh4 (variable selection
method) e o processo básico de divisão em sub-tabelas de ieânamento IX4i 891

Símbolos irrelevantes

Podemos observar que se a tabela não contém o símbolo "'k" , "$" e "-" nas entra.das de condição,
qualquer caminho da raiz a uma folha numa STP aibitlária precisa testar todas as condições.
Isto é verdade, pois uma leria sem entradas iiielevantes pala sel selecionada, depende dos
resultados de todas as condições. Um ca.lninho da raiz à folha reflete exatamente a seleção
de uma regra. Se ocorrem símbolos "--" en] alguma. linha. de condição para uma certa regra,

ÓChamamos de programa ou código objeto ao texto en] linguagem algorítnlica de programação obtido pela
conversão da tabela de decisão.



2.4 Método de Fatorações Sucessivas 93

a princípio, o caminho da STP que seleciona. esta logra, não deveria ter vértices contendo
estas condições. Mas nem sempre isto é possível, embora algumas STP's produzam melhores
resultados que outra.s. A presença de símbolos "--" é indicadora de que se deve ter cuidado na
escolha da linha de condição a sei tomada para o próximo teste. O exenl])lo de tabela que está
na página 79 mostra o efeito de un] símbolo "-" na tabela sobre as STP's. Naquele mesmo
exemplo, substituindo-se " " poi "$" ou "'k", observamos o mesmo efeito, embora em outros
casos a situação se modifique, dependendo de qual deixes símbolos está presente. De qualquer
forma, estas entradas de condição devem ser analisadas na escolha. da condição para o próximo

Considere agora uma tabela de decisão mostrada na figura seguinte.

testeS

Se for escolhida a linha Oi para o próximo teste pala divisão da tabela, é claro que a regra
Rt estará em Z'P e Zh, sendo que esta regra tem um símbolo "-" na condição C2. Assim, se a
condição O2 for a escolhida no passo seguinte, novamente a negra Bi estará presente nas quatro
sub-tabelas obtidas de Tr e 7)V. Poi outro lado, se a linha inicialmente escolhida foi 03 a -erra
Ri estará somente em Zy e assim, se a próxima condição escolhida fol (71 ou O2, a regra -Ri
estará nas duas sub-tabelas obtidas somente de TI'. Esta observação informal nos dá conta
de que várias linhas de condição com igual número de símbolos indiferentes ("--"), escolhidas
para o próximo teste, produzem STP's com núllleio de vértices diferentes. Assim, é importante
verificar não só os símbolos "--" das linhas de condição, mas os símbolos "-" que estão na mesma

Outra filma de obselval a influência deste clitétio é pensam que devemos evitam a propagação
de regras que têm símbolos "--", pois já vimos o cuidado que eles requerem. Um grande número
desses símbolos, numa mesma regia, pode provocar a propagação eln cadeia de tal negra, por
várias sub-tabelas.

Também podemos entendem que as regras com símbolos "--" representam diversas regras. E
desejável que as sub-tabelas produzidas sejam as menores possível, pois intuitivamente, quanto
maior a tabela, maior será o número de vértices esperados para a STP. Assim, é prudente evitar
que regras complexas equivalentes a inúmeras outras leiras simples sejam repetidas nas duas
sub-tabelas resultantes da. divisão IHu 731. Pa.ia. isto, precisa.Idos evitar condições que tenham
símbolos "-" nestas regras. Os algoritmos de Pollack IPo 6õl oferecem uma forma interessante
de levar em conta simultaneamente este aspecto e o número de "-" na linha de condição que está
sendo investigada como a melhor candidata para o próxinao teste. Em lugar de contar o número
de símbo]os "--" na ]lnha de condição, conta-se o número de regras simples representadas por
aquelas que têm o símbolo "-" na. linha de condição.

regra

  RI R2 R3
c.   N Y
c,   N Y
C3 Y N  
c, Y   N
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Balanceamento entre «Y" e «Nl}

Um fator considerado na. literatura. IHu 73,Pr 6SI para o desen)pare ejn caso de diversas linhas
apresentarem as mesmas plopiiedades com relação ao símbolo "-" é o valor absoluto da dife-
rença entre o número de "Y" e "N". E claro que quanto n]eno] esta diferença, as sub-ta.belas
produzidas terá.o tamanhos menos diferentes, de modo a. ])lopiciar árvores mais balanceadas
pala as STP's. Confio o ciitéiio de otimização do telll])o de execução do plogiama objeto tem a
ver com o comprimento médio dos ca.minhos da raiz às folhas da STP, o balanceamento influi no
desempenho do código associado à STP. Logo, quando se deseja obter progra-mas pliorizando o
tempo de execução, é conveniente utilizar como um sub-ciitélio de dcsempa-te o mínimo valor
absoluto da diferença entre o número de "Y" e "N". Diversos algoiitinos utiliza.m o sub-critério
da diferença [náxima., em lugar da n]ínin]a, ])aia piogianaas cona piiorida.de pala o espaço, mas
existem dúvidas IHu 731 com ielaçâ.o à sua efetividade, exceto no caso ein que este critério é
usado pala- verificar se uma lillha de colldiçã.o contélla todos "Y" ou todos "N". O exemplo
abaixo mostra a validade deste critério.

O número de vértices da STP corresponde ao número de comparações produzidas no pro-
grama traduzido. Logo, a STP à direita na $gura anteiioi é nazis econõnlica que a da direita
com relação ao espaço ocupa.do. Portanto, é um critério de desempate viável considerar as
linhas que só tenham unicamente "Y" ou unicamente "N". Pollack IPo 651 utiliza uma forma
de contagem, considerando o número de regra.s simples representa.das poi cada negra que possui
entrada. "Y" e "N" na. linha de condição que está. selado investigada.

''Split-Count"
E desejável que escolha.mos linhas com menos " " e dentre elas, as que propiciam a menor
propagação destes símbolos pelas sub-árvores. Igualmente, como íator de desempate, é desejável
que escolllamos linhas com somente "Y" ou somente "N", pois isto pode ajuda.i a. diminuir o

  R] R2
c. Y N

C2 Y Y
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número de vértices da STP, collao vimos no item precedente. Num re6lnamento maior, como
favor de desempate, podemos fazer uma escolha que ])ropicie futuras sub-tabelas com linhas que
contenham somente "Y" ou somente "N". Isto é possível se as regras com entradas "Y" e "-" na
linha escolhida têm somente "Y" ou somente "N" numa outra linha de condição. Ou, de forma
análoga, se as regras com entradas "N" e "--" na linha escojl)ída têm somente "Y" ou somente
"N" numa outra linha de condição.

Para cada linha de condição Oi, collsideie uma ordenação no conjunto de regras, de modo
que

C'íi} (/i2) - . . ) Cit :: Y",
Ci,t+i ) (-'i,k+2 )

(/i.i+l) C/i,i+2 } '
, (7ü . "-" e
,Ci. = "N"

Se para .j # {, Clji - . .. = (LÍ = "Y" ou Cji = ... = (LZ = "N", dizemos que (Ji é y:-

c07np/eme7zlado por ('j. Analogamente, se (L,X;+i ' .. - ' C). = "Y" ou (7j,k+i ' . . - ' C'Jn '
"N", dizemos que Oi é .N-como/eme7}fado por Oj. Dizemos que Oi é coznp/emendado por Cj se
Oi é Y-complementado ou N-conaplemeJltado por OÍ.

Define-se COí.Í, a. c07npleme7?.!a7'idade de Oi em ielaçã.o a. (.l IPi 6SI como sendo

1,

n -- k,

se Oi é Y-complementado e não
N-complementado por Oi

se Ci é N-complementado e nã.o
Y-colnplelnentado por CJj

se Cí é Y-complementado e
N-colnplelnentado poi (a

se Ci nã.o é complen)entado poi Cb

7Z,

0,

O "split-count" SOi IPo-Hi-Ha 711 para a linha de condição Oi é definido como

Soir 11: COíÍ

Na verdade, busca-se a linha de condição que de uma certa forma propicia sub-tabelas futuras
com maior número de linhas que tenham somente "Y" ou "N". Existem variações na literatura,
onde se minimiza o "split-count" SC, e neste caso, SC contabihzalia o número de linhas que
não satisfazem tal propriedade. Outras, em lugar de contabilizar as linhas, acumulam valores
0, 1, ou 2, por cada linha, caso não satisfaça, caso satisfaça com relação somente a uma das
propriedades e ca.se satisfaça a ambas as possibilidades, res])ectivamente. Pala simplicidade da
descrição da influência do fator "split-count" na estrutura de uma STP não incluímos, entre
os símbolos de entrada de condição, "$" e "H'", mas eles podem ser considerados, bastando
agrupa-los convenientemente com "Y" e "N" , respectivamente.

Retornando ao problema geral da escolha da condição pala o próximo teste, fica a observação
de que as heurísticas podem produzir a solução ótima eln muitos casos, muito boas em outra
considerável parte dos casos, mas sempre poderá existir situações ])aia as quais uma outra
estratégia produziria melhores resultados.
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Sequência de execução

As linguagens de programaçã.o utilizadas normalmente são escritas de coima. que o programador
determina a Ordem de execução dos comandos pela sequência em que os escreve no proclama
fonte. Para qualificar este fato, muita.s vezes, sã.o chamadas de linguagens "plocedimentais"
(procedural ]a.nguages) IHu 731. Neste sentido, podemos aflrlllai que as tabelas de decisão for-
necem um mecanismo parcialmente não "procedimental" pa.ia as lillgua.gene, visto que as várias
STP's, correspondentes a uma mesma tabela, produzelll diferentes sequências de testes das
condições, que correspondem aos conaandos de compataçã.o que são produzidos nos progra.mas.
De um modo geral a. tabela de decisâ.o é illseilsível a. altera.ções na ordem de suas regras e também
da.s linhas da parte de condição IRe-Sa-Ya 87,Me-Ba 77,Hu 731. Assim, fica. difícil ao usuário
saber, a. priori, qual a. ordem que um determinado algoritmo adotará pala. as condições de sua
tabela de decisão. Se poi um lado, é interessante su])or que dado u]]] conjunto de condições, é
possível determinar a.utomaticaiilente olha sequência de testes mais adequa.da pala. o problellla
economizando tra.])a]])o humano, pol' outro lado, pode toldar delicada.s as situações em que unia
oidenl particular é relevante. Pala estes casos, ullla. possível solução é fatorar uma. tabela em
sub-tabelas.

2.4.6 Método trivial

Pelo exposto, não é uma alternativa indecente, a. política de escolher a primeira linha de condição
da tabela, como a próxima a ser testada. Tem ainda a vantagem de ser uma tarefa simples e de
baixíssimo custo de conversão. Basta. verificar se a primeira condição é irrelevante, elinaina.ndo-
a, em caso afirmativo. Tendo entradas de condição relevantes, ela é a escolhida. como a próxima
condição a ser testada na construção da STP e, portanto, no piogialna gerado. Em outras
palavras, é a condição pela qual será feita a divisão da tabela. Se considerarmos que esta
tarefa consiste apenas na escolha da próxima. linha de condição, o custo seria constante, mas
como incluímos a. eliminação de linhas irrelevantes, o pior caso consiste de todas elas serem
irrelevantes, o que produziria um custo computacional de tempo O(p ' q), onde p e q são os
números de condições e regras da tabela, respectivamente. Este valor pala a complexidade está
de acordo com o valor utilizado no estudo da complexidade do algoritmo de construção de uma
STP

2.4.7 Método l de Pollack

Esta heurística pala escolha da "próxima condição" foi proposta por Pollack IPo 6õl e tem o
objetivo de produzir uma STP com número pequeno de vértices. Em termos de conversão de
tabelas para plograllaas, tenta produzir piogranias com melros comandos de comparação. Logo,
este método utiliza o critério de otinlização do espaço pala a escolha da próxima corldição.

Seja T uma tabela de decisão com condições Ci, O2, . . . , O«. e iegias Ri, -R2, - - . , .Z?. e seja

XCb, l $ J $ n, o número de regras simples (só contêm "Y", "N", "$" ou "*") representadas
pela regra Rj. -RC é chamado de (Jo/ 7nn-co l?zZ ou Ru/e-cotz7}t. Assim, -R(L = 2' se a regra Rj
possui t símbolos "--". Seja .DOí, l $ á $ nt, cha.medo de "casa-cotzní", a soma. dos "Column-
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Count" das leiras que têm entoadas "-" na linha de condição Oi. ])orla)lto,

t

.j =1 ,0í.j : «. l}

O .DCi é a quantidade a ser utilizada pala. a. seleçã.o da. próxima condição, levando ein conta o
número de símbolos "-" não somente na linha, mas tambéna o número deles na.s colunas em que
este mesmo símbo]o ocoiie na. linha que está sendo investigada. Análoga.mente, yOí, l $ i$ nz,
cala.made y-Co?zní, é a soma. dos "Column-Court" coirespot)dentes às regras com símbolos "Y"
na respectiva linha. Oi. Ou seja,

n

yCi- >'
j =i,c;fJ = }'

Ana.logamente, temos a. seguinte expressão pala N-C'ouní:

xq.

.A'c'. - E xcj
3---'\ ,Ci3=N

O vajol absoluto da diferença. enfie yOi e ATOU é denota.do poi Af. Assim, zXi =1 yOi--Ar(;Í
Pala exempli$car estas grandezas, vejamos a tabela seguinte, contendo somente a paire de

condições.

O algoiitmo de Pollack para obtenção de unia STP com menos vértices utiliza a seguinte
estratégia pala escolha da próxima condição: Escolha. a linha de condição com mínimo .DC'.
Havendo mais que unia linha nesta situação, escolha entre elas, a de máximo A. Na prática,
pode-se calcular ya, .NC e A somente pala as linhas em que houver o empate no valor mínimo
de -DC', mas tem a desvantagem de varrer novamente estas linhas pala fazer o cálculo, enquanto
que se calcular estas quantidades para toda.s as linhas, isto pode ser feito numa única varredura
pelas entradas de condição da tabela. A maneira mais económica é guardar somente o mínimo
l)a com o máximo A. Assim, pesquisa-se, linha poi lillha, compa.la.ndo-a com aquela que
é a melhor candidata entre as que já fora.m analisadas. De qualquer forma, é preciso uma
varredura inicial pala o cálculo de .RO. Pode-se observar que a comi)lexidade desta heurística
é O(m . n), que está de acordo com o que assumimos no estudo da complexidade do algoritmo
de decomposição de tabelas de decisão. Esta heurística é econtlada com o nome de "Quick rule
lllethod" IPo 741 e se deve ao fato de que se tenta isolar unia regia. o anais rá.pide possível, de modo

  Ri R2 R3 R4   DC YC NC A
c. Y   N Y N 4 8 9 l
C2 N N   Y N 8 4 9 5

C3     Y N N 8 8 5 3

c, Y N Y N N 0 12 9 3

Cs   N     N ]6 0 5 5

c. Y Y     N 12 8 l 7

RC 4 4 8 4 l  
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a diminuir as chances de se fazer colll])orações desnecessárias pa.ra. ela.s. Isto é implementado pela
escolha. de linhas colei menos entra.da.s irre]evantes, considera.ndo que ])oucas dessas linhas são
suficientes para isolei ieglas com tais entradas. Esta estratégia que é utilizada. no sub-algoritmo
de escollla da próxima condição do algoiitmo de fatora.ções sucessivas na versa.o experimental
do Gerador l-A4-E (ca.pítulo 5), tende a fa.zei cona que as regras que necessitam de menos testes
sejam verifica.das em prinlciro lugar, embora este objetivo nem sempre seja. atingido ISp ü61.

Dial IDI 701 descreve com detallles um algoiítmo pala conversa.o de tabelas de decisã.o, onde
a única diferença com o método l de Pollack é o sub-clitélio de desem])ate que leva em conta a
diferença elltre os núnleios de "Y" e "N" nas lillhas de coJldição.

2.4.8 Método ll de Pollack
Esta heulística. IPo 65,Po-Hi-Ha 711 tem por objetivo escolhcl. uma sequência de teste pala as
condições de modo a pioduzil plogiamas com tenaz)o nla.is cui to de execução. Pretende-se obter
pioglama.s que sejam rápidos no plocessanlellto das tlansações. E encontra.do na literatura
co[[[o o no[[ae de "Delayed tule method" IPo 741, en] razã.o dc podem ])]ovocai um ietaido na
seleçã.o de unia. negra que eventualnlenLe necessite de pouca.s a.valiaçõcs, cedendo lugar a outra
regia que precise de nazis requisitos, por unha (iuestâ.o de f]e(luêncla cona que elas ocorrem. Este
método de escolha da. próxima condição emprega as variáveis definidas no método l de Pollack,
além das seguintes.

Seja /j, l $ .j $ n, a. /I'eqlténcia com que a regra Rj ocorre no universo do ploblenia, ou seja,
/l dá uma medida da probabilidade com que a regia. Rj será selecionada. por uma tlansação na
execuçã.o da.tabela de decisâ.o.

Seja H/l)Oi("toeig/}Zed dasà-coK7zt"), l $ á $ in, a. soma dos produtos de XCb pela frequência
Rj, da.s regras que contêm "--" na. linha. de condição Ci. lato é,

U'DO. E Xq ..6
j =1,0fj = ' -- '

Para exemplificar, retoiiielnos a tabela da seção anterior

A estratégia ll de Pollack estabelece o seguinte procedimento ])aia seleção da próxima
condição: Esco11)a a condição cona mínimo W-D(;. Dentre as que têlla este valor igual, aquelas

  Ri R2 R3 R4 Rs DC YC NC A WDC
c. Y   N Y N 4 8 9 l 0,8
c, N N   Y N 8 4 9 5 2,4
C3     Y N N 8 8 5 3 1,2
C4 Y N Y N N 0 12 9 3 0,0
Cs   N     N 16 0 5 5 3,2
c. Y Y     N 12 8 l 7 2,8
freq. 0,1 0,2 0,3 0,] 0,3  RC 4 4 8 4 l
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com o nlíninlo A. Persistindo o em])ate, escolha unia linha com o JllÍninio .D(y. Os comentários
feitos sobre a complexidade de tempo e allnazenanlento de variáveis auxiliares para o método
l de Pollack servem totalmente pala este método, inclusive a estimativa. de custo feita para o
a[goritmo de fatorações sucessivas. ]<u]ikov & Cheivenchuk j]<u-C]] 841 descrevem um método
muito semelllante pala a escollla. da próxima condição para teste.

2.4.9 Método Esquerda para Direita
Os tradutores de ta.belas de decisã.o, de um modo geral, esperam que elas sejam não ambíguas
do ])onto de vista. da sintaxe e também que ambiguidades senlâ.nucas ÍJão sejam cometidas pelos
usuários. No caso de linllas de condição estendida, existe a. exigência adicional de 7'estrição dc
eac/usão (vida 1.11) sobre as enfiadas de colldição, requerendo que ullla entrada seja. disjunta de
todas as outras ou igual a. uma. dela.s. Ullla. tabela sintética.mente colreta. colhendo ambiguidades
semâllticas pode pioduzii iesult.idos coialpletanlente ines])eia.dos. Considere a. ta.bela T a.baixo.

Tabela T Tab ela T'

Claramente as linhas de condição da tabela T são estelldidas e contrariam a restrição de
exclusão. Por exemplo, para os conjuntos da primeira linha, {2,3,. ..}n {5,6, . ..} = {5,6,. ..}.
Convertendo esta tabela em ]ilnitada confol'me 1.12 obtemos a tabela. T' da figura anterior.

Existe um conjunto de valores para X e y (X 2 5 e y $1 0) que satisfaz tanto à negra -RI
como a -R2 em T, embota está'uturalnlente a tabela T' não contenha ambiguidades. A tabela
Ilimitada T' mostra um problema na sua interpretação. Na regra -R] existe a informação de
que se X 2 2, então obiigatoiiaia)ente ..Y < 5, o que não é verdade, e a regia .R2 diz que se
X ? 5 ente.o obrigatoriamente X < 2, o que também não é verdade. Problemas semelhantes
ocorrem nas linhas de condiçã.o que envolvem a variável y em T'. Este erro incorporado na
tabela limitada se deve ao fato de termos convertido uma. tabela estendida. transformando as
linhas de condição estendidas que não satisfazelll à restrição de exclusão usando um método de
conversão (vede 1.12) proposto somente para tabelas que satisfazem aquela iestriçã.o.

E difícil sabei qual a Ordem que um determinado convelsoi seguirá na escolha das condições.
Supondo que o usuário propôs a tabela acima ao conversor, sem a necessária ca.utela na utilização
de linhas estendida.s e como na tabela limitada correspondente, todas as linhas têm exatamente
os mesmos símbolos nas entradas de colldição, apenas na ordem invertida, provavelmente as
condições será.o escolhidas pa.ia- teste na sequência em que a])arecem na tabela. Assim, insistindo
na impropriedade do usuário na. elaboraçã.o da tabela, se o conversor escolher a condiçã.o X 2 2
alltes de X Z 5, a iegla R2 nullca sei'á executada. A STP da figura 2.10 mostra mais clal.amente
o plo])leia a.:

  R] R2
X >2 Y #

X>5 + Y
y <o Y #

y <9 + Y

  R] R2
X > 2 > 5
Y < 0 < 9
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Figura 2.10: STP pala. 7''

Pelo esquen[a da. STP, vemos (lue a sub-áivoie direita da. raiz jan]ais sela peico]].ida cona pos-
sibilida.des de satisfazer a negra -R2. A execuçâ.o da STP a.cima, selecioi)a. somente a regia -Ri e
quando X 2 5 e 0 < y $ 9 nenhuma. das regra.s é selecionada. Assim, ein casos de violação à
lestiição de exclusã.o, resultados ines])falados podem ser produzidos na execução de uma tabela
de decisão. Além disso. os l,esultados são difíceis de serem analisados em razão de não se saber
qual o mecanismo de escolha da próxima condição utilizado pelo algoritmo. Do ponto de vista
teórico, o problema. fica poi conta da falta. de cuidado na construção da tabela. Mas do ponto
de vista prático, seria alta.mente positivo se além de estipular todas as restrições na confecção
de uma tabela, fosse possível adiantam o comportamento do ajgotitmo no caso de inflação aos
requisitos de boa.construção.

H. Takaoka ITa 761 apresentou uma heurística que, com relação à ambigüidade, deveria
seguir a estratégia de selecionar sempre a regia lllais à esquerda da tabela de decisão e aceitar
linhas de condição sem restrições, mas infelizmente esta não é unia tarefa fácil, pois o algoiitmo
deve ser capaz de reconstruir cada. linha de condição estendida, paiticionando os conjuntos de
valores nela presentes em sub-conjuntos disjuntos como propõem l<íng & Johnson IKi-Jo 751. O
problema. se agrava se as entoadas de condiçã.o contêm expressões com variáveis cujos valores são
desconhecidos em tempo de tradução e são permitidas várias formas de expressão de conjuntos,
pois neste caso não é possível analisar as entradas de condição e determinar o tipo de dependência
existente entre elas. Como vemos, a heurística enfrenta dificuldades quando as linhas de condição
estendidas violam a iestlição de exclusão como no último exellaplo. R'resma a tentativa de supeiai
o problema com unia análise dos valores das entradas de condição seria barrada pela simples
substituição da.s constantes por variáveis nas entradas de condição. De qualquer modo existe
uma indicação de como o ajgoiitnlo escolheu as regras e condições na solução da. tabela.

Deixando de lado o objetivo de resolver o problema. da construção de tabelas de decisão
seno seguir as regras de "boa construção", vamos apresenta.i uma heulística que chamaremos
Esqtzerda pata Z){7'Cita que é uma pequena ilaodificação da heulística de Takaoka com a finalidade
de torna-la uma mistura dos algoritlaaos l e ll de Pollack e que é implenaentada. no pié-processador
de tabelas de decisão (capítulo 4).
6
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Esta heurística de escolha da próxima co[[dição leva. en] conta. os dois fato]es abaixo, scm
prejuízo de outros que podem ser considerados e incorporados como sub-critérios de desempate.

e O número de "--" na linha de col)díçã.o.

e O número de entoadas relevantes ("Y" e "N").

Com respeito ao tempo de execução do plogla-ma objeto, a heurística leva em conta o critério
geral de que é desejável que as regras mais freqüentes sejam testadas piioritaiiamente, pois
assim, torna-se menos possível a realização de testes desnecessários pala elas. Neste enfoque,
considerando-se que nem sempre se conhece a sequência exala das regras, este método supõe
que as regras estão ordenadas da. esquerda pa.la a direita eni oidenl decrescente de frequências,
sem uma preocupa-çã.o pelos valores exatos de cada uma delas. Assim, o usuário simpjesnlente
coloca as negras na Ordem decrescente da frequência com que elas ocoiiem. Tel-nos, porta.nto,
uma. coima paga seleção da ])róxin]a condição, que é sim])les e que pode se] considera.da colmo
uma. mistura dos aspectos enfocados pelos métodos que otinlizam espa.ço e tempo de execução
do programa. objeto ("Quick rude nlethod" e "Dejayed rude method"). Esta heurística scleciona
a linha de condiçã.o que tenha o mcllloi insultado, segundo os fatoles acima. cita.dos (mínimo
número de " " e, em caso de enapate, naáxinao número de enfiadas ielevai)tes) dezzf7'e ag7z.e/as q?le
possuem?z ullza eztZzada rc/ct,alzíe r'"y" ou "/V"J 7 a ;)7'i77ieí?'a 7'egí'a. Se a. sub-tabela quc está sei)do
investigada pejo algoiitlno só tem unia. negra. e ela. nã.o ])ossui eJltiadas relevantes, a sub-tabela
é reduzida. a uma tabela trivial. conforme o teorema. 29. Se nenhuma entrada é relevante na
piimeila negra e a tabela nã.o pode sei induzida. a unia tabe]a. trivia], a. heurística seleciona a
melhor linha, dentro dos fatoies acima considerados. A pergunta neste ponto é se existe uma
sub-tabela não I'edutível a ullla tabela trivial, cuja. primeira leria não tem ent!'a.das relevantes.
Pa.rece difícil, mas para mostrar que esta. possibilida.de existe, vamos letolnai a. tabela da figura
1.5(b) que apresenta o símbolo "'k" utilizado como eliminados de ambigüída.de com as regras em
outra ordem.

Fatorando esta tabela pela linha de condição O2, teríamos a árvore de fatoração da figura
seguinte com sub-tabelas Ty e 7h, sendo que na primeira, a regra mais a esquerda não tem
entrada relevante.

  Ri R2
c. # Y
C2 Y  
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Geralmente é possível apresentam un] exemplo pala o qual uma. deLciminada })euiística não
a.presente bons resultados. A tabela do exemplo anterior, que nã.o é comum em virtude da
utilização do símbolo "*" como eliminador de alnbigüida.de semanticamente válida e não como
entrada implícita, é um caso em que a })lesente heuiística faz uma escolha que não é a melhor
alternativa.

Pala a seleção da próxima condição, a heuiística esq?herda ;)a?'a a díreiÍa pesquisalia cada
linlla de condicão, colmo está ieplesentada pela tabela. abaixo. Nela, usamos a seguinte notação:

o índice á refere-se à condição sendo investigada;

o índice k é o índice da melhor condição até o momentos

]., é o número de "-" na linha de condiçâ.o Oi;

J é o número de "Y" e "N" na linha de condiçâ.o Oi;

À/{n é o núlneio de "-" na. linha de condição Ct;

À/aa é o número de "Y" e "N" na linhas de condição Oj;

Nesse método de escolha podem ser considera.dos outros fatoies, como o número de símbolos
"-" nas colunas, pala diminuir o seu desdobramento pelas sub-tabelas e outros que estão presen-
tes nas heurísticas, poi exemplo, de Pollack. Todas as propriedades citadas anteriormente são
mantidas, conservando o aspecto básico deste método, que é tomar estes fatores determinantes
na escolha da próxima condição, como subsídio pala desempate entre as linhas de condição que
têm entrada relevante na negra mais à esquerda. A complexidade de tempo desta heurística
também está de acordo com a estimativa. feita no algolitmo de fatorações sucessivas.

2.4.10 Heurísticas baseadas na Teoria da Informação
Foram propostas heuiística.s que determinam a. próxima col)dição de teste com base no conceito
de Entropia da Teoria da Informaçã.o IGa-Ra. 73,Sh 71,Sh 741. Elas consistem basicamente em
calcular o valor da entropia a.ssociada a cada. linha de colldiçã.o e escolhem a.queda que proporciona
o maior resultado. Levando em conta que a elltropia dá uma. medida da incerteza do problema

Linha Oi é iil elevaste Y N N N N N
Ck. = "Y"ou"N"   N N N Y Y
Oft = "Y"ou "N" + Y N N Y Y
[, < Mil-t     Y N Y N
L     # Y # Y
J > Ma=       Y   Y
Remove Linha Oi l          

    l l l l l
l\4a= :   2 2 2 2 2

N4ã,n :   3 3   3  
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IMo S21, que pode ser associado a.o grande número dc possibílida.des da tabela inicial, as sub-
tabelas têm as suas incertezas diminuídas. Como o objetivo final de uma STP é atingir uma
única regra, quando então não temos mais incerteza, as heurísticas escolhem as condições que
contribuem com a diminuição mais drástica das possibilidades nas sub-tabelas seguintes, o
que intuitivamente é conseguido fazendo com que elltropias maiores sejam relacionadas com
linhas que possuem maior número de entra.das de condição relevantes. A título de exemplo,
va.mos apresentar a heurística de Shwayder ISh 71,Sh 74) que tenta. minimizar o número de
operações do progral-na. objeto. Seja T uma. tabela de decisão com condições CI, O2, . . . ,Om,
i'eiras -Ri , R2, . . . , .Rn, col-n frequência.s i'ela.uva.s ./'l , Jb, ' . . , /n. Para. cada linha. de condição C{,
calculam-se os seguintes valores:

a

d' '51., jjlFi
j=i,cí,=1'

l -J?'

.lq representa a soma das frequências da.s regras que não posstlem o símbolo "-" na linha de
condição Oi. e) e .ZT iepiesentam as somas das frequências das regras que têm entradas "Y"
e "N", respectivamente na linha de condição Ci em legação a Pi. A entropia Ei da linha O{ é
definida como

custo

E.(/?'. ].gJ?' + /T'. ]og-ZT').

A próxima condição a ser testada é Ok tal que .Et = maxlE{, l S; i $1 ?lz} ISh 71).
Shwaydel ISh 741 propôs incoipolar informações sobre o custo de teste das condições à

proposta a.nterior o que leva.ria a selecional' a próxima condição pela entropia por unidade de

Ganapaty & Rajaraman IGa-Ra 731, além de apresentarem unia heurística baseada na teoria
da informação, utilizam a entropia pala estima.t a. qualidade da STP produzida, através de uma
comparação com uma cota inferior, embora uma medida exala deste valor seja difícil, pois não
conllecemos o custo da STP ótima..

2.4.11 Heurísticas com ''Look-Ahead"
As heurísticas analisam-n localmente as tabelas de decisão e, com base em suas propriedades, esco-
Ihel-n uma linha de condiçã.o paga o próximo teste seno levar eni conta a influência desta escolha
nos custos das sub-árvores resultantes, o que acaba poi produzir uma STP que nem sempre
é ótima com relação a algum critério. Col-no unia solução que testa todas as possibilidades é
altanaente custosa, pode-se adorar uma solução inteinlediária, escolllenda a próxima condição
com base na.s informações locais e também de seus futuros desdobramentos, Dias limitando a
profundidade do "look-ahea.d". Sethi & ChatEeI'jee ISe-Ch S01 propuseram uma heurística en-
focando a minimização do tempo de execução do código gerado com profundidade 1, ou seja,
para escolher a próxima condição, são analisada.s a tabela coi'lente e as sub-tabelas produzidas
pela sua divisão poi cada. uma das colldições.
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Os a.utores introduzem uma coima de calcular o custo esperado pala uma tabela de decisão
T com condições C;i, (J2, . . . ) C'm) cona custos de avaliação cl, ch . . . , Cm e regras .R1 , .l?2) . . . } -l?nl

com frequências/i , /2,. .., /n, como sendo

onde /i é a soma das frequências da.s ]egias que têm o maior ]lúllleio de entoadas relevantes,
o que intuitivamente, pode conesponder a caminhos ma.is longos nas STP's e /r é a soma das
sequências de todas as iegias de T e va]e ] se T é a ta.bela inicial.

A heurístíca considera as sub-tabelas lrr e Zh, l $ á .$ zn, que, à medida do possível, devem
ter as suas negras intercala.da.s pliorizando a.quelas que produzem n)aios diminuição de custo
e as condições ordenadas de forlTla que logra.s mais frequentes tenha.In entradas de condição
l.e]evantes entre a.s linhas (7i e O..l. A condição escolhida pa.la o próximo teste é Ok tal que

êr} + Õq, +/r c* ?ni7zÍÕr+ + êrh + /r - ci, l 5; Í $ m}

2.4.12 Outras heurísticas
Diversa.s estratégias pala escolha. da próxinaa condição pala teste no algoritmo de fatora.ções
sucessivas são encontradas na literatura, além das mencionadas neste texto. Uma dessas é
utilizar o conceito de aíít;ida.de de uma condição ou t;aríáue/, como às vezes as condições são
chamadas nos artigos IR'ro-Th-Go S01 IMI 891.

Seja T uma tabela de decisão comi)leta com 2" regras simples. De acordo com a nossa
notação para divisão de tabela de decisão,

T! ..-i-l {+l ...m
' r] ...aJ--i Z.j+ ] ...Zm

onde a{ = "Y" ou "N", é uma tabela obtida pela divisão sucessiva de por Oi,(J2,... ,(.J--'
C.J+i, . . . , O., tomando-se a sub-tabela que agrupa. as regras pelo valor zi em cada operação de
divisão poi (7i. Uma sequência 3 = (açi, . . . , zj--i, 3j+l, . - . , =.) é alisa IMI 891 com relação a OÍ.l:/va' \../t + \./ .L.[.[t& KJX..,xl \..t\.,]]vJ (ü ü4/

se

a: :::i=.U: :::=,, )} # (u. :::i=, a, :::=,. )à,
e seja

«,(q) - E /(a,:::i=.i=. :::=,.)//(r)

a aZiuidade da condição Ci na. tabela T, onde /(T) é a. soma das frequências das regras de T. Se
T é a tabela inicial /(T) = 1. Intuitivamente, ar((L) dá uma medida da relevância da condição
aj na tabela T enquanto 1 -- ar((b) dá uma medida de sua não essencialidade. Define-se

z attüo

p«a«,(q) «,(q)),

onde cj é o custo de a.valiação da. condição CL. A perda,((&) dá unia. medida do custo da não
essencialidade da. condição Cj na tabela T. Assim, a heurística que escolhe a condição OJ tal

P«d«,(q) = «.ánlp«d«,(0k), l$ k $ «,},

que
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pode produzir uma boa STP para a tabela de decisão T. Segundo Miyakawa IMI 891, o algoritmo
de fatorações sucessivas com esta heurística tem compexidades de tempo e espaço de O(m2 . 2")
e O(m . 2"), respectivamente, onde neste caso, n = 2"

Miyakawa IMÍ 891 define outras funções a partir da atividade de uma condição que satisfazem
a certas propriedades, chamando-as de potenciais e propõe outros critérios heurísticos para a
escolha da próxima condição.

Zaki IZa 841 propôs uma heurística simples para a seleção da próxima condição. Primei-
ramente, deve-se combinar as regras. Em caso da necessidade de escolher entre diferentes
combinações, deve-se executar a operação que maximiza o produto ck ' /.j, onde ck é o custo
de avaliação da condição em cuja linha a combinação produz uma entrada indiferente e /./ é a
soma das frequências das regras que estão sendo combinadas. Existindo linhas de condição que
tenham somente entradas relê.ventes, uma delas deve ser escolhida. Na sua ausência, calcula-se
para cada condição Oi a seguinte expressão

OiJ=y,N

e escolha-se a linha de condição que maximiza o valor de G{ entre as que não contém o símbolo
"-". Se todas as linhas contêm este símbolo então escolha-se uma linha que maximiza o valor

Press IPr 6SI propôs uma heurística para escolha da próxima condição com o objetivo de
minimizar o número de desvios no programa gerado que seleciona uma linha que não tenha
entradas "-", de preferência uma que tenha todas as entradas "Y" ou todas "N". Se todas as
linhas têm uma entrada "-", escolhe-se aquela que maximiza o "split-count" (vede 2.4.5).

Rabin IRa 71) e Chinnaswamy ICh 791 propuseram a utilização de "Karnaugh Maps" IMI 6õl
para a conversão de tabelas de decisão.

deG

2.4.13 Outros Aspectos do Algoritmo de Fatorações Sucessivas
Existem heurísticas que combinam regras IDa 75,Za 841 antes de efetuar a escolha da linha de
condição a ser passada para o algoritmo de fatorações sucessivas para o próximo teste. Isto
requer uma estratégia, porque em geral é difícil determinar se uma sequência de operações de
combinações produz uma tabela ótima segundo algum critério.

Embora as linhas de condição estendidas possam ser convertidas em limitadas, é possível,
sem grande esforço, adaptar o algoritmo de fatorações sucessivas para tratar diretamente estas
condições IWo-Ha 7il. Neste caso, em lugar de uma STP binária, teríamos uma árvore k-ária,
onde k é o número máximo de estados distintos nas linhas de condição estendidas da tabela
IKi-Jo 7SI. Assim, em cada vértice da STP que contém uma condição Oi estendida com k
estados distintos teríamos k arestas saindo deste vértice.

Outro aspecto que pode ser abordado é o compartilhamento de ações comuns por diversas
regras. Existem ações que estão presentes em mais de uma regra. Podemos tratar este problema
de várias formas, más uma possível solução é isolar em cada vértice da STP as ações que são
executadas para todas as regras presentes na sub-tabela associada ao vértice e executa-las já
neste ponto IN4e-Ba 771.
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2.5 Algoritmos Otimos
#

Existem algoritmos que produzem a. STP ótima. pala. uma. tabela. de decisã.o, através de duas
técnicas: Busca. Exaustiva e Piogramaçã.o Dinâmica« Vamos selecionai entre as várias propostas
existentes, uma de cada técnica. ])ara ekempliflcar estes ajgoiitlnos. Nesta parte, vamos nos
inferir'à sequência de ações de uma. regia como sendo ullla única. açã.o.

2.5.1 Método de Busca Exaustiva Parcial
Os algoiitmos que enl])regam este método pala- a. obtençã.o da STP ótillaa correspondente a uma
tabela de decisã.o, fazem uma eminleiaçã.o exaustiva de todas as STP's possíveis, na esperança
de que o espaço de busca possa- ser significativaillente diminui(]o poi' critérios de custo ("bia.nch
and bound method"). Reinwald & Soland IRe-So 66,Re-So 67j descrevera.m um algoritmo para
a ot)tenção da á.rvore ótin)a. pelo ciitéllo de tempo de execuçã.o e outro para. mininlizaçã.o do
espaço ocupa.do ])ela. á.ivoie de decisão. Estes dois algoiitmos pa.iticionam o conjunto das STP's
em sub-conjuntos de á.lvoies que começam pelo mesmo teste de condição e calculam uln limite
infelioi para cada. bloco da partição IBi-Re 75al. A busca. é direciolla.da. na. esperança de que
a melhor álvole se encontre no bloco de nlenoi cota inferior. Como isto Hein sempre ocorre, o
ariependimcnto leva a analisar outros blocos. O algoritmo 2 de Veihelst IVe 721, apresentado
inicia[mente como uin a]goritmo ótimo, teve a sua capacidade contestada por ]<ing & Jonhson
jl<i-Jo 741, mas restringindo a sua aplicação a tabelas com condições independentes e assu-
mindo que todo desdobramento de negras complexas em simples pode sei feita pela divisão das
frequências das regras complexas, o algoritmo fornece uma filma de utilização desta técnica ba-
seada em cotas superior e inferior, calculadas pala cada bloco da partição, sendo a cota superior
obtida pela aplicação de uma. boa heurística. A comparaçã.o desses dois valores pode eliminei
definitivamente do empa.ço de busca alguns blocos da partição cuja cota inferior seja maior que
o custo da STP obtida pela heurística.

Apresentaremos o algoritmo de Breitbart & Reiter IBr-Re 75bl que exige uma tabela que
especifique todas as 2" leglas e, segundo os próprios autores, trata-se de um refinamento do
algoritmo de Reinwald & Soland IRe-So 661, que minimiza o tempo de execução do programa
gelado. Ele produz vá.rias STP's, simultânea.mente, na esperança que nem todas tenham que
sei concluídas. O algoritmo original soluciona. o pi'oblelna da árvore de decisâ.o ótima, indepen-
dentemente de estar associada. a uma tabela de decisã.o. Algumas pequena.s mudança.s são feitas
para adapta-lo ao problema específico de tabelas de decisão e à nomenclatura utilizada até o
momento.

Seja uma. STP S coiiespolldente a uma. tabela de decisã.o T. O custo .H de execução de S
corresponde ao comprimento médio ponderado dos caminhos da raiz às folhas de S. Isto pode
ser escrito da seguinte forma:

onde cj é o custo pala o teste da condição que está presente no vértice u:Í, pj é a soma das
probabilida.des das ieglas que esta.o presentes na sub-tabela. cotiespondente à STP com raiz
em uj e yS é o conjunto de vértices de S. Assim, temos associado a cada vértice t;.j um custo
parcial Aj = pj cj, de modo que, tendo a. áivoie S e os custos parciais de seus vértices, podemos

EH- q
tJ.j C \'''S
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optei o custo # de toda. a. STP
O a]goritmo produz conjuntos de STP's parciais, un] ]líve] de cada vez, que foram chamadas

de P-ET's ("partially constiucted eva.luation time") e em la.zão disto, precisamos descrever um
modo de iepresentai uma floresta. de P.ET's.

Considere inicialmellte uma tabela de decisão T completa com três condicões Oi, O2 e 03 e
que contém somente regras sim])les. Pelo visto en) 2.4.1, existem 9 STP's distintas equiva.lel)tes
a T. Na ülgura seguinte esta.o as três STP's que contêm OI na raiz.

Análoga.mente, existem outras três pa.ta C2 na I'aiz e llaais três para Os na raiz. Nesta descrição
não usa.idos as tabelas triviais nas folhas, pala sin)plicidade. Vamos utilizar a estrutura de
dados proposta por Breitbart & Reiter IBr-Re 75bl ])ata. representei uma floresta de P.ET's e
que é sugerida pela figura 2.11. Ela mostra. a floresta de S7'P's coiiespondentes à tabela T
acima citada. Na venda.de, esta floresta iepiesenta mais que as 9 S7'P's distintas; ela representa
também as ouvias três STP's isonlolfas, num total de 12 STP's.

Figura 2.11: Representaçã.o de uma fjolesta

Coada véi'tece da floresta contém os seguintes campos:

B Tabela.: A sub-tabela de decisâ.o associada. a.o vértice
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B Cond: A condiçã.o quc está no vértice.

e Esq: O apontador para seu filho esquerdo
e Dir: O apontador pala seu 6llho direito.

e Piox: O aponta.doi pa.ia o próximo irmã.o.

e Custo: O custo paicia] do vértice.

Convencionámos os seguintes valores pala um a.])tentador dentro desta está utul.a.

0, o a.pontador ])ertence a. uma folha. de uma STP;
< 0, se o apontador está indenlnido;
a; > 0, aponta pala o vértice # da floresta

Esta. representação lllantém toda a. floicsta, mas precisamos conseguir destacam uma única
P.BT dei]tio da coleção. Os autores descieven] un] algoritlllo lecursivo de nome .A/{7zCosf que
de posse de uma. íjoiesta e de uma raiz u, devolve uma. P.E7' de custo mínimo com raiz em
z;. Os n(5s da. áivoie construída. ])or .A/{n(='os{ contêm aponta.dotes .LS e ./?S pala os filllos
esquerdo e direito ies])activamente e um outro a.])ontado] PeZArodc para. u]]] vértice da floresta,
constituindo-se numa. árvore de a.pontado]es ])ai'a os ]lós da. íjolesta. No que segue, vamos
denotam um campo C' de uln vértice p pol c(P) e vamos considei'ai que toda.s as 2" leiras estão
especificadas na tabela de entrada como negras simples.

O algoritmo constrói a floresta começando com divei'sas P-ET's, cada. uma delas possuindo
somente a raiz. Cada raiz contém uma. das condições da tabela de decisão e ta.mbém o seu
respectivo custo parcial. Como vimos em 1.15, em cada. vértice u de ullla. STP, temos uma sub-
tabela a.ssociada, coi'l'espondente à sub-árvoi'e enraizada em u. Assim, vamos denotar por Tu a
sub-tabela associada ao vértice t; da floresta construída pelo algoiitmo, em lugar de Tabela(o).
Numa íteração genérica seja S a P.ET de custo mínimo na floresta. com vértices terminais que
não conespondem a tabelas tl'iviais oi,u2, . - . ,uk. Divide-se a sub-tabela associada T.. pela
linha de condição Cond(oi), obtendo as sub-tabelas Ty e Zh. Se Tr contiver uma única ação,
as condições não precisam ser avaliadas, e assim, cria-se un] vértice como o filho esquerdo de
ui e coloca-se nele a ação correspondente, constituindo-se num nó terminal que não será mais
expandido no desenvolvimento da floresta. Claso contiáiio, pala cada condição relevante de
Tr, cria-se um novo vértice como filho esquerdo de t;{. Faz-se o nleslno para a sub-tabela Zh.
Repete-se este processo até que a P.ET de custo mínimo não tenha nenhum vértice terminal
a ser expa.ndido, ou seja, todas as folhas contêm ações. A seguir está descrito o algoritmo que
constrói a P.ET de custo mínimo dada a floresta de P.ET's.

Algoritmo: N4inCost
Importação: Apontador a pa.ra um nó da. floresta que é a raiz da PET ótinla. que se deseja
construir .

Exportação: O Custo c mínimo e o apontador p pala a raiz da P.E7' construída.
[Fenlporários: inteiros rnin e u e apontadoies q, g, e r.

Início
doca(p); PetNode(p) := a; c := custo(a);



2.5 Algoritmos Otimos 109

se Esq(a) <= 0 (* Vértice a Não telll 61ho esquerdo *)

então LS(p) := 0;
sellao

min := ool g := 0; q := Esq(a)l
enquanto q > 0 faça ('k Piocuia a melhor sub

N'linCost(q ,v ,r) ;
se v< ]llin

então min := v;

se g> 0 então libera(g);
g :- r;

senão libera(r);
q: -'ox(q);

c := c + mill;
LS(P):

Dir(a) <= 0 (* Vértice a Nâo tem filho direito *)
então RS(p) := 0;
seiiao

min := oo; g := 01 q := Dii(a);
enquanto q > 0 faça (+ Plocul'a. a. n elhol sub

MinCost(q,v,r);
se v< mln

então min := v:

se g> 0 então libera(g);
g :- r;

senão libera(r);
q: -ox(q);

c ::: c + nlin;
RS(p) :

árvore esquerda *)

se

álvole direita *)

fim

Suponhamos um vértice genético a da floresta de PET's. Pala cada filho esquerdo q de a é
executado o algoritmo À/incost que devolve a melhor sub-árvore com raiz em q, retornando o
seu custo na variável u e sua raiz no a.pontadol r. O apontador g indica o filho esquerdo que
produziu o melhor resultado entre os que já foram consultados e mÍlz o seu custo associado.
Isto também é feito com os filhos direitos de a.

Embora o algoritnlo possa trabalhar seno pi'oblemas caiu a iepiesentação da floresta apre-
sentada, existe a necessidade de se calcular o custo das STP's com as várias raízes possíveis
utilizando o algoritmo .A4ánC'ost e entre elas escolher a de menor custo gelam. Pala facilitar este
trabalho, é conveniente int]odt]zir um vértice fictício tJo, cona custo pa.lcial zero sem filho direito
e cujos filhos esquerdos são os vértices ui,t;2, - . . , u., cada. un] contendo uma das condições da.
tabela de decisão. Esta providência faz com que unia. única chamada. a .A/{ilC'ost produza o
retorno da melhor P.ET construída. até o momento, colllo pode sei observado no esquema do
algoritmo que segue, onde denotaielllos poi /r e /w a soma das frequências das regras em 7V
e 7)y, respectivamente. Também va.mos assumir que a opelaçã.o de alocação de um vértice faz
com que os seus apontadoies contenllam valores negativos.



2.5 Algoritmos Otimos
P

110

Algoritmo: Produz uma floresta de PET's e uma STP de custo mínimo através de
chamada ao procedimento MinCost

Importação: Tabela de Decisão 7', completa com condições Oi, O2, . . . , O., custos de
avaliação ci, c2, . . ,c«, regras Rt, R2, . . . , .fZ,. (n = 2"), que executam ações .4i,
'42, . . . , Ák e com frequências /1 , /2) - . . } .f«-

Exportação: O Custo c mínimo e o apontador p para a raiz da STP construída.

Início
se T contém uma única ação .At então

produza uma STP com um único vértice contendo a ação 41 e pare
,laca(,{), 0 $1 { $ m;
custo(3o) := 0; Oir(zo) := 0; Esq(zo) := 1;
Prox(ai) := ai+i, l $ { < m;
C«;to(«.) := q, l $ { $ m;
repita

MinCost(zo, c, p);
seja S a. árvore de custo mínimo com raiz em p e folhas t;i, o2 . . . , tlk.
para cada t;ifaça

se T(ui) não é trivial então
Divida Tu. pela condição em Cond(tJi), obtendo TV e Zh'
se Tr contém uma única ação .4,

então doca(x); Esq(ui) := a; Cond(x):= 0; T= := .A,;
Esq(x) :=0; Dir(x) :=0; Custo(x) := 0;

senão sejam Oi,, Cf', . . . , O{. as condições de TV

doca(=i.), l $ .j $ /

Cond(=i,) := Oi,, l $ .j $1 /;
T=.. := TV, l $ .j $ /;
C«sto(zi,) := q, . /r, l $ .i $ Z;
Esq(«i) := ,i,;
Prox(3i,) := =i,...: , l $ .j < 1;

se Tx contém uma ú«ica ação .4,
então doca(x); Dir(oi) := a; Cond(a) :=0; T= := ..4,

Esq(z) := 0; Oir(z) := 0; Custo(z) := 0;
senão sejam Oi. , Oi', . . . , OÜ as condições de TX

al-a(ai,), l É .j $ /
Cona(zf,) := ai,, l $ .j $1 1;
T=..:= Tw, l $.Í É l;

C«sto(ai.) := q, . /x,
Dir(t,i) := n{, ;
Prox(zi,) := 3i,., , l $ .j < /;

até que nenhum novo nó tenha sido avocado

l $ .j $ /;

fim

O que garante que o custo c da árvore produzida é mínimo sem a necessidade de concluir as
PET's que ficaram incompletas é que qualquer outra PET S' tem custo cr >= c. Além disso, por
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construçã.o, c' é uma. cota. inferior pa.ia o custo de todas as árvores que podena ser obtidas com a
expansã.o de S'. Enlboia. o a.]goritmo produza a STP ótima e]e é tota]mcllte inviá.ve] pala tabelas
co[n mais que 6 condições, pois no pior caso, o nún]eio de PET's construídos en] cada. nível z
da floresta é (m -- (a -- l))'''' IBi'-Re 7Sbl. O exel)lplo do pool' ca.se pala o algoritmo é uma
tabela simples Basta. considerei ullaa. tabela. comi)lera sem enfiadas il'ielevantcs, com custos
de avaliação iguais pala. as condições, iguais frequência.s de oconêtlcia das regras e diferentes
ações para cada leria. Esta tabela seria convertida numa STP ótinla pela mais simples das
heurísticas que seleciona seqüenciajmenLe as condições para a divisa.o da tabela, mas o algoritmo
apresentado produziria. toda.s as STP's possa\-eis, pois qualquer PET ])aicial tem custo inferior
a qualquer PET coln])lera. O cálculo da. cota. infeiioi de R.einwald & Soland IRe-So 061 é melhor
(iue o a.p]esentado neste ajgo]it]]]o, leva]ido en] conta. não sonlellte a condição que está sendo
testada, mas também uma. poicenta.gene do custo das ouvias co]]dições e ar]]]a.zona. em ca.da ]-ló
a. cota inferior de toda.s as STP's enra.izadas e]]] cada vértice.

2.5.2 Método de Programação Dinâmica
Diversos trabalhos foram desenvolvidos pala. a obteilçâ.o da. STP ótinla utiliza.ndo a técnica
de piogialna.ção dinâ.mica IBa 73,Sc-Sc 76,Mi 85,hla-l\lo 7SI. Schun)achei & Sevcik ISc-Se 761
apresentan[ o algoritino, associando uma tabela con]])lera a un] k-cuZ)o IBo-Mu 77,Ya 711. Va]nos
descrever o algoiitmo de Bayes IBa 731 cona ligeira lllodificação, pala. adapta-lo à notação do
nosso trabalho.

Os algoiitmos que utilizam essa. técnica. encontlanl a soluça.o collstiuindo soluções ótimas
para sub-problemas cada vez maiores do ])roblema. inicial, usando soluções ótinaas já conhecidas
pala sub-pioblenla.s menores. Assim, a construção da soluça.o começa. ])elos sub-problemas
elementares, aumentando progiessivalllente o ta.nlanho deles de modo que nenhum sub-problema
ocorre antes de seus próprios sub-pi'oblen)as IGa 721.

Consideremos novamente uma tabela de decisão com condições (71, O2, e 03, completa e
sem entradas irreleva.ntes. O conjullto de STP's possíveis, como villlos no método de Busca
Exaustiva, pode sei ieplesentada pela floresta da figura 2.11. De cima pala baixo, temos
inicialmente um vértice com todas as condições indefinidas, no nível a.baixo um conjunto de
vértices com uma. condição definida e as demais indefinidas. Assim, sucessivamente, até que, por
último, naquela figura, temos um conjunto de vértices onde apenas uma. condição está indefinida
e que deverá sel testada nesses nós. Se completaimos a figura com a representação das tabelas
triviais, a.s folhas seixo vértices com todas as condições deHlnidas. A programa.çâ.o dinâmica
consiste em construir a. árvore a partir das folhas, mas aquela representação nã.o é adequada,
ein razão do grande número de cálculos repetidos que deveríamos efetuar. Se rotularmos cada
vértice u daquela figura com uma sequência de tios símbolos (ai, z2, z3), tal que

'--' se a condição está indefinida

'y' se a condiçã.o foi testada. e temi valor venda.deito
'.N' se a. condição foi testada. e tem valor falso

obtemos a seguinte figura que mostra a floresta. da figura 2.11 cona os vértices rotulados segundo
o critério acima.
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Nesta representação podemos ve[' que existe]n vários vértices com o ]]]es]iio rótulo e que os
vértices col-n l,óculos contendo o mesmo núllleio de símbolos "-" estão no mesmo nível. Nesta
seçã.o, vamos dizer que os vél'vices estão no nível í,0 $ ã $ ??z se possuem á símbolos "-" nos
seus rótulos. Isto coliesponde a eliumerai de 0 a 1?} de baixo pala cima. a.s cotas em que os
vértices estão desenhados, lepl'esel)La.lido a. floresta de STP's de uma tabela. com in. colldições.
Vamos ap[esentai a. mesn]a. floresta. scm ie])edições de vértices ]]a. águia, 2.12. Ba.sta. enun]eia]
sistematicamente o vértice com z?z símbolos "-" no nível llz e sucessivamellte, todos os vértices
com { destes símbolos no i-ésimo nível, finalizando com o nível zelo onde são colocados todos os
vértice sem nenhum destes símbolos, que conespondeln às regras da tabela de decisão com todas
as condições já avaliadas. Como o glafo resultante possui vértices col-n todas as combinações
possíveis dos símbolos "Y", "N" e "-", ele contém 3" vértices. No caso do exemplo, como
l?z = 3, temos 33 = 27 vértices. As destas são produzidas sistematicamente da seguinte forma:
Sejam um vérticedo nível á, l 5; i 5; nt, com lóbulo(ri,a2, ...,a.). Paiacada zj =" ", produza
uma atesta ligando o com o vértice uy = (zl, . . . ,=j-l, y,aj+l, - . . ,a.) e outra aresta ligando
o com t,]y =(al, ...,aj.i,.N,aj+l,.. .,z«). Cada um destes pares(uy,t;N) é chamado um par
de predecessores de u IBa 731 e a condição (& é chamada c07zdição de u com re/açâo a (ur,uw).
Com este processo sistemático, constrói-se o grato que chamaremos de gra/o de computação
para uma tabela de decisão com qualquer número de condições. Este mesmo grato b4artelli
& R'lontanari IMa-h4o 781 chal-nam de grato "and/or" associado à tabela de decisão e utilizam
noções de gtafos no desenvolvinaento do algoiitmo.

O algolitmo de piogra.mação dinâmica opera sobre o giafo de computação, inicializando os
valores dos vértices do nível zero, que são chamados de tJérZ ces i?zicjaÍs IBa 731, e iterativamente
sobre os vértices de cada nível ] a m, encontrando neles ullla orientação sobre quais vértices do
nível anterior devem ser consultados.

Em cada nó u do grato precisamos aiinazena.r:

e a frequência /ü da STP de custo mínimo enraizada en] o, que é a soma das frequências
das negras que estão na sub-tabela correspondente a esta STP.

e o custo c, da STP de custo mínimo enraizada eni o.

e a ação .A. que deve ser executada, se a STP enraizada eln u é uma tabela trivial; contém
o valor zero pa-la- illdica.I' que a sub-tabela correspondente à STP enraizada. em o tem mais
que uma negra. com a.ções distintas e, ])oitanto, o teste da condiçã.o é necessário; Tanto o
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nível 3

V- -l IN l l -V- ) ( -N ) (- -Y nível 2

VY-llVN llNV-llNN Y NI IN VllN-Nll-Wll-VNll NY)(-NN nível l

VW) IWN) IYNV) IVNN)(NVV) INVNI (NNV ) (NNN nível 0

Figura 2.12: Grato de Coniputaçã.o do Algoiitmo de Ploglania.çã.o Dinâmica

algoritlno de Schuma.chei & Sevcik ISc-Se 761 como o de Bayes IBa 731 usam também o
va[or -] pala indicar que uma regia é ]ogicainente impossíve].

e um apontador Pü que indica qual o par de pledecessoies do vértice D minimiza o custo
das STP's enraizadas em t;. Basta indicam' um índice Ê ta! que zk = "--" em u e #j; # "--"
para o par de predecessores escolhido.

Seja T uma tabela de decisão limitada, completa, com condições Ci, . . . , (-;m, com custos
de avaliaçã.o cl, . . . ,c« e Regra.s Ri, . . . ,R., com frequências /l, . . . ,/n que executam ações

Ái, '42, . . . , ,4Ê (vá.rias regras podem executar un] mesmo conjunto de ações). Se T não é com-
pleta, é possíve] expa.ndi-]a, indicando regras ]ogicanlente impossíveis com a ação ,4.i. Havendo
indicação da "esse tule" deve-se desdobra-la eni iegias simples com ação ,4k+l ISc-Se 761.

O algoritmo começa colocando em cada um dos 2" nós iniciais a frequência e ação da regra
correspondente e anulando os seus custo e a.pontador. Depois disso, efetua a computação pala
todos os vértices do nível ] e, sucessivamente, para todos do nível 2, 3 . . . , até atingir o vértice
do nível in.

Para cada vértice u genético dos níveis l a in soam (o}, , uJy) uln de seus peles de predecessores
e Ok a condiçã.o de u com relação a este pa.i caiu custo de ava.nação ck. O algoritmo computa:
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P ::: Pur + P,x
se .A«r = .4,/., > 0 então

C := C«r + C,,,

,'i, := '4,r
senão se .A. < 0 ou .4,,, < 0 então

C := Cuy + CuN

.4, := maz{.4.,*, ,4.,.. }
seiiao

C := Cuy + C,X + P ' CJ;

.4, := 0

Repetindo este cálculo pala cada pai de pi'edeccssores de o, o algoiitnlo escolhe aquele que
])ropolcionou o menor valor pala. c e os resultados conlputados pala aquele par devem atualizal
os campos do nó o. O campo Pü recebe o índice da. condição de u en] relação ao pal de
piedecessoies escolhido.

Quando o algoiitlllo executa a colhi)utaçã.o para- o vértice o do nível l?z teieinos a STP de
custo c« mínimo que pode ser iecupela.da percoiiei)do teculsivalnente o glafo de computação,
começando pelo vértice u do nível 71z ê seguindo sucessivamelnte ])elos ])a.les de piedecessoies
escolhidos.

O rótulo dos vértices sã.o usados numa. implenlenta.çã.o interpretando a. sequência de símbolos
do rótulo como um número na. iepresentaçã.o telnária«

Em cada nível i do grato de computa.çã.o são produzidos todos os rótulos contendo { símbolos
"-" . Isto significa que pala ca.da collabinação destes á símbolos dentro da sequência de m símbolos
que constituem o rótulo existem todas as possibilidades pala "Y" e "N" nas m -- á posições,

ou sqa, temos 2"'{ . l ;'' l nós no nível i do grato de computação do algoritmo. Como já
dissemos, o número total de vértices é 3" que equivale a IBa 731

1 ;" Z
(

De imediato temos que a complexidade de espaço do algoritmo é da ordem do número de vértices
do grato, ou sqa 0(3"). A inaplelnentação de Bayes ocupa 12 . 3" bytes. Cada vértice do nível
{, l $ á $ m, tem { pares de predecessores, pois por construção, no nível {, os l.ótulos dos vértices
possuem á símbolos " " e pala ca.da um deles existe um pai de ])redecessoies e duas arestas.
Logo o número de arestas do grado de collaputa.ção é Iria-R'lo 781.

2

2

}l: á . 2m-:
l

E(m - á)
0

:" l -,
,: l ;" l

:$; ,«-; 1:"
2 . 17z . 3"'i

Em cada nó dos níveis l a m é executada uma o])eração de mínimo. Portanto, o número
destas operações executadas pelo algoritmo somado o ]lúllieio de inicializações efetuadas sobre
os vértices do nível zelo produz o número de operações correspondentes a.o número de vértices do
giafo de computação, ou seja, a. comi)]exidade de tempo llaedida desta forma é 0(3") ILe 781.
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Se levarmos em conta que para cada operação de mínimo num vértice t}, o algoritmo efetua
computações sobre cada um de seus pares predecessores, o tempo de computação pode ser
ca[cu[ado pe]o número total de pares de predecessores dos vértices do nível ] a m que é IBa 731

;"l -$'«-', ,' 1:"1 -« ;«-'

Somando este número ao número de computações efetuadas para- inicializar os 2" vértices do
nível zero, obtemos um número de operaçoes mais realístico que é

2" + m.3"'i

Vamos apresentar um esquema do algoritmo, substituindo os símbolos "-" , "Y" e "N" nos
rótulos pelos números 0,. 1 e 2, respectivamente. A representação do grato de computação exige
3" vértices, que pode ser implementada, por exemplo, por uma matriz de apontadores. Vamos
usar uma função g3(a) que calcula o inteiro correspondente à sequência g na representação
ternária e retorna o endereço do vértice correspondente.

Algoritmo: Constrói uma STP ótima para- uma tabela de decisão.
Importação: Tabela de decisão T com condições (71, . . . , C. com custos de avalia-

ção CI, . . . , Cm, regras -Ri, . . . , .R2« com frequências ./l, . . . ) /n e que executam
as ações .4i,...,'4k.

Exportação: Grato de computação contendo a STP ótima.
inicio

1. para cada regra -Rj faça
2. seja z = (Olj, (72j, . . . , C«j) e ,4k a ação da regra .Rj
3. ;:=g,(,); /,.:=/,; c,:=0; ..4,:=É; Pz:=0;
4. para { := 1,2, . . . ,m faça
5. para cada sequência g = (ai, z2, . . . , z.) de m elementos com i zeros faça
6. para cada combinação de I's e 2's nas m -- í posições que não contém

zero faça
, := g;(,); ,. := m;
para cada zj dasequência a faça

se a; = 0 então
'y:= g3(,-, ...,,j.-, :, 'j+:,'
zw := g3(31,.. . , aj-i,2, zj+i, '

j := f,., -v f,.\
se .4:r = .4,,, e 4,r > 0 então

.4 := '4zr; C := CzY + CzN;
senão se .A,* < 0 ou .4;,, < 0 então

.4 := maa{.A., .4,,..}; c := c. + c;,,;
senão

,4 := 0; c := c,r + c,/., + / . cj;
se c < z. então

z. :- c; z/ :' /; z,4 := .4;

7.
8.
9.

10.
1 1.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
fim
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O comando com o número 5 calcula todas as combinações de ã zeros numa sequência de
m elementos. Bares IBa 731 utilizou o algoz'itmo de Chase ICh 701 na sua implementação. O
coma.ndo da linha 6 precisa calcular todas as sequências de números l e 2 pala as m--{ posições da
sequência que não contém zelo. Vamos apresentar abaixo, ra.pidalnente os algoritmos C'ombá7za
e Zero-Um que executa.m estas tarefas, sem maiores explicações. Eles recebem na primeira
iteração, no parâmetro Prinzeiro, a informa.ção de que é a primeira sequência a ser produzida.
Nas demais iterações, o algoritmo C'ombi7za recebe uma sequência com i números zero nas
posições exatas em que foram produzidos na iteiação anteiioi e o algoritmo Zero.U7n recebe
exatamente a sequência da iteração anterior. Eles recebem também o número m que indica
o tamanho da sequência. O Algoritmo O07?zZ)á?za recebe o paiâmetio á indicando o número
de elementos zero que deve estai na sequência produzida. No caso do algoritmo Zero-t/m,
o pa-lâmetro í coliesponde ao número de elementos diferentes de zelo que a sequência deve
conter, mas esta infollnação é extraída da própria sequência que ele recebe e que deve contei
exatamente { números diferentes de zero, inclusive na primeira iteiação, informando em que
posições da sequência estes elementos devem ficar. Os algoritmos, após a pi'odução de todas as
sequências, devolvem o valor verdadeiro no paiâmetio .Fim, significa.ndo que a última sequência
foi produzida na iteração anterior. A sequência é alnlazena.da no vetou S da posição l a m,
sendo que a posição zero deve ser ieseivada pala. área de trabalho dos algoiitmos.

Algoritmo: Combina
lilaportação: Sequência S, inteiros á e nz e a variável lógica Primeiro
Exportação: Sequência S e a variável lógica F'Í7?t.
Temporários: Variáveis inteiras .j, Ê, /.
llllC10

Fim := Jalse\
se Prá77teáro então

paracadaj := 1,2,...,{ façasjj] := 0;
paracada.j :=á+1,{+2,...,m faça sljl := 1;

seiiao
.j := m; sl01 := 1;
enquanto sl.jl = 0 faça .j := .j -- l;
se m -- .j >= á então .Fi7?z := Zrue;
seilao

k := m -- .j + l;
enquanto sl.jl <> 0 faça j := .j
slll := i;
para cadal:=j+l,.j+2,...,.j+X; faça sl/l :=0;
para cada /:=.j+k+l,.j+k+2,...,nz faça sl/l

1;

fim
1;
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Algoz'itmo: Zelo.Ulll
importação: Sequência S, inteiros { e ?7t e a. vaiiáve] lógica Primeiro
Exportação: Sequência S e a. valia.ve] ]ógica .FÍnz
Temporário: Variável inteira .j.
llllC10

Fim := fatse\
se Prán?.Caro então

para cada .j := 1,2, . . . ,m faça
se .ljl # 0 e«tão .l.jl := 1;

senão
j := llz; slol := 1;
enquanto sl.jl ?É l faça

se sljl = 2 então slll
J := J -- l;

se .j = 0 então F'i7« := í-';
senão
sl.jl := 2;

zrue;

fim

Em cada vértice z = (zi, z2, - . . , z.) do grato de computação temos um conjunto de STP's
enraizadas em z correspondentes à sub-tabela Tz que pode sel' obtida dividindo-se sucessiva-
mente a tabela original pelas condições (7i, tais que z{ ?é " " e tolllando-se a sub-tabela pelo
valor de ai. A frequência /z do vértice z é a soma das frequências das regras presentes na tabela
7', e a ação 4, corresponde às ações das negras en] 7':. Logo, pala paios de predecessores (z*, z,..)

de ze

f,* -+ f.., - f:!,, -t f,.,,
.4(;.,,,,.) ,1,),

onde 4(zY,z/..) representa o valor da ação do vértice z eni relação ao par de predecessores

Cloino consequência imediata desta observação, a. linha 12 do algoritnlo de programação
dinâmica precisa sei' executada somente pa.ia. o primeiro pai de predecessores de um vértice
z. O cálculo da ação associada ao vértice também pode sei modificado para tirar proveito da
mesma observação.

(z.,,z/v



Capítulo 3

Mais poder de Notação às Tabelas de
Decisão

Embora. as tabelas dc decisão sejam un] importa.lhe moca.nislno de especificaçã.o de decisões
conaplexas, existem situações que leão sã.o facilmente descritas dentro do foiniato tradiciollal de
tabelas de decisã.o. ]<ing & Johnsoll j]<i-Jo 751 propuseram que a. ])a.ite de descrição de uma
linha de condição deveria admitia testes de pertinência a intervalos.

3.1 Conjuntos de Valores
N'muitos sistemas de tabelas de decisão impõem restrições sobre o formato das condições. E
comum na ]iteratuia, por exemplo, a imposição de que uma condiçã.o numa tabela de decisão
deve ser composta de uma variável e um literal com um opeiadoi I'elacional enfie eles. Esta
felina de atear sobre as condições tem por objetivo facilitam unia análise mais aprofundada das
condições, como a verificação da dependência ou não das condições, observando se elas operam
sobre a mesma variável. De posse de tal informação, seria possível alertar o usuário sobre a
possibilidade de algumas ambiguidades serem apenas aparentes. De qualquer forma, como esta
informação não permite uma atuação completa sobre o problema da ambiguidade, visto que
existem condições implicitamente dependentes que não se apresentam sob a coima de variáveis
comuns nas diferentes condições, mas são fruto da semântica particular do problema, preferimos
verificar as a.mbigüidades estruturais, ou seja, que constam das entradas de condição da tabela
de decisão e supor que as condições são independentes. Caso não sejam, cabe ao usuário estar
consciente de que o tratamento automático sela o de condições independentes, no que se refere
à alnbigtiidade.

Usaremos o termo /armas ?usuais de escrever as condições pala denotar:

e Linhas de condição limitadas onde a parte de descrição é composta somente de uma
variáve[ seguida de um operador le]aciona] e de outra. variáve] ou constante. Pode também
ser composta de uma única variável do tipo lógico. Estas formas podem ser precedidas
pelo operador ("not"). Em outra.s palavras, trata-se de expressões lógicas que não tem
conectivos "and" e "or"

8 Linhas de condição estendidas Ollde a. paire das entradas Leda sonaente o nollle de uma

118
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variável ou constante ou estes plccedidos por un] dos opeiadolcs <, $, >, ?,
também todas as entradas inelevantes.

Admite

Nas ta.belas de decisão que serão tratada.s neste capítulo, as linhas de condição seixo mais
genéricas. As condições limitadas das tabelas de decisão, podem ser qualquer expressão lógica,
inclusive usa.ndo os conectivos "and" e/ou "oi". As condições estendidas possuem-n na, parte
de descrição o nome de uma variável ou expressão e nas elltradas de condição, uma outra
variável, constante ou um co?Üuzzfo de ua/ares, deÉlnido por um nome ou por um dos operadores
<, $, >, ?, ' , seguidos de uma va.fiável ou constallte. Ainda podem contei os símbolos de entrada
irrelevantes "-", "$" e "*"

Nas linhas de condiçã.o estendidas, as entoadas de colldição (lue não são irl'elevantes podem
sei de dois tipos: Elas especificam o nome de um conjunto de valores ou a. própria entrada define
uln conjunto. Este conjunto definido na. própria enfiada, pode ser o nome de uma variável ou
constante, portanto, um conjunto unitário, ou uni conjunto definido pelos operadores acima
relaciona.dos seguidos de uma constante ou nome de uma variável e neste caso, o conjunto pode
ser teoricamente infinito.

Como o símbolo "-" é usado pala indicação especial de entrada indiferente (" " = "Y" +
"N"), os números negativos nas linhas estendidas devem vir seguidos de um número ou variável
sem espaços em branco. Nestas linhas, as entradas "-" têm significado muito parecido ao seu
uso nas linhas limitadas. Indica que a linha é irrelevante para a regra e qualquer uma das entra-
das presentes na linha pode sei' satisfeita. O símbolo "#" indica que a variável de condição não
satisfaz a nenhuma das especificações le]evantes da.queda linha e que isto é implicitamente de-
terminado pelas outras condições. O símbolo "$" , analogamente, diz que a variável da condição
satisfaz à especificação relevante presente na linha e que isto é implicitamente determinado pelas
outras condições. A utilizaçã.o do símbolo "$" nas entoadas estendidas só tem sentido nas linhas
que definem uma única entrada de condição relevante. Isto decoiie imediatamente da restrição
de exclusão. Todos os três símbolos indicam a irrelevância da variável de condição para aquela
regra, portanto, torna o teste supérfluo, mas a. inter])ietação deles é diferente, como o é também
nas linhas limitadas.

Os nomes nas entradas de condição da.s linhas estendida.s podem ser variáveis ou nomes
de conjuntos, ou seja, em lugar de colocar a. própria definição do conjunto na entrada, coloca-
se o seu nome. Deste modo, conjuntos complexos podem sei especificados nas entradas de
condição através de uni nome, visto que torna-se impraticável colocar nas entradas de condição
uma definição exaustivanaente longa de um conjunto. Pala que isto seja. possível é necessário
definir previamente os conjuntos. Assim, a tabe]a de decisão tradicional ganha uma nova parte
adicional: a de de#nição de cola n os de ua/ares ISe-R4a 881.

X 0 l 2 l < 2 >3
Y l l '1 ']    
Z X \v >w <x + $
T c. C2 c; c, Cs c.
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Na. figura anterior, a parte de de6lilição de conjuntos está mostrada ila parte superior da
tabela antes da. pa.rte de condições e é intei])teta.da. ])oi linhas. No exemplo, esta.o sendo definidos
([ua.tio conjuntos de valores, Ci, C2, C3 e C4, ics])activamente, cujos elementos são os descritos
]lo lado direito da. linlla. colies])ondente.

Pala. uma utiliza.çã.o plá.teca pala. os pié-])i'ocessadoles de tabelas de decisão, é preciso adorai
uma sintaxe pala. a definiçâ.o de conjlmtos e talllbélll do lesta.nte da. tabela. Isto será feito no
próximo capítulo. Por en(quanto, fica expandida a estrutura da tabela de decisão que passa
a ter uma seção de definição de conjuntos que, quando necessário serão descritos em notação
matemática. Na tabela acima, são definidos os conjuntos ai, O2, Oa e O4 em linguagem ma-
temática. Na parte de condições, a terceira regra testa a pertinência da variável Z ao conjunto
Oi. Análoga.mente, as duas primeiras regras pestana a pertinência da variável W ao conjunto
O2 e assim com outros conjuntos e variáveis. Note que a tabela de decisão acima é mista, pois
apresenta linhas de condição limitada (a primeira) e estendidas.

Em alguns casos o uso de conjuntos facilita muito a descrição. Suponha o conjunto (7 =
{1, 3, 5, 10, 11, 15, 20, 30} e que desejamos executam uma ação ,4 se, # C C' e y = 0. Uma possível
solução para a tabela tradicional seria a seguinte, considerando as formas usuais de entradas de
condição estendidas.

Outra forma mais trabalhosa seria escievel na forma de uma sequência de condições limita-
das, como mostrada em seguida.

Ci { 1,2,...,25}
C2 { 'c ' . . 'e'lU{ 'h '. . '-n' }
C3 {a C 'R : --1.0 < # < 1.5}
C4 {3, 6, 7, 10} U {15..30}
X- Y   N   N
Z < 0 0 c. > 25
W   'z' 'w' C2
R C3 2.5 > 4.0 < --2.0

  Ri R2 R3 R4 Rs Rõ R7 R8
Z l 3 5 10 11 15 20 30

y - o Y Y Y Y Y Y Y Y
A l l l l l l l l
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Á l [ 1 1 1 1 1 1 ] 1i]l]l

Os asteliscos nas entradas de condiçã.o nlostranl bem o fato de que as condições são depen-
dentes e que a satisfa.çã.o de unia. coJldiçã.o detennina. implicitamel)te a falsidade da.s demais.
Este exaustivo trabalho pode sel substituído silnplestnente pela. tabela de decisão que está lla
figura 3.1(a).

a {1,3,5,10,11,15,20,30}

(,)
(b)

Figura 3.1: Tabelas com definição de conjuntos

Este caso supra citado mostra a substituição de um trabalho exaustivo poi um mecanismo de
definição de conjuntos. Existem problemas que podem ser especificados na forma de conjuntos
e que uma solução na forma de tabelas tradicionais não é conseguida com facilidade. Seja C' o
conjunto de duplas (D,b'l) coiiespondentes aos dias e meses válidos do ano. Vamos denotar, na
linguagem matemática, o produto cartesiano el)ti'e dois conjuntos por " x". A tabela de decisão
que verifica a validade de uma. data qualquer ignorando-se os anos bissextos seria a que está na
6g«r. 3.1(b).

Parece difícil construir uma tabe]a com linhas de condição estendidas, para todas as condições
sem violar a restrição de exclusão sobre a variável .Dáa e dentro das /armas usuais de escrever
as linhas de condição. Segue na figura 3.2 uma soluça.o com encadeamento de tabelas, inclusive
para exemplificar uma tal utilização.

  R.] R.2 R3 R4 It,. Ró R7 Rs
  Y # + # # # # +

z = 3 + Y + # + # + #

r= 5 # + Y # + + + #

r = lO # + # Y # # + #

r = ll # # # # Y # # +

  # + # # + Y + #

p = 20 + + # + + # Y #

# = 30 # + + # # # # Y
y-o Y Y Y Y Y Y Y Y

r C
g-o Y
A l

C lli..3i} x {1,3,5,7,8,10,12})U
({1..30} xi4,6,9,11})U({1..28} xl2})

  Ri ELSE
Dia:À4es C  
Válida    
Inválida   l
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Tabela À430 Tabela b431 Tabela Fev

Figura 3.2: Tabelas encadeadas para verificação de data

Na figura 3.3 segue uma solução para o problema com apenas uma única tabela, utilizando
linhas limitadas para a- variável de condição .Dia.

Figura 3.3: Tabela limitada para verificação de data

Suponha uma tabela para verificar os atributos de um registro de nome "Reg", através de
um campo denominado "Atr". Vamos supor que a implementação da soluçllo para o problema
indique que o referido campo contém o valor Ú--l" se o registro está vazio, "0" se parcialmente
ocupado e "l" se estiver cheio. Uma tabela simples para isto seria a da figura 3.4(a), omitindo
outras linhas de condição e de ação.

Um usuário contemplando esta tabela isoladamente estaria diante de um enigma. com relação

Mês   2 3 4 5 ..L ..L   ..L 10   12  
goto M30 L     l   l     l   l    
goto M31     l   l   l l   l   l  
goto Fev L l                      
Inválida            

Dia > l Y  
Dia. < 28 Y  
Válida l  
Inválida   l

Dia > l Y  
Dia < 30    
Válida l  
Inválida   l

hlês L 2 3 4 5 6 7 8 9 lu 11 lz  
Dias l Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
Dias 31   $ Y $ Y $ Y Y $ Y Y Y  
Dias 30 e $   Y   Y     Y   Y    
Dias 28 L: Y                      
Válida   l l .L   l l ..L .L ..L l l  
Inválida       L      

Dia Z l Y  
Dia < 31 Y  
Válida l  
Inválida   l
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(-)

(b)

Figura 3.4: Tabelas que verifica.In conteúdo de iegistio

a seu significado. CoJ)sidele agora. a tabela equivalente da ílguia 3.4(b), com a utilização de
conj«ntos.

Considerando (lue o usuá.lio estala fanlilializa.do com a estiutula. de unia tabela de decisão,
ve[[[os que 6[ca. mais.fá.cil ente]]dei o significa.do da. icgias, se usarmos a notação de conjuntos cona
nomes sugestivos. E claro que o llleslno.efeito seria possível considera.lido-se os nomes dados aos
conjuntos como nomes de variáveis ou constantes do proglallaa colll o valor que eles recebem na
tabela. De qualquer forma, é um instrumento adiciot]al ]JO sentido da. legibilidade. A utilizaçã.o
de conjuntos de valores em linhas de condição estendida está implementada num gerador de
aplicações chamado "LDT" de Ervino N'lai usei ISe-h4a S81 e foi implementado também no nosso
sistema (Capítulo 4).

3.2 Ações Comuns de Preparação
Vamos incorporam à tabela de decisão unia ouvia seção, onde sã.o especificadas ações que devem
ser executadas antes de iniciar a fase de decisão. Ela é introduzida pensando em situações em
que os dados à disposição precisam ser modificados antes da decisão. Para um exemplo genérico,
suponha que os dados de que dispomos são =1, =h . . . }an e que a decisão se baseia sobre uma
função /(ai, . . . , a.). Se .f é simples, a própria cadeia que define a função pode ser colocada
na linha de condição da tabela., mas ela pode ser algo mais complexa. A princípio, isto poderia
se] contornado, do ponto de vista do progra.ma do usuário, colocando estas ações comuns fora
da tabela, em pontos que a antecedem. Alas, considerando que tais ações são de interesse e uso
exclusivo da tabela, a sua especificação dentro de uma parte inicial da tabela pode tornar-se
mais interessante. A]ém disso, esta providência vem de encontro às necessidades da parte final
deste t},abalho.

Vazio  
SemiCheio {0}
Cheio {1}
    R2 R3

Reg.Atr Vazio SemiCheio Cheio



Capítulo 4

Um Pré-Processador de Tabelas de
Decisão

Esta parte do trabalho tinta. de as])factos de inlplenlenta.ção de uln ])ié-processador de tabelas
de decisâ.o, gelando código "Pascal" ou "Cl". Trata-se de uln pié-processador e não somente um
tia.dutor, no sentido de que ele faz dais do que símpleslllel te receber uma tabela de decisão e
conveltê-la eln comandos das linguagens citadas. O pré-processador chamado "Decis" , recebe
colho entrada um arquivo, contendo um pioglama fonte em Pascal ou C, onde a parte de
decisões está especificada alia.vés de tabelas de decisão, podendo contei um grande número
delas, inclusive com chamadas encadeadas, com ou sem retorno. O programa traduz estas
tabe[as para código Pascal ou C e transforma as tabelas originais em comentários da ]inguagem.
O código traduzido de cada tabela segue imediatamente após a sua ocoiiência como comentário.

4.1 F'uncionamento

Um grupo de decisão é o conjunto de tabelas relacionadas enfie si com encadeamentos entre
chamadas e as especificações de transformações invocadas por estas tabelas. Entende-se poi
t?'ans/armação uma sequência de ações (comandos) que devem ser executadas. Esta sequência
recebe um nome, que é o nome da t7a7zs/orz7zaçâo, e as tabelas podem especificar as ações através
de referências a estes nomes Os elementos de um grupo de decisão devem estai contíguos,
começando pela tabela que inicia a sequência de execução dentro do grupo, seguida pelas demais
tabelas, estas em qualquer ordem e, por último, as especifições das transformações do próprio
grupo Um grupo de decisão pode estai localizado em qualquer lugar do arquivo de entrada e ali
ficarão os comandos gelados a partir dele. Como ])odelnos observar, uma tabela isoladamente
é um caso particular de un] grupo de decisão que contém um único elemento que é a tabela.

Sendo o Decis un] p[é-processa.doi que analisa tabelas no meio de código en] Pascal ou C,
precisamos identificam os coma.ndos que são destinados a ele, pa.la que atue somente sobre os
objetos que desejamos. Ele os identifica porque são compostos pelo símbolo "%" seguido de
uma palavra ou outro símbolo, dependendo do comando e podem estai em qualquer posição da
linha. Estes comandos são transformados ein comentários e assim inseridos no arquivo gerado.
Como trata-se de uma linguagem de comandos, não deve ser colocado mais de um comando
numa linha. A tabela de decisão possui uma estrutura pióplia pala uma interpretação visual
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por linhas e colunas assim, as suas especificações são potencialmente encenadas linha a linha e,
se continuadas numa outra seguinte, devem contei o sinal de existência de continuação "%+"

O símbolo "%-" indica que é uma linlla. de comentário, podendo estar em qualquer coluna,
ma.s toda a linha é mantida no código gelado colmo comentário.

A implementação do Dccis usa o método de fatorações sucessivas pala a conversão de tabelas
ein programas; pala a seleção da. próxima. condição, utiliza. a. estratégia "Esquerda pala Direita"
O Decis verifica as ambigiiidades sintátícas e detectando-as não efetua a. tradução, produzindo
apenas uma cópia do arquivo de enfiada com mensagens indicativas de erro. Admite entradas
de condição implícitas "$" e "+" e a "esse tule". Quanto a esta última, o critério que vale é
o mais geral, consistindo na livre especificação para ações aibitlárias como de outras regras
quaisquer e, no caso de ausência, é invoca.da uma iegla vazia. Perlüte também que regras
especificada.s na tabela tenham ações vazia.s, ou seja, se selecionadas nenhuma ação é executada.
As tabelas mistas sã.o convertidas eln limitadas, al)tes de iniciar a. tradução. A tabela. de decisão,
originalmente fornecida pelo usuáiio, é I'apresentada poi quatro matrizes, para as suas seguintes
pa.ires: descrição das condições e ações e entradas de condição e ação. Estas estruturas sã.o
globais e a. manipulação de tabela.s e sub-tabelas é feita. utiliza.ndo a. estrutura. proposta na
seção 2.4.2, a. propósito do a]goritmo de divisa.o de ullla. ta.bela. por lula linha. de condição.

Para. obteinaos as informações a seie]]] colocadas ]la estrutura de da.dos globais acima, é
preciso analisar o arquivo de enteada. A análise é feita poi un] autõnaato de estados finitos
ISe-Me 83,Ah-Ho-UI 74,Wi 761, que peicol'ie a cadeia de enteada, analisando-a e construindo a
imagem da tabela. de decisão na. memória. A definição de conjuntos de valores que permite cons-
truções recursivas é analisada por um analisados de precedência de operadores IAh-Se-UI 861.
Durante a análise da.s expressões que definem os conjuntos de valores, o analisados constrói
um predicado que o representa, mas a vaiíável cuja pertinência sela verifica.da somente será
conhecida mais adiante, na parte de condições. Assim, é construída uma tabela de.conjuntos de
nome Taó-Set que armazena. o seu nome e a cadeia com o predicado correspondente à expressão
que define o conjunto, deixando um indica.dor na cadeia onde o nome da variável deve ser in-
serido posteriormente. Como podem ocoirei conjuntos de n-uplas, é preciso que tal indicador
assinale também qual elemento da n-upla será inserido naquele ponto. Como os componentes
de uma n-upla constituem uma sequência ordenada, o indicador deve armazenar somente um
número indicando qual a ordem do componente que deve ser inserido. Normalmente, na maior
parte das situações, os conjuntos são de elementos com um só componente e assim o indicador
acima, neste caso, contém "#l". Para as linhas estendidas, o analisados constrói uma tabela de
nome TaZp- Mar.Oond cujo conteúdo é substituído a cada nova. linha e que guarda separadamente
cada componente da n-upla que está presente na parte de descrição de uma linha de condição.
Na aná.lide de uma entrada de condição que é o nome de um conjunto que está no índice i da
Zaó.Set, o analisador obtém a expressão condicional a sei testada. juntando o conteúdo da tabela
Tab. Uar..Cona à cadeia que está na i-ésima posição da Tab-Se{.

4.2 Linguagem e Limites de um Grupo de Decisão
O arquivo de entrada deve conter um dos coma.ndos

%generate C
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%generate Pascal

que indicará a linguagem fonte a sel gelada a partir das tabelas de decisão. Deve estai presente
em qualquer ponto do arquivo, a.ntes da ocoiiência da. primeira tabela.

Um grupo de decisão começa quando o pré-processador, percorrendo o arquivo de entrada,
fora de um grupo, encontra uma. tabela de decisão. Ele se encerra com o final do arquivo de
entrada, ou encontrando o comando

%end transf

indicando que encenou todas as transformações do grupo. Mesmo que não haja transformações
no grupo) se é desejo especificam diferentes grupos de decisão num arquivo, é necessário colocam
este comando para separa-los. Uin grupo é colllposto de uln conjunto de tabelas de decisão,
sendo que a primeira delas detellnina o ponto de enteada do fluxo de execução. Assim, a ordem
das tabelas é inelevante dentro de um grupo, a menos da primeira tabela. A especificação da
primeira transformação determina o fim da.s tabelas do grupo e o início das tlansfoima.ções,
sendo que estas podem vil ella qualquer ordem.

4.3 Especificações de uma 'lFabela de Decisão
Já vimos teoricamente como é a estrutura de uma tabela de decisão, mas precisamos dizer como
é feita a especificação desta estiutula pala o pié-processador. Eln seguida falemos esta descrição
na ordem em que as partes devem ser especificadas. A tabela do exemplo 4.3 mostra como se
escreve uma tabela de decisão pala um problema imaginário de acordo com as convenções do
Decis

%

%

%-

%generate C

%Decision table Exemplo

%preparation
C.lc«l.S;lário0
Calc«la.F;ltas0
Calc«la.Av»liação0

%-

%
%Sets

Faixa.l
Faixa2
Natal
Nota2

<10000
>=10000
0..5
6..10

%
%Conditions
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%-

%-

%-

%-
%end table

%.

Exem])lo 4.3

4.3.1 Nome da Tabela de Decisão
Cada tabela deve ter obrigatoriamente um nome, segundo as regras de formação de rótulos da
linguagem fonte. Este nome é utilizado como "label" no código gerado para efeito de desvios
se flor necessário. Tal rótulo é inserido ente'e a tabela de decisão e a sua tradução. O nome
da tabela aparece no comando inicial de uma tabela de decisão e é através dele que o pré-
processador detecta o início de uma nova tabela e de um novo grupo, se for este o caso.

%decision table Nome.Tabela

4.3.2 Ações Comuns de Preparação (opcional)
Esta parte serve pala listam um conjunto de ações que devem ser executadas antes de iniciar o
processo de decisão. O comando

%preparation

identifica esta seção na tabela. Nas linhas seguintes devem ser relacionadas as ações de pre-
paração propriamente ditas. Cada uma delas pode ser um comando qua]quer da língua.gem
fonte ou uma chamada para uma transformação, que é feita através de um comando %exec
seguido do seu nome. O seguinte esquema dá a forma geral desta parte.

%preparation
%exec Nome.transe
Comandos da língua.gem fonte

(.)
(b)

Salário Faixal Faixas Faixa2 Faixa2  
A v, 1; , r; n''Y' Notam Nota2 Natal Nota2  
Faltas <= lO Y   Y Y  

%Actions          
Salário=PI +Salário     l    
Salário=P2'KSalário l     l  
Salário=P3H'Salário   l      
Co«g.].(n«)     2    
P-omo«(Fu«) 2 2   2  
Else.Rule(Func)         l
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A intenção dessa. pa-rte é produzir a. execuçã.o de um tiecllo do programa gerado, destinado
a preparar alguns dados pai'a as condições ou os conjuntos de valores a serem especificados na
tabela de decisão. Na tabela que está no exemplo 4.3, as ações especificadas são comandos
da linguagem fonte que iefelenciam nomes de funções, enquadrando-se no tipo (b) do esquema
acima. Imaginemos que a tabela de decisão é executada para cada funcionário da empresa e
que é lido o arquivo contendo informa.ções sobre o vencimento padrão, horas extras, adicionais
de insalubridade e de horário noturno e gratificação de função, de modo que é necessário juntar
vários dados para se obter o salário de cada funcionário. Analogamente, para a avaliação e
número de faltas, sã.o necessárias rotinas para obtê-los.

No esquema acima, a opção (a) trata de chamadas a transíoimações feitas através do co-
mando %exec seguido do seu nome. Estas são sequências de comandos da linguagem fonte
definidas após o término da especificação das tabelas de um grupo, como será visto com mais
detalhes em 4.4. Este tipo de especificação na paire de ações de plepalação produz um desvio
para o trecho do programa que define a transformação e, depois de executar os seus comandos,
um desvio de volta pala o próximo comando da. tabela de decisão.

Na opçã.o (b), deve-se coloca.r coma.idos da. linguagem fonte; o ])lé-processador copia-os para
o programa gelado, reconhecendo o último desses comandos ])elo início da próxima parte da
tabela de decisão.

4.3.3 Definição de Conjuntos de Valores (opcional)
Seguindo a técnica do LDTJSe-Ma 881, porém, ao contrário deste, opcionalmente podem ser
especificados conjuntos de valores; as condições da tabela de decisão podem testar a pertinência
de dados a esses conjuntos. Essa parte da tabela é encabeçada pelo comando

%Sets

A especificação de cada conjunto é feita dando-se um nome ao conjunto (com até 32 ca-
racteres, começando poi letra), seguido de um separador " 1" ou "=" e em seguida na mesma
linha uma cadeia que define o conjunto. Seja C'% o nome de um conjunto e Si a cadeia de
símbolos que o define. Assim, esta parte da tabela é especificada da seguinte maneira, onde o
alinhamento vertical é mera questão estética.

%Sets
(.7h l S:
aval S2
0V31 Ss

Vamos apresentar a seguir como as expressões Si são especificadas. Sejam "constante" uma
constante numérica inteira ou real sem sinal ou precedida de "-" ("menos" unário) ou cadeias
de caracteres ("string") e "variável" o nome de uma variável válida na linguagem fonte sendo
gerada.
]l)el,: Uma expressão Si pode ser especificada. da. seguinte forma:
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a) Uma constante ou variável. Neste caso Sf descreve um conjunto unitário.

b) Um símbolo de comparação (<, <=, =, >=, >) seguido de uma constante ou variável.

c) Um intervalo de constantes ou vai'dáveis. Emprega-se a notação de "subrange" em Pascal.

As partes seguintes dessa definição são dadas em ordem decrescente de precedência dos operado-
res. Sejam Si e SJ duas cadeias de símbolos que descrevem conjuntos arbitrários. São expressões
válidas:

d) (Si).

e) A complementação de Si, 'S{.

f) A intersecção de Si e Sj, Si&SJ.

g) A diferença de Si e Sj, Si\Sj.

h) O produto cartesiano de Si e Sj, Si : Sj (Conjunto de n-uplas).

i) A união de Si e Sj, Si;Sj.

Como visto, os operadores utilizados pala complementação, inteiseção, diferença, produto car-
tesiano e união são "'" (til), "&", "\", ":" e ";", respectivamente.

Paga exemplificar, segue a figura cona uma parte da tabela de decisão contendo uma série
de definição de conjuntos.
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%Sets
CVI
CV2
CV3
CV4
CV5
CV6
CV7
CV8
CV9
CV10
CVll
CV12
CV13
Pi

Constante
Variável
1..35
>- -25
< z
'a'..'h'
>1.5 & < 3.14
1;3;7;-45;35;89
>-5 & <-15; 45..79; 99;101;>-200
1..200\101..120
'(1..200\101..120)
'a'..'h':(1..34;38..99)
1..31:(1;3;5;7;8;10;12);1..30:(4;6;9;11); 1
3.14

29:2

4.3.4 Condições

Esta parte especifica as linhas de condição. O comando

%conditions l
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assinala este fato ao pré-processador. Nas linhas seguintes a este comando são especiülcadas as
condições tanto limitadas como estendidas. A paire de descrição da condição é separada das
entradas pelo símbolo " 1 ", numa posição de livre escolha dentro da linha, por parte do usuário,
mas esta posição deve ser a mesma para todas as linhas, e é detelnlinada pela localização do
símbolo correspondente no comando %conditions. Naquele colllando, como visto acima, o
símbolo " I" (chama.do de sepa7'apor) é colocado na posição desejada, fixando a coluna em que
e[e ficará em todas as linhas de condição, separando a pare de descrição da parte de enfiadas
de condição.

As entradas de condição ficam à direita do se])amador " 1" alinhadas à esquema por coluna,
regia por regra, ou seja, todas as entoadas de condição de uma mesma regra devem começam
na mesma coluna. A coluna dais à esquerda de cada enteada de condição da primeira linha
determina o alinhamento vertical das regras da tabela de decisão.

As entra.das de linhas limitadas comportam os símbolos "Y", "N", "-", "$" e "*" e a parte de
descrição, neste caso, admite quaisquer expressões lógicas, podendo incluir funções que ietoinam
este tipo de va.]ol,es. Para linhas deste tipo, o pré-processador gela. comandos "if C'", onde C' é
a. cadeia que está. na. parte de descrição da. lillha«

Se a ]inha é da. foitna estendida, o.pié-processador a.dnlite do lado esquerdo uma variável
ou uma n-upla de variáveis cuja pertinência deve sel testada. a conjuntos determinados ])elas
entradas de condiçã.o. Nelas, sã.o admitidas as forma.s usuais como descritas na seção 3.1 e
nomes de conjuntos definidos na pare de especificação de conjuntos de uma tabela (seção 4.3.3).
Pala [inhas deste tipo, o pré-processador fará a. conversão pala forma limitada antes de iniciar
o processamento da tabela e os comandos "íf" gelados pala avaliação das condições testará
a pertinência das variáveis de condição aos respectivos colljuntos, através de predicados que
representa.m estes conjuntos. Por exemplo, se uma determinada leria requer que uma variável
a; deva pertencer a.o conjunto C'y3 da lista acima, o pré-processador avaliará esta pertinência
com o comando:

if (z >= 1) and (z <= 35)

As entradas de condição estendidas não podem sei variáveis com nomes Y e N, porque seriam
confundidas com a entradas limitadas. Como o autómato consegue verificar as expressões,
normalmente seria possível saber se a pa-ite de descrição de uma linha de condição contém uma
expressão lógica ou não, mas como ele nã.o conhece os tipos das variáveis, fica impossível saber
se uma única variável que está na parte de descrição é "booleana" ou não.

4.3.5 Ações
A execução da tabela produz a execução das ações assinaladas numa única coluna, correspon-
dendo à regra que for selecionável pela transição coiiente. Como o pré-processador verifica
ambigüidades estruturais e não as admite, existe, no máximo, uma regia selecionável para cada
transição. Por outro lado, em lazão de utilizar o método "esquerda para direita", valem as
observações feitas em 2.4.9.

As entradas de ação devem estar alinhadas verticalmente à esquerda com as entradas de
condição da regra correspondente, ou seja, todas as entradas tanto de condição como de ação de
uma mesma lega'a começam numa única coluna. São números que indicam a ordem de execução
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da respectiva. ação dentro da. regra. As ações que nã.o são executadas numa regra, podem ter as
entradas correspondentes em branco, ou com o valor zelo, ou ainda com o símbolo "--"

A especificação da. "else rude" é feita através de uma coluna de enfiadas de ação com uma
coluna vazia de entradas de condição à direita da última regra, ou sqa, trata-se de uma coluna
que estipula uma sequência de ações localizada à direita do corpo da tabela. Neste caso, excepci-
onalmente, o alinhamento vertical da. coluna não é deteiininado pela primeira. linha de condição
e sim pela posição da primeira lillha de ação que tem uma entrada além da última coluna de
condições. Na tabela. que está no exemplo 4.3, a "esse tule" está especificada na coluna à direita
além da última coluna de condições e determina que uma função, no caso, "Esse.Rule(Func)"
seja executada se nenhuma regra for satisfeita. E o caso, no exemplo, de um funcionário com
salário menor que 10.000, avaliação enfie zelo e cinco e com mais que 10 faltas no período.
Esta parte é especificada pelo cabeçalho

%Actions

Colho ocone cona a.s linhas de condiçã.o, ca.da. linha de ação tem as pares de descrição e de
entradas separadas pelos símbolo " 1 " , cuja posição é deteiininada pela coluna. fixada através do
separador no comando %oconditions.

A pare de descrição da linha de ação pode compottai os seguinte comandos:

%exec table Nome.Tabela.Dec
%goto table Nome.TabelaDec
%exec Nome.Transe
Comandos-daJinguagem fonte

(,)
(b)
(.)
(d)

Se a parte de descrição contém unia ação do tipo (a), é produzido um desvio pala a Tabela
de decisão cujo nome foi especificado. Depois de executadas as ações dessa segunda tabela, é
feito um retorno pala a tabela. chamadoia, executando-se a. ação seguinte na regra selecionada.

No caso do tipo (b), a execução é análoga ao caso anterior, exceto que não é feito o retorno
para a tabela chamadora... Na implementaçã.o deste pré-processador, não é permitida que uma
mesma tabela seja chamada por comandos do tipo (a) e (b), ou seja, se ela foi chamada pelo
comando %exec então não poderá sei chamada pelo comando %goto e vice-versa. A primeira
tabela de um grupo de decisão não pode ser chamada pelo comando %exec pois o seu final
determina o encerramento da execução do grupo e não podeis haver retorno. Esta lestiição
pode ser contornada colocando-se inicialmente na base da pillla um indicador para o rótulo do
fim do grupo, o que não é feito pelo pié-processador, ])Olque esta perlllissão impede que possa
ser chamada pelo comando goto.

No caso do tipo (c) é produzido um comando de desvio durante a execução do programa
gelado para o rótulo .Nome.Trens/, que é o nome de uma transformação. Atingido o fim da
transformação, o controle é retornado ao próximo comando da regra.

No caso do tipo (d), o comando da linguagens fonte é copiado no código gerado nos lugares
apropriados para sua execução. Esse coma.ndo pode ser inclusive uma chamada de procedimento
ou, no caso de C, o nome de uma "macio"
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4.3.6 Fim da Tabela
O fim de cada tabela é reconhecido pelo comando

%end table

Qualquer símbolo entre este comando e o final da linha é entendido como simples comentário.
Esta observação é válida para todos os comandos do pié-processador que iniciam ou finalizam
uma tabela. Vale também para os comandos iniciais e anais da especificação de uma trans-
formação que será vista na seção 4.4.

Para exemplificar, suponha o sub-problema, parte de um programa, que consiste em ler
os caracteres de um teclado pa.la o pleenchinlento de campos numéricos inteiros ou reais, de
acordo com o va]ol da valiáve] Tipo que pode a.ssumir um dos valores (-rnteáro, Real). Na
questão, a cadeia S armazena o número que está sendo lido e a posição do elemento comente
no vetou S é apontado pela variável .Azul/. A variável .E7tZrada contém o símbolo comente que
deve ser examinado e .#out;e-Pozzto é uma variável "booleana" que indica se já ocorreu algum
ponto ou vírgula decimais, pala evitei duplicidade deste símbolo dentro de uni número leal.
Podem-nos observar, de in]ediato, (lue o símbolo "-" unário só é aceito ]]o início do campo, o que é
detectado pelo fato da variável .AíuaZ contei o valor 1. No caso de um tipo inesperado, a tabela
executa a "esse tule" que especifica uma ação que contém uma chamada para a transformação
de nome .Erro. Estão definidos três conjuntos de valores P, t/ e C'P, o primeiro com os símbolos
admitidos como ponto decimal, o segundo contendo os algarismos do sistema decimal e o terceiro
como o colnpleniento do plimeilo. Assim, P = {',' ,' .'} e U = {'0'..'9'}. E claro que se esperaria
que os nomes destes conjuntos fossem algo como Ponto e .Ntímero pala melhor qualificar estes
conjuntos de valores, mas como estes nomes seixo repetidos várias vezes numa linha de condição,
temíamos problemas de espaço nas linhas deste texto. Ao tlanspoltai esta tabela do programa
leal para este exemplo, introduzimos algumas modificações de caiáter simpliflcador para facilitar
as explicações. Na tabela, a linha imediata.mente seguinte ao comando %conditions é um
comentário que enumera as regras para fa-cilitar a identificação de cada uma delas, enquanto a
tabela está sendo discutida.

%decision table Leitura
%sets

P = ',';'.'
U = '0'..'9'
CP='(',';'.')

%conditions
% Número da Regra

Tipo = Inteiro
Tipo = Real
Entrada
Atual = l
Houve.Ponto
SJAtuall

%Actions

8632 5 74l
# # ### #Y Y

# Y Y Y Y Y# Y
U U U

Y Y
## + Y N Y Y

P CP
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%exec Vírgula.Ponto
%exec Le.Char
%exec Avança
%exec Inverte.Pto
%exec Erro.Ponto
%exec Erro

%end table

l
1 1 1 2
2 2 2 3

4

2 2 2
3

Além das verificações já citadas pela tabela, vamos enumerar algumas situações importantes
nela especificadas:

l O símbolos "*" que epal'ecem na tabela são empregados como ente'idas de condição a7V"
ímp/feito, pois podemos observar que se o Tipo for /7zZeãro, então obrigatoriamente a
condição 7'Ípo = .Rea/ é falsa e vice-versa. Analogamente, a. condição expressa pela
vaiiáve] booleana House.Po?zZo é obiigatoiiamente falsa se o Tipo for inteiro, como na
regra 2, ou se ainda nenhum calacteie foi lido, o que é detectado pelo valor l na variável
.4tua/, como ocorre nas regras l e 3.

2. Se a .Entrada contém um símbolo "--" (menos unário) e não é a. primeira posição do vedor
S, nenhuma regra é satisfeita e a ação especificada na "else tule" é executada. Caso
contrário, as regras l e 3 batam adequa.demente o símbolo pala os tipos inteiro e real
respectivamente.

3. Se o tipo do campo foi inteiro e -Entrada contém um algarismo, a negra 2 executa as ações
propnas para o caso.

4. Sendo o tipo do campo um real e a -Entrada contém um símbolo admitido como ponto
decimal, existem duas possibilidades: Se ele não ocorreu até o momento, é adequadamente
aceito pela regra 4. Caso contrário, existe um eno de duplicidade de ponto decimal, cujo
tratamento é feito pela. regia 5, invocando a transformação de nome -Erro-.Ponto.

5 A regra 7 é um caso especial. Suponha que o tipo do campo sqa um número real, -Entrada
contém um dígito e que já ocorreu o ponto decimal. Considere também que outras partes
do programa tratam de teclas de movimentação do cursor' dentro do campo- Assim, é
possível que a variável .4tua/ esteja apontando exatamente pala. o elemento de S com o
ponto decimal. Deste modo, o usuário anependendo-se do ponto decimal que foi digitado,
deseja sobrepõ-lo com um número e isto requer que o conteúdo da variável #ouue..Ponto
seja invertido. Isto é feito pela regra 7. Dentro de condições análogas, exceto que a posição
corrente de S não contém um ponto decimal, o símbolo de entrada deve ser normalmente
tratado, o que é feito pela regra 8.

6. Se o tipo do campo é real e a entrada contém um dígito e ainda. não ocorreu o ponto
decimal, a regra 6 executa as ações adequadas para o caso.

As linhas de ação da tabela contêm na pare de descrição chamadas para transformações
Cada uma delas deve especificar comandos da linguagem fonte pala o cumprimento de suas ta-
refas o que não é mostrado aqui. Descievelemos genericamente a função de cada transformação
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l

2

3

4

l/ílryula.P07zto deve transformar os símbolos externos admitidos como ponto decimal em
"." que é a forma usual de representação interna.

Z,e.(Jhar simplesmente aceita o símbolo de entrada na cadeia S.

4t;a7zça produz o avanço do apontador .4Zua/ para a próxima posição do vetou S.
/nt;Crie.PZo inverte o conteúdo da variável .#ouue.gonzo.

5. .Erro.Ponto trata da duplicidade de ponto decimal num campo de número real

6. Erro trata de todas as situações não enumeradas pela tabela de decisão.

4.4 Especificações das 'h'ansformações
Um grupo de decisão para o pré-processador é composto de uma sequência de tabelas de decisão,
que são detectadas pelo seu comando inicial, sendo que a primeira delas determina o início do
próprio grupo Encerrada a parte de tabelas, devem sel especificadas as transformaçoes que
falam referenciadas pe]as linhas de ação e nas seções de plepaiação das tabelas do grupo.
Se não existe referência a nenhuma tlansfoimação, esta pare é simplesmente omitida. Para
finalizar o grupo deve-se colocar o coma.ndo %end transf, independentemente de haver ou não
especiâcação de transformações. Se é o único grupo, ou o último do arquivo, o encerramento da
entrada determina o fechamento do grupo automaticamente, se estiver ausente. Assim, a tarefa
de tradução de uma única tabela dispensa qualquer comando relativo a tratamento de grupo de
decisão

Uma transformação é um sequência de comandos da linguagem fonte que pode ser referen-
ciada pelo seu nome. A sua especificação tem os comandos inicial e final e o corpo central que
é a simples listagem dos seus comandos. O comando inicial é

%)transf Nome.Transe

e o comando final é

%end Nome.Transe

onde em ambos os comandos "Nome.Transf" é o nome da transformação que deve ser um
rótulo válido na linguagem fonte. Assim, o esquema da especificação de uma transformação é o
seguinte:

%'Hansformation Nome.Transe

Comandos-da.Linguagem.Fonte

%end Nome.Transe

Feita a descrição das partes de uma tabela e de uma transformação que são os componentes
de um grupo de decisão, vamos mostrar o esquema geral de um grupo de decisão que é o seguinte:
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%decision table TI
"corpo da tabela Tl"

%end table TI
%decision table T2

"corpo da tabela T2"
%end table T2

%decision table Tn
"corpo da tabela Tn"

%end table Tn
%transformation AI

"corpo da transformação Al"
%end AI
%transformation A2

"corpo da transformação A2"
%end A2

%transformation Am
"corpo da tlansíormação Am"

%endAm
%end transf

4.5 Código Gerado e Comentários
O código gerado para uma tabela de decisão é inserido logo após o fim desta. A execução de
uma ação do tipo %exec. . . que é a chamada de uma tabela ou transformação exige a execução
desta seguida do retorno para a ação seguinte. Pala isso é gerado código para o gerenciamento
correto dos retornos de elementos que podem ser chamados de diversos pontos de uma mesma
tabela ou mesmo de diferentes tabelas de um mesmo gl'upo A estrutura utilizada é uma pilha
que é colocada no programa gerado. Neste caso, deve sei inserido o comando

%var

numa linha do programa fonte, indicando ao pié-processador o local onde deve ser declarada
esta estrutura de dados. E claro que deve sei colocado numa linha da região onde são feitas
as declarações das variáveis do piogiama. Unia alternativa. pala a pilha seria a utilização de
funções e procedimentos para o código produzido para tabelas e tiansfolmações, mas apresenta
a dificuldade de que todas as variáveis devem sei globais o que nem sempre acontece. No caso
da linguagem Pascal poderíamos contornar o problema com piocedinientos encaixados, mas
esta solução não existe em C. No caso da Linguagem fonte ser Pascal, devem sei inseridos os
comandos

%label
%init
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indicando os locais de declaração de rótulos e de inicialização de variáveis relativas à pilha.
O código gerado para a determinação do ponto de retorno é inserido logo após o comando de
finalização do grupo

%end transf

Após um comando %end transformations encerrando un] grupo de decisão, pode-se colocar
outros grupos} mas elementos destes novos gi'upos não podem referenciar elementos de grupos
já finalizados ou a serem futuramente abertos. Como pode ser observado o mesmo comando foi
escrito com as palavras transf e transformations. Isto é aceito pelo pié-processador, além de
outras abreviaturas como segue:

decision
transformations
conditions
actions
execute

prepaiation

dec
transe
cond
act
exec
piep

O pré-processador produz o arquivo com o mesmo nome do arquivo com o programa fonte,
seguido da extensão '.fte', onde ficam as tabelas traduzidas. A listagem do programa fonte com
as indicações dos possíveis erros pode ser impressa ou armazenada num arquivo em disco com
o mesmo nome do arquivo com o programa. fonte, seguido da extensão '.lst'. A escolha é feita
conversacionalmente no início do programa.

O programa foi escrito em Pascal no sistema "Turbo Pascal 5.0". Para o seu funcinamento
os seguinte arquivos são necessários: 'l)edis.eze', 'Tape/a.prc', 'Pascal.reZ' e '0.reZ'

Nas tabelas de decisão, o alinhamento vertical das colunas é essencial e, assim, a tabulação
utilizada pelos editores torna-se relevante, pois um fator de tabulação incorreto produz o desa-
linhamento da entrada. Após a ativação do pré-processador, ele pergunta o valor da tabulação
(2 a 16). No caso de não haver tabulação, o valor é indiferente.

4.6 Um exemplo simples
Para exemplificar, vamos retomar a tabela apresentada na seção 2.4.9, para escolher a próxima
condição pelo método "esquerda para direita". A descrição da primeira linha de condição
naquela tabela é:

Linha Ci é irrelevante

Para o momento, vamos substitui-la por

Linha.Irmleuante (i)

e vamos supor que seja o nome de uma função que retorna verdadeiro ou falso, conforme as
entradas de condição sejam todas irrelevantes ou não. Assim, dentro das especificações do
pré-processador, a tabela poderia sei escrita da seguinte coima:
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%generate Pascal
%decision table Esquerda.para.Direita

%sets
YN rY';'N'

'--';' $';' +"IR
%conditions

LinhaJrrelevante(i)
Cjk,il
cli,il

N
IR
YN

N
IR
IR

N
IR
IR
N
Y
Y

N
YN
YN

N
YN
YN
N
Y
Y

L < Min
L = hein

> Max
%actions

Remove.Linha(i) 1 1

k
Max := J

l
2

3

l
2

3

l
2

l
2 1
3 2N4in := L

%end table

Esta tabela editada num arquivo e submetida ao Decis, produz a seguinte saída
(+ PRE SSADOR DE TABELAS DE DECISÃO - VERSÃO l.l

DEPARTAHERTO OE CIEBCIA DI COHPWACAO - IHE - USP +)

(+ %generate Pascal +)

Xdecision table Esquerda

YE l )Y)i)E}
IR l )-) ; )$) ; 1+)

Xc ondit lona
Lixüa.Irrelevant e(i)
cEk,]]
cti,]]
L < Hin
L : Hin
J > Hax

.pala.Direita

l x
IR IR
YX IR
- Y
- +

IR YB
IR YB

Y 8
Y -

l
YB
YB
B

Y
Y

Xactions
Renovo.Linha(i)
k
Hax := J
}lin := L

Xend lábio +)

= 1

l

2 2
3 3

2 2
3

ESQUERDA.PARA.DIREITA:
if(Linha.]rre].avante(i) ) then

begin
(+ rale l +)

Renove .Linha(i) ;
end

8].SO

bebia
if(((CÜ,lJu)-))or(Ctk,ll=)$

bebi.n
if

)) ) or(C [k , ]]

: }B )) ) then

'+ ))) then

( (C [i ,]] n }Y )) or(Cti , ]]
bebia

(+ Tule 2 +)
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k:Bi;
)lax : nJ ;
llin:aL;

end
el80

If (((Cti,llB) or(CEI,tl=)$)))or(Cli
bebia

It (L<llin) then
bebia

(+ lula 3 +)
k:Bi;
}lax:nJ;
Hi.n:=L;

end

bebia
if (LnHin) thon

bebia
if (J>Hax) then

bebia
(+ Tule 4 +)

Hax:=J;
end;

11=)+ ))) then

end;
end;

end;

end
else

bebia
if((Ctk,lJ=IY))or(Ctk,ll=)1))) then

if((CEI,lJ=JY))or(CEI,ll=lX))) then
bebia

if (L<llin) then

bebia
(+ Tule 5 +)
k : =j. ;

llax:nJ;
Hin:nL;

end
ouse

if (L=llin) then

bebia
if (J>Hax) then

bebia
(+ Tule 6 +)

Hax:uJ;
Hin:=L;

end;

end;
end;

end;



Capítulo 5

O Gerador l-M-E

Este capítulo trata de aspectos relacionados à im])lamentação de uil] geiadol de aplicações. Ele
recebe como elltrada um a.iquivo com especificações segundo o método l-N'l-E e produz como
sa.ída um progia.ma. em linguagem Pesca.l. Está escrito elll Pascal, utilizalldo o sistenaa Turbo
Pesca.i, 5.0.

5.1 Algumas Palavras sobre o Método l-M-E
Embora o presente trabalho pietendessc apenas apresentei o zelador de aplicações l-M-E, es-
barramos na necessidade de escrevem algumas pouquíssimas palavras sobre o método em que ele
se baseia. O método l-M-E teve o seu início com o trabalho de E. R'lalussi que implementou um
gerador de aplicações chamado L.D.T., cujas noções básicas se encontram em ISe-Ma 881. Nele
foram introduzidas algumas modificações por V. W. Setzer, mantendo a sua estrutura geral e
chamando-o de método l-M-E.

Dado um problema genérico, o método supõe que a sua solução é efetivada através de um
processo e sub-processos. O processo e os sub-processos tratam de exatamente um conjunto
de dados, cada um, aquando sobre os seus elementos. Estes conjuntos podem ser compostos
de elementos complexos e não necessariamente de elementos de um conjunto particular de
dados físico. Por exemplo, o conjunto de dados tratado pode ser o nome dos alunos e sua
respectiva nota que, por alguma razão qualquer, estão em arquivos distintos. Assim, o processo
ou sub-processo, que queira tratar das notas dos alunos, manipula um conjunto abstrato de
elementos que são compostos de dados obtidos a partir de dois arquivos físicos. Se tais dados
estivessem num único arquivo físico, ele corresponderia exatamente ao conjunto manipulado pelo
processo ou sub-processo em questão. No exemplo citado, onde um aluno tem a sua respectiva
nota, cada elemento do conjunto manipulado pelo processo ou sub-processo é composto de
um elemento do arquivo de nomes e do correspondente e]emento do arquivo de notas. isto é,
considerando .4 = {.Ni, Ar2, ' ' ', NP} e .B = {ni, n2, - . ., np}, os conjuntos de nomes dos alunos e
de suas respectivas notas, o conjunto de dados manipulado pelo processo ou sub-processo seita
C' = {(.N., ni)}. Se pietendêssemos processar solllente os dados relativos aos alunos aprovados,
o conjunto tratado pelo processo ou sub-processo seria C = {(Ni, ni) : n{ Z 5}.

Suponha o problema anterior do arquivo de nomes de alunos e sua correspondente nota
no arquivo de notas ligeiramente modificado, como segue. Sejam .4 = {.Ni,.N2,. - . ,.AíP} e
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.B = {nllln12}...)mini n21) ?Z22)...)n2m2)'''t?2pl)np2)..-9npmp}, os conjuntos de nome dos

alunos e de notas respectivamente, onde cada aluno .NÍ tem nt{ notas, a saber, nÜ,ni:) . . . ) nimi
Neste caso, o processo que desejasse tratar cada nota com o seu respectivo nome de aluno,
manípularia o conjunto (y, onde cada um de seus elementos é um par composto do nome do
aluno e uma de suas notas. Assim, para obter um elemento a ser tratado seria necessário ler um
nome de a]uno em ,4 e diversas notas do arquivo .B. ]brnlalmente, o processo ou sub-processo
trataria do conjunto

0 n-:), (.N-,n-,),
(N2, n,-), (.N,,n,,),

, (.N- , n-«, ),

,(.N,,n:«,),

(A,«,-),(],«,,),...,(A ,«,«,)}

Cada processo ou sub-processo ma.nipula um conjunto de dados, onde cada elemento tem um
signiâcado pl'óprio de unidade para. o pioblel-na específico e da íoinla como se pretende resolvê-
lo. Pala exemplificam o fato de que o conjunto tratado pol um sub-processo é dependente do
problema. particular e do enfoque atribuído pelo usuário, suponha no problenaa anterior que
a solução encontrada foi tratam o a.]quivo .A de nomes como o conjunto a ser manipulado por
um processo P e que pala cada un] de seus elellaentos uln sub-processo SP trataria as suas
notas no arquivo de notas .B. Isto resolveria o problema que desejasse tratei cada aluno e sua
respectiva média, de notas. Assim, o conjunto abstrato tratado pelo processo seria C = {.aC, .A4;},
onde .ilA seria obtido pela execução de uln sub-processo que trataria do conjunto abstrato
OÍ = {nü,ni2).. )nimi}, para cada aluno .At, l<{ <p.

Existe uma diferença conceitua] entre conjuntos de dados físicos e conjuntos de dados trata-
dos por um processo ou sub-processo. Como estes dois objetos estão presentes nas discussões,
diremos que o conjunto tratado por um processo ou sub-processo P é o conjunto abstraZo de P

5.1.1 Partes ou Etapas
O método l-M-E propõe que o tratamento de um conjunto abstrato de dados por um processo
ou sub-processo seja dividido em três partes, tanibénl chamadas de eía])as.

e Parte de Inicialização: E a paire executada uma única vez pala todo o conjunto abstrato,
antes de iniciar a execução repetitiva das operações sobre cada um de seus elementos. Por
exemplo, no processo que calcula uma função/(cl, c2, ..., c.), onde C' = {ci, c2,. . . , c.} é o
conjunto abstrato, poderíamos ter que inicializar / com algum valor, o que é feito adequa-
damente nesta parte. Vamos denota-la sim])lesinente por etapa ou parte /("initialization
pare") ou ainda de etapa ou parte ?ziciaZ.

Parte Principal: É a pare do processo ou sub-processo que opera sobre cada um dos
elementos do conjunto abstiato, inclusive a sua leitura e demais operações que são feitas.
Denotaraiemos por ela/)a ou parte .A/("maín pari") ou ainda de etapa ou parte príncipe/.

Etapa de Finalização: E a parte do processo que opera sobre o conjunto abstrato como
um todo, de forma análoga à etapa inicial, exceto que a sua execução é efetivada após o
tratamento de todos os elementos do conjunto abstrato. Denotaiemos por etapa ou parte
E("ending pare") ou ainda de etapa ou parte ./i?za/.

e

e
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Para exempli6lcar, su])onça um conjunto a = {ci, c2, . . , c.} de inteiros e desejamos calcular
/ = (Eci) mod n. Como podemos ver, para o processo que resolve o problema, o conjunto
abstrato é exatamente o conjunto C'. A parte de inicialização faria a. atribuição do valor zero
para /. A parte principal incrementada / com o valor de cada elemento do conjunto e a parte
final calculada o módulo de / pelo número de elementos do conjunto.

Como dissemos a etapa principal trata de cada elemento de um conjunto abstrato. Assim,
vemos que toda etapa M de um processo ou sub-processo determina implicitamente um "loop"
Uma das propriedades do método é que os "loops" não são especificados; eles são providenciados
automaticamente pelo gerador l-h'l-E. Como deduzir onde encerrar o "loop"? Isto é determinado
pela estrutura do conjunto abstrato que está sendo tratado IJa 75]. Como será visto mais
adiante, serão especificados critérios que determinaill quais elementos do conjunto abstrato
devem ser tratados e a sua exaustão enceil'a o "loop"

5.1.2 Fases

Cada uma das partes de um processo ou sub-processo é executada numa sequência de três fases

e Seleção: Fase de leitura, que é a. obtenção dos dados a serem processados, tanto de arquivos
físicos como de tabelas e sequências. Esta operação trata de escolller dentro do conjunto
qual o elemento a ser tratado num determinado momento, independentemente de qual o
suporte físico em que está o conjunto. E claro que do ponto de vista da implementação
desta operação, a seleção de um arquivo implica na leitura de um registro num buffer da
memória, enquanto a seleção de uma tabela implica na movimentação do apontador para
um determinado elemento, mas isto fica a calão do gerador. Poi simplicidade, denotaremos
por /ase S("selection"). Dentro da etapa M, esta fase agua sobre os conjuntos de dados
de forma que as fases seguintes batem apenas dos elementos do conjunto abstrato do
processo ou sub-processo.

e Escolha: Nesta fase, o processo ou sub-processo trata de escolher quais operações de
transformação serão executadas sobre os dados selecionados na fase de seleção. Denota-
remos por /ase C'("choice"). Em termos de linguagens de programação, corresponde aos
comandos de seleção "if". Dentro do método esta fase é implementada por tabelas de
decisão.

e Transformação: Fase de execução das operações escolhidas na fase O sobre os dados
selecionados na fase S. Denotaremos por /ase T("trallsfolmations").

Estas divisões são fisicamente separadas e executadas nesta ordem. Assim, a especificação
de um processo ou sub-processo neste método é uma sequência de instruções que obedecem
estritamente à ordem das etapas e das fases. A execução de um processo ou sub-processo requer
a execução das etapas inicial, principal e filial, nesta Ordem, e a execução de cada uma dessas
etapas produz a execução das fases de seleção, escolha e transformação, também nesta ordem.
Algumas destas partes e fases podem estai' ausentes, exceto a parte principal, pois cada processo
ou sub-processo trata de um conjunto abstiato de dados e nesta parte é necessário especificam
o que fazer com cada um de seus elementos. Na etapa M sempre deve estar presente a fase de
seleção que obtém cada un] dos elementos do conjunto abstrato do processo ou sub-processo.
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Dissemos que a etapa principal determina implicitamente um "loop" e que o gerador o
produz automaticamente, junto com um mecanismo para o seu encerramento, que é apurado
pelos critérios especificados para apontar quais elementos compoem o conjunto abstrato a ser
tratado. Estes critérios e informações sobre qual conjunto abstrato o processo está operando são
especificados na fase de seleção. A cada iteração do "loop" automático, um novo elemento do
conjunto abstrato é obtido, satisfazendo as condições especificadas. Dizemos que tal elemento
foi se/ecÍonado.

Um problema é solucionado dentro do método por um processo e sub-processos. Eventu-
almente os sub-processos são desnecessários. O problema envolve um conjunto abstrato que é
tratado pelo processo. Na especificação deste processo pode ser necessário tratar outros con-
juntos abstratos o que deve ser feito por sub-processos, cada. um tratando de exatamente um
conjunto abstrato e, neste caso, a execução do processo produz a execução destes sub-processos.

Clamo o processo e sub-processo têm exatamente a. mesma estrutura, vamos utilizar o termo
sub-processo para deferir-nos geneiicamentet qualquer um deles, a menos que a distinção seja
necessária.

Pelo exposto, a estrutura de um processo ou sub-processo é:

Initialization paio
Selection phase
Choice phase
Transformation

Main paio
Selection phase
Choice phase
Transfoi mation

Ending part
Selection phase
Choice phase
Transformation

phase

phase

phase

Como as tabelas de decisão na sua parte de ações podem invocar um sub-processo, a seleção
pode obter resultados da execução de sub-processos, e transformações e ações de preparação
podem efetuar chamadas de sub-processos que têm todo o poder de especificação do sub-processo
chamador, podemos ter problemas complexos especificados no método l-M-E.

A invocação de um sub-processo, em qualquer das formas citadas, significa que o sub-processo
chamador, que poi definição trata de um conjunto abstrato de dados, tem a necessidade de usei
o resultado do processamento de um outro conjunto e isto é feito através de sub-processos.

A fase de seleção é composta de comandos de seleção; a de escolha. poi tabelas de decisão e
a fase de transformação pela definição das transformações referenciadas nas tabelas de decisão.
Tal definição é a enumeração dos comandos de transformação necessários para efetivar a trans-
formação desqada. Se a eta.pa não possui a fase C, então a fase T é uma simples enumeração
dos comandos de transformação, sem a definição de transformações.

A especificação para o gerador l-M-E, que chamaremos simplesmente de gerador, é exata-
mente como encontrado no esquema, mas todos os comandos destinados a ele são precedidos
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pelo símbolo "%". Isto é feito para distinguir os comandos do gerador com outros que o usuário
pode inserir na própria linguagem Pascal. Tal marcação dos comandos deveu-se ao fato do pro-
jeto ser incremental. Aos poucos fomos introduzindo novos comandos do gerador, até atingirmos
especificações completas sem uma linha em Pascal. Agora seria o momento de inverter a especi-
ficação: os comandos precedidos de "%" seriam simplesmente inseridos no ponto correspondente
do programa gelado.

5.1.3 Sub-processos de Agrupamento
Existem sub-processos anómalos na sua estrutura, no sentido de que eles não possuem a etapa M,
contrariando a regra geral acima mencionada. São chamados de sub-processos de agrupamento
e têm a finalidade de agrupar o conjunto abstrato de um sub-processo, de acordo com o valor
de um campo especificado pelo usuário.

Consideremos um sub-processo SP que trata. de um conjunto abstrato C na sua etapa
principa[ e / o campo dos iegistlos que compõelll o colljunto abstrato pe]o qual o usuário deseja
efetual o a.giupamento. O sub-processo SP trata cada um dos elementos de O e particiona o
conjunto C' em sub-conjuntos

{Cll, C12, . . - ) Cln: }

{C21) C22) . . . ) C2n2 }

{c31 } c32) . . . 9 c3n3 l}

o. = {.,,.:,.,,.,, } Cmn.

de modo que

(1)
(2)
(3)
(4)

UZ::Ci = C',
oin cb = 0,{#.j,
cü' f = cik ' j. 'L 'É j.K $ ni

cf«. . / # ci+i,l ' /, l $ i < m

e

Se cí«. . / < ci+i,i ' /, l $ í < n}, temos uma ordenação dos elementos de C e a condição (4)
especifica o ponto comumente denominado de "quebra"

A cada sub-conjunto Ci da partição de O é executado un] sub-processo de agrupamento
SP' somente com as partes inicial e final. Por exemplo, estas partes poderiam corresponder à
emissão de um título e ao rodapé de cada agrupamento, respectivamente. Cada elemento de Oi
é tratado individualmente pelo sub-processo SP colmo todos os demais elementos de O, mas o
sub-conjunto (Z, como um todo, é inicializado e finalizado pelas etapas inicial e final de SP'. Na
etapa final deste sub-processo de agrupamento SP' podem ser usadas funções de totalização e
contagem automáticas para o sub-conjunto Ci da partição de C, que foi recentemente agrupado:

8 Count: Conta o nomeio de elementos agrupados no sub-conjunto da partição. Na etapa
final do sub-processo de agi'upamento, aparece na filma Court.

e Max: Obtém o valor máximo de um campo / dos elementos do sub-conjunto da partição.
Na etapa final do sub-processo de agrupamento, aparece na forma Max(f).
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e Min: Obtém o valor mínimo de um campo / dos elementos do sub-conjunto da partição.
Na etapa final do sub-processo de agrupamento, aparece na forma Min(f).

e Total: Totaliza o valor de um campo / dos elementos do sub-conjunto da partição. Na
etapa final do sub-processo de agrupamento, aparece na forma Total(f).

e Average: Calcula o valor médio de um campo / dos elementos do sub-conjunto da partição.
Na etapa final do sub-processo de agrupamento, aparece na forma Average(f).

Estas funções são chamadas normalmente de /Mações de agregação e quando utilizadas nas
especificações para o gerador, devem vir precedidas do símbolo "%"

Os agrupamentos podem ser encaixados, de modo a proporcionar partições de sub-conjuntos
que já são uma partição. Para este segundo nível de agrupamento seria especificado um outro
sub-processo de agrupamento. Esta forma de tratar o conjunto abstrato de um sub-processo é
especificada ao gerador através dos comandos de seleção da etapa principal, onde se estipula por
qual campo se fará o agrupamento do conjunto abstrato e qual o sub-processo de agrupamento
que deverá ser executado para cada sub-conjunto da partição.

5.2 Declarações
O gerador precisa produzir a declaração das variáveis utilizadas no processo, para o perfeito
funcionamento do programa resultante em Pascal. No projeto inicial, pretendíamos obter as
informações necessárias para isto de uln Dicionário de Dados da instalação, que seria carregado
pelo usuário através de programas especiais para isso. Como essa não era uma parte essencial
da pesquisa, deixamos esses programas pala uma outra etapa do desenvolvimento. Em seu
lugar introduzimos o dispositivo essencial do gerador para ler as especificações de declarações
e produzir as declara,ções correspondentes em Pascal. Sela bastante simples fazer o gerador
buscar essas especificações no Dicionário de Dados, onde seriam introduzidas por programas
que poderiam utilizei telas e menus, orientando aos usuários as possibilidades de declarações.

As informações sobre a estrutura de dados utilizada devem ser colocadas antes do processo
sendo especificado. Vamos apresentar o código de declarações em Pascal produzido pelo gerador
após a apropriação das informações sobre a estrutura de dados.

Antes de especificar os processos e sub-processos, apresenta-se o comando

%declarations

seguido da lista de variáveis que compõem a estrutura de dados utilizada.
Os identificadores produzidos pelo gerador no programa objeto para o tratamento das es-

truturas declaradas pelo usuário terminam com "-" (grifo). Assim, existe a restrição sobre as
variáveis do usuário para que não terminem com este caractere. O gerador precisa cuidar para
que não ocorram conflitos entre os nomes produzidos. Assim, existem variáveis no código em
Pascal que terminam com um, dois, ou três destes caracteres.

As especiâcações que apresentam as variáveis ao gerador produzem as correspondentes de-
clarações na linguagem Pascal. Poderia imaginar-se que isto se efetivaria, permitindo-se que
fossem feitas diretamente nessa linguagem no início das especificações. O primeiro entrave a
esta alternativa se deve à necessidade de incorporar ao gerador a capacidade de identificar es-
tas estruturas e suas características nessa linguagem, para trabalhar com elas nos comandos



5.2. Declarações 145

especificados no restante do programa. Além disso, pala cada identificador especificado pelo
usuário, pode ser necessário produzir declamação de mais de uma variável. Normalmente para
identificadores do tipo arquivo ou tabela, vários identificadores são gerados, para permitir o
controle das operações que são efetuadas sobre eles.

De um modo geral, para que um gerador tome-se efetivo num grande número de aplicações,
seria necessário escolher um ambiente especí6lco para que fosse possível produzir comandos
adequados para ele, utilizando ferramentas próprias do sistema. Por exemplo, um ambiente
que disponha de mecanismos para manipulação de arquivos indexados permitiria a produção de
comandos para execução de funções fornecidas para a sua manipulação, sem a necessidade de
implementar esta estrutura de dados, que é um trabalho comi)lexo.

5.2.1 Arquivos
A. idéia intuitiva de um arquivo corresponde à de uma. sequência de dados e a ela costumamos
atribuir um nome. Deste modo, nem sempre é natural ao usuário a representaçã.o de arquivos
por descritoies que não são plopria.mente arquivos e sim variáveis que armazenam os seus
atributos e que peilnitem a um mesmo identificador designar, num certo momento, o arquivo
de funcionários de uma empresa e, nutn outro instante, designar o arquivo de medicamentos
consumidos num mês pelo ambulatório da empresa. A contradição ainda é maior, se o nome do
arquivo é "FUNC". Assim, o nome lógico de um arquivo está intimamente relacionado com o
próprio arquivo e não é adequado que ele passe a se] o identificador de um outro conjunto de
dados. Todavia, existem problemas em que é necessária a alteração do arquivo externo associado
a um arquivo lógico durante a execução, o que ainda não é feito pelo gerador, mas que pode ser
implementado, desde que se definam as regras em que esta apelação possa ser efetuada.

Considere o seguinte trecho de declamações na forma como se especifica um arquivo para o
gerador.

%file Notas(Numero:integer;
Nome:stringj30j;
Natal ,Not a2 ,Nota3 ,Nota4 : real )
on 'Alunos.Ent'

Esta especificação produz as seguintes declarações em Pascal, extraído de um programa
produzido pelo gerador.

type
T.NOTAS.=record

NUMERO:i.nteger;
NO1iE:stringt30J;
NOTAM:rea].;
NOTÂ2:-real;
NOTA3:real;
NOTAM:real;
ond; (+ record +)
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var
NOTAS.Buf.:T.ROTAS.;
NC)TAS:silo oí T.NOTAS.;

O gerador produz a declai'ação de um tipo registro pala os elementos do arquivo. Para um
arquivo declarado com o nome .A, o tipo é identificado com T-A., onde T é a própria letra "T". A
variável arquivo recebe o mesmo nome de .4, declarado pelo usuário, como sendo uma sequência
de elementos do tipo T-A.. O "buüer" utilizado para leitura é declarado com o nome A.Buf.,
como um registro do tipo T-A.

Como podemos ver, a variável assim especificada fica vinculada a um arquivo externo fixo.
As especificações do usuário sempre farão deferência ao arquivo pelo nome que ele atribuiu e
diz respeito ao elemento corrente do arquivo, ou psique foi selecionado, ou porque será inserido
um novo registro. Internamente, o gerador substituirá adequadamente a variável arquivo pelo
buüei correspondente. Numa expressão, a sequência .A.(.;, Ollde trata-se do campo C' do arquivo
,4, será substituída poi A.Buf.. C.

Aléns do que aparece acima, sempre que houver a. especificação de un] arquivo, o geiadoi pro-
duz variáveis do tipo enu[neiação. Sejam ] .AI,'42, . . . , HP os arquivos e PI, P2, ' ' ) Pç o processo
e sub-processos presentes no arquivo de enteada.. As seguintes variáveis sã.o declaradas:

Ai A2 ,A, (Closed.,Pi P2 ,Pç

A variável .4i- indica que o arquivo .Ai está fechado se o seu valor é Closed.. Caso contrário,
se .Ai-- vale PJ--, então o arquivo .Ai está aberto e sua abertura oconeu no sub-processo PÍ.
O fato de a constante Closed. terminar com um caractere "." enquanto outras constantes da
enumeração com dois destes símbolos se deve à possibilidade de o usuário especificam um sub-
processo de nome Closed. No início do código, após as declamações, são produzidos os comandos:

,A,.

A;.. := Closed.
assign(Ai,'Nome.Arquivo')

para todo o arquivo .4i, l $ á $ p. JVome..4WU o no comando acima é o nome externo do ar-
quivo. Estes comandos que são executados no início do programa objeto produzem a amarração
definitiva de um nome com o correspondente arquivo físico, evitando que haja alterações nesta
correspondência. Quando o arquivo é aberto o seguinte comando é produzido:

onde PÍ é o sub-processo em que ocorreu a abertura.
A variável .A associada ao arquivo .4 peilnite o controle do seu estado. Sempre que um

arquivo é utilizado num sub-processo, o gerador deve providenciar que ele esteja aberto quando
tal evento ocorrer durante a execução. Assim, no início da etapa de um sub-processo em que
se dá a sua utilização, ele deve ser aberto, caso ainda não o foi. A convenção empregada é a de
que ele deve ser fechado no final da etapa do sub-processo em que foi aberto.

Se um arquivo .4 é utilizado numa etapa qualquer de um sub-processo, devem ser produzidos
os comandos de verificação do seu estado e de sua abertura. Este último deve ser executado no
caso do comando de verificação apurar que tal arquivo está fechado. No final desta etapa, deve
ser gerado o comando que verifica se o arquivo foi aberto no sub-processo corrente. Analoga-
mente, deve ser produzido o comando de fechamento a ser executado em caso afirmativo. Para
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um arquivo identificado pelo usuário com o nome .Molas e utilizado numa certa etapa de um
sub-processo Grada.Notas, pala inserção de novos registros, o gelados produz, no início desta
etapa, o seguinte comando, extraído de uin exemplo de piogiama obtido pelo gerador:

if (NOTAS. .=CLOSED.)then
bogin

{$1-Jraset(NOTAS);Í$1+}
if i.oresult <> O then rovri.te(NOTAS)
o].se soek(NOTAS,íilesize(NOTAS)) ;
NOTAS..:AGRAVA.NOTAS..;

end;

No final da mesma etapa., o seguinte trecho foi produzido pelo gerador, com relação ao
fechamento do arquivo.

if(NOTAS..AGRAVA.NOTAS..) then
begin

c].ose(NOTAS);
NOTAS..:=CLOSED.

end;

No caso de arquivos, que são objetos de comandos de seleção, pressupõe-se que eles estão
fechados, pois cada conjunto abstrato é tratado por um sub-processo e não teima sentido um
mesmo conjunto ser tratado poi dois sub-processos simultalleamente. Estes arquivos são abertos
no início da etapa por comandos de inicialização produzidos pelas especificações de seleção como
será visto mais adiante em 5.3.

A princípio deveria ser anexada à decla.ração uma informação sobre o modo de utilização
dos arquivos, indicando se ele é utilizado como entrada, saída ou para ambas as operações. Ela
serviria para subsidiar o zelador na escolha dos parâmetros correios na produção dos comandos
de abertura. Na maior parte dos casos esta informação poderia, sel obtida a partir das especi-
ficações fornecidas pelo usuário, identificando se existem para um determinado arquivo somente
comandos de grava.ção, ou somente de leitura, ou de ambos os tipos, numa determinada etapa.
O problema ocorre quando existem somente comandos de gravação e se deseja concatenar no-
vos dados a um arquivo já existente. O gerador não teria como distinguir esta forma daquela
em que se deseja regravar o arquivo desde o início. Uma possível solução até razoavelmente
interessante seria entender que sempre que ocorrem somente comandos de inserção e o arquivo
físico já existe, então devemos considerar que o usuário deseja aumentar o arquivo existente.
Caberia ao usuário eliminar o arquivo, antes de ativar o piogiama gerado, se sua intenção for
regravar todo o arquivo de saída. Esta hipótese assumida cona relação aos arquivos não implica
em grandes prejuízos,visto que ele não apagará arquivos existentes. O maior mal causado é
acrescentar novos registros num arquivo, quando se desejava inicia-lo com estes dados. R'las
este mal é reparável, bastanto reexecutar o programa com a mesma entrada e com o arquivo
previamente apagado por ação manual do operador. Implementamos esta estratégia no gerador.
Para implementá-la é necessário produzir comandos que verifiquem se um certo arquivo físico
já existe, como pode sei visto no último exemplo.
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Como podemos observar no exemplo das variáveis produzidas a partir da especificação de um
arquivo, é gerado um tipo registro. No caso mostrado, trata-se de um registro simples em que
todos os campos são elementar'es. A declaração do tipo é feita por um algoritmo recursivo que
possibilita declarar tipos de registros com campos e sub-campos de piofundidadel teoricamente
arbitrária. O seguinte esquema do algoiitmo utilizado efetua esta tarefa.

Algoritmo: Declara.Tipos.
Importação: Registio X a ser declarado.
Saída: Declaração de X.
llllC10P

sejam al, a2, . - . , a. os campos de X.
para cada campo zi de X

se ai é elementar
então produza'xi : Tipo-de.xf;'
senão produza'xi = record'

Declara.Tipo(ai)
produza 'end;'

fim

A primeira cl[amada a.o algoritmo faz a. abertura do tipo principal, co]-r] os seguintes coman
dos

produza'T-X- = record'
Declara.Tipos(X)

Desejando uma saída "indentada" da declaração de um tipo registro, basta utilizar a pro-
fundidade da recursão como um mecanismo pala esta finalidade, ou seja, utilizar um parâmetro
que é incrementado na própria chamada.

5.2.2 Tabelas

Tabelas são relações como no Modelo Relacional de Dados ICo 70j, isto é, são entendidas como
um conjunto de linhas agrupadas em colunas. Cada coluna, aqui denominada de campo, tem
associado a ela um nome, e pode ser uma outra tabela. A cada linha é associado um índice
interno, que pode ser referenciado por meio de um campo implícito de nome Ourrent. Assim, a
i'eferência ao índice é feita como se faz a um campo qualquer. Considere o seguinte trecho de
especificações:

%table Tabelaj0..1001(Símbolo:stringj201 ;
Colisão:integer)

O Gerador produz as seguintes declamações pala o tratamento da tabela

iUm registro pode ser representado como uma árvore em que a raiz contém o nome do registro e, recursiva
mente, cada vértice tem nos seus filhos os seus respectivos campos
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type
T.TABELA.=record

SÍMBOLO:Btringt20J;
COLISÃO:intogor;
end; (+ record +)

var
TABELA :arrayEO..100] of T.TABELA
TABELA.7.:integor;

l

Pala cada tabela Tb, com índices de ni a n2 que são os limites especificados logo após o
nome da tabela (0 e 100, no exemplo), é produzido un] tipo T-Tb., que é um registro. A tabela. é
tratada como um vetor colll elelltentos deste tipo, como podemos obseival no exemplo. Também
para cada tabela é criado um apontador para o elemento corrente. Qualquer referência à tabela
Tb é feita. pelo usuário pelo nome dado à tabela. O gerador substitui estas ocoirêncías pelo ele-
mento comente. O usuário sempre iefeie-se ao elemento coerente da tabela e, consequentemente,
o zelador precisa. gei'al a. indexação do eleillellto coiieto. Uma. ocoilência. da. tabela Tb numa ex-
pressão é substituída. poi Tb [Tb-n.] ilo código objetó, onde Tb.n. é declarado como o apontador
do elemento comente da. tabela Tb, ou seja, é o índice da. tabela. O valor de 71. (7, no exemplo),
sela explicado mais a.diante. Deste Díodo, pala. cada. tabela, são produzida.s três declarações, a
saber; o tipo dos elementos da tabela, o vedor matriz que implenaenta a tabela e a variável que
indexa o vetou.

A princípio, poderíamos adotar, para índice de uma tabela, uma variável com o mesmo
nome da tabela seguido de algum prefixo ou sufixo que as diferenciasse das demais, mas isto
não é suficiente. Como existe a possibilidade de campos serem tabelas, um mesmo nome pode
ser utilizado para uma tabela e para o seu campo que também é uma tabela. Isto produziria
dois índices com o mesmo nome. Várias soluções são possíveis. Uma delas é declarar índices
de tabelas, que não são campos, como variáveis e índices de tabelas, que são campos também
como um campo do mesmo i'egistro. Isto provocaria um código mais extenso no acesso a um
campo de um elemento da tabela. Pala exemplificar, suponha uma tabela Tb que possui um
campo de mesmo nome e que também é uma tabela. e / unia cadeia de caracteres que é utilizada
para índice de tabelas com o nome Tb. Assim, pala indexar um elemento do campo Tb de um
certo elemento da tabela Tb, teríamos que utilizar a sequência de símbolos seguinte

rz, l.rl.rz, lrz, l.rl. .rl

que é custosa. Outra alternativa seria utilizar o apontador TbJ. para. a vetar e Tb.Tb.J. para
o campo, aumentando o tamanho do identificador à medida que a árvore que define o registro
da tabela se aprofunda. A solução a.qui adorada é mais silalples. O apontador de uma tabela
é uma "palavra" formada pelo seu nome, independentemente se é ou não um campo, seguida
do sufixo que é o índice de entrada do símbolo na tabela de identificadores, produzida pelo
gerador, durante a tradução. O nome e o sufixo são separados pelo caractere 'J e a palavra é
também encerrada pelo mesmo caractere. Isto galante a unicidade do apontador de uma tabela.
Dentro desta solução, se tivéssemos adorado a estratégia de utilizar um contador sequencial
para o sufixo, teríamos que guardar esta informação para saber qual o número se relaciona
com o apontador de cada tabela. A opção mencionada tem a vantagem de que tal número
é imediatamente obtido da localização do nome na tabela de identificadores do gerador, mas
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apresenta a desvantagem de produzir uma numeração aparentemente aleatória para o usuário.
Por razões de comodidade vamos nos referir à tabela de identificadores do gerador por T/G.

Qualquer referência à tabela Tb nas especificações se relaciona com o elemento corrente,
apontado pelo indexador da tabela Tb. Deste modo, toda ocorrência do símbolo TÓ numa
expressão é substituída, pelo gerador, por

TbETb.n.]

onde n é o índice de entrada na T/G onde a tabela Tb está armazenada (7, no exemplo).
Como dissemos, o apontador' de uma tabela genérica Tb é visto como um campo automático

de nome "Culient". Assim, ele pode sei obtido e utilizado nas expressões através da sequência
de símbolos Tb.Current. O elemento corrente de unia tabela é automaticamente alterado por
uma comando de seleção sobre uma tabela (vede 5.3) ou atuando diretamente sobre o apontador
através de um comando de transformação (vede 5.5), como veieinos adiante.

)

5.2.3 Telas
O zelador permite a utiliza.çã.o de telas, de modo que eln lura.l do usuário escrever os comandos
pala- a sua construçã.o nos pontos adequados do programa, ele descreve o formato da tela na
paire de dedal'ações e o gei'adoi' produz a partia dessa descrição os comalldos pala a sua exibição
e processamento. Seria desejável que existisse um mecanismo sofisticado de desenho de telas
integrado ao gerador, mias isto não faz paire do projeto. Em lazão disto, as telas são declaradas,
como se declara arquivos e tabelas, não possuindo facilidades pala produção de telas complexas.

A declaração de uma tela é feita especificando os seus campos constantes e variáveis, com
as suas características. No caso de campos constantes, a cadeia declamada aparecerá no vídeo
sempre que a tela for apresentada. O seu atributo é a posição dentro do vídeo que é passada
pela respectiva linha e coluna. O seu tamanho é deduzido da própria cadeia.

Os campos variáveis têm um nome e podem conter valores do tipo cadeia de caracteres
("strings"), inteiro ou real. Outros atributos são a linha e coluna que especificam a sua posição
dentro do vídeo, o tamanho do campo e o número de decimais, se o campo comporta valores do
tipo real. Um campo variável que, ao ser utilizado para entrada de dados, requer obrigatoria-
mente a digitação de pelo menos um calacteie, ou seja, o campo não pode ser "saltado" apenas
pressionando a tecla "Enter", deve iecebei o qualificativo non.empty. Suponha, agora, que

uma certa tela utilizada para entrada de dados contém um campo que informa automaticamente
o número de ordem do registro que está sendo digitado. Desta forma, todos os campos são de
entrada, exceto este que é usado apenas como uma informação ao operador e que é mantido pelo
programa. Na apresentação deste tipo de tela, o gerador precisa produzir um código que não
solicite entrada de dados pala o campo variável, mas que é informativo. Isto é feito através do
qualificativo output que segue a declamação de campos desta espécie. Detectando esta palavra,
o gerador fica sabendo que o referido campo é exclusivamente de saída, inclusive quando a tela
está sendo usada para a entrada de dados, isto é, ele permanece protegido.

Quando uma tela está sendo usada para entrada de dados, estamos admitindo, nesta fase do
trabalho, a tecla "Enter" como de finalização de uln campo. Ou seja, pressionando esta tecla, o
operador deseja informar que a digitação de um campo foi encerrada, embora, enquanto a tela
toda não for completada, ele possa ietoinat a este ca.mpo pata redigitá-lo. Esta mesma ação
no último campo da tela, entelldido como o último na lista de campos na declaração, produz a
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transmissão da tela. Vamos chamar isto de mecalzismo írizJÍa/ de t7'azzs7zzissão dc te/a. Digitando
teclas I' e .l,, pode-se passear pelos campos para correções antes de efetuar a transmissão da tela.
Assim, para o usuário é como se, encerrado uln campo, o seu encerramento apenas produzisse
a passagem para o próximo campo, sem que haja o fenómeno de transmissão do campo, para
seu processamento. O usuário tem a visão de que ícone a transmissão de toda a tela, após o
encerramento de todos os seus campos. A despeito desta im])ressã.o, a implementação da leitura
de uma tela é feita. com transmissões de cada campo e o programa gerencia um possível retorno
a um campo já transmitido.

Outras teclas de transmissão

Se for do interesse do usuário, podem sei definidas como teclas de transmissão de telas, quando
utilizadas para enteada de dados, algumas (ou todas) das teclas de função entre F'/ a F'/0.
Efetuada a transmissão de uma tela, é possível obter a informa.ção de qual tecla foi utilizada para
transmiti-la e utiliza-la em tabelas de decisão futuras. Se o usuário definiu teclas de transmissão

pala uma tela T/, o gerador produz automaticamente um campo de nome 'h'ansmit.Key,
podendo sei referenciado por TI . Transmit-.Key. Este can]po assume un] dos valores /'.r a F'-í0,
que são declarados automaticamente pelo gerador, dependendo de qual das tecla.s declaradas foi
pressionada pe]o operador. Ta] campo só é declarado pelo zelador se na especificação da tela
forem citadas as teclas de transmissão. Caso contrário, este campo não pode ser referenciado
(nem existe no programa objeto) e a única coima de transmissão é o mecanismo trivial. Se existe
a especificação de teclas de transmissão numa tela e durante a sua utiliza.ção pala entrada de
dados, for acionado o mecanismo trivial de transmissão, a ação corresponde a pressionar a
primeira tecla de transmissã.o da lista fornecida pala. este flm. Assim, consultando o campo
Transmáf-/t'ey desta tela, observa-se o valor da primeira tecla de transmissão.

Outra forma de transmissão de uma tela é especificar na T7'a7zsmÍl-/rey a palavra all, in-
formando ao gerador que qualquer tecla transmite a tela. A sua utilidade é para situações em
que se emprega o termo "Pressione uma tecla pala prosseguir". Neste caso, também é definido
o campo Tra7zsm t-/(ey e, portanto, ele pode se] referenciado nesta tela. Como qualquer tecla
transmite a tela, todos os campos variáveis, se houver, será.o considerados como exclusivamente
de saída, mesmo que não tenham o atributo output ou sejam qualificados de non.empty.
Acém disso, não é válida a. especificação da tec]a (]e encerramento (end-key), pois qua]quer
tecla já foi definida como sendo de transmissão, inclusive aquela.s entre F/ a /'/0.

Estas teclas de transmissão de tela têm o objetivo de assinalar o final da entrada de dados
para os campos de uma tela, retornando ao controle do programa.

Para o funcionamento coireto da tec]a de transmissão. são declaradas as constantes F] a
F'/0 num módulo compilado em separado que são usadas no programa objeto para o tratamento
de teclas de transmissão. Se estes símbolos rolem desnecessários para o problema, é possível
utiliza-los como variáveis, a critério do usuário, redefinindo-as na parte de declarações. Assim, o
usuário pode redefinir os identificadores F'/ a /'/0 como sendo, por exemplo, arquivos. Feito isto,
ele não podeis utilizar as teclas redefinidos como teclas de transmissão, embora as demais, não
redefinidos, possam continuar sendo usadas, normalmente. Como, a priori, as declarações podem
ser feitas em qualquer ordem, é possível que o usuário declare uma tecla de transmissão, que,
em declarações seguintes, serão redefinidos, ou vice-versa. Uma. verificação da correia utilização
destas redefinições pode palecei trabalhosa. na. medida em que é necessá.rio armazenar as teclas
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utilizadas e as redefinições ocoiiidas pala que a cada nova declamação sda verificada a ocorrência
de conflito. O procedimento adorado que supera. o problema é inserir automaticamente o símbolo
F'{, l $ i$ 10, na 7'/G, à medida que ele ocorre como uma tecla de transmissão. Isto
feito, qualquer tentativa de declarei uma variável com este nome será vetada por duplicidade.
Analogamente, se tiver ocorrido a redefinição, o símbolo constará da T.rG por açao do usuário
e a inserção automática da constante, correspondente à tecla de transmissão, será impugnado,
também por duplicidade.

Tecla de encerramento de uma tela

Podemos associar uma tela, quando utilizada pala entrada de dados, a. uma sequência de regis-
tios, um para cada tela transmitida, de coima análoga à sequência de elementos de um arquivo.
No caso de arquivos propriamente ditos, o Sn] de dados é assinalado por uma mal'ca de "fim
de ai'quivo", fisicamente detectado, enquanto no caso de uma sequência de telas, o seu final
deve sei necessariamente informa.do pelo operador. Esta operação pode sel realizada utilizando
teclas de transmissão que devem sei comparadas, no ietoino, com o valor estipulado para esta
finalidade, numa tabela de decisão de responsabilidade do usuário. Poi exemplo, suponha que
a tecla /'/ foi declamada pala. t]'a.ns]]aissã.o de tela, co]]] o objetivo estabelecido pelo usuá.rio, de
funcional como encera'cimento do arquivo de telas. Assim, a cada tela transmitida, o usuário
deve especificar unia comparação entre o va]or do campo 'h'ansnlit.]<]ey com F']. Sendo iguais,
o fluxo de execução seria desviado pala a finalização do sub-processo.

E possível, opcionalmente, especificar uma das teclas entre F'/ a F'/0 como o fim da sequência
de telas. A diferença no seu funcionamento em relação à opção anterior, é que automaticamente
a entrada de dados através da respectiva tela é interrompida, sem que haja a transmissão do
registro corrente. Ao detectam a tecla de finalização da sequência de legistlos associados à tela, as
ações tomadas correspondem ao de encerramento de um arquivo por atingir o seu final. A tecla
definida para esta $nalidade é chamada de tecla de encerramento e declarada como End-Key.

Do modo como o gerador implemente as telas, em caso de haver a especificação de teclas
entre r'.í a .F/0 como sendo de transmissão e uma delas sei novamente citada como tecla de
encerramento, o conflito é resolvido em favor da última.

Identificadores produzidos para uma Tela

O gerador produz para cada tela T/ dois procedimentos, um para inicialização de seus cam-
pos variáveis de nome Ini.tialize.TI outro para apresentação da tela no vídeo de nome
DiplayJ].--. A inicialização é invocada no início da execução do piogi'ama e sempre que o
usuário desejar "limpar" a tela. A apresentação da tela é efetuada quando é executada a entrada.
de dados através da tela e todas as vezes que algum coma.ndo naodifica o conteúdo de algum
campo variável da tela.

Para possibilitam a execução das tarefas relativas a uma tela T/, o gerador produz a de-
claração de um tipo de nome T.TI., onde T é a própria leria "T", que é um registro contendo,
como elementos, os seus campos variáveis. Os campos constantes são utilizados somente no
procedimento de apresentaçã.o da tela no vídeo. Além dos campos va-dáveis, se houver a espe-
cificação de teclas de transmissão, é produzido um campo de nome "Transmit-Key", onde fica
armazenada a tecla utilizada na transmissão do iegistro, pala o programa, através da tela. Para
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cada campo variável C' do tipo real ou inteiro, é declamado um campo auxiliar de nome a. do
tipo "string", que é utilizado para armazenar a cadeia da forma como digitado pelo operador
para um eventual retorno ao campo antes da transmissão da tela. O tamanho do campo auxiliar
é o tamanho declarado pala o campo correspondente.

Para cada tela 7'/, é declarada uma variável Tl-n., onde n é o índice de entrada de TI na
T/G. Ela não é acessível ao usuário e tem a finalidade de indicar, na execução do código objeto,
se ocorreu ou não o final da sequência de registios associados a uma tela utilizada para entrada
de dados. Também é produzida uma variável Tl-Buf-, que é um registro do tipo T-Tl-, acima
mencionado, onde ficam armazenados os campos variáveis. Toda deferência a TI numa expressão
é substituída por T].-Buf.

Sempre que uma tela é modificada (l ou todos os seus ca.lupas), o gerador produz um co-
mando de apresentação da tela com os novos valores. Do mesmo modo, se uma tela é empregada
para entrada de dados, ela é apresentada no vídeo quando a ação de seleção é iniciada. Neste
caso, a tela mostra o conteúdo corrente dos seus campos variáveis, a serem alterados durante a
tarefa de digitação de seus novos valor.es. Desejando que a tela esteja "limpa" para a entrada de
novos dados, é necessário que seja especificado o comando de "limpeza" (vede 5.5.4). Estando
na etapa M, tal comando é repetido para cada iteração.

Um fato relativamente sem importância é que, se uma tela está presente no vídeo e, na
execução do código, é iniciada a seleção de dados através da mesma tela, ocorrerá uma nova
apresentação da mesma tela, sem que haja qualquer alteração nos seus campos, provocando
uma sensação dela.gradável ao operador de lentidão e de código redundante. Para contornar
este efeito, sempre que as especificações ao gerador contêm uma tela, é produzida uma variável
que armazena qual das telas está ocupando correntemente o vídeo e serve para controlar se uma
determinada tela deve sei apresentada ou não quando utilizada pala entrada de dados. Assim,
para um arquivo com especificações ao gerador contendo telas TI,T2, - . . ,Tn, é produzida a
seguinte variável:

Current.Screen.:(NIHIL.,Ti ,.. . ,T...)
que é inicializada com o valor NIHIL-, no início da execução do código gerado, e atualizado com
o valor Ti-- sempre que a tela 7: for exibida no vídeo. Tanlbéin deve sei alterado para NIHIL.,
quando outros comandos não relacionados com telas produzirem saída no vídeo, o que ainda
não acontece com os programas produzidos pelo gerador.

A end-key não produz nenhuma variável adiciollal; a sua presença somente determina a
geração de código diferente na ente'ada de dados através da tela. Por definição, ocorrendo a
tecla de encerramento, a tela con'ente não é transmitida e o fim da sequência de regístros é
assinalado, alterando o valor da variável controladora do fim do "arquivo" de telas. A entrada
de dados é feita através da especificação dos comandos de seleção (vede 5.3).

Para a entrada de dados através de uma tela é necessário um procedimento que assume o
controle do teclado de acordo com os atributos do campo que está sendo lido. Isto é feito através
de um módulo compilado em separado e que contém uma rotina que é invocada pelos comandos
produzidos pelo gerador. E exatamente neste módulo que são declaradas as constantes F.l a /'.Za.
Também é declarado um vetou de nome Vector.Screen. que armazena informações sobre quais
são as teclas de transmissão e de encerramento de telas, permitindo a sua imediata detecção,
sem a necessidade de comparar a entrada com cada uma das teclas definidas na tela. O vedor
acima é indexado pelos caracteres #O a #255 e comporta os valores:
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e 1, se o caracteres conespondentes são teclas de transmissão;

e 2, se o caractere correspondente é a tecla de encerramento;

e 0, se as teclas coi'iespondentes não são utilizadas para estas duas finalidades.

Deste modo, para cada caractel'e "c" de enteada, basta verificar a c-ésima posição do vedor,
para detectar as suas propriedades relativas à transmissão e enceii'cimento. Implementado desta
forma, não seria difícil estender a ca.pacidade de se especificar como teclas de transmissão outras
teclas além de F.í a /0.

O exemplo a seguir mostra como é especificada uma tela para o gerador.

%screen Tela (Const 'ENTRADA DE DADOS':1,5;
Const 'Nome:' :4.5;
Const 'Numero:':4,55;
Const 'Notam:':6,5;
Const 'Nota2:':8.5;
Const 'Nota3:':10.5;
Const 'Nota4:':12,5;
Const 'Pressione FI pala encenar':14,1;
Const 'Pressione F2 pala transmitir':15,1;
Var Nome:string,non-empty,4,12,30;
Var Numero:integer,non.enapty,4,63,3;
Var Notal :real,non-enlpty,6,12,3,1;
Var Nota2:real,non.empty,8,12,3,1;
Var Nota3:real,non-empty,lO,12,3,1;
Var Nota4:real,non-empty,12,12,3,1;
Var Msg:string,output,18,5,16;
'l)an smit .K ey: F2,F5 ,F8,F9 ,F10;
End-Key:FI)

Esta especificação produz as seguintes declarações no programa objeto, extraído de um
trecho de um exemplo de programa obtido pelo gerador.

type
T.TELA.=record

NOME:stringE301;
NUMERO:integer;
NUMERO.:stringE3J;
líOTAl:real;
NOTAM.:otríngE31;
NOTA2:real;
NOTA2.:stringE3J;
líOTA3:real;
NOTA3.:stringt3J;
NOTAM:z'eal;
NOTA4.:stringE3J;
HSG:stringt16J;
TRANSHIT.KEY:char;
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end; (+ record 'p)
var
TELA.3.:integor;
TELA.Buí.:T.TELA.;
cuRREXT.SCREEN.: (xinll. . TELA..) ;

No início da, execução do programa objeto, é invocado automaticamente o procedimento
que í'az a inicialização dos campos variáveis da tela e, como vimos, a variável CURRENT-SCREEN.
é inicializada com o valor NIHIL.. No exemplo anterior não são mostrados os procedimentos
relacionados à tela que fazem a sua inicialização e apresentação no vídeo.

5.2.4 Sequências
Como vimos rapidamente em 5.1.2, a fase de seleção dentro da etapa principal produzem os "lo-
ops" através dos comandos de seleção que apiesentalemos em 5.3. Este mecanismo repetitivo
faz com que as especificações da etapa .A/ soam executadas sobre todos os elementos de um
conjunto abstrato. Uma possibilidade para estes comandos é valer o conjunto dos naturais, na
verdade, a sequência dos naturais, pois nominalmente a ordem é relevante. Para implementar esta
possibilidade, o gerador produz declara.ções distintas dependendo da falida como a sequência é
descrita nas especificações. São permitidas sequências de inteiros (negativos ou não) e de carac-
teres. As duas podem ser expressas por uma enumeração de todos os elementos da sequência ou
por um intervalo. As sequências e seus elementos são constantes e somente podem ser utilizados
quando selecionados. Assim, uma deferência à sequência significa uma ieferêncía ao elemento
correntemente selecionado, não necessariamente na etapa corrente. A sua utilização, sem prévia
seleção, acesso o primeiro elemento da sequência, visto que, no início da execução do código
objeto, são inicializadas com o primeiro valor.

A especificação de uma sequência por intervalo é feita usando exatamente a notação de
intervalo em Pascal, consistindo do limite inferior, seguido do limite superior e separados por '..'
Para cada sequência desta espécie é produzida uma variável do mesmo tipo dos seus elementos.
O valor desta variável é incrementado a cada iteiação do "loop", produzido pelo comando de
seleção que atum sobre a sequência.

A especificação de uma sequência S pela enumeração de todos os seus n elementos 8i, s2, . . .,
s., produz um vetar constante de lz células, começando pela de número zero, de tal modo
que o conteúdo da ({ -- 1)-ésima célula de S é si. É declarado ainda um apontador para o
elemento corrente do vetar. Para isto, correspondente à sequência $, temos no programa objeto
a declaração de:

e Um tipo T-S- que é um vetor com n células que admitem valores dos elementos da
sequencia;

B Um vetor constante S do tipo T-S-;

e Um apontador S-n- para o vetar S, onde m é o índice da T/G onde está armazenado o
símbolo S.

Segue um exemplo de especificação de duas sequências com elementos inteiros, a primeira
delas definida por intervalo e a segunda por enumeração completa dos seus elementos.
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%set Naturais = {0..100}
%set Conjunto = {2,4,6,84,20}

A seguir, podemos observar declarações Tela.uvas às duas sequências acima, obtidas de um
trecho de um exemplo de piogranla produzido pelo zelador.

typo
T.CONJUNTO.=arraytO. .4] oí intoger;

const
CONJUNTO:T.CONJUNTO.:(2.4,6, 84 , 20) ;

var
NATURAIS : integer;
CONJUNTO.IO.:integer;

5.2.5 Variáveis de Sub-processos de agrupamento
Nos sub-processos de agrupamento (vede 5.1.3), as funções de agregação disponíveis são Clount,
Max, Min, Total e Average, cona a intelpietação a])lesentada. Com exceção da primeira,
todas as funções devem ser acompanhadas do cama)o sobre o qual se quer computá-la. A função
Count contabiliza o número de iterações do "loop" , que executa. o sub-processo de agrupamento,
ou seja, o número de elementos de um sub-conjunto da partição do conjunto abstrato. Estas
funções ocoliem somente na etapa E de un] sub-processo de agrupamento e assim qué são
detectadas, devem ser armazenadas pala produzirem a declaração de variáveis necessárias ao
atendimento destas funções e à sua atualização.

Os sub-processos de agrupamento podem ocoriei depois de seien] referenciados e, deste
modo, não é possível produzir os comandos de atualização necessários, nos locais em que as
referências oconem, porque ainda desconhecemos quais funções são iequeiidas. Consequente-
mente, a inclusão destes comandos e declarações fica. pata o segundo passo da conversão.

Num mesmo sub-processo podemos encontrar todas as funções de agregação e a mesma
função atuando sobre campos diversos. Por exel-nplo uni problema pode requisitar os valores
máximos de salários e de consignações da folha de pagamento de uma. empresa, sendo que o
agrupa-mento é feito pelo selar. Assim, num nlesnlo sub-processo de agrupamento ocorrem
referências a

%n,ax(Salári.) e %n.ax(Consig).
Para o perfeito funcionamento deste mecanismo, precisamos de variáveis distintas para a

mesma função de agregação. No exemplo acima, uma pala. ainlazenar o valor máximo de
salário e outra para o valor máximo de consignações. Além disso, precisamos de diferentes
variáveis para as mesmas funções em diferentes sub-pi'ocessos de agrupamento. Pois, no caso
do exemplo, é possível que estes dois valores máximos fossem requeridos também agrupados em
departamentos, que englobam os setoies. Assim, só no exemplo particular, precisamos de quatro
variáveis distintas para armazenar os valor.es máximos de Salário e Consignações por Setor e
por Departamento. Também poderíamos desejar obter os valores mínimos destes campos para
os mesmos agrupamentos. Portanto, pala un] sub-processo de agi'upamento SP, declaramos as
seguintes variáveis:
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8 Count.SP., se ocorre as funções Count ou Average

8 Max-SP.Cn., Min.SP.Cn., Total-SP.Cn-, se ocorrem as funções Mlax, Mlin, e Total, res-
pectivamente, onde C é o campo sobre o qual a função está sendo computada e n o índice
da 7'/G onde o símbolo C está armazenado. Este índice é necessário, pois podem ocorrer
dois campos de duas estruturas distintas, com o mesmo nome.

A variável Total-SP.Cn. também é declarada pelo gerador se ocorre a função Average(C) na
etapa final do sub-processo de agrupamento SP

Pelo exposto, a ocorrência da função %Count numa expressão da etapa de finalização de
um sub-processo de agrupamento é substituída por Count.SP.. Analogamente, a ocorrência de
%Max(-E.O), como acima, computando o valor máximo do campo O da estrutura de dados
E é substituída pol Max-SP.Cn., onde n é o índice da T/G onde está o campo C'. O mesmo
ocorre qua.ndo as funções Min e Total são encontradas. De forma semelhante, se a função
%Average(E.O) ocorre numa expressão, ela. é substituída pol (Total-SP.Cn. / Count.SP. ).

A inicialização destas variáveis de a.giupa.llaento e os comandos que as atualizam são produzi-
dos pelo gela-doi num segundo ])osso da convelsã.o. Os primeiros são inseridos na etapa. inicial do
sub-processo de agrupamento e os segundos no ponto elll que ocorre a seleção por agrupamento,
logo após os comandos produzidos ])ala a seleção do ])róxilno elemento do conjunto abstiato e
para verificação do agru])anlento (vede 5.3).

Para que, no segundo passo da. conversão, possa. ser feita a geração dos comandos acima, a
tabela com os elementos do método, mantida pelo gerador, durante a tradução, deve guardar
informações sobre quais funções de agregação são invocadas e sobre quais campos elas atuam,
num sub-processo de agrupamento. Além disso, no arquivo intermediário é assinalado o local
em que devem ser colocados os comandos de atualização das variáveis de agrupamento, junto
com a informação de qual o sub-processo de agrupamento que as iefeiencia.

Os sub-processos de agrupamento têm a sua parte de inicialização executada sempre que
houver uma alteração no valor do campo e também no primeiro elemento do conjunto abstrato.
Para que o funcionamento seja correio, introduzimos duas variáveis de controle do agrupamento
para cada nível. Seja O o campo de agrupamento. As variáveis

C.Pn. e C.An. ,

onde n é o índice da T/G onde está o campo (l; e P e .A são os próprios caracteres 'P' e '.A',
respectivamente. C-Pn. é a sinalizadora do primeiro evento, indicando que deve sei acionada a
etapa de inícialização do sub-processo de agl'upamento em caso afirmativo. C-An. armazena o
valor anterior do campo de agrupamento (7. Seu valor comparado ao valor corrente do campo
indica se devem ou não ser executadas as etapas de Ênalização e inicialização do sub-processo
de agrupamento.

5.2.6 Variáveis simples e auxiliares
A forma como os elementos do método l-M-E são especificados acaba por reduzir drasticamente
o uso de variáveis temporárias por parte do usuário. Normalmente, ele fará referência somente
às estruturas mais complexas, como arquivos e tabelas. As variáveis e "bu#ers" necessários
para a manipulação dessas estruturas serão geradas automaticamente. Nesta tarefa, além dos
identificadores relacionados com essas estruturas, são necessários alguns temporários para o
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controle do programa« Deste modo o gerador produz a declamação dc variáveis auxiliares da
forma 1.- para as do tipo "inteiro" , Ch.- para as do tipo "caractere", R.- se for "real" e S.- para
as cadeias de caracteres ("strings"). Em todos estes casos, o índice n é um número sequencial
que começa com l e é incrementado à medida que novos temporários se tornem necessários.

A despeito da pouca utilizaçã.o de variáveis simples poi parte do usuário, ele pode especificá-
las ao gerador que produzirá a sua declaração normal em Pascal.

5.2.7 Sinónimos

Suponha que se deseja comparar ou processar simulta.neamente dois elementos de um arquivo,
por exemplo, em um aula-7'e/acÍoname7}to ISe 87j. O efeito seria o mesmo se tivéssemos duas
cópias idênticas do a.lquivo e quiséssemos fazer a comparação entre os elementos dos dois arqui-
vos. Dizemos que .A e .B são sinónimos se ambos são nomes de um mesmo conjunto de dados.
Isto possibilita leíeienciar dentro de unia etapa de um sub-processo dois elementos distintos de
um mesmo conjunto (arquivo ou tabela). Da. ronda como utilizamos os conjuntos estruturados' ,
o nome .4 atribuído a um arquivo ]efeiencia un] de seus elementos. Se quisermos referenciar
simultaneamente uni outro iegistio deste nlesllao arquivo, basta utilizar uni sinónimo de .4 que
fará referência a um outro elemento do nlesino arquivo. O efeito obtido é o mesmo que íma.ginai
a existência de várias cópias de un] mesmo conjunto estruturado com nomes distintos. Para
arquivos, os sinónimos são especificados na plópiia dec]alação, co]ocando-se em lugar de apenas
um nome, uma lista deles. Na especiâcaçã.o

9 âle .A-,Á,, . . . , .'l. (. . . )

o gerador assume que os nomes que estão na lista são sinónimos. Para isto, é produzida uma
declaração de variáveis como visto na parte que tratava de um único arquivo, feito em 5.2.1,
somente para o identificador .Ai. Os demais são incluídos na lista de declaração da variável
descritora do arquivo e do "buíTei" de aimazenal-Bento e da enumeração com os nomes dos
sub-processos.

Para variáveis do tipo tabela, a declaração de sinónimos pode ser feita de modo análogo ao
descrito para arquivos, utilizando uma lista de nomes. Neste caso, o gerador produz uma única
tabela como no caso de um único nome (vede 5.2.2), atribuindo-lhe a identidade do primeiro da
lista. Além disso, é produzida a declaração de uma lista de apontadores para a tabela.

Para as sequências definidas por intervalo, o sinónimos produzem a declaração de uma lista
de variáveis do tipo dos elementos da sequência. Se a sequência é definida pela enumeração de
seus e]ementos, então é produzida uma lista de apontadores para o vedor que armazena os seus
elementos. O vedor constante é produzido somente para o primeiro nome da lista. Também
neste caso, os sinónimos são introduzidos pela lista de nomes na declaração.

Outra forma alternativa para especificação de sinónimos é mostrada a seguir:

%synonynl .Ái, '42, ,Á. - A

que apresenta os nomes da lista como os sinõllimos de .4, previamente declarado

2Usaremos o termo conjuntos estruturados para referir-nos a sequência de dados como aquivos e tabelas
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5.3 Comandos de Seleção
Como vimos, as especificações no método l-N4-E dividem cada sub-processo em três partes
fisicamente separadas e cada uma delas cumpre o seu pa])el eln três fases também fisicamente
separadas: seleção, escolha e transformação. A fase de escolha é implementada. pelas tabelas de
decisâ.o, as transformações por comandos de tlansforlnação e a seleçã.o por comandos de seleção
que passaremos a tratar.

O comando de seleção obtém os dados de uma estiutui'a de dados para o seu processamento.
Estando na etapa .A/, determina o início de un] "loop" que nata de cada um dos elementos
do conjunto abstrato associado ao sub-processo. Os comandos de seleção desta etapa servem
para entregar ao sub-processo o próximo elemento do conjunto abstlato. Na verdade, são os
comandos de seleção que definem, através de suas propriedades, o conjunto abstrato a ser tratado
pelo sub-processo. Descreveremos o calhando de seleção para a etapa .A/. Nas demais etapas, a
descrição é a mesma, exceto que o gerador não produz códigos que executam "loops". A forma
geral de um comando de seleção é a seguinte.

%select (m) -E- whe« S- wl.én O:,
ll;2 where S2 wllen Z)2,

E. where S. when .D.
grouping by .Ai exec subprocess SPi

.A2 exec subprocess SP2

'4P exec subprocess SPP

Ei, .E2, . . . ,.E. são identificadores de variáveis, telas, tabelas ou arquivos cujos elementos
devem ser selecionados3 chamaremos de bens do comazzdo de se/eção. Esses itens são a única
parte obrigatória do comando. Chamaremos

Si,S2, . . . ,Sn de c07zdições de se/eçâo

/)i,.D2,. . . ,.D. de c07}dições de acesso

.4i,,42,...,.4P de bens de agrupamento e
SPi, SPa, . . . , SPP de suZ,-p?'acessos de agrupame7zto

Na fórmula geral acima, (?n) é uma expressão opcional do tipo inteiro que especifica um
limite superior para o número de iterações do comando de seleçã.o. Chamaremos esta expressão
de /ám le de {ferações. Se consideialmos uma etapa .ll/, com um só comando de seleção, atuando
sobre um arquivo de nomes de alunos .4 = {./\ri, .N2) . . ., .ATP}' num processo que deseja trata-los, o
conjunto abstrato associado será C = .A se as condições de seleção e acesso e o limite de itelações
não foram especificados. Se o limite in foi es])ecificado, mantidas as demais condições, teríamos

3A seleção corresponde à tradicional "leitura" nas linguagens algorítmicas o que, segundo V. W. Setzer, está
errado pois o computador não "lê" ; só o ser humano "lê"
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C' = {.Ni : { $ m} como o conjunto abstrato. Desta. forma, a expressão que fornece o limite
de iterações é um mecanismo de encerramento do "loop" determinado pelo comando de seleção
da etapa principal. Enl outras situações, o seu encerramento pode sei provocado pela exaustão
dos elementos selecionáveis do conjunto abstrato, sem que o número máximo estipulado pelo
limite de iterações seja atingido e esta será a única coima, se o limite não for especificado. Na
verdade, o conjunto abstrato é um ente ima.Binário e os comandos devem aduar sobre os objetos
declarados pelo usuário, utilizando as especificações dos comandos de seleção, na tentativa de
construir estes conjuntos abstratos. Assim, os mecanismos de encerramento de "loops", que
teoricamente verificam se todos os elementos do conjunto abstrato já foram tratados, devem ser
traduzidos em termos de operações sobre os conjuntos definidos pelo usuário. Eventualmente,
o conjunto abstrato coincide com algum conjunto físico.

5.3.1 Itens do Comando de Seleção
P

Cada item do coma.ndo de seleção contribui cona um de seus elementos na formação do conjunto
abstrato C. Se lz = 1, a é um subconjunto de -E]. O fato de ser ou não propriamente contido
de])ende da. presença e atuaçã.o da condição de seleção associada ao item -Ei. No caso de n > 1,
o conjunto abstiato detelnlinado pelo comando de seleção é ullla t-upla, ({ 5; n), onde cada
componenente é obtido de ítel)s distintos. Noilnalnaente, C = {ei, e2, . . . ,e. : ei C .Ei}, mas,

dependendo da condição de acesso e de sua interpretação no plobleina específico, podemos tei
f < n, como no exemplo da seção 5.3.3.

5.3.2 Condição de Seleção
A condição de seleção especifica uma condição que os elementos selecionados devem satisfazer,
ou seja, uma das propriedades dos elementos dos conjunto abstrato é satisfazer ao predicado
contido na condição de seleção. Deste modo, se (.7 é o conjunto abstrato e p o predicado
especificado na condição de seleção, então para todo c € C,p(c) = verdadeiro. O gerador
implemente esta especificação através de comandos de leitura do arquivo e de um comando que
verifica se o registro lido satisfaz a condição, de tal sorte que o colllando de seleção entrega
ao processamento da etapa M, somente os iegistros válidos. Procedimento análogo produz o
resultado desejado sobre uma tabela. Assim, se o coma.ndo de seleção opera sobre um arquivo
.4 e a condição de seleção é:

..4.F' =1 X'
então são selecionados somente os registios de 4, cujo campo F contém o valor 'X'. A im-
plementação da condição de seleção funciona de forma a descartar todos os registros que não
satisfazem às propriedades por ela estipuladas, passando a analisei o próximo registro. Como
podemos ver, não é possível saber, a priori, quais iegistros compõem o conjunto abstrato; assim,
o gerador produz comandos que analisam exa.ustivamente cada um dos possíveis elementos, de
modo a transferir pala o processamento da etapa principal somente aqueles que são selecionáveis.
Este trabalho é produzido pelo gerador; ao usual.io fica a impressão de uma "caixa plena" que
calcula o conjunto abstrato a ser tratado pelo sub-processo.

No código objeto, o comando de seleção produz um rótulo que determina o ponto inicial
do "loop" que chamaremos de base do /oop. Cada item de seleção determina um rótulo no
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programa que vamos designar de rótulo do úem. Os rótulos tem a forma SP.S-n., onde SP é o
nome do sub-processo que contém o comando, S é a própria letra "S" e n é um número inteiro
que começa com l e é incrementado à medida que novos itens de seleção e novos comandos
aparecem no sub-processo. A base do loop e o rótulo do primeiro item são os mesmos, desde
que não haja limite de iterações.

Detalhando a implementação da condição de seleção, a expressão lógica especifica.da é testada
após a leitura de um elemento. Caso ela sqa verdadeira, o fluxo de execução continua na
sequência dos comandos. Caso contrário, é produzido um desvio para o rótulo do respectivo
item

5.3.3 Condição de Acesso
A condição de acesso é uma condição que determina se um certo item deve ou não ser selecionado.
Na fórmula geral, se a condição .Di não é satisfeita, o item .Ei correspondente não é selecionado
na itelação comente. Caso contrário deve ser selecionado.

A condição de seleção é um predicado que agua sobre os campos do item selecionado, para
infonnar quais elementos do conjunto devem ser selecionados. Diíeiente desta, a condição
de a.cesso é um predicado lógico que normalmente nã.o atum sobre os campos do item a ser
selecionado, pois ela estabelece em que condições uma estrutura deve ser selecionada. Se tal
p)educado atum sobre a variável que é o próprio item de seleção, deve-se ter um cuidado especial
na primeira iteraçao, pois ela não está definida antes desta e o resultado da avaliação da condição
de acesso é que orienta a seleção. De qualquer forma, quando utilizada atuando sobre campos
do próprio item, permite que a sua. seleção estqa condicionada ao valor do registro anterior.

Para vermos como esta especi$ca.ção altera a formação do conjunto abstrato de um subpro-
cesso, vamos supor um exemplo. Considere um ai'quivo de alunos .A = {al, a2, . . . , an}, contendo
entre outras informações o nome, um campo b que admite valores uln e zero, dependendo se
ele é bolsista ou não e um índice numérico lz que é o índice de entrada para uma tabela de
mensalidades. Existem duas tabelas de mensalidades X e y, cujo campo Valor é o que deve
ser cobrado do aluno da seguinte forma: Se ele é bolsita, o valor é obtido da n-ésima linha da
tabela X, caso contrário, da n-ésima linha da tabela y. Uln processo que trata de imprimir os
recibos de pagamento de todos os alunos trata do conjunto abstrato

O = {(ai,si) : .i = se bi l então X.. ;e«h y..},
onde bí = af - b e ní = ai ' n.

Neste exemplo particular, o comando de seleção que pioduziría o conjunto abstrato correio
seria

%select .,4,
Xwllere Current = .4.n when ,4 b= 1,
Y where Current = .4 . n when .4 - b = 0

5.3.4 Encerramento da Etapa Principal
Um comando de seleção produz um "loop" na parte M, cuja extensão começa fisicamente na base
do ]oop. O encerramento da execução do loop que caracteriza. a exaustão do conjunto abstrato,
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ou eventualmente, paire dele, no caso de sei expresso poi encaixanlento de comandos de seleçâo,
precisa ser traduzido em termos de comandos sobre as variáveis. Assim, estabelecemos a seguir
os critérios de encenamento da execução dos loops, após un] certo número de iterações:

1. 0 limite de iterações foi especificado no comando de seleção e já foi selecionado aquele
número de elementos.

2. nenhum item foi selecionado no comando de seleção na última iteração.

O primeiro critério de encerramento é óbvio, pois o número limite de iterações já foi atingido.
O segundo critério é adorado pala enceiranlento, pois se nenhum item é selecionado no comando
de seleção, um hipotético não encerramento provocaria, teoricamente, a execução dos coma.ndos
especificados sobre o ]nesmo elemento do conjunto abstrato selecionado na iteração anterior. O
enceiiamento por este critério indica que cada item especificado já teve todos os seus elementos
selecionados ou a. condição de acesso cones])ondente tem valor ./'a/se.

Como normalmente um comando de seleçã.o contém um único item, a colldição de acesso pode
ser utilizada, não somente como condição de leitura do item, mas também como de encerramento
do loop.

5.3.5 Código para Comando de Seleção
Para implementar este comando com toda a sua generalidade, é preciso declamar um temporário
In. que inicia cada iteração com o valor zero, que é alterado para 1, se qualquer item for
selecionado. No final do comando de seleção é possível verificar se houve a seleção de algum
novo elemento ou se deve sei encerrado o loop coliespondente. Vamos chamar esta vai sável de
controladora do !oop.

A variável controladora do loop é sempre alterada, quando ocorre a obtenção, com sucesso, de
um item. Como vimos, ela é necessária para verificar o encerramento do loop determinado pelo
comando de seleção, visto que um dos critérios de encerramento é a não seleção de nenhum de
seus itens. Assim, ao final do sub-processo de seleção, precisamos ter armazenado a informação
de que algum item foi selecionado. A variável controladoia conterá o valor l em caso afirmativo.
e zero em caso contrário. Sendo esta variável utilizada em função do comando de seleção poder
conter vários itens, ela torna-se desnecessária se um único item está presente, mas como isto
alteraria a estrutura do código gerado, implicando em ter que adiar a geração dos comandos
e manter um armazenamento de informações em maior quantidade, o mesmo tratamento é
adorado, independentemente do número de itens presentes num comando de seleção. Assim, ele
produz, inicialmente, o rótulo indicando a base do loop e a inicialização da variável controladora
com zero. Na parte final do comando de seleção, após selim gelados os comandos para todos
os itens, é produzido o comando que chamaremos de calhando de congro/e do /oop.

Estamos tratando essencialmente do comando de seleção na etapa ./l/. Se esse comando
estiver nas etapas de inicíalização ou finalização, os a.spectos relacionados com o loop não devem
ser considerados. Portanto, não são produzidos a variável controladola e os comandos de sua
inicialização e nem o comando de avaliação do seu valor, para desvio de encerramento do loop.
O rótulo da base do loop é produzido, pois corresponde ao rótulo do primeiro item do comando
de se]eção, em razão de, neste caso, não existir a especificação do limite de iterações.

Pala cada item do comando de seleção, são produzidos, além do rótulo do item:
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e Comandos de Inicialização: São os relativos à estiutuia que está sendo selecionada e não
somente ao registro que deve sei obtido. Um exemplo de comando de inícialização é a
abertura de arquivos e a preparação do apontador de tabelas.

e Comandos de Leitura: São os relativos à obtenção do próximo elemento, incluindo a
verificação das condições de seleção e acesso e da. atualização da variável controladora do

Como os comandos de leitura iefeiem-se a cada novo dado da sequência de dados que
compõem a estrutura que está sendo selecionada, eles devem estai após a base do loop. Ao
contrário, como os comandos de inicialização devem ser executados antes da seleção do primeiro
elemento e dizem despeito à estrutura como um todo, eles devem estai antes da base do loop,
considerando que a ordem de execução dos colha.ndos segue a sequência em que eles são espe-
cificados. Assim, somente podemos inicial a gra't'ação dos comandos de leitura. do i-ésimo item
a.pós encerrada a gravação dos coma.ndos de inicializaçâo de todos os itens. Como o número de
itens num comando de seleção pode scr aibitlaiianlente grande, é prudente produzir os coman-
dos de leitura. de u]]] ítein assim (]ue eles são detectados pelo gela.dor. Pala isto, precisamos de
uin arquivo tempoiáiio para. os conaandos de leitura ou senã.o armazena-los na memória até o
final do co)bando de seleção, pala que antes possamos gravar todas as inicializações. O arquivo
cona o c(5digo gelado é organizado de folllla que as especificações ao gerador são mantidas como
comentário seguidas do código correspondente em Pascal. Assim, até mesmo os comandos de
inicialização precisam esperar o encerramento do comando de seleção antes da sua gravação
e passamos a ter a necessidade de dois arquivos temporários ou duas áreas de memória que
anllazenam os comandos de inicializaçâo e de leitura, respectivamente, duma.nte o período em
que o gerador analisa um comando de seleção. Em razão da lentidão que caracteriza o naanuseio
de arquivos temporários, preferimos armazenam em duas áreas de memória no "heap" , através
de funções que simulam a gravação de texto em arquivos em disco.

Suponha um comando de seleção com itens .Ei,-E2, . . . ,.En, que produzem comandos de

inicialização {1, {2, . . . ,{n, comandos de leitura /1, /2, . . . , /t., com rótulos de itens rl, 7'2) . . . ,r. e

a base do loop b. Teríamos o seguinte esquema do arquivo com o código objeto, lembrando que
ri é o mesmo que b, se não existe a expressão que estabelece o limite de iterações:

looP

('k especificação da seleção dos itens .Ei, .E2, . . . , E.
"mo come«bário *)

Comando de inicialização da variável
r.ln+ arl..rn .lo ;+nrnrÂna

tl

b: Comando de inicialização da va.fiável
contioladoia do loop

Cloma.ndo de verificação da variável
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contador.a de ideia.cões

Comando de atualização da variável
contadora de iterações

1 1

l2

rl:
r2

I''n,

Comando de controle do loop
n

Se existe a expressão m que especifica o limite de iterações, então uma val'lavei auxiliar do
tipo inteiro, que chamamos, no esquema acima, de uariáz;e/ contadora de gerações, é inicializada
também com zero, al)tes de todos os comandos de inicialização que antecedem a base do loop.
Imediatamente após a base do ]oop b, a variável contro]adora do ]oop é inicializada com zero.
Segue a isto o comando de comparação da va.fiável contadora de iterações com a expressão m
e um desvio pala o iótu]o de encel'ia.mento do ]oop (vede 5.3.12) a ser executado se o núnieio
desejado de iterações já foi cumprido que, no esquema a.ntelior, são chamados de comando de
verificação da variável contadora de itérações. Ele implemellta o mecanismo de encerramento
do loop pelo número de iteiações. Depois deste comando de verificação, é produzido o comando
que atua]iza a variável contadora de iterações, que simplesmente a incrementa.

O mecanismo de encerramento do loop pelo fato de nenhum item ser selecionado na iteração
corrente é implementado pelo que chamamos, no esquema, de comando de controle do loop que
consiste numa ava]iação sobre a variáve] contio]adora do ]oop e de um desvio para um rótulo
adequado, como veremos adiante na seção 5.3.12.

De um modo geral, a seleção de um item, sqa um arquivo ou tabela, tem quase sempre as
mesmas especifica.ções. Não importa ao usuário se a estrutura de dados que está sendo tratada
reside no disco ou na memória. O gerador, através de informações passadas nas declarações, deve
produzir comandos adequados para a sua leitul'a. Agora, váRIos descrever os códigos gelados
para a seleção de cada item.

5.3.6 Código para Seleção de Arquivos
Vamos considerar um arquivo .A como um item a ser selecionado no comando de seleção. Sejam
O a condição de seleção, .D a condição de acesso, SP o sub-processo e n o número de ordem do
rótulo do item e /p- a variável controladora do loop. O seguinte código é produzido em Pascal,
correspondendo aos comandos de leitura.

SP.S.n if (not eof (A)) and (D) then

begin
Le.um.registro-de A em A.Buf.;
if not C then goto SP.S.n.;
lp- : =1 ;

end;

(1)

(2)
(3)

O comando "Le.um-registro-de" depende de se o a.lquivo .A é do tipo texto ou estruturado
Se do segundo tipo, ele coiles])onde a
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read(A,A.Buf-);

Pala arquivos do tipo texto, o comando deve especificar os campos na ordem em que foram
declarados. Assim, se .4 tem campos Oi) On . ' ., On, O coma-ndo comi'es!)onde a

readln(A ,A.Buf- Ci ,A-Buf..C2 , . . . , A-Buf-.C.) ;

Estes sã.o os comandos de leitura pala o ítein ,4, que é un] arquivo. Eles são colocados após
o rótulo do item. Existem ainda os comandos de abertura do arquivo ("reset(A)") que são
colocados antes da base do loop e que chamamos, genericamente, de comandos de inicialização.

Se as condições de acesso e seleção (ou uma. delas) estão ausentes, os comandos de leitura
ficam ligeiramente modificados: A linha assinalada com (2) do esquema acima desaparece e a
linha (1) perde o trecho "and (Z))". Se a. etapa não é a principal, a linha (3) não é produzida.

5.3.7 Código para Seleção de Tabelas
Agora, vamos supor que o ítena do comando de scleção é unia tabela T. Sejam { e / os limites
inferior e superior pala o índice de 7', O a colldição de seleçã.o, -D a. condição de acesso, SP.S-n.
o rótulo do item, lp- a variável contioladoia. do loop e q o índice da tabela de identificadores
do gerador, onde está a tabela. T. O seguinte código é produzido para os comandos de leitura.

SP.S.n if (T-q-< s2) and (D) then
begin

T-q- := T-q- + l;
if not C then goto SP-S-.n.;
lp- : =1 ;

end;

No comando acima, s2 = /. O comando de seleção para uma tabela permite especificar o
intervalo de índices sobre o qual se quer fazer a seleção, da seguinte forma:

%select

T starting-at si to s2 where C' wllen .D,

Nesta especificação, s2 é o limite superior da parte da tabela a. ser selecionada. Esta forma de
seleção é conveniente, pois, normalmente, as tabelas são declaradas com rama.nho superior ao
necessário, de modo que, a partir de um certo índice, os seus elementos não sã.o significativos e
não devem ser selecionados. O comando de inicialização é:

T-q- := si - l;

Se cláusula starting-at está ausente, si vale {.
Quanto à presença de cláusulas e à etapa em que o coma.ndo aparece, aplicam-se as mesmas

observações feitas para arquivos.
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A tabela admite também a seleção indexada, ou seja, em lugar de percorrer seqüencialmente
os seus elementos, é passado no comando de seleção o índice do elemento que se deseja selecionar.
Na verdade, devido à visão relacional das tabelas, e lembrando que existe uma coluna virtual
de nome Current ela coiiesponde a uma condição de seleção, pois deseja-se selecionar somente
o elemento cujo campo "Cunent" da tabela tem um valor deteilninado. Como esta coluna é
acessível em expressões utilizando a sequência de símbolos T.Ourre7zt, para a tabela T isto pode
ser feito especificando

%select

T wllere T.C'urro?tt = s

onde s é a expressão que detelnlina o índice do elemento da tabela que se deseja selecionar.
Embala o efeito do comando seja exatalllente o pretendido, a. forma. como a condição de seleção é
implementada, produz um código extremamente ineficiente, já que, poi esta cláusula, o gerador'
produz comandos de leitura que vairelnseqiiencialmente a tabela até encontrar um elemento que
satisfaça a condição de seleção. Para contornam esta dificulda.de, a cláusula pode sei especificada
da forma seguinte;

where C'urrenZ = s

que encontrada pelo gerador, produz código de acesso direto. Quando a palavra (7urrent é
encontrada, logo após o where, o zelador entende que deve produzir uma busca direta ao
elemento cujo índice tem o valor calculado pela expressão s. E claro que se isto melhora um dos
lados da questão, afeta outl'a, embala sem consequências. Normalmente, a condição de seleção é
um predicado lógico arbitrário, podendo contei conectivos "and" e "or". Utilizando esta sintaxe
especial, diminuímos a expressividade da condição de seleção, mas isto não é um prejuízo, pois
não tem sentido prático unia condição mais complexa, uma vez que só temos um único registro
que satisfaz à restrição imposta por ela. Para este caso, o gerador produz os comidos de leitura,
sem o comando de inicialização.

SP.S.n if (D) then
begin

T-q-:= s;
lp-:=l

end;
)

5.3.8 Código para Seleção de Sequências
Como vimos, uma sequência é um conjunto ordenado de inteiros ou caracteres. Podem ser
declarados pelo usuário, através de enumeração de todos os seus elementos ou de um único
intervalo. As operações sobre a sequência, por parte do usuário, são independentes da forma
como elas foram apresentadas, mas os comandos produzidos para os dois casos são distintos. A
seleção de um item S, deste tipo, declamado por um íntelvarlo {../, produz o seguinte comando
Hp ;n;r;aj;un r;..'Y"
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e os seguintes comandos de ]eituia

SP.S.n if (S < f) and (D) then

begin
s := s + l;
if not C then goto SP.S.n.;
lp- : =1 ;

end;

onde SP é o nome do sub-processo comente, O a condição de seleção, -D a condição de acesso
e lp- a variável controladora do loop. Se a sequência foi definida através de enumeração de seus
elementos, s = {sl,s2, . - . ) sl}, então o seguinte comando é produzido para a inicialização

onde q é o índice do elemento da T/(7 que alnlazena o símbolo S. Os comandos de leitura
produzidos são exatamente os mesmos que aqueles que o gerador produz pala tabelas. As
diferenças ficam poi conta. do vetou' que, neste caso, é unia collstante e do seu limite superior
que é obtido pelo gerador, a partir do número de seus elementos.

s-q. 0;

SP.S.n. if (S-q- < 1) and (D) then
begin

s-q- := s-q- + l;
if not C then goto SP-S.n.;
lp-:=l

end;
)

5.3.9 Código para Seleção de Telas
Quando estávamos tratando de declaração de variáveis, discutimos o uso de teclas de transmissão
de telas (vede 5.2.3), que são teclas através das quais é sinalizado o fim da digitação dos campos
associados a uma tela. Precisamos estabelecem qual o mecanismo de finalização de entrada de
um campo, além das rápidas linhas já passadas sobre o assunto.

Teclas de '.hansmissão de Campo

Vamos adotar um sistema de transmissão de campo implícito, cujo funcionamento não pode ser
alterado pelo usuário. Teoricamente, seriam possíveis diversos mecanismos, como por exemplo,
o campo seria automaticamente transmitido quando ele tivesse todos os seus caracteres pre-
enchidos. Vamos enumerar as três teclas de transmissão de campo, admitidas para a seleção
através de telas, a primeira delas, incondicional e as outras duas condiciona.das ao número de
ordem do campo dentro da definição da tela. Seja uma. tela T com callapos variáveis editáveis
Oi, O2, . . . , (.7.. As seguintes teclas são de transmissão de um campo Oi, que está sendo corren-
temente digitado:

8 "Enter". Transmite o ca.mpo Oi e assinala que o próximo a ser editado é Cí+i, se á < n.
Caso conta'ária, transmite o campo e também a tela.
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e "T". Se á > 1, transmite o campo Oi e assinala que o próximo a sei editado é (7i.i.

e ".l». Se { < n, transmite o campo Ci e assinala que o próximo a. ser editado é C?i+l.

Se o campo sendo editado não admite o valor vazio e é pressionada uma das teclas de
transmissão de campo "Enter" ou ".I", deve ser exibida uma mensagem de erro. A terceira
opção de transmissão não precisa se manifestar, pois obrigatoriamente terá que repassar pelo
campo corrente.

Rotina em Separado
Uma rotina para leitura de dados através de uma tela costuma sel extensa e nem sempre
uma tarefa simp]es. Assim, em lugar de produzir no código objeto os comandos da linguagem
Pascal que efetivam esta. tarefa, a seleção deste tipo de item é implemente.da por uma série
de chamadas a um procedimento, que lê do teclado unia cadeia de caracteres referentes a um
campo. Tal procedimento é definido num módulo à paire e compilado separadamente. O seu
nome é Le.Strn. e pa-la- o pl'ogranla. gelado constituiu numa. "caixa. poeta". Sabemos apenas
o que ele faz, o que devolve e o que deve receber. Le.Strn. lê uma cadeia de caracteres do
teclado, respeitando certa.s I'está'ições q\te sã.o ])assadas como palâmetlos e algumas outras que
estão numa variável g]oba]. Recebe como parâmetros:

e (X, y). A posição inicial da cadeia, através da respectiva linha e coluna.
8 ?}. O tamanho da cadeia.

e 7'Ípo. O Tipo da cadeia, que admite valores zero, um ou dois, informando se é um "string",
inteiro ou real. Estes tipos impõem algumas restrições sobre o que pode ser aceito, mas
todos eles são tratados pelo procedimento como uma cadeia de caracteres.

e .4tr. Um atributo informando se a cadeia admite ou não uma cadeia vazia. Na prática,
especifica se é possível, durante a entrada de dados de uma tela, saltar a digitação do
campo, simplesmente pressionando a tecla "Enter"

e BesposZa. O índice i, informando que o campo sendo editado é Oi, dentro da sequência
(.7i, O2, . . . , On} em que os campos variáveis editáveis foram declai'idos.

e ]Vu7n.Campos. O número total de campos

8 Tt'/Tey. Recebe através deste parâmetro, na entrada de um campo (i&, um valor nulo,
indicando que deve ser feita a. edição normal da cadeia. Pode receber um valor não nulo,
correspondendo a uma tecla de transmissão de tela, indicando que na edição de um campo
(.;i, i< .j, foi pressionada a tecla de transmissão de tela. presente neste parâmetro. Nesta
situção, a tarefa do procedimento se restringe à verificação da tentativa de transmissão do
campo OÍ com uma cadeia vazia quando, na sua declaração, isto foi proibido. Se tal fato
ocorrer, a transmissão é cancelada e exibida uma mensa.gem de eira.

A variável global de nome Vector.Screen. declarada no mesmo módulo que contém o pro-
cedimento Le.Strn. é um vedor que foi rapidamente mencionado em 5.2.3 e é inícializado com

Vamos chamar de argtziuos de Ze/as à sequência Ti,Ta, . . .,Tn, Ollde cada elemento é um
registro associado à tela de entrada T. Seria desejável que este vetou tivesse os seus valores

zerosr
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atualizados somente antes da edição do primeiro elemento do arquivo de T e depois do último
elemento. Mas pala atender a generalidade do comando de seleção, isto não é possível, pois
podemos ter casos de enfiada de dados através de telas T e T', alternadamente, cada uma delas
com conjunto distinto de teclas de transmissão. Assim, a cada iteiação do comando de seleção
do lefelido item, é feita a dupla atualização do vetar Vector.Screen..

A execução de Le.Strn. é encenada quando ocolie uma. tecla de transmissão de campo, de
tela ou de encerramento do arquivo da. cories])ondente tela e devolve:

e .Resposta. O índice do próximo campo a. ser editado. Ele vale zero se efetivamente deve
haver a transmissão da tela e l se oconeu a End.l<ley.

e Tr/TeZ/. A tecla de transmissão de tela utilizada. Este valor sela atribuído ao campo
Transmit.Key da tela, se ela íloi especificada. Neste caso, se a tela foi transmitida
trivialmente, será armazenada a primeira tecla da lista. de teclas de tlansmissã.o, fornecida
na declamação.

As restrições gei'ais que o procedimento in]põe, cona relação ao tipo são:

e Se o tipo é inteiro, só admite dígitos de zero a nove e o sinal " " na primeira posição do
campo.

e Se o tipo é real, admite calacteies acentos pala o tipo inteii'o e também uma ocorrência
do ponto decimal.

Colllandos Gerados

O zelador produz os comandos de seleção de uma. tela, através de chamadas ao procedimento
Le.Strn., que, a esta altura, é uma "caixa. poeta". Como comando de inicíalização relativa ao
item T que é uma tela, é produzido o seguinte:

T.t. := O;

que é simplesmente a inicíalização do indicador de fim do arquivo de telas associado a T, com
o valor falso. Para os comandos de leitura, que seguem, vamos supor uma tela T armazenada
no índice Z da tabela de identificadores do gerador, O a condição de seleção, .D a condição de
acesso e lp- a variável controladora do loop. Pala os comandos de leitura é necessário declarar
três temporários 1.-, Ch,- e A,-, onde q, r, s são número inteiros inclelllentados à medida que
novos temporários são necessários. lç- é do tipo inteiro e al'mazena o índice do campo que
está sendo anualmente tratado, Ch,- é um caractere que armazena a tecla de transmissão e
A,- é um "string" que armazena cadeia que está sendo atualnlente editada. A primeira destas
variáveis auxiliares tem o seu valor inicial igual a 1, a segunda recebe o caractere nulo (#O). Em
lugar do temporário Ch,. poderíamos utilizei o próprio campo 'n'ansmit.Key da tela, mas isto
provocaria a necessidade de um tratamento diferenciado quando uma tela não possui tal campo.
Os comandos de leitura também são gerados, conforme o esquema seguinte. Para simplicidade,
não vamos listar todos os comandos.

l
2

3

SP.-S-n. : (* ,óculo do item *)
se (T-.t- = 0) e (D) então

Inicializa /.. e Oh,-
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4
5

6
7

8

9

10

11
12

13

14
15

Inicializa yecZor.Scree7t.
enquanto /q- <= n faça

caso /..
--l :Comandos de encerramento do arquivo de Telas

0:Comandos de transmissão de tela
i:(l $ { $ n) Comandos de leitura de um campo

fim-caso
fim-enquanto
seT then goto SP-S-n.
se r.t. = 0 e«tão .4- := l
Acerta os valores de Vector.Screen.

tim-se

Na maioria das vezes, a. variável T-t. seita desnecessária, mas a sua presença se presta
ao atendimento do comando de seleção genético, que pei'noite diversos itens. Neste caso, seria
possível ha.ver encerrado o arquivo de telas, idas outros legistros ainda. precisam ser selecionados
de outros itens do mesmo comando de seleçã.o.

No esquema, o comando da linha 9 trata da. leitura. de cada um dos campos editáveis da tela,
Oi, 02, . . . , O., depedendo do valor de {, através de chamada ao plocedilnento Le.Strn.. Antes
da chamada, é preciso passar o conteúdo do campo pa-ia a cadeia auxiliar A,-. Inversamente, no
retorno do procedimento, é preciso atualizar o valor do ca]npo cona o conteúdo desta variável.
Se o tipo do campo é inteiro ou leal, estas operações são feitas com o campo auxiliar declarado
no registro da tela e, poi fim, é chamada uma rotina do sistema Turbo rasca/ que transforma a
cadeia num número a ser armazenado no campo conespondente.

O comando da linha 7 é uma pequena lista de ações que devem ser executadas no fim do
arquivo de telas, como atribuir o valor l à variável T-t. e forçar a saída do loop, fazendo

O comando da linha 8 trata de efetivar a transmissão de uma tela. Se houve a declaração da
tecla de transmissão, o valor do parâmetro coiiespondente passado pelo procedimento Le.Strn.
deve ser transportado para o campo 'l-yansmit.Key da tela. Se a tela foi transmitida tri-
vialmente, e houve a declaração de teclas de transmissão, então o campo 'n'ansmit-Key da
tela deve armazenar o equivalente à primeira tecla de transmissão, dentro da lista fornecida na
dec[aração da te]a T. ]üito isto, o programa força a saída do ]oop fazendo a mesma atribuição
do final dos comandos da linha 7. Normalmente poderíamos atualizar a variável controladora
do loop neste ponto, visto que um iegistro da tela foi selecionado com a transmissão da tela,
mas teríamos problemas se ele não satisfizer à restrição especificada na condição de seleção. A
transmissão trivial ocorre somente no último campo da tela. Se fol pressionada uma tecla de
transmissão na entrada do ca.mpo aili < n, o procedimento incrementa o índice á e devolve a
tecla de transmissão num dos parâmetros. Na entrada do campo OÍ+l, em razão deste valor,
o procedimento Le.Strn. não fará a entrada dos dados, mas verificará a compatibilidade do
campo com os seus atributos.

O comando da linha 12 testa a validade da. condição de seleção sobre a tela recentemente
digitado. O comando da linha 13 verifica se a tela foi transmitida ou se o arquivo correspondente

lq l+n
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de telas foi encerrado. No primeiro caso, atualiza. a. variável controladoia do loop. O comando
da linha 14 acerta o conteúdo do vetar Vector.Screen.

Na maioria dos casos, os comandos de seleção especificados no arquivo de entrada contêm
somente um item e alguns comandos que são produzidos seriam dispensáveis, mas eles são
necessários para o caso geral.

O comando da linha 6 (case) faz com que se escolha. conetanlente o campo a ser editado e
o da linha 5 (while) permite ao opeiadol "passear" pelos diversos campos da tela, antes de sua
transmissão.

Nos casos em que são especificadas todas as teclas como sendo de transmissão all ou quando
são especificadas algumas teclas de transmissão e não existem campos variáveis passíveis de
edição, o gerador produz código diferente e mais simplificado sem a necessidade de chamadas
à rotina Le.Strn.. No primeiro caso, basta ler o carácter pressionado no teclado e atribui-lo
ao campo Transmi.t.Key da. tela. No segundo ca.se, é preciso geral um "loop" que permaneça
lendo os caracteres do teclado até encontrar um dos especificados como tecla de transmissão ou
de encerra.mento. No momento da geração do código, os atributos das telas estão disponíveis
na T-rG pala. serem consultados.

5.3.10 Código para seleção de "strings''
Qualquer referência ao nome de um arquivo, tabela ou sequência significa automaticamente
uma referência ao elemento corrente. No caso de cadeias de caracteres ("strings") existe a
possibilidade de acessar a cadeia como un] todo ou cada um de seus elementos. Um comando de
seleção sobre uma variável ou campo do ti])o "string" seleciona um de seus caracteres de forma
análoga à seleção de uma tabela. Pala isto o gerador precisa produzir a declaração de uma
variável apontadora pala o elemento corrente da cadeia. Como nem todas as cadeias precisam ter
os seus elementos acessados individualmente, o gerador deve cuidar pala que sejam declarados
apontadores somente para cadeias que deles necessitem. Para isto a T/G deve manter uma
informação extraída da análise das especificações para indicar a necessidade de tal declaração.
O término da seleção de uma cadeia de caiacteies ocorre de forma análoga ao de uma tabela, mas
existe a possibilidade adicional de encerramento antes do valor máximo estipulado na declaração
ou na cláusula starting-at . . . to . . . , através do esgotamento dos seus elementos úteis. Uma
variável ou campo do tipo "string" admite a seleção indexada. como descrita na seleção de uma
tabela

5.3.11 Agrupamentos
Vamos considerar o seguinte comando de seleção

%select
grouping by .Ai exec subprocess SPi

.42 exec subprocess SP2

'4P exec subprocess SPP
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Como vimos em 5.3, .Ai, .A2, . . . , 4, são os campos de a.giupamentos e SPi, SP2, . . .) SPP, os
sub-processos de a.grupamento. Ca.da campo de agrupa-mento é o nome de um campo elementar
de um dos itens do comando de seleção e deve ser totalmente qualificado, isto é, .4i = EI
.E2 ' . . .EI, onde .EÍ é um campo elementar. Um prefixo da qualificação pode ser desprezado se
não houver ambiguidade do sufixo correspondente em outra declamação.

Vamos chamar de uma c/áttsu/a dc agrtz/)a71}enZo Gi à cadeia seguinte de um comando de
seleção.

.4i exec subprocess $/3

Vamos estudar a cláusula Gi. Ela tem a finalidade de agrupar os elementos do conjunto
abstrato, previamente ordenado en] .4i, em sequências de elementos que têm valores iguais no
campo '4i- As cláusulas de agrupamento só podem aparecer nos comandos da etapa principal e
o sub-processo de agrupamento possui somente as etapas de inicialização ou de ânalização (ou
ambas), mas não a. principal. Deste modo, é uln sub-processo anómalo que é executado uma
vez para toda a se(]uência de registios com o mesmo valor no cama)o .41.

Sejam .R = {.R1,-/?2,. ..,RZ} o conjunto dos iegistlos selecioiláveis por um comando de

seleção e S = {R{, Ri+i, . . . , -RÀ;} um sub-conjLmto de -R, tal que

e Os legistros R{, -RÍ+l, , .Rt contém o mesmo valor no campo .At

e Os registros Ri.l e .R{ contém va.lotes diferentes no campo '4i, se á > l

e Os regístros Rk e -Rk+i contém valores diferentes no campo .4i, se k < J

Para todo sub-conjunto S = {-Ri, Ri+i, . . . , Rk} de -R com as propriedades acima, antes do

processamento de Ri deve-se executam uma única vez a parte de inicialização do sub-processo
SPi; Após processar-se Rk, deve-se executar uma única vez a parte de $nalização de SPi. Pelo
exposto, entre o processamento dos regitros -R;: e RX;+i são executadas as duas etapas do sub-
processo SPi , mas a de finaliza.ção deve anteceder à de inicialização. Precisamos saber durante
a, execução se se trata do primeii'o registro ou se o valor do novo campo é diferente do anterior.
Em caso afirmativo, deve ser executada a etapa de inicialização. Já a etapa de finalização deve
ser executada quando houver alteração do valor no campo de agrupamento e quando encerrar
os dados de entrada.

Se temos várias cláusulas de agrupamento sucessivas num mesmo comando de seleção signi-
fica que dentro de um agrupamento, queremos efetuar um sub-agrupa-mento. Assim, em lugar de
a.gluparmos em sub-conjuntos do conjunto de iegistros selecionáveis pelo comando de seleção,
queremos agrupar em sub-conjuntos dos sub-conjuntos S, definidos pela clá.usula de agrupa-
mento anterior. Num exemplo prático, desejamos agrupar os funcionários de uma empresa por
Departamento e dentro de cada departamento, agrupa.r por Setor. Seguindo o exemplo genérico,
a cláusula de agrupamento (;2 agiuparia através do campo '42} os registros .&,.IÜ+l, . . . , -Rt e
não mais .Ri, R2, . . . , RI, a menos que í = 1 e k :: /. Neste caso, o sub-processo de agrupamento
a ser executado seria SP2.

Vamos supor um comando de seleção com uma sequência de cláusulas de agrupamento
Gi,G2, . . . ,GP' Quando um evento produz a execução da etapa .E (finalização) de um sub-
processo de agrupamento S.f\, associado à cláusula Gi, { < p, antes dela devem ser executadas as



5.3. Comandos de Seleção 173

etapas de finalização de SPP, SPP-l, . . . , S.P.+l, nesta ordem. Allaloganlente, se um evento pro-
duz a execução da etapa de inicialização de um sub-processo SPi , associado à cláusula de agrupa-
mento Gi, depois de]a devem ser executadas as etapas de inicia]ização (]e S.f3+l, SPi+2, . . . , SPP,
nesta ordem.

Os eventos que produzem a execução das partes de inicializa.ção e finalização de um sub-
processo SPi associado à cláusula de agrupamento Gi, i> 1, são os mesmos para Gi, exceto que
em lugar de considerar o conjunto de registios selecionáveis pelo comando de seleção, considera-
se o conjunto dos agrupados pela cláusula Gi.i.

Um evento singular que ocorre no tratamento de a.grupamentos é que, encerrando o loop de
seleção, devem ser executadas as etapas de finalização de todos os sub-pi'ocessos de agrupamento
do comando de seleçã.o, associado ao loop que está sendo ei)ceifado, exceto se nenhum registro
foi seleciona.do, o que pode sei veliflcado pelo valor da variável C-Pn., onde O é o campo de
agrupamento da plinaeira. cláusula, lz o índice da tabela de identificadores do gerador onde (J está
ainaazenado e P a própria letra. "P". O código pala isto é produzido no comando de controle do
loop. O mesn]o ocorre se o loop fo] encerrado pelo esgotanaento do ]lúmeio de íterações. Neste
caso, o encerramento do ]oop é produzido pelo comando de verificação da va.Fiável contadora
de iterações, na base do ]oop. Norma.Imente, neste ponto, o gerador insere um desvio para a
etapa. E. Excepcionall-Rente, neste caso, antes de executar este desvio, devem ser executadas as
etapas de finalização de todos os sub-processos de agrupa.mento relativos ao comando de seleção
corrente. A despeito desta. necessidade, quando o gerador está analisando a expressão que
fornece o limite de itelações, ele não tem conhecimento se existirão cláusulas de agrupamento
e, muito menos, quais ocorleiã.o. Pata supeial este problema e considerando que uln comando
de seleção é traduzido em duas áreas de memória temporárias e separadas, para junta-las no
seu final, o gerador mantém um apontador para este comando de desvio, que na maioria dos
caso é conservado. No final do comando, ha.vendo a cláusula de agrupamento e tendo ocorrido
a especificação do número máximo de iteiações, é produzido um rótulo no comando de controle
de loop e o comando apontado é substituído por um desvio para este rótulo e não imediamente
pala a etapa .E.

Os sub-processos de agrupamento podem referenciar as funções de agregação na sua etapa
de finalização, como visto em 5.1.3. Na etapa de inicialização deste sub-processo são .inseridos os
comandos que inicializam as variáveis declaradas automática.mente pelo gerador em decorrência
das funções de agregação utilizadas. Como mencionamos, as ocorrências destas funções são
substituídas por cadeias de símbolos adequados. As variáveis são declaradas conforme explicado
em 5.2.5. Assim, as variáveis associadas às funções de agregação Count e Total são inicializadas
com zero e as associadas às funções Max e Min com os valores mínimos e máximos comportados
pelos respectivos tipos. A função Average utiliza. as variáveis associadas com as funções Total
e Court. A inicialização das variáveis são feitas nas etapa .r, mas as funções somente aparecem
na etapa -E, ou sqa, o gerador deduz quais variáveis deve inicializar na etapa /, quando estiver
analisando a etapa -E. Para contornar este pequeno problema, na análise da etapa .r o gerador
coloca uma "marca" , pala que no segundo passo ele inclua os conaandos necessários. Além disso,
estas mesmas variáveis precisam ser atualizadas a cada iteração. Isto é implementado através de
comandos inseridos no programa objeto imediatanaente após os comandos de seleção. A variável
relativa à função Court é incrementada unitariamente; a relativa à função Total(C) tem o seu
valor incrementado de C'. Já as fullções Max(C) e Min(C) tem o seu valor comparado com
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C e substituído por este, se for o caso-
Como a ordem dos sub-processos numa especínlcação não obedece a. nenhum critério, exceto

que o primeiro deles é o processo pelo qual se inicia a execuçã.o, é possível e normal que os
sub-processos de agrupamento ocoilam depois do sub-processo em que são utilizados. Como os
comandos de atualização da.s variáveis de agrupamento são colocados a.pós o comando de seleção
no sub-processo chamador, o gerador não pode sabei quais variáveis devem ser atualizadas.
Portanto, novamente ele coloca uma ]narca, juntamente como um indicador do sub-processo
invocado para que, no segundo passo, ele possa produzir no ponto assinalado os comandos
de atualização das variáveis associadas às funções de a.greagação que ocorrem no sub-processo
invocado.

Um aspecto importante com relação às funções de agregação, que tratam de valores de
campos, é o instante ein que o valor do campo deve ser contabilizado, uma vez que eles podem ter
o seu conteúdo alterado no curso da. execução da etapa principal do sub-processo. A convenção
utilizada é que o valor tomado pala. sei conta.baliza.do nas funções de agregação é o do momento
logo após a seleção, antes da execução das fases O e T. Parece se]]] utilidade, mas não existe
impedimento para que as funções de agregação atuem sobre campos de variáveis que não foram
se[ecionadas. Qua]quer uti]ização deste tipo leva em conta va]ores dos campos, na saída da
iteiação anterior; contabiliza o seu va.lor na enteada da primeira iteiação e nã.o contabiliza. o seu
valor na saída da última iteiação.

Considere o seguinte exemplo, com um trecho de comando de seleção que contempla somente
a parte das cláusulas de agrupamento.

grouping by .4i exec subpi'ocess SPi
42 exec subprocess SPa

'4P exec subprocess SPP

onde .Ai identifica um campo e tem a forma -Ei, - .Ei, . . . Oi, podendo conter apenas o sufixo
mínimo que identifica o campo sem ambiguidade. Seja O{ o campo elementar de .Ai, l S; { $ p.
O código produzido para uma cláusula arbitrária G{ é o que está apresentado a seguir.

if (Ci.Pni-=0) and (Ci.Ani- <> Ef
begin

Executa SPp-E.;
Executa SPp-i-E.;

Ci) then

Executa SPi.E.;
end;

if (Ci.Pni-=1) or (Ci-Ani
bebi.n

Executa SPi.l
Ci.Pn{. := 0;
Ci-Ah- : = E{
Ci+t-Pnf+l- ::

<> Ci) then
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Ci+2-Pni+2- :s: l ;

C,-Pn,.
end;

1 ;

O comando "Executa S", no esquema significa uni desvio para o rótulo S, pois SP.l- e SP.E.
são rótulos que identificana as etapas de inicialização e finalização do sub-processo SP. Além
disso, o comando inclui o empilhamento de informação pala o correto retorno para o próximo
comando. Para isto, o comando acima inclui também um rótulo logo após o citado comando de

Após a produção destes comandos, pala cada uma das cláusulas de agrupamento são enume-
rados os comandos de atualização das variáveis associadas às funções de agrega.ção que ocorrem
nas etapas .E dos sub-processos de a.grupanlento, na forma já mencionada.

Na parte dos comandos de inicializa.ção do comando de seleção, é inserido

desvioS ]

Cl-Pnl- := 1;

somente para a primeira cláusula de agrupamento, indicando que é o primeiro iegistro do agiu
pimento e que deve ser executada. a eta,pa inicial do sub-processo.

5.3.12 Encaixamento de Comandos de Seleção
Consideremos dois comandos de seleção numa. etapa principal, conforme o exemplo seguinte

%select A
%select B

Como cada comando de seleção na etapa principal determina um loop, temos um encai-
xamento de loops. Para cada iegistto selecionado pelo primeiro comando, vários registros são
selecionados no segundo comando. Sejam .4 = {ai,a2, - . . ,a..} e B = {õi, b2, . . . ,b.,} os con-
juntos dos registros selecionados pelos comandos de seleção do exemplo. Assim, o sub-processo
tem como conjunto abstrato o produto cartesiano

C' = {(«i, bj),l$ á $1 n..!,1 5; .j $ nB}.
Cromo os comandos de seleção comportam cláusulas, o encaixamento deles nem sempre se

traduz num produto cartesiano propriamente dito para o conjunto abstlato. Este seria o caso
do exemplo acima. Havendo condições de seleção e acesso, obviamente o conjunto abstrato será
um sub-conjunto do produto cartesiano. Poi exemplo, se no segundo comando de seleção existe
uma condição de seleção que depende do particular elemento de .A comi-entemente selecionado,
em geral uma equação de junção no sentido do modelo relacional de dados, temos pa-ra cada
elemento a{ de .A um sub-conjunto .Bi Ç -B selecionado pelo segundo comando.

Estes encaixamentos com um número arbitrário de comandos de seleção são implementados
tratando cada comando isoladamente, da coima descrita até o momento, a menos dos comandos
de controle do loop e de verificação da variável contadora de itelações que são produzidos para
cada comando de seleçã.o. Tratando-se do primeiro comando de seleção é feito um desvio para a
etapa final -E; nos comandos seguintes o desvio é feito para a- base do loop do comando anterior,
o que é ilustrado pelo seguinte esquema, para o comando de controle do loop:
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if in. = 0 then goto SP-E.
if in. = 0 then goto SP.S.t.

(,)
(b)

O comando (a) é produzido se a especificação de seleção é a primeira da etapa principal do
sub-processo SP, caso contráro o comando (b) é gerado. O rótulo SP.E. assinala o início da
etapa .E do sub-processo SP e SP.S-t. a base do loop do comando de seleção anterior. De forma
análoga, os comandos de verificação da variável contador'a de iterações produzem desvios para
o rótulo de encerramento do loop que é SP.E. ou SP.S-t., conforme o mesmo critério.

5.3.13 Seleção através de Sub-processos
E possível selecionar o resultado da execução de um sub-processo, para incorpora-lo ao elemento
do conjunto abstrato selecionado pelos outros comandos de seleção. A implementação deste
mecanismo de seleção é um simples desvio para o sub-processo e consequente retorno. Este
comando de se]eção não determina um ]oop, uma vez que o loop é produzido na execução do
sub-processo chamado. A sintaxe desta forma de seleção é a seguinte:

%select .4:, ..4,, , ,4. tltru subprocess SP wlaen .D

Neste caso, a semântica do comando é alterada. A lista de itens é um simples comentário
para o entendimento de quais variáveis serão selecionadas através do sub-processo, pois isto é
feito, na prática, poi meio de variáveis globais. Não é permitida a especificação da expressão
contadora de iterações e nem da condição de seleção. A condição de acesso só é permitida pala
todo o comando de seleção e não pala cada um dos itens do comando. O código produzido pelo
gerador para um comando de seleção por sub-processo é o seguinte:

if (D) then
begin

Empilha o índice do rótulo de retém.o n
goto SP.l.;

label..n.
end;

onde o comando "Empilha o rótulo de ietolno" é simplesmente construir um mecanismo que
possibilite retornar para o comando seguinte, após o encerramento do sub-processo chamado.

A seleção de um sub-processo introduz dificuldades na relação do código, uma vez que
nos outros comandos de seleção o código é produzido à medida que os itens são detectados
pelo gerador, no arquivo de entrada das especificações. Como, neste caso, os itens são simples
comentários, estamos num impasse, pois enquanto não termina a lista de itens não sabemos
se a seleção será de um sub-processo ou de variáveis. Isto é decidido pela presença ou não da
palavra "thru" na cadeia de entrada. Pela sistemática até aqui aditada, teríamos que descartar
todo o código gelado e guardado nas duas memórias auxiliares. Outra alternativa seita adiar a
produção do código de seleção para o fim da lista de itens, mas isto traria um relativo consumo de
memória, pois cada item comporta diversas cláusulas. O gerador segue a primeira solução, mas
a segunda tem a vantagem de não produzir código pala sei descai'fado e o consumo de memória
não é maior que o necessário para o armazenamento dos colllandos de inicialização e leitura, nas
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duas áreas auxiliares, até o fim da lista de itens. Nuas tem a desvantageill de tet que manter uma
lista de itens a serem selecionados e o trabalho adicional de intel'romã)ei a manutenção desta
lista se ocorrer alguma cláusula antes da palavra thru, pois ela é incompatível numa seleção
por sub-processo ou senão manter organizadamente uma lista de condições de seleção e outra
de condições de acesso, se escolher por produzir os confia-ndos somente no final do comando de
seleçã.o. No caso de itens, que são ta.belas, é necessário a.]mazenar, potencialmente, os limites
inferior e superior pala seleçã.o, de forma oigan içada, para não confundir com cláusulas de outros

Uma observação quanto a.o uso dessa forllia de seleção: O ellcaixamento de comandos como
itens

%select .,4
%select B where .4 . X = .B . X

produz a junção de um elemento de .4 caIU um de .B, formando um elemento do conjunto
abstrato; em seguida produz eventualmente a. jullção do mesmo elemento de Á com o próximo
selecionado de .B, formando o próximo elemento do conjunto abstrato, e assim por diante. Já
os comandos

%select .4/tz7zo
%select Media thru subprocess Oa/cu/a..À/Caia

produz um elemento do conjunto abstrato formado pela junção de um elemento de .Aluno com
o resultado da execução de Oa/cHIa..A/edáa que, se bem construído, deve colocar a média das
notas desse aluno na variável .A/edáa; para isso esse sub-processo ielacionaria as várias notas
desse aluno.

Em a.mbos os exemplos temos um processamento de uma. ligação l : lz ISe 87l; no primeiro
temos a junção tradicional do modelo relacional; no segui)do o que foi denominado por Setzer de
"super-junção' em ISe-Ma S81, isto é, a junção de um elemento com o resultado do processamento
de ?z outros ligados a ele.

5.4 Tabe[as de Decisão na ]3'ase de Esco]ha
A fase de escolha. (C') de uma etapa de um sub-processo é especificada através de tabelas de
decisão, que foram tratadas nos primeiros capítulos deste trabalho. A tabela é submetida ao
gerador da mesma forma como foi descrita para o pré-processador de tabelas de decisão, apresen-
tado no capítulo 4, e o código gerado, em alguns casos, pode ser ligeiramente diferente em razão
do gerador usar o método l de Pollack (2.4.7), no sub-algoritmo de escolha da próxima condição
no algoritmo de fatoiações sucessivas, enquanto o pré-processador usa o método esquerda para
direita (2.4.9). As poucas mudanças nas especificações são enumeradas a seguir.

5.4.1 Entradas de Condição
Nas linhas de condição estendidas é penlaitido especificar uma enteada da forma 'C', onde a é o
nome de um conjunto definido na parte de definição de conjuntos. Esta entrada. tem por objetivo
informal que, pala a iegla. em questã.o, a variável de condição deve pertencer a.o complemento
do conjunto O'. É uma notação útil, mas de uso restrito, pois a restrição de exclusão proíbe
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outras entradas de condição releva.ates, além de C e '0, na.s linhas de condição estendidas em
que esta última está presente.

5.4.2 Descrição das Ações
Na parte de descrição das ações, podem estar comandos da linguagem Pascal, mas dentro do
método l-M-E, que pretende separa-r as decisões das ações, isto deve ser evitado. Da. mesma
forma como no pré-processador, podem estar presentes chamadas pala outras tabelas, com ou
sem retorno, e chamadas de transformações pelos seus nomes. Além disso, o gerador admite os
dois comandos abaixo, na paire de ações de uma tabela.

%exec subprocess Nome.Subprocesso
%exit

(.)
(b)

O primeiro deles (a), é uma chamada ao sub-processo de nollle .Nome.Subp7"acesso. O
segundo (b) é o comando que encerra a execuçã.o do sub-processo, significando que deve ocorrer
na sua etapa .A/ e o fluxo de execução é desviado pala. a sua. parte final. Este tipo de comando
produz inconveniências na. implementação. Pol enquanto, todas as chatnadas de sub-processos,
transíotma.ções e tabelas exigiam o enapilhanlento do ponto de retalho, pala que ao final da
execução do código invocado, o fluxo de execuçã.o tivesse o curso desviado para o comando
seguinte à chamada. Agora, com o comando exit, o desvio para a etapa -E, independentemente
de tecem sido encerradas todas as chamadas empilhadas na. etapa M, produz um problema de
manutenção da pilha. Este comando traz a necessidade de empilhar mais um elemento além do
indicador do ponto de retorno. A solução adorada é empilhar, além do ponto de retorno, um
número que identifica o sub-processo chamado. Se o elemento invocado não for um sub-processo,
produz o empilhamento de um valor nulo. Assim, ocorrendo o comando exit, a pilha deve ser
deixada no estado em que estava no ponto em que o sub-processo íoi chamado.

Como o comando exit produz o abandono do sub-processo coerente, através da execução
imediata da sua pare de finalização, é claro que no momento que tal comando ocorre, não
existe nenhuma chamada a sub-processo pendente na pilha, desde o seu topo até o índice á
da pilha, que armazena o sub-processo comente. Esta propriedade galante que o comando de
abandono deve produzir o desempilhamento, a partir do topo, de todos os elementos até o
último sub-processo empilhado. A partir desta constatação, é possível implementar a pilha,
sem o empilhamento de um número associado ao sub-processo. Basta empilhar um número
relacionado com o ponto de retorno, como feito normalmente, pala os elementos que não são
sub-processos e, pa-ia estes, deve ser empilhado o mesmo nomeio, mas negativo. Assim, o acerto
da pilha, provocado pelo comando exit, pode ser feito, buscando o primeiro elemento negativo,
a partir do topo e o desempilllanlento do ponto de retomo deve considerar os valores absolutos
do que está empilhado.

5.4.3 Ações Comuns de Preparação
Na parte de ações de preparação, podem ser especificadas chamadas a sub-processos, trans-
formações e tabelas através do comando %exec table. Todas as chamadas deste tipo são
implementadas através de uln chamada a rotina de empilhamento do ponto de retorno, seguido
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do comalldo de desvio e do rótulo para. a ação seguinte. Além disso, são admitidos comandos
na própria linguagem Pascal, mas aplica-se a eles a observação feita na parte de ações de uma
tabela de decisão. Para cada comando de chamada é produzido o seguinte código:

Empa.Iha (n,m)
goto Nome.Chamado;

label.n.

onde lz é um número indicador de que o ponto de letoino é um rótulo de nome label-n- e
m o número associado ao sub-processo chamado ou um valor nulo, se o elemento chamado não
for um sub-processo.

5.5 Comandos de Transformação
A fase de transfornaações (T) de ul-na. eta.pa. dentro do método l-N4-E é especificada através de
comandos de transformação.

Se existe a fase C numa etapa, então as tlailsfoimações sã.o referenciadas pelos seus nomes.
Assim, a. presente fase é uma sequência. de definição das tra.nsfoimações referenciadas na fase
de escolha. Isto é feito de forma análoga à utilizada pelo pié-processador de tabelas de de-
cisão. Cada uma das transformações Ti, T2, . . , Tn referenciadas é definida nesta fase, através
de um cabeçalho, seguido dos comandos de transformação e de seu ellcerramento. Assim, uma
transformaçã.o 7} é definida pelas seguintes especificações ao gerador, dentro da fase T

%'Hansformations

%transe 7}

Comandos de transformação

%end 7}

Se a etapa não contém a fase de escolha, ente.o as especificações da fase T são iniciadas logo
após o comando %TFansformations que especifica esta. fase, com a enullleração dos comandos
de transformação, como mostra o seguinte esquema.

%'l)ansfonnations

Comandos de transformação
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A fase de transfolnlações termina com a especificação da última transformação referenciada
nas tabelas de decisão, se existe a fase a. Caso contrário, ela termina quando esgotar os
comandos de transformação. Nos dois casos, o gerador detecta este fato, porque estando na
etapa / ou M, começa a etapa seguinte, com os símbolos %M e %E, respectivamente. Se já
estamos na etapa anal ou estamos na etapa JI/ e não existe a etapa final, o fim das especificações
da fase de transformações é detectada com o encerramento do sub-processo, que é passado ao
gerador numa das seguintes formas:

%end process
%end subprocess

(.)
(b)

A primeira delas (a) é colocada no término de un] processo e a segunda (b) no fim de um
sub-processo. Os processos e sub-processos não têm diferenças estruturais; a distinção se deve ao
problema. O processo trata do conjunto abstrato principal pala a solução do problema, enquanto
os sub-processos tratam de outros conjuntos por invocação do processo ou sub-processos. Em
razão disto, o processo é o primeiro a ser especificado no arquivo de entrada e é único dentro
dele. Os sub-pl'ocessos aparecem em seguida, em ordem arbitrária.

Agora, vamos descrever cada um dos comandos de trasnforlnação que podem ser especificados
ao gerador.

5.5.1 Comando de Inicialização
Este comando serve para inicializar tabelas inteiras ou variáveis simples com valores constantes.
Por exemplo, considere uma tabela T com campos elementares Valor e .Nome, que devem ser
inicializados com 0 e vazio, respectivamente. O comando seita especificado da seguinte forma:

%initialize T(Velo::0;Nome:' ')

O código correspondente em Pascal, produzido pelo zelador é

for lj- := ii
begin

T.Valor
T.Nome

end;

uv üz \'v

0;
/ / .

)

onde lj- é um temporário declarado automática.mente pelo geiadoi e it e i2 são os índices
mínimo e máximo que constam da declaração de T e Valor e .Monte devem sei campos elemen-
tares. No caso do exenaplo, se T é uma tabela com uma coluna de nome TI, que por sua vez
tem um campo T2 e, assim sucessivamente, até que o campo Tn tem ya/or como um de seus
campos elementares, então seita produzido o comando

T.Ti' T2'.. Tn' Valor := 0;

Para efetivai esta possibilidade, o gel'odor faz uma busca em "pré-ordem" na árvore que
define o tipo dos elenaentos de T.
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5.5.2 Comando de 'lloca
Este comando especifica dois operandos que devem ter os seus valores passados de um para o
U U Ü l L/ .

%exchange H with V2

onde % e V2 podem ser variáveis simples ou campos elementares de conjuntos estruturados
e, neste caso, devem estar devidamente qualificadas, a menos que não exista ambígüidade. O
gerador produz um temporário do mesmo tipo dos operandos para efetuar a operação, com os
seguintes comandos.

Temp := Vi;
Vl:= V2;
V2:= Temp;

Por exemplo) para trocar os valores do campo Valor de um arquivo .4 com o campo ya/or
de uma tabela T, escreveríamos:

%exchange .4.Valor witll T:.T''a/or

e o gerador produziria

Temp := A.Valor;
A.Valor:= T.Valor;
T.Valor:= Temp;

A variável Temp, se do tipo inteiro, é formado pela letra / seguida de um número inteiro
positivo que é um contador de temporários do respectivo tipo e terminado pelo caractere "."
Se for do tipo real, "string" ou caractere, muda somente as letras iniciais para R) '4 e (17À,

respectivamente e é mantido o mesmo método de geração de temporários.

5.5.3 Comando de Atribuição
O comando que efetiva a atribuição é %chance. Ele agua sobre variáveis simples, campos
elementares de conjuntos estruturados e também sobre estas estruturas como um todo. Se ele
atum sobre estruturas, como um todo, o gerador' produz os comandos de atribuição, campo por
campo. Se a variável alterada é um arquivo ou um de seus campos, ele produz a alteração
do respectivo registro dentro do arquivo. Se é uma tabela ou um de seus campos, altera a
linha corrente da tabela. No caso de um arquivo com vários campos, se alterarmos um campo
de cada vez, o gerador produziria um comando de alteração do registro para cada uma destas
alterações, o que seria altamente ineficiente. Tentando contornar este problema, para conjuntos
estruturados é permitido, num único comando, enumeram todas as atribuições que se deseja
fazei sobre os seus campos. Assim, o comando pode aduar sobre uma única variáve! ou um
único conjunto estruturado, mas no último caso, pode aduar sobre um número qualquer de seus
campos. A forma geral do comando é a seguinte:

%claange Xi with h,
X2 with y2,
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X. with yn

onde Xi e X são, respectivamente, cadeias da forma

E\ . Ea ' Es ' . . Ep e

D\.D'z'Da'..Dq'

Vamos chamar cada teimo

XiwithX
de /Zem de atr bu ção. Assim, um comando c/tange pode tei um ou n)ais itens de atribuição.

E claro que se .Et é uma variável simples, 7) = 1. Analogamente, se -Di é uma variável simples,
q = 1. Se .Ei é um campo de arquivo ou tabela ou tela, não deve haver ambiguidades, com
relação a qual estrutura ele pertence. Os lados esquerdos dos itens de atribuição XI , X2, . . . , X.
identificam campos de uma única variável, sendo que o primeiro item de atribuição determina
qual variável está sendo modificada. Assíin, pa-ia .Xi, á > 1, basta especificar o sufixo que
identifica unicamente o campo dentro da estrutura. que está sendo modificada.

Toda cadeia Xi deve conter símbolos declarados ao gerador, pois os seus comandos somente
podem atuar sobre elementos conhecidos por ele. Já as cadeias X preferencialmente devem
conter elementos declarados, mas colmo o gerador abre a perspectiva de colocação de comandos
na própria linguagem Pascal, ele não impede que variáveis desconhecidas estejam presentes em
X. Isto introduz uma dificuldade na verificação de tipos. Pala superar isto, o gerador supõe,
neste caso, que Xí é um campo elementar ou variável simples e faz a atribuição, entendendo
que o lado direito é compatível.

Se .EP é um campo elementar ou variável simples, então .Dç também deve ser um campo
elementar ou variável simples. Por outro lado, se .EP é uma estrutura do tipo Arquivo ou
Tabela, ou um campo composto, .Dç também deve ser um objeto de um desses tipos. Neste
caso, o gerador, durante a tradução, produzirá uma sequência de atribuições, de modo que os
campos elementares a partir de -EP recebem os valores de campos elementares a partir de Z)q,
desde que estes campos tenham os mesmos nomes e tipos. Esta propriedade permite que várias
atribuições sejam produzidas a partir de um único comando change. Suponha um arquivo .A
com campos .Ai} .42, . .., .4., todos elementares e uma tabela T com campos Ti) Tn ' ''} T.,
também elementares. O comando

%chance .A witlt T

produz os seguintes comandos no programa objeto

A.A
A.At2

T'Tj.;
T'Tj,;

A.Aip

onde os campos Ái. e 7}. têm os mesmos nomes e tipos.
Para implementar este comando, considerando que arquivos e tabelas podem ter campos

que são compostos de outros campos, o gerador faz uma dupla busca em árvores. Sejam -E e
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1) duas estruturas de dados que leão são vaiiávcis sinaples e Áz e Áo as árvores relativas aos
tipos dos elementos de .E e .D, respectivamente. O algoritmo que implanenta este comando faz
o seguinte:

1. Percorre 4Z em "pre-ordem", encontrando um campo elemento.i .Ei

2. Para cada elemento .Ei, percorre .Ao em "pre-ordem" , encontrando um campo elementar
l)j. Se os nomes e tipos dos campos Ei e Dj são iguais, o gerador produz a atribuição de
Z)j para Ei

Se para o campo -Ei existem .Dj e Z)i; que satisfazem os requisitos pala a atribuição, então é
produzido somente pala o primeiro que for encontrado na busca da árvore .Ao. Isto é valido para
um item de atribuição. Esta verificação não é feita para distintos itens de atribuição. Assim, é
possível que num mesmo comando de atribuição, um certo campo receba valores de outros dois
campos ou variáveis, através de itens diferentes.

Se .E é uma tela, além das atribuições é produzida uma chamada ao procedimento que a
desenha. no vídeo. Se .E é um a.lquivo, é produzido o comando que regrava o registro modificado.
E claro que deve ser uin arquivo estruturado e deve ter sido selecionado através de um comando
de seleção.

O comalldo change pode também forçam a mudança do elenaento corrente de uma tabela,
cona a seguinte sintaxe.

%change current of T with s

onde T é o nome da tabela e s uma expressão do tipo inteiro.
O comando insert é totalmente análogo ao change exceto que somente se aplica para

inserir um novo elemento no final de um arquivo. O fato destes comandos permitirem uma
atribuição múltipla, onde a primeira delas determina a variável do lado esquerdo da expressão,
que está sendo tratada, traz uma sillailalidade com o "with" do Pascal. Esta propriedade é
particularmente útil no comando insert, pois se a alteração de um campo produz a inserção
automática do registro no arquivo e tivéssemos que fazer uma. atribuição para cada campo,
introduziríamos diversos registros, quando a intenção seria inserir apenas um.

A título de ilustração, segue um exemplo de comando cllange e seu respectivo código,
extraído de um exemplo de programa produzido pelo gerador.

(+2 %chance Notas viER Tola 4')
NOTAS.Buf .. NUMERO: =TELA.Buf. . NUMERO ;
NOTAS.Buf . . NOME : =TELA.Buf. .NOME ;
NOTAS.Buf . . NOTA l: =TELA.Buf.. NOTA l ;
NOTAS.Buf . . NOTA2 : =TELA.Buf .. NOTAM ;
NOTAS.Buí .. NOTA3 : =TELA.Buf.. NOTA3 ;
NOTAS.Buf . . 110TA4 : =TELA.Buí.. NOTA4 ;

seok(NOTAS.íilepos(NOTAS)-l);
frite(RarAS.ROTAS.Buf.);

No exemplo, .Notas e Te/a são respectivamente um arquivo estruturado e uma tela, e as atri-
buições foram produzidas somente para os campos que têm mesmo nome e tipo. .Notas deve ter
sido especificado num comando de seleção. Assim, comando change produz automaticamente
uma alteração do registro no aiquivo-
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No exemplo seguinte, temos a oportunidade de observar que os vários itens de atribuição dos
comandos change e insert permitem que a variável .F receba valor.es de campos compatíveis
de três variáveis distintas, .R, S e T. Os campos Oi e O2 roíam atualizados por ca-mpos de R;
(l;3 e (l:4} por campos de S; e Cs e C'ü poi campos de T;

(+2 %i.nsert F with R,
F vj.th S,
F vj.th T 'p)

F.Buf..Cl:=R.Buf..Cl;
F.Buf..C2:=R.Buf..C2;
F.Buí..C3:=S.Buí..C3;
F.Buf..C4:=S.Buf..C4;
F.Buí..C4:=T.Buf..C4;
F.Buf..C5:=T.Buf..C6;
frite(F,F.Buf.);

No exemplo seguinte, extraído de um trecho de programa obtido pelo gerador, podemos
observar a identificação que o primeiro.item de a.tribuição dá a todos os demais itens.

(+2 %insert Saída.Nome vith 'MINI)[A QUANTIDADE',
Depto vith '',
Selar vi.th '',
Valor vith 0.0,
Quant vith '%.Min(Entrada.Quant) +)

SALDA.Buf..Nome : ='MÍNIMA QUANTIDADE' ;
SALDA.Buf..DEPT0:='';
SALDA.Buf..SETOR:='';
SALDA.Buf..VALOR:=0.0;
SALDA.Buí . . QUAXT : =Hin.SPI .QUAWTí0. ;
vri.tola(SALDA ,SALDA.Buf.. NOME, ' ' :26-ord(SALDA.Buf..NO)1E[O]) ,'
SALDA.Buf..DEPTO, ' ' : 10-ord(SALDA.Buf..DEPT010] ) , ' '.
SALDA.Buí..SETOR.' ' : í0-ord(SALDA.Buf..SETORt0]) , ' ',
SALDA.Buf..QUANT:3.' '.
SALDA.Buí..VALOR:5:2);

)

l

Neste exemplo, o primeiro item de atribuição indica que a variável a ser inserida é um arquivo
de nome Sa da e os demais itens dispensam a qualificação dos campos desta variável. Este
exemplo ilustra o emprego de um arquivo do tipo "texto" que está sendo gravado.

Os comandos chance e insere quando amuam sobre cadeias de caracteres ("strings") podem
funcionar como uma função de cópia parcial, através da especificação de uma sub-cadeia da
coima seguinte:

%change S with W starting.at 10 to 20
Neste exemplo os identificadores S e W devem sei declarados como cadeias de caracteres e o
comando %cllange atribui a S a sub-cadeia que começa na décima posição e termina na vigésima
posição de W.
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5.5.4 O utros Comandos
Comando de Incremento e Decreinento

O comando de incremento é especificado por

%inc V.s

onde s é uma expressão opcional inteira ou real, conforme o tipo de y. Estando ausente, a
expressão s tem o valor unitário. O código produzido é o trivial y := y + s. De forma análoga,
é definido o comando de deciemento, dec

Comando Clear

Este comando é utilizado quando se deseja limpar o conteúdo de uma tela T, com a sintaxe

%clear T

que faz com que o geiadoi produza o confiando de lilllpeza do vídeo e a inicialização dos campos
variáveis de T

Comando Exit

O comando exit é escrito da. forma

%exit

e, como um comando de transformação, tem o efeito idêntico ao produzido pela sua utilização
na parte de ações de uma tabela de decisão e só pode aparecer na etapa principal.

Comando Next

Este comando pode ser usado pala uma tabela T, com a seguinte sintaxe

%nextT

e tem o efeito de tomar a próxima linha da tabela. Tem o efeito análogo ao comando

%change Current of T witll T.Current + l

Comando de Chamada de sub-processo

As chamadas de sub-processos podem ser utilizadas como comandos de transformação, como
ocorre na parte de ações de uma tabela de decisão, com a sintaxe

%exec subprocess SP

onde SP é o nome do sub-processo invocado. O código produzido é também análogo ao gerado
para estas chamadas na parte de ações de uma tabela de decisão, com o empilhamento de um
indicador do ponto de retorno, desvio para o sub-processo e um rótulo para o comando seguinte.
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Comando Remove

Existem situações em que a leitura de linhas de arquivos do tipo texto em cadeias de caracteres
em Pascal produzem "brancos" à esquerda e/ou à direta da cadeia que interessa ao usuário. O
comando remove resolve este problema. Por exemplo, o comando

%remove left right blanks from S

faz com que os caracteres "brancos" nas posições iniciais (left) e finais (right) de S sejam
removidos. Este comando é implementado através de uma chamada a uma função compilada
em separado.

5.5.5 Expressões
Em diversas especificações ao gerador, são adnaitidas expressões aritméticas. Elas são sintatica-
mente verificadas, mas a sua verificação de tipo tem algulls problemas, como mencionamos em
alguns pontos. Como o gerador não tem a relação completa das funções utilizadas pelos sistemas
em que os usuários trabalham, torna-se difícil uma verificação completa, quando elas estão pre-
sentes nas expressões. Além disso, existe a possibilidade do usuário inserir código diretamente
na linguagem fonte o que permitiria a inclusão nas expressões de variáveis não declaradas ao ge-
rador. Isto toma ainda mais difícil uma verificação de tipos de uma expressão. Em razão disto,
o gerador faz a verificação de tipo somente em expressões nas quais estão presentes, unicamente,
variáveis declaradas ao gerador. Fora disto, a verificação é incompleta.

Como dissemos em 5.3.10, os comandos do gerador podem acessai as variáveis e campos
do tipo "string" como um todo ou a cada. um de seus caracteres. O gerador distingue as duas
formas através do campo fictício cear que é automaticamente atribuído a estas variáveis ou
campos Assim, pala uma variável ou campo S desse tipo, uma deferência ao próprio nome
significa o acesso à cadeia como um todo. Desejando acessar o elemento corrente da cadeia
basta escrever S.cear. Esta notação é consistente com a idéia de que S pode ser considerado
como uma tabela em que cada uma de suas lillhas contém um único campo de nome cear.

5.6 Tabela de Identificadores do Gerador
Se T é um arquivo ou tabela e C um de seus campos elementar ou não, C' pode ser acessado,
nas especificações ao gerador pela sequência:

0T

ou simplesmente pelo símbolo C', caso não exista ambiguidades. Considerando este fato, resolve-
mos manter T e C numa mesma tabela, pois caso contrário, teríamos que fazer uma busca numa
tabela de variáveis e, não a encontrando, busca-la numa tabela de campos. Os nomes de tabelas,
processos e transformações corres])andem a. rótulos no programa gerado e, consequentemente,
não podem ser usados como nomes de variáveis em Pascal. Portanto deixamos na T-rG todos
os identificadores, isto é, nomes de variáveis, campos e também de sub-processos, tabelas de
decisão e transformações. Somente pala estes elementos, relacionados com o método l-M-E, é
mantida uma tabela, além da 7'/G, cujas entradas são apontadas por um campo da tabela de
identificadores. Inversamente, a tabela à parte também, possui um campo que aponta para a
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correspondente entrada da 7'/G. Pala esses elementos ligados ao método, o gerador precisa ar-
mazenar propriedades específicas e para isto são mantidos numa tabela separada, mas poderialll
ser armazenados conjuntamente na. tabela de identiHlcadores.

Para a manutenção de informações sobre campos e sub-campos de tabelas, arquivos e telas,
a T/(7 possui colunas de nomes Prim.(l;mp. Va7' e P?oz-Cknp- Var que apontam respectivamente
para o primeiro campo de uln elelnellto e pa.ia o próximo campo, se ele fa.z parte de uma
lista de campos. Com estas duas colunas, é possível ma.nter qualquer estrutura de campos e
sub-campos, com profundidade arbitrária. Em termos de árvore de definição de um registro,
uma das colunas aponta. para o primeiro de seus filhos e a outra, para o próximo irmã.o. Para
armazenar informações sobre sínânimos, a tabela possui a coluna de nome Praz-Si7z que mantém
uma. lista ligada de sinónimos. Para uma. sequência de sinónimos de T, o gerador mantém as
informações sobre a estrutura de T somente na entrada do piimeiio da lista. Quando houver
referência a um de seus sinónimos, as informações são buscadas no primeiro elemento, que do
ponto de vista do gel'odor, é chanaado de ;)fingira/, embora pata o usuário todos eles tenham
as mesmas propriedades, independentemente da Oldein da declaração. Assim, várias colunas
da. tabe]a de identifica.dores do geiadol í]cam inuti]izadas pala as linhas que contém sinónimos,
visto que as suas piopiiedades estão resunaidas no elemento principal. Usamos uma delas para
apontei pala o índice en] que está. o primeiro da dista, isto é, o e]emento principa] da lista de
sinónimos. No nosso caso, apropriamo-nos da coluna Taz7} pala esta finalidade. Normalmente,
ele armazena. o número total de campos que o elemento possui; no caso de telas é o número de
campos selecionáveis; para elementos do tipo "stiing" , o núnleio de caracteres que os compõem;
para as sequências declaradas cona enumeração, o núlllelo de seus elementos; se a sequência é
declarada por um intervalo, este campo vale zero e esta é a diferença que revela por qual das duas
formas uma sequência foi declamada. Quando o gerador' está produzindo código para o comando
de seleção de uma tela, ele consulta este campo da T/G pa.la decidir qual tipo de código deve
gerar. Outra utilização de campo com finalidade distinta da inicialmente prevista para a T.rG
ícone para campos e variáveis do tipo "string". Neste caso, o campo Prim.Oknp.T/ar é inútil
para assinalar campos variáveis, pois o identificador armazenado é uin tipo elementar. Assim,
ele assinala se a variável ou campo necessita ou não de uma variável apontadora para controle
do elemento corrente. Se após a aná.lide das especificações, o campo contiver o valor zero, deve
ser declarada uma variável auxiliar para apontei o elemento corrente da cadeia. Se contiver o
valor --l, a variável ou campo só é referenciado como um todo e não há necessidade de produzir
uma variável auxiliar.

As cadeias que constituem os identificadores não são colocadas diretamente na T.rG mas,
em seu lugar, um apontador pala unia regia.o da memória que as contém. Esta forma de
armazenamento permite alocar o espaço estritamente necessário para os símbolos, não trazendo
problemas de sub-utilização de espaço, quando os identificadores possuem poucos caracteres,
numa tabela que precisa prever símbolos potencialmente extensos.

A busca por um elemento na T/G é feita seqüencialmente, a partir dos índices mais altos
se o elemento não é um campo de uma determinada estrutura; senão a busca é feita na árvore
definida para os elementos desta estrutura.

A T/G ainda contém uma coluna de nome O/asse que classifica os seus elementos em
arquivos, tabelas, sequências, constantes, campos elementares, campos compostos (registros que
podem ser tabelas), e elementos relacionados com o método, como nomes de tabelas de decisão,
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tlansformaçõcs, processos e sub-processos. Cada uma dessas classes admite uma sub-divisão
que é mantida numa coluna de nome Tipo.

Uma célula da T/G tem, além dos campos a-cima citados, um campo de nome Pa{, utilizado
no caso do elemento ser campo e o seu conteúdo indica o elemento de quem ele é um dos campos
Outras duas colunas PrÍm.Omp-Ofn e P7'0z-(Jmp.(7í7z têm funções análogas às usadas para a
manutenção da lista de campos e sub-campos, com a diferença de que são utilizadas para os
campos constantes das telas.

Para que o gerador possa funcionar coiretamente, ainda são necessárias outras informações,
que são dependentes dos elementos que estão armazenados. No caso de um arquivo, é necessário,
o índice de entrada da T/G, onde está o seu nome externo; no caso de uma tela, um apontador
para a lista de teclas de transmissão e o valor da tecla de encerramento associada a ela. Ex-
cepcionalmente, para a especificação all o primeiro elemento da lista de teclas de transmissão
contém o valor zero para indicar este fato. Pai'a tabelas, são necessários os valores inferior e
superior dos seus índices, que servem também para o caso de sequências declaradas através de
intervalos. Para um campo de arquivo do tipo texto precisam sei guardado o seu tamanho,
o que é feito na coluna 7'a7?z e o número de decimais, no caso de valores leais, embala ambas
sejam especificações opcionais. Paga un] campo de tela, além deles, são necessários a sua posição
dentro do vídeo, dados poi números de linha e de coluna e o atributo do campo, especificam)do
a aceitaçã.o da cadeia, vazia e o fato de ser unicamente um campo de saída.

Se o símbolo armazenado é uma tabela de decisão, transformação, processo ou sub-processo,
existe um índice de entrada para uma tabela específica. Esta tabela que, neste texto, chama-
remos de T.RG, guarda informações relativas aos elementos relacionados com o método. Uma
delas é o tipo do elemento, para indicar basicamente se é uma tabela de decisão, transformação
ou sub-processo.

A ordem com que os elementos aparecem no arquivo de enteada é quase totalmente arbitrária.
Comumente, eles aparecem após serem referenciados e, no final, o gerador precisa percorrer a
tabela e verificar se existe algum elemento referenciado e não declarado. Para isto, existe uma
coluna na 7'RG de nome -rnácio, do tipo "booleano" que é alterado para o valor "verdadeiro"
quando o gerador detecta o início de um destes elementos. Por outro lado, podem ocorrer
elementos, como transformações, definidas e não referenciadas. Isto é detectado por variações
nos tipos dos elementos.

A fase C' de uma etapa tem a sua execução iniciada pela primeira tabela de decisão; ela
serve como um mecanismo, em "leque", que direciona a execução, de acordo com as condições.
Eventuamente, tabelas podem ser invocadas sem retorno, através do comando goto table.
Estas tabelas e a primeira encerram a execução da etapa. Desta forma, ao final destas, devem
ser produzidos desvios para a eta.pa seguinte ou, no caso de estai na etapa M, para o ponto
que efetiva o loop característico desta etapa, ou sqa, deve ser desviado para a base do loop do
ú[timo comando de se]eção da parte principal. Com relação às tabe]as que não são a primeira
de uma etapa, quando ocorrem antes de sei'em iefei'enciadas, não é possível saber se elas serão
invocadas com ou sem retorno e, portanto, o gerador desconhece, neste momento, qual deve ser
o destino do fluxo de execução ao final delas. Para isto, existe uma coluna na TRG, de nome
.Destino, que especifica os possíveis destinos do fluxo de execução, após o término da execução.
Alguns dos possíveis valores deste campo são:

L00P: Deve ser desviado para. a base do loop do último comando de seleção



5.7. Pilha Auxiliar 189

ROT-RET: Deve seguir pala a rotina de retorno, onde é desem])olhado o valor indicativo do
rótulo para o qual deve ser desviado.

ABERTO: Enquadra-se na. situação acima e não foi possível decidir o seu destino, que é deixado
para o segundo passo da conversão.

Quando a tarefa de decidir sobre o fluxo de execução fica em aberto, precisamos manter na
TRG informações que possibilitem uma decisão futura. Piinleiramente, ela depende da etapa
em que a tabela está presente. Para suprir esta necessidade, a T,RG possui uma coluna que
armazena a etapa em que cada um de seus elementos ícone. Além disso, é preciso armazenar
o sub-processo que contém o elemento. Isto serve para subsidiar o comando de desvio para a
base do ]oop do sub-processo que o contém. Quando o elemento da T-RG é um sub-processo,
precisamos guardar a informação de qual rótulo é a base do loop do último comando de seleção
da etapa principal.

Pala processos e sub-processos, o zelador produz a declaraçã.o dos rótulos utilizados na. fase
de seleção e, para isto, é mantido na T.RG o número de lidem dos rótulos produzidos. Também
é necessário um apontador pala uma lista de arquivos, sobre os quais os coma.ndos dos sub-
plocessos amuam. Cada elemento desta lista colltém o índice da 7'/G onde está o arquivo, a
etapa. em que é utilizado e o modo de sua opera-ção. Com base nestas informações, o gerador
insere os comandos de abertura pala os arquivos que sofieln inseiçã.o e de fechamento para todos
eles. Para os sub-processos de agrupamento, existe um apontador para uma lista de funções
de agregação neles utilizadas, para peilnitir a correra inserção dos conaandos de inicialização e
atualização das variáveis de agrupamento.

Ao final da execução de uma tabela de decisão, o fluxo de execução é alterado, conforme
a forma como ela é invocada, através de um comando de desvio, inserido no final do código
correspondente à tabela. Em consequência disto, uma tabela chamada com retorno (exec
table) não pode ser chamada, em outro ponto, sem retorno (goto table) e vice-versa. Estas
diferenças são registradas, como mencionamos, através de variações no tipo dos elementos da
TRG, mas o problema é que uma tabela, que tenha na. parte de ações um comando de chamada
sem retorno pa.ra uma tabela, não pode ser invocada através de comando com retorno. Este
fato é registrado na TRG, indicando se unia tabela de decisão contém ou não uma cha.made
a outra tabela, através do comando goto table. Clamo este comando é um caso particular de
chamada com retorno, em que é a última da lista, talvez fosse prudente não permitir esta forma
de chamada a outras tabelas.

5.7 Pilha Auxiliar
Como já mencionamos em diversos pontos, as chamadas de transformações, sub-processos e
tabelas de decisão com retorno implicam na necessidade de desviar o fluxo de execução ao co-
mando seguinte à chamada, após o enceiiamento do objeto chamado. Genericamente, podemos
tei a chamada de um mesmo elemento en] pontos distintos do programa e assim precisamos
de um mecanismo dinâmico pala controlar as chamadas e letoinos. Além disso, é possível que
elementos chamados chamem outros elementos, o que leques uma estrutura de pilha para o
corneto funcionamento do programa gelado. No momento da chamada, antes de produzir um
desvio para o sub-processo, transformação ou tabela de decisão invocada, é empilhada uma
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marca para o rótulo do comando seguinte. Quando estes elementos invocados são encerrados,
a pilha é consultada numa rotina de retorno, que a desempilha e determina para qual rótulo
deve seguir. Além disso, mencionamos, em 5.4.2, que o comando exit, introduz a complicação
adicional de restaurar a pilha ao seu estado do momento em que se iniciou a etapa .A/ de um
sub-processo. Como a etapa principal só é iniciada quando encerrada a eta.pa inicial, o estado
da pilha no início da etapa M, corresponde ao seu estado, no início da execução do próprio
sub-processo. Assim, ocorrendo este comando, precisamos restaurar a pilha para o estado em
que foi iniciada a execução do sub-processo. Pala isto é necessário empilhar uma marca carac-
terística do sub-processo em todas as cha.medas pala estes elementos, por exemplo, o seu índice
na 7'-RG. A restauração da. pilha consiste no desempilhamento consecutivo desde o topo, até
encontrar, na pilha a manca do sub-processo coiiente. Uma coima alternativa de superar esta
dificuldade foi citada também em 5.4.2.

Para gerencial esta pilha, existe um módulo, compilado em separado, que contém a de-
claração de uma pilha e de três funções: uma pala empilha.mento, outra para desempilhamento
e outra para restauração da pilha e que fullcionanl como uma "ca.ixa. preta" pala o programa
gerado. O funcionamento colieto deste nlecanisnao requer que a base da pilha sqa inicializada,
pala- que uin comando %exit no processo principal faça com que o topo da pilha aponte para
a sua base.

Uma chamada com retorno a uma tabela de decisão, sub-processo ou transformação produz
o código mostrado em 5.4.3.

No final do código produzido para o programa, são gerados os comandos da rotina de retorno,
que, de acordo com o valor desempilha.do, determina. un] fluxo de execução distinto, através de
um desvio incondicional, como mostrado a seguir.

case Pop- of
1 : goto label.l.;
2 : goto label.2.;

n
end;

goto label.n.;

No esquema anterior, Pop- é a função de desempilliamento e label-i- é o rótulo que identi$ca
o comando seguinte à chamada da rotina que provocou o empilhamento do índice á.

Para que este mecanismo funcione é necessário que, no final da execução de uma trans-
formação, sub-processo ou tabela de decisão chamada pelo comando exec table, o fluxo de
execução seja desviado para os comandos de retorno, o que é feito através da inserção, pelo
gerador, de um desvio incondicinal no final do código produzido para cada um desses elementos.
Este é o motivo pelo qual uma mesma tabela de decisão não pode ser chamada pelos comandos
goto table e exec table.

As chamadas com retorno podelianl sei implementadas através de procedimentos em Pascal
o que dispensaria a declaraçã.o da pilha, visto que o mecanismo de retorno seria automaticamente
gerenciado pela pilha do sistema de execução, mas teríamos dificuldades para tratar o comando
exit, que pode produzir o desempilhamento de vários elementos da pilha.

Os loops da etapa .A/ são implementados através de uni desvio incondicional colocado no
fina[ da execução da etapa para a base do ]oop do último coima.ndo de se]eção da respectiva
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etapa. Este desvio incondicional faz com que os comandos cla. parte principal sejam executados
pala todos os elementos do conjunto abstrato, enquanto o comando de controle do loop, visto
em 5.3, é gerado pala cada comalldo de seleção e implemente o encerramento do loop. Uma
questão que deve ser levantada, neste momento, é qual a parte do código da etapa. .A/ que encerra
a execução de uma iteração, pois este é o local onde deve ser colocado o comando de desvio para
implementa.r o loop. Nem sempre coincide com o final físico da etapa. Se existem tabelas de
decisão, isto ocorre no final da execução da primeira tabela de decisão e das demais tabelas que
são invocadas, sem retomo, pelo comando goto table. Esta é uma das inconveniências deste
comando, pois a sua ausência galanteria um único ponto de encerramento da execução de uma
itelação da etapa principal. Se não existe a fase O, este ponto coincide com o final da fase de
transformações e que também é o fim físico da etapa.



Capítulo 6

Exemplos

6.1 Exemplo l
Vamos considerar um exemplo simples, onde se deseja criar uin arquivo contendo o nome de
alunos com as três notas do semestre e de sua respectiva média, entrando com os dados através
de uma tela. A seguinte seqilência de especificações produz um programa que executa esta
t.a.rifa.e

%doclarations

%screen Te].a (Const )ENTRADA DE DADOS):í,5;
Canse ) llome : ' :4 ,5 ;
Const 'Classe:'
Const ' Nunero : ' :6 , 25 ;
Const 'Natal:':8,5;
Const )Nota2:):10,5;
Canse }Nota3:':12,5;
Const 'Pressione FI para encerrar' :14,1;
Var Nome :stri.ng,RON.EMPTY,4.13,30;
Var C].asse :int,NON.EMPTY,6 , 13,2;
Var Numero:ínt ,XON.EMPTY,6 ,33 .3;
Var Notam :rea].,RON.EMPTY,8, í3,4. 1;
Var Nota2:real,RON.EMPTY,IO.13,4,1;
Var Nota3 :real.,XON.EMPTY,12 , 13,4, 1;
Var Hsg:string.OUTPUT,18,6.20;
Transmit.Key: F2 ,F3 .F4 ,F5 , F6 , F7 , F8 . F9 ,FIO ;
End.Koy:FI)

'Z.fi].o lícitas(numero.Classe : int;Ramo : stringE30]
Natal,Rota2,Nota3,Media:real)
on )Notas.tst)

%procoss Entrada

%Maia Pari
'%Selocti.on

192
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%Se].ect Tela
%Choj.ce

'%docioion lábio Tabela
%Seta

Rota.Certa l O..IO
%conditi.ons

0. 10 o..lO

Te].a.llumero <= O
Tola . total : Tela . Hota2 : Tela

N

'Nota.Certa
%Actions

'Z.exec Grava
'Z.exoc Erro.Numero
Zexec Erro.Nota

'Z.end tablo

Nota3

l
l

l

%Transformations
%transe Grava

%insert Notas vith Tela,
Media vith (Te].a.]total + Te].a.Xota2 + Tela.Nota3)/3.0

%end Grava
%clear Te].a

%transe Erro.Numero
%changa Tola.Hsg vith 'NUMERO INVÁLIDO'

%end Erro.Numero

%transe Erro.Nota
%chango Te].a.Hsg vith 'ROTA INVALIDA)

'%.end Erro.Nota

%end process

Este arquivo submetido ao gerador l-M-E produziu o seguinte código fonte em Pascal

(+l GERADOR DE APLICITIVOS O EIPERIHEXTAL l.O
DEPARTAHEXTO DE CIEBCIA DA COHPUTACIO IHE

(+2 %declarations +)
(+2

Xscreen Tela (Const )EITRADI DE DADOS) :t,6;
Const }XoDüe:' :4,6;
Const )Classe:):6,S;
Const )BuRaero:):6,26;
Const )total.:):8,5;
Const IXota2:):10.5;
Const )Xota3:):12,5
Const )Pressione FI para encerrar) :14,1;
Va.r Boxüe : string,BOE.EllPTY,4,13,30;
Var Classe : int,BOI.XHPTY ,6,13,2;
Var numero : int ,BOX.IPÍPTY ,6 ,33,3;
Var Botei :real,XOX.FHPTY,8,13,4,1;
Var Xota2 : real,E01..EHPTY,IO,t3,4,1;
Var Xota3 :rea].,B01.EHPTY,12,13,4,1;
Vaz )lsg:string,OUTPUT,18,5,20;
Translüi.t.Key :F2 , F3 ,F4 ,F5 ,F6 ,F7 ,F8,F9 ,FIO
End.Xey:FI)

Xfilo Botas(numero,C]asso : int ;come : stringt30]
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letal.Bota2,1otü3.Hedía:real)
on )XotaB.tBt)

ynw===u=== =H=u= =

+)
usei Crt,Printor.Scroon

tôpo
T.TH.A.nF8COld

EOHE:stríiigt301;
CLÂ.SSE : integor ;
CLASSE.:atringE2J;
BUlIER0:intogor;
EUHERO.:BtrlngE3J;
XOTA[:real.:
10TAI.:stringE4J;
BOTA2:rea.l:
EOTA2.:stringE4J;
BOTA3:real:
EOTA3.:atringE41;
HSG : atrin8120] ;
TRABSHIT.XEY:chaz':
end; (+ record +)

T.BOTAS.:record
BUHER0:integer;
CLASSE : intogez ;
EOHE:stringE301;
tOTAl:leal;
BOTA2:xea].;
BOTA3:rea].;
[IED[A:roa].;
end; (+ record +)

,Stock l

var
TELA.5.:integer;
TELA.Buf . : T .TEU .
BnTAq RI.f .I' anl'Aq
BOTAS:file of T.BOTAS.;
CURREXT.SCREEI.: (lIHIL. , TELA..) ;
BOTAS..:(CLOSED..ENTRADA..);

procedure Initia].ize.TELA
bebia

TELA.Buf..10HE:BI);
RELI.Buf. .fiASSE : =0 ;

TELA.Buf..XUXER0:=0;
TELA.Buf..XOTA1:,:0.0;
TELA.Blif..BOTA2:'0.0;
TELA.Buf..10TA3::::0.0;
TELA..IBuf. .XSG : ) );
RELI..Buf. . IRAISXIT.IEY : acha(O) ;

end:
procedure Display.TELA...(Select.:bate) ;
var l...,J...:intoger;
bogin

t extbackground(O) ; textcolor(7) ;
clrscr:
gatoxy(5,1);frite( )ENTRADA DE DADOS));
gotoxy(5,4) ;grite( )game : )) ;

gotoxy(5,6);frite( ICluse : )) i
gotoxy(25.6) ;grite( IZimero: )) ;

gotoxy(6,8) irrite( iXotal: p) ;

gotoxy(5,10);frite(IXota2:));
gotoxy(5,12) ;grite( IXota3 : )) ;

gotoxy(1,14) ;frite( )Pressione FI para encerrar))
gotoxy(1,23);for l...:BI to 80 do grite(}.));
t extbackground(7) ; textcolor(O) ;
gotoxy(12,4);for l...:B0 to 31 do grite(1 ));
gotoxy(12,6);for 1...:=0 to 3 do grite(} ));
gotoxy(32,6);for 1...:=0 to 4 do Brita(] });
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gotoxy(12,8);far l-..:BO to B do ritmo ));
gotoxy(12.10);for l-..:BO to 6 do grite(i p);
gotoxy(12.12);for l...:BO to 6 do frite(P ));
gotoxy(4,18);for l...:BO to 21 do grite(j });

gotoxy(13. 4) ; grite(TEIA .Buf..ROBE) ;
gotoxy(13 .6) ;
str(TELA .Buf.. CLASSE , RELI.Buf. . CLASSE.) ;
if(ord(TELA.Buf. .CLASSE.[O])>2)thon TELA.Buf. .a.ASSE.[O] :nchr(2);
if(TEI.i.Buf..CLASSE=O)than

if(Seloct.ul)then TELA.Buf. .aliSE. :=) ) esse
grite(TELA.Bu!. . a.ISSO.) ;
gotoxy(33,6);
str(TELA.Buf. . BUlIERO , TELA .Buf. . BUHERO.) ;
if(ord(TELA.Buf. .]UXERO.[O])>3) then TELA.Buf. . XUHERO.[O] : =chr(3);
if (TH.A .Buf. . XUHU.0=0)then

if(So].ect.=1)then TELA.Buf. .BUlIERO. :B) ) el8e J

grite(TELA.Buf..xunERO.);
got oxy (13 .8) ;
str(trunc(TELA.Buf. .XOTAl+lEI) ,TH.A.Buf. .BOTAM .) ;
insere ( l. l .TELA.Buf. . BOTAM.,ord(TELA.Buf..]OTA]. [O])-0) ;
if(ord(TELA.Buf. .BOT]í.[O])>4)then TELA.Buf..XDTA].[O] : =chr(4) ;
if (TH.l.Buf. . 10TAl=0) then

if(Seloct.=1)then TELA.Buf..BDTAI.:=) ) esse J...:=O;
grite(TELA .Buf. . IOTAI .) ;

gotoxy(13,10);
Btr(trunc(TELA.Buf. .BOTA2+IEI) ,TH.A.Buf. . BOTA2.) ;
insere ( l. l ,TELA.Buf. . BOTA2.,ord(TELA.Buf. .10TA2.[O]) -0) ;
if(ord(TELA.Buf. .XOTA2.[O])>4)then TELA.Buf. .BÜTA2.[O] : =chr(4) ;

if (Tn.l.Buf. . XOT12=0) then
if(Select.=í)then TELA.Buf..XOTA2.:=) ) else J...:=O;

frite(TELA.Buf..XOTA2.);
gatoxy(í3,12);
Btr(trunc(TELA.Buf. . BOTA3+IEI) ,TH.l.Buf. .10TA3.) ;
insere ( 1. ) ,TELA.Buf. . XOTA3.,ord(TELA.Buf. .10TA3.[O]) -0) ;
if(ord(TELA.Buf..10TA3.[O])>4)then TELA.Buf. .XOTA3.[O] : =chr(4) ;
if (TH.A .Buf. . BOTA3=0) then

if(Select.=1)thon TELA.Buf. . BOTA3.:=) ) falso J...
grite(TELA.Buf..BOTA3.);
gotoxy(6 ,18) ; grite(TELA.Buf.. HSG) ;
t extbackground(O) ; toxtcolor (7) ;
if(J...=1)then CURREIT.SCREEI. :=TELA.. else CURREET.SCREEX.: =llHIL

end:
(+2
Xprocess Entrada +)
procedure ENTRADA;
label
label.l.,
labe]..2.

Inhnl .d

].abbe]..5.
FBTDÀnÂ q l
na= + a

EITRIDA.l. , ENTRADA .H. , E:TRÂDA .E.
TABU.A .
GRAVA.
ERRO.BUXERO,
ERRO.BOTA;

J

J :0;

:0;

AI.:8tring;
Chl.:cear;
ll.:integer
12.:integer
13.:inte8er

bebia
.11.[0].Sub.
.TT.:=O:

=0
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Inibi.alízo.RELI...
CURREIT .SCREEI. : 8'XIHn.. ;
BOTAS. . : uQ.0SED .
asBígn(10TIS,)Botas.tBt))

(+2
Xllain Pare +)

ENTRADA.l.
ENTRADA.H.
if(BOTAS..nCLOSED.)thon

{$1-Jre8et(BOTAS);l$1+}
if íoreault <> O than revrite(BOTAS)
else see1(LOTAS,filesize(BOTAS)) i
BOTAS..:=EBTRADA..

ond;
(+2

(+2
XSolect ion +)

XSelect Tela +)
TELA.6.:nO; (+ Screen EOF contrai +)
EITRADI.S.l.: lí.:,:O;(+ seloct command contei
if((TELA.5.nO))then

bebia
if(CURREXT.SCREEI.<>TELA..)then Dispa-ay.TELA.
Chl.:=chr(O);
Vector.Scroon. [F2] :=1; Vector.Screen.[F3] :=1

Vector.Screen.[F5] :=1; Vector.Scroon.[F6] :B]
Vector.Screen.[F8] :=t; Vector.Screen.[F9] :B]
Vector.Screen.[Fll:n2;
12.:=1;
vhile (12.<=6) do bebia
case (12.)of

-l:bebia
clrscr;
CURREXT.SCREEB.:uXIHIL
TELA.5.:n l.;
12.:=7;

end:
O:bebi,n

TEL.l.Buf..TRAXSXIT.KEY:uChl
if(TELA.Buf. . TRAISHIT.XEY=clcr(O)) then

TELA.Buf..TRÂIS)lIT.XEY:=F2;
12.:=7;

end;
l:bebia

AI.:=TELA.Buf..ROBE;
Le.Stm.(O, ll . , 30.13.4 ,6 ,12.,2 , Chl.)
TELA.Buf..X0}IE:=AI.;

end;
2:bebia

AI.:uTELA.Buf..CLASSE.;
l.e.Stnt.(l ,A1 .,2.13,6,6,12.,2 .Chl .) ;
TELA.Buf..CLASSE.:nAI.
val(AI.,TELA.Buf.. CLASSE ,13.) ;

end:
3:bebia

AI.:=TELA.Buf..XUHERO.
Le.Stm.(l ,A1..3,33,6,6,12.,2, Chl .) ;
I'rT A n..f BTI)IF:nn . uA l+ UUH W=UA » B n Wn++PBqPW W e « + W
va].(ll. ,TELA.Buf. . XUHERO . 13.) ;

4:bebia
.l.l.:=TELA.Buf..XOTAI.
Le.Stm.(2,A1.,4,13,8,6,12.,2,Chl.) ;
TELA.Buf..10TAI.:=AI.
val(AI.,TELA.Buf..BÜTA1,13.);

+)

.(1)

Vector.Screen.[F41:=1;
Vector.Screen. [F7] :=1 ;
Vector.Screen. [FIO] :=]
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ond;
6:bebia

AI.:=TELA.Buf..XOTA2.
Lo.Stm.(2.A1..4,13,10,6,12..2,Chl.) ;
TELA.Buf..BOTA2.:nAI.;
val(AI..TELA.Buf..BOTA2,13.);

end;
6:bebia

AI.:=TELA.Buf..BOTA3.
Lo.Stm.(2,A1..4,í3,12 ,6,12.,2,Chl.) ;
TELA.Buf..BOTA3.:nAI.
val(AI..TELA.Buf..BOTA3,13.);

end;
end: end:
if (TELA.b.=0)then lí.:Bl;
Vector.Screen.[F2] :BO; Vector.Screen.[F3] :BO; Vector.Screen.[F4] ::O ;
Vector.Scroen.[F5] :BOi Vector.Screen.[F6] :=O; Vector.Screon.[F7] ::O;
Vector.Screen.[F8] :BO; Vector.Screan.[F9] :=O; Vector.Screan.[FIO] ;=O;
Vector.Screen.[Fll:=O;

end:
if (11.=0)troa goto ENTRADA.E.
(+2

(+2
%Choice +)

Xdecision table Tabela
XSets

lota.Certa l O..IO : O..IO
Xc ondit ion 6

Tela.Buxnero <= O
Tela . total :Tela . Bota2 : Tela . Bota3

o..lO

B
'Bota.Certa

%Actions
Xexoc Grava
Xexec ErroJumero
Xexec ErroJota

Xend table +)

l

TABELA:
if (TH.A.Buf. . lumero<=O) then

bebia
(+ ruía l +)

Push.(1,3);
goto ERRO.XUXER0;

lahal l

e].6e
bebia

if(not(((TELA.Buf.. Eotal>=O) and(TELA.Buf.
>=O) ünd(TELA .Buf. . Zot a2 <=10)) and((TELA..Buf
10) ) )) then

bebia
(+ ru].e 2 +)

Push.(2,4);
goto ERRA.JOTA ;

ond

lot aí <=lO)) and((TELA .Buf. . Bota2

lot a3>=O) and(TELA.Buf . .Xot a3<=

laha1 9
end

olhe
bebia

(+ falso Tule +)

Push. (3 , 2) ;
goto GRAVA;

n W Ur \' a =V »

ond;
end;

goto ENTRADA.S.l.

(+2
XTra formal tons +)

(+2
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GRAVA:
(+2

Xtrüxisf Grava +)

Xlnaort Botas vith Tela.
Havia vith (Tela.Xotül

LOTAS.Buf.. BUXERO : uTH..A.Buf..XUHERO ;
BOTAS.Buf.. CLASSE : KTH.A.Buf.. CLASSE ;
BOTAS.Buf.. BOXE:nTELA.BUf..ROBE ;
BOTAS.Buf.. BOTEI : nTELA .Buf.. 10TAI ;

BOTAS.Buf.. BOTAM : nTELA .Buf .. 10T.1.2 ;
BOTAS.Buf.. BOTA3 : =TELA .Buf .. XOTA3;
LOTAS.Buf .. lIEDIA : n(TH.A.Buf. . Xot &l +TELI .

grite(BOTAS,BOTAS.Buf.);
(+2 Xcloar Tela +)
Tn.it inl.inn TF:T A
c].r8cr;
CURREBT.SCREEX . : =BIHn.. ;

+ Tela.Botam + Tola.lota3)/3 0 +)

Buf..Bota2+TELA Buf..lota3)/3 0

Xend Grava +)
goto label.4.

(+2
Xtransf Erro.numero +)

FRRn BTTHFnn.

(+2 Xchange Tela.Hsg vith 'lUHERO llVALIDO) +)
TELA.Buf..Hsg := )BUXERO IBVALIDO );
Display.TH.A... (O) ;
(+2

%end Erro.lu-ero +)
goto labe1.4.;

(+2
Xtransf Erro.lota +)

EXXOJOTA :

(+2 Xchange Tel-a.Hsg vith
TELA.Duf. .Hsg:='BATI INVALIDA } ;
Display.TH.l...(O) ;

)BOTA INVALIDA) +)

Xend Erro.Xotzl +)

goto labe1.4.;
EBTRAnÂ R
if(BOTAS..=EITRADA..)then

bebia
dose(BOTIM);
BOTAS..:::CLOSED.

end;
goto labe]..6.

(+2
Zend process +)

case(Pop.) of
[: goto ].abe]..]
2: goto ].abe1.2
3: goto ].abo]..3

end;
l nhol Kn.ÇBnrV+»W»
end;
bebia ENTRADA;cl.rscr

l

ond

6.2 Exemplo 2

Suponha.mos agora que o usuário deseja veiificai seqüencialmente os registros digitados para
eventuais correções. Desejando interromper a execução, ele podeis fazê-lo pressionando a tecla
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F.í. Além disso, a tela mostra.rá. a naédia das notas do aluno, mas o progra-ma não permite que
o usuário altere este campo, visto que seu valor será automaticamente iecalculado. Neste caso,
vamos apresentar somente as especificações pa.ia o gerador seno o código gerado, porque ele é
semelhante ao do exemplo anterior.

%deck.arations
%screen Tela (Canse )ENTRADA DE DADOS':1,6;

Const 'Rode:' :4,5;
Const 'C].asse: ':6,5;
Canse ' Numero : ' :6 , 25 ;
Canse )total: ):8,5;
Canse 'Nota2: ':í0,5;
Canse 'Nota3: ':12,5;
Const )Media:):í4,6;
Const 'Pressione FI para encerrar' :16,1;
Var Nome : string,XON.EMPTY,4,13,30;
Var Classe:int.XON.EMPTY,6.í3.2;
Var Numero :int , NON.EMPTY, 6 ,33 ,3;
Var Natal:real.RON.EMPTY.8,14,4, 1;
Var Nota2:real,NON.EMPTY.lO,14,4, 1;
Val' Nota3:real,RON.EMPTY,12,14,4, 1;
Var Media:real,OUTPUT,14,13,5,2;
Var Hsg:string,OUTPUT,18,5,20;
Transmit.Key:FI,F2)

%fi[o Notas(Numero,Crasso:int;Nome: BtringE30] ;
líotal , Nota2 , Nota3 , Medi.a : real)
on Pratas.tst)

%procoss Altera

%Main Pari

%So].ection
%Seloct Rotas
%Solect Tela thru subprocess

'%.choice
%doc tabu.e Encerra

%conditions
Tela.Transmit.Key

%Actions
%exit
%exoc Rograva.Notas

%end table

Corrige.Notas

F2

l
l

%T

%transe Regrava.Notas
%chango Notas viER Tela

%end Rograva.Notas

%end process
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%subprocos8 Corrige.Notas

'Z.]nitia].ization pare

%changa Tola vith Notas,
Tela.Hsg vith

'%.main pari
%s

%Select Te].a
'Z.Choi.ce

'Z.decision table Tabela
%Sets

Nota.Errada l '(O. .10:0. .10:0. .10)
%condítions l

Te].a.Numero <= 0 1 Y
To].a.Notam :Te].a.Nota2:Te].a.Nota3 1 -

%Actions
'Z.exac Recalcula.Medi.a
%exit
%exec Erro.Numero
Zexec Erro.Nota

%end table

N

Nota.Errada

l
l

%Transformations

%transe Erro.Numero
'Z.chango Tela.Msg with 'NUMERO INVÁLIDO'

%end Erro.Numero

%transe Erro.Nota
%chance Te].a.Hsg vith 'NOTA INVALIDA'

%end Erro.Nota

'%.transe Recalcula.Media
'Z.chance Te].a.Media vith (Tela.Natal + Tela.Nota2 +

Tela.Nota3)/3.0
%end Recalcu].a.Media

%end subprocoss

6.3 Exemplo 3

Va.idos supor' pala este exemplo que o arquivo produzido pelos plogiat)las antelioies contenham
os registros por ordem de classe. A seguinte seqüência de especificações produz uni arquivo do
tipo texto com o nome dos alunos e suas respectivas notas e un] arquivo resumo onde cada linha
contém o número de uma classe, o número de alunos e a média das nota.s desta cla.sse.
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%doclarations

%file Notas(Numero,Crasso:int;Ramo: stringE30] ;
llota 1 , Xota2 ,Xota3,Media:real)
on )Notas.tst)

%fixo A[unos(Numero ,Crasso : int ,6;come : stringE30] ;
llotal . Xota2 ,Xota3,Media:real ,6 ,2)
on 'Alunos.tst' (text)

%file Resumo(Classe,Numero:int,6;Media:real,5,2) on 'Resumo.tst' (text)
'Z.variab].o Classe.Anterior: int

%process Resume.Por.Classe

'%.Hein pari
%Solection

'Z.solect Notas grouping by Notas.Classe exoc subprocess Sub.Resumo
%Transformations

'%.insert Alunos vith Notas

%chango C].asse.Anterior vith Notas.Classe
%end process

%subprocoss Sub.Resuma
%Ending part

%Transformations
%insere Resumo. Classe vi.th Classe.Anteri.or,

Numero vi.th '%.Court,

Media vith 'Z.average(Notas .}iedia)
%end subprocess

O código produzido pelo gerador para este exemplo é o seguinte.

(+l GERADOR DE APLICATIVOS VERSÃO EXPERIHERTAL l.O
DEPARTAXEITO DE CIEICll DA COllPUTACAO IHE

(+2 %declarations +)
(+2

Xfi[e Botas([umero .C]asse : int ;Bode : string130]
[ot at ,Eota2 ,Bota3 ,Media : rea].)
on )Botas.tst)

Xfi[e Alunos([uxaero ,Classe : ]nt .5 ;Bode : stringE30] ;

letal ,Xota2.1ota3,cedia : real ,5 , 2)
on )Alunos . tst ) (ter )

Xale Resumo(Classe,lwero:int,5;11edia:real,5,2) on )Resumo.tst ) (text)
Xvariable Classe.Anterior:int

uses Crt ,Print er ,Stock.
tape
T.BOTAS.:record

X

+)
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BUlIERO : i.ntoger ;
CLASSE:íntegor;
BODE:strlngE301;
BOTAM:real;
XOTA2:real;
HOTA3:real;
HED[A:real.;
end; (+ record +)
.ALUNOS.UTOCold
XUHER0:integer;
CLASSE:integer;
IOliE:atringt301;
BOTEI.:real;
BOTA2:roa.].:
BOTA3:rea].;
HED[A:rea].:
ond; (+ record +)
RRqTTHn =rar-órd

CLASSE:integer;
BUlIER0:integer;
NÉDIA:real:
end ; (+ record +)

T

T

var
BOTAS.Buf.:T.BOTAS.
BOTAS:file of T.BOTAS.
CLASSE.P7.:i.ntegor;
CLASSE.A7.:intoger;
ALUNOS.Buf.:T.AI.USOS.
ALUNOS:text:
nEqllHn Rnf .T RF:qll)innqPUH Va+W »H%U » e A nnB+#B# WaBW.

RESUllO:text:
CLASSE.EXTERIOR:integor;
RFqinin
ALUNOS

LOTAS.. :(CLOSED. , RESIIHE.POR.CLASSE
Court.SUB.REPUXO.:intogor;
Tot al .SUB.RESUl10 .HEDIA13. : real ;

(+2
%procoss Ros\nne.Por.Classe +)
pxocedure RESUME.POR.CLASSE;
label

l a'leal l
lahn1 9
label.3.,
l a'l-sal d
labor.5.
RESUME.POR.CLASSE.S.t
RES tmE.POR.CLASSE.l. , RES(J)E .POR .CLÃS SE .H .
SUB..RESUMO,
SUB .RESumO .l. ,
SUB..RESUMO.H.,
SUB.ÀESUHO.E

.SUB RESUMO..)

RFqiniF pnR

11 . : int egez' ;
bebia

.X1.[0].Sub.:=0;
.TT.:=O;

RESUMO..:s:CLOSED.
assi8n(RESUMO , ) Resumo .tst ) )
ALUNOS..:::CLOSED.
assipt(ALUNOS , 'Alunos.tst » )

anTA q . =m nqF:n

assign(LOTAS,}lotas.tst));

XHain pari +)
RESU)E.POR.CLASSE.l
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RESUME.POR.CLASSE.H.
if (AllJB OS ..BCLOSED .) then

bebia
{$1-1append(ILI)10S);t$1+}
if iore8ult <> O then revrite(n.Usos);
ALUNOS . . : aRESUlIE .POR.CLASSE..

( 2

(+2
XSeloction +)

XBelect lotas grouping by Bota.Classe oxec subprocess
reses(BOTAS);
B OTA S. . : =RESUlIE .POR.a.A S SE ..
CLASSE.P7.:=1; (+ First transaction índication +)
RESUltE.POR.CLASSE.S.l.: ll.:nO;(+ Belect cammand contrai +)
if ( (not (eof (LOTAS)) ) ) then

bebia
read (LOTAS . XDTIS .Buf.) ;

ll.:=1;
ond:

if (ll.KO)thm
bebia

if(CLASSE.P7.=0)then
begiJt

Push.(1,1);
goto SUB.RESUMO.E.

qBth R aç: lama +)

end:
goto RESUME.POR.CLASSE.E.

end:
if((a.ASSE.P7.=0) and(CLASSE.A7.<>BOTAS.Buf .

bebia.
Push.(2.1);
goto SUB.RESUMO.E.

Inho1 9
end;

if((a.ASSE.P7 .=1) or(a.ASSE.A7.<>BOTAS .Buf . . a.ASSE)) then

bebia
Push.(3.1);
goto SUB.RESUl10.1

CLASSE.P7.:=O;
CLASSE.A7. : =BOTAS.Buf .. CLASSE ;

end:
inc (Colmo .SUB.REPUXO.) ;
Tot &l.SUB.REPUXO.HEDIA13. : nTot al .SUB .RESUMO .)IEDIA13.+10TAS .Buf

llabel

CL.ISSO))then

MEDIA

XTransformat iom +)
(+2 Xinsert lianas vith lotas +)

FLUXOS.Buf. . BUllERO: nBOTAS.BUf.. BUHERO ;
ALUNOS .Buf.. CLASSE : =BOT.IS .Buf .. CLASSE ;
ALUNOS.Buf.. XOHE: =XOTAS .Buf. . SOME;

FLUXOS.Buf.. BOTEI : =XOTAS.BXJf.. BOTEI ;
ALUNOS.Buf.. BOTA,2 : =B 0TAS.Buf . . XOTA2 ;

ALUNOS.Buf. . XOTA3 : =X 0TAS.Buf .. XOTA3 ;

ALUNOS.Buf. . MEDIA: =B 0TAS.Buf . . lIEDll ;

vrit eln(ALUNOS , ALU10S.Buf . . IUHERO : 6 ,
ÂLUBOS.Buf..CLASSE:6,)
ALUNOS.Buf. .XOHE. ) ) :30-ord(ALUNOS.Buf. .X0}IEE0]) ,)
FLUXOS.Buf..XOTA1:6:2,)
ALUNOS.Buf..BOTA2:5:2,)
FLUXOS.Buf..XOTA3:6:2,)
ALU10S.Buf. .CEDIA : 5 : 2) ;

(+2 Xchange Classe.Anterior vith Botas.Classe +)
CLASSE..i.ITERIOR :=BOTAS.Buf.. Classe ;

goto RESUME.POR.CLASSE.S.l
RESUME.POR.CLASSE.E

l
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if(l OTAN. .BRESUlIE.PQR.CLASSE.
bogin

cioso(:0TAS)i
XOTIS..:-CLOSED.;

end:
if(ALUNOS..-RESUME.POR.CLASSE

bebia
dose(ALU10S);
ALUNOS..:nCLOSED

end;
goto labe1.6.;

%end procaBB +)

.) thon

.)then

Xsubprocess Sub.Resunn +)
SUB.RESUllO:
(+2

(+2
XEnding pari +)

XTransfornations +)
SUB.RESUMO.l.
Court.SUB.RESUMO.:=O;
Tot a]..SUB..RESUMO.HEDIÂ13 . : ::O ;
qTiR nt:qTnn H
U V +r =n WBnUWBB »

goto labe]..4.
qTin nFqinHn R
br %r nP » B Va +U»++ »

if(RESUllO..nCLOSED.)then
bebia

{$1-} append(RESUMO) ;Í$1+}
if ioresult <> O then revrite(RESUMO);
n F: qT THn . =qllR REqlT)in

end;
(+2

XinBert Resuw.Classe vith Classe.Anterior, +)
(+2 Buxaero vith %Court ,

lledia vith %average(Botas .cedia) +)
RESUl10 .Buf.. Classe : =a..ÉSSE.EXTERIOR ;

RESUMO .Buf. . XU)lERa: =Count .SUB.RESUMO .
RESUl10 .Buf. . CEDIA : n(Tot al .SUB.RESUli0 .11EDIAI 3./Count .SUB.RESUMO
vriteln(RESUMO ,RESUMO.Buf..CLASSE: 5, } l,
RESUMO.Buf..BUHER0:6,l )
RESUMO.Buf..REDIL:5:2);
if(REPUXO ..=SUB .RESUl10 ..) then

bogin
dose (RESUMO) ;
n Rqinn .=('T nqEn
aBUnPWna W W n e V+#= =

end:
(+2
%end subprocess +)
Inhnl .d

case(Pop.) of
[: goto ].abe].].
2: goto ].abe1.2.
3: goto jabbe]..3.

l

)

end;
lahal R
end;
bebia RESUME.POR.CLASSE ; c].zscr; ond.
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6.4 Exemplo 4
Vamos considerar o problema. de intercalar dois arquivos que já estão ordenados poi um deter-
minado campo, produzindo um terceiro arquivo. A seguir está especificado um processo que
executa esta tarefa, mas como ela é muito comum talvez fosse inelllor fornecer uin comando que
produzisse aintercalação.

%doclarations

%íi].o Arquivos(Ramo:stri.ngE20]) on 'Arquivos.tst' (text)
%fi].o Arquivo2(Nono:stringE20]) on 'Arquivo2.tst' (text)
%fico Arqui.vo.Saída(Nome:stringE20]) on 'Arquivo3.tst' (toxt)
%variable Inicio:boolean

%procoss Intercala

%lnitialization part of Intercala
'%.Transformations part

%chango Inicio with true

%Main part of Intercala
%Seloction phaso of Maia part of Intercala process

IZseloct Arquivos vhen Arquivos.Boro <= Arquivo2.Nome or Inicio,
Arquivo2 vhen Arquivo2.come < Arquivol.Nome or Ini.cío

%Choico phase of liam.n pari of ltercala process

%decision tab].o Escolhe.Primeiro
%Conditi.ans

Arqui.vol.come <= Arquivo2.Nome
%Açtions

%exec Grava.Arqui.vol
Zexoc Grava.Arquivo2
%exec Reses.Inicio

%end tab].e Escolhe.Primeiro

Y N

l
l

2 2

%Transíormations phase of Hain part
%transe Grava.Arquivam

%insort Arqui.vo.Saída vith Arquivos
'%.and Grava.Arquivos

%transe Grava.Arquivo2
%insere Arquivo.Saída with Arquivo2

%end Grava.Arquivo2

%transe Reses.Inicio
%chance Inicio vith falso

%end Reses.Inibi.o

%end procoss Intercala
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O código produzido ])elo gerador pala este processo seita o seguinte

(+l GERADOR DE IPLICATIVOS EXPERllIEITAL l.O
DEPARTAXE#TO DE CIEICll DI COllnJTACAO

(+2 %declaration8 +)
(+2

Xfi[e Arquivos([oue :atringE20]) on
Xfi[e [rquivo2(Xme :stringE20]) on
Xfi[e Arquivo.Saída(game : stringE20] )
Xvariable Inicio:boolean

+)

)Arquivos .tst ) (text)
'lrqulvo2.tstP (text)
on )Arquivo3.tst) (tert)

tape
T.ARQUIVOS.=rocord

IOHE:stringl20J;
ond; (+ record +)

T.ARQUIVü2.=record
XO[IE: string [20] ;
end; (+ record +)

T.ARQUIVO.SALDA.=record
EOHE; string [20] ;
end ; (+ record +)

uses Crt,Printer,Stock.

ARQUIV01.Buf.:T.ARQUIV01
ARQUIVOS:text;
ARQUIV02 .Buf . : T.ARQUIV02
ARQUIV02:toxt;
ARQUIVO.SALDA .Buf . : T.ARQUIVO.SALDA
ARQUIVO.SALDA:text;
INICIO:boolean:
ARQuivo.SÂZOA..,
AaQUZV02..
AXQulvoí .. :(CLOSED. .IXTERCILA..) ;

(+2
%process Intercala +)
procedure INTERCALA.;
labbe].

lahol l
].abe1.2.,

Inha1 4

label.6.,
TBTFnCAT.A q l
INTERCALA.S.2.,
IXTERCAL.l.l. . lITERCALA .H . ,INTERCALA
ESCOLHE.PRIMEIRO,
CKAVA.AKQuivot,
CKAVI.AXQUZv02,
RESES.INICIO;

.E

11 . : int oger ;
bebia
.XX.[0].Sub.:n0;
.TT.:=O;

ARQUIVO.SALDA..:=cLOSED.
assign(ARQUIVO.SALDA, }Arquivo3 .tst l )

AKQuiv02..:=CLOSED.
assiUI(ARQUIV02, IArquivo2 . tst )) ;

ARQUIV01..:=CLOSED.
assígn(ARQUIVOS, PArquivol. tst )) ;

(+2
%lnitialization pari of Intercala +)
INTERCALA.l
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(+2
XTrnnnforlüationB pari +)

(+2 Xchango Inicio vith trufa

rEleIO:=(TRUZ);
(+2
XHain part of Intercala +)
lITERCALA.A.
if (AIWUIVO.SlIDe.

bogin
{$1-} app'nd(aRqUIVO.SALDA) ; {$1+}
if ioreBult <> O than rovrite(ARQUIVO.SALDA) ;
ARQUIVO.SAIDI..;H'lITERCALI

end:

XSolection phaso of llain pare of Intercala process +)

+)

.KCLOSED.)thon

%selact Arquivos vhen Irquívol .game <= Irquivo2.Rama or Inicio,
Arqui.vo2 vhon .Irquivo2.como < Arquivos .Bode or Inici.o

reses(ARQUIV01);
AXQUIVOÍ..:=lXTKncxLA..
reses(ARQUIV02);
ÂaQulvü2..:=ZXTEaCtLA..
lITERCALA.S.í.: 11.:-0;(+ select command contrai +)
if((not(aof(ARQUIVOI)))and( (ARQUIVOI.Buf. .Bone$=ARQUIV02.Buf
then

bogin
readln(ARQUIV01,
ARQUIV01.Buf..IENE);
ll.:=1;

end;
TBTFnnATÂ q 9
+ = + be &VV aa' A# U »W » H »

if((not(eof(ARQUIV02)))and((ARQUIV02.Buf. .lome<ARQUIVOI.Buf. .game) or(INICIO)))
then

bebia
read].n(IRQUIV02,
ARQUIV02.Buf. . BODE) ;
lí.:=1;

ond:
if (ll.uO)then goto llTmCAI.A.E.;
(+2

XChoíce phase of Baia pürt of ltercala process +)

+)

Holüe)or(INICIO)))

Xdecision table Escolho.Primeiro
XConditions

Arquivos.XcKne <= Arquivos .Bodo
%Actions

Xexec Grava.Arquivol
Xexec Grava.Arquivo2
Xexec Reses.Inicio

Xend table Escolhe.Primeiro +)
ESCOlhE .PRIMEIRO :
if(ARQUIV01.Buf. .Zone<=ARqUIV02.Buf.

beBiA
(+ Tule l +)
Push.(1,2);
goto GRAVAJRQUIVOI ;

labe]..l.
Push.(2,4);
goto RESET.IXIC10;

astral 9
end

l Y

l

2

X

l
2

l.mo) then

o].se
bebia

(+ Tule 2 +)
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Push.(3.3);
goto GRAVA.AXQUIV02Inhal R
Push.(4,4);
goto RESET.IBIC10;

l nhõ1 4
end:

goto INTERCALA.S.l.;

(+2
XTraxuforiüations phase of }lain pare +)

(+2

Xtransf Grava.Arquivos +)
ORAVA.AXQulvoÍ:
(+2 Xinsert arquivo.Saída vith Irquivol
ARQUIVO.SALDA .Buf. . B 0}IE : =ARQUIVOí .Buf . . XOHE ;

vl-it eln(ARQUIVO.SALDA , ARQUIVO.SALDA .Buf. . XaIlE , )
[o] ) ) ;
(+2

+)

P:20-ord(ARQUIVO.SALDA.Buf BODE

%end Grava.Irquivol
goto labe]..6.

+)

(+2
%transe Grava.Arquivo2 +)

aKAVA.AXQulv02:
(+2 Xinsert Arquivo.Saída vith Arquivo2
ARQUIVO.SALDA .Buf . . X 0HE : =ARQUIV02.Buf . .10HE ;

vrit eln(ARQUIVO.SALDA , ARQUIVO .SALDA.Buf. . XDlIE , )

[o] ) ) ;
(+2

+)

1 : 20-ord (ARQUIVO.SALDA.Buf BOXE

Xend Grava.Irquivo2 +)
goto labo1.6.;

(+2
Xtransf Rasos.Inicio +)

RESES.INICIO:
(+2 %chance Inicio vith falhe
l#lCIO:=(FALHE);
(+2

+)

Xend Roset.Inicio +)

goto ].abo1.5.;
IBTERCALI.B.
if (IRQUIV01 . .=11TERCALA

bebia
dose(ARQUIV01);
ARQUIV01..:BCLOSED.;

end;
ií(AnQuzv02..:iXTEKCALA

bebia
dose(IRQUIV02);
AXQulv02..:nCLOSKO.

end:
if(ARQUIVO.SALDA..:lXTERCALA

bebi.n
dose(ARQUIVO.SALDA);
ARQUIVE).SALDA..:=CLOSED.

end;
goto labe]..6.

) then

.)then

)then

(+2
Xend process Intercala +)

+UUX+A»WW

case(Pop.) of
1: goto label.l.
2: goto label.2.
3 : goto ]abe]..3.
4: goto ].abe]..4.
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ond;
labe]..6.
ond:
bebia INTERCALA ;clr8cr; end

6.5 Exemplo 5
A seguir apresentamos as especificações pala o cairegadoi sintático descrito em ISe-Me 831.
Dado um conjunto de sub-giafos que descrevem uma. gramática, o programa produz uma tabela
de ter[ninais, out],a de não terminais e uma teiceiia que é a representação do giafo sintático a se]
seguido pelo analisados ali descrito. Os elementos da primeira tabela são armazenados através
de espalhamento ("hashing") e os das duas ouvia.s tabelas são arlllazenados seqüenciallnente. O
programa seguinte produz no seu final três arquivos do tipo texto que contém estas três tabelas.
Se supormos que o a.rquivo de sub-gratos contém somente linhas que desclevem os seus vértices,
as especificações seriam mais simples. Aqui consideramos que o usuário collstruiu o arquivo que
descreve os sub-giafos com linhas de comentário, pala. facilitam unia conferência. Colho o código
gerado é relativan)ente extenso, apresentamos somente as especificações para o gerador sem o
código gera.do.

%declarations
%file Arquivo

(Linha:stringE80]) on 'Gerador.ttt'(text)

%tab[e Tabe[a.Simbo]osEO. . 270](Simbo]o : string]20] ;Co]isao : integer)
'%.tab].e Tabo]a.Xtt1..32](Simbo]o : stringE20] ;Prim.Trans : integer)
%tab[o TabgrafotO .. 900](Tor :boo]ean; Sim , A]tr,Suor,Semr : integer)

'%fi]e Arq.Tabe]a.Simb(índice : int .6; Simbo]o : stringE20] ; Col-i.sao : int , IO)
on )Tab.Smb' (text)

%fi].o Arq.Tabe]a.Nt(]ndice : int .5; Símbolo : stríng]20] ; Pri.m.Trans : int . IO)
on 'Tab.Xt' (text)

'%file Arq.Tabela.Gf(Índice: int .5;Símbolo : stri.ngE20J; Sim: integer. 5;
Ter:boolean,7;Alar,Suor.Semr:i.nt,5) on 'Tab.Gf ' (text)

'%variable Livre ,Hodulo,Ant ,Haxnt ,}laxgrafo .Endereço : int
%val'iab]e Simbo].o:stringE20]
%variab[e Numno , A].tr , Suor , Semr: int
%variab[e Tipo.Xu]o:stringE]]

%process Carregador

%initia].ization
%transformations
%initialize Tabela.Símbolos(Símbolo : ' ' ; Colisão : -l)
%initialize Tabela.Nt(Si.mbolo: ' ' ;Prim.Trens : O)
%initialize Tabgrafo(Sim:-l;Ter:falso;Alta:O;Suor:O;Semr:O)
'%chango Modul-o vith 191
%chango current of Tabgrafo with O
'%.chance Nu].o with
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%chango
'%.chango
'Z.changa
%changa
%chango
%chance
'Z.changa
%chance
%changa
%chango
'%chance
'%chango
'%.changa
%changa
%chance

Current of Tabe].a.Símbolos viER 191
Tabo].a.Simbo]08 . Simbo].o vith ) INTEGER '
Curront of Tabe].a.Si.mbo].os vith 192
Tabo].a.Símbolos . Simbola vi.th 'STRllIG'
Curront oí Tabe].a.Símbolos vith 193
Tabo[a.Simbo]os . Simbo].o vith ) IDENT}
Curront of Tabe]a.Simbo].os vith 194
Tabela.Símbolos . Símbolo vith )NEWLINE )

Current of Tabe].a.Símbolos vith 195
Tabela.Si.nbo]os . Simbo].o vith ' REAL '
Current of Tabe].a.Si.mbo].os vi.th 196
Tabo].a.Si.mbo].os . Símbolo vith )EOF '

Li.vro vi.th 197;
Ant vith 0;
Maxnt vith O;

ZMain pare
'Z.solectíon
%solect Arquivo vhere Arqui.vo.Linha <> Nulo

%Choice

'%decision tablo Decide.Arquivo
%preparation

%exec Obter.Tipo.da.Linha
%Conditi.ons

Tipo
%Actíons

'Zexec Obter.Elementos.da.Linha l

'Z.exec tab].e Decide.Terminais.Especiais l

'Z.oxec subprocoss Insere.Símbolo.Hashing l

Zoxoc subprocess Insere.Nao.Terminal l
%exec Obter.Novo.No.do.Grato l

%exec Insere.Tabgrafo l
Zexec Atua].iza.Xo.como.Terminal l
%exec Atualiza.}ío.como.Nao.Terminal l

%exec tab].o Decide.Sucessor l
%exec tab]e Decide.A].ternativa l

%end table

'T) )N' lc) )l)

ll

2

3
4
5

6
7

l

2
3
4

5
6
7

2
3
4
5

e%.decision tab]e Decide.A].ternas iva
%conde.tidas l

A].tr = 0 1 N
%Actions

%exec Acerta.Tabgrafo.A].tr
%end tabu.o

1 1

%decidi.on table Decide.Sucessor
%condíti.ons

Suor = 0
%Actions

Zexec Acerta.Tabgrafo.Suor
%end table

N

l í
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%decidida Lábio Decido
'%sete

CÍ l 'LAliBDA)
C2 1 )OUTROS'
C3 1 'INTEIRO)
C4 1 PALFA}
C5 1 )IDENT)
C6 1 )XSWLINE'
C7 1 )RREAL)
C8 1 PFlll'

%Conditions
Si.mbolo

%Actions
Endereço
Enderece
Endereço := 191
Endereço := 192
Endereço := 193
Endereço := 194
Endereço := 195
Enderoco := 196

%end table

.Terminais.Especiais

CI C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

l

l
l

Í

l
l

%Transformations

'%.transe Obter.Tipo.da.Linha
%chango Tipo vith Arquivo.Linha starting.at l to l

%end Obt emJipo.da.Linha

%transe Obtém.Elementos.da.Linha
%chance Símbolo vith Arquivo.Linha starting.at 8 to 27
'Z.remove left right blanks from Símbolo
'Z.chance Numno vith Arquivo.Linha starting.at 28 to 30
iZ.chance A].tr vith Arquivo.Linha starting.at 4í to 43
%chango Suor vi.th Arquivo.Linha starting.at 54 to 56
%chance Semr vi.th Arquivo.Linha starting.at 67 to 70
%chance Endereço vith O

%end Obter.E].ementas.da.Linha

%transe Obtem.Novo.No.do.Grato
%chance Current of Tabgrafo vith Tabgrafo.Current + l

%end Obten.Nova.No.do.Grato

%transe Atua[iza.No.como.Terei.na].
%chango Tabgrafo.Ter vith crua

%end Atua].i.za.No.como.Terminal

%transe Atualiza.No.como.Nao.Terminal
%chance Tabgrafo.Ter vith falsa

'%end Atua].iza.No.como.Nao.Terminal.

%transe Insere.Tabgrafo
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%chance Tabgrafo.Sim vith Endereço,
Tabgrafo.Soma vith Semr

%ond Insere.Tabgrafo

%transe Acerta.Tabgrafo.Suor
%chance Tabgrafo.Suor vith Suor + Ant

'Z.ond Acerta.Tabgrafo.Suor

%transe Acerta.Tabgrafo.Alta
%chance Tabgrafo.A].tr vith Alar + Ant

%ond Acerta.Tabgrafo.Alar

%ending pare
%transíormations

'%chango liaxgraío vith Tabgrafo. Current
%exoc 6ubprocess Grava.Tabela.Si.miolos
Zexec subprocoss Grava.Tabela.Nt
Zexoc subprocess Grava.Tabgrafo

%end process

%subprocess Insere.Símbolo.Hashing
%lnitialization pari

%transformati.ons
%chango Enderoco vith Hashing.(Símbolo,Medula) ;

%Main pare
%Selection

'%se].ect Tabela.Símbolos vhere Current
%Choice

'%.docision tablo Decide.Entrada.Hashing
%Sets

Vaz
TenC

%Cond
Tabela.Símbolos.Si.mbolo
Tabe].a.Símbolos.Colisão
Tabe[a.Simbo]os . Simbo]o=S imbo].o

%Acta.ons

%exec Prepara.Área.Colisão
%8xec Soluciona.Proxima.Col i.sao
%exec Insere.Tentlinal
%exit

'Z.end table

Enderece

l ' '
1 >0

Vaz 'Vaz 'Vaz 'Vaz
'Teme TemC

+ Y N N

l
l

l

%Transformations

%transe Prepara.Área.Colisão
%chance Tabela.Simbo].os . Co]isao vith Livre
%chance Current of Tabe]a.Simbo].os wi.th Livre
%chango Endereço vith Livra
%inc Livre

%end Prepara.Área.Colisão
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'Z.transe Se].eciona.Proxima.Co].isco
'%chango Endereço vith Tabela.Símbolos . Colisão

'Z.end Selociona.Proxi.ma.Colisão

%transe insere.Termina].
%chango Tabo[a.Siinbo].os .Símbolo viER Si.mbo]o
%chango Tabo[a.Simbo]os . Co].isco vith O

'Z.end Insere.Terminal

%end subprocess ]nsero.s imbo].o.Hashing

%subprocoss Insere.Nao.Terminal
%Main pari

%se].ection
%select (1) Tabela.Nt starting.at l to Maxnt where

Tabela.Nt.Si.mbolo = Símbolo
%transfonnations

%chance Endereço vith Tabe].a.Nt. Current
%Ending part

%Choi.ce
%docisíon table Insere.Símbolo

%Conditions
Enderece > O
Tj.po

%Acta.ons
Zex8c A].oca.Entrada.Nao.Terminal
Zexec Acerta.U].time.No.Sub.anterior
Zexoc Atua[iza.Simbo].o.Nao.Terminal.
%exec Atualiza.Prim.Trens

%ond lábio

N N
IC} )N '

Y Y
)C) }N'

1 1
2
3 2
4

l
2
3

'Z.Transformations
'Z.transe Acerta.U].Limo.No.Sub.anterior

'%.chance Ant vith Tabgrafo. Current
%end Acerta.Ultimo.No.Sub.anteri.or

'Z.transe Alaga.Entrada.Nao.Terminal
%inc Maxnt
'Z.chance Current of Tabela.Nt vith maxnt
%chango Endereço vith Haxnt

%ond A].oca.Entrada.Nao.Terei.nal

%transe Atua].iza.Simbo].o.Nao.Termina].
'%.change TabeJ-a.Xt . Simbo].o vith Si.mbo].o

%end Atualíza.Símbolo.Nao.Terminal

%transe Atualiza.Prim.Trans
%chance Tabela.Xt.Prim.Trens vith Tabgrafo.Current + l

%end Atualiza.Prim.Trans

%end subprocess
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'Z.subprocoss Grava.Tabela.Símbolos
%Maia

'%se].ection
%seloct Tabe].a.Simbo].os

'%transfomat i.ons
'Z.insort Arq.Tabela.Simb vith Tabela.Simbo].os ,

Arq.Tabela.Simb . Indico vith Tabela.Sinbol-os . Current
'Z.end subprocess

'Z.subprocess Grava.Tabela.Nt
%Maia

'%seloction
%seloct Tabela.Nt starting.at l to Maxnt

%traí síormat i. ons
%insere Arq.Tabela.lít vith Tabela.Nt,

Arq.Tabela.Nt . Indico vith Tabela.Nt .Current
'Z.end subprocess

%subprocess Grava.Tabgrafo
%Maia

'Z.selection
%seloct Tabgrafo starting.at l to Maxgrafo

%choice
%decision tab[e Escolhe.Sinbo].o.para.Tabgrafo

%Conditions
Tabgrafo.Ter l Y Y Y
Tabgrafo.Si.m 1 -1 -2 >=O

%Actions
%oxec Esco].he.Termina]. l l
'Zexoc Esco].he.X.Termina].
%exec Grava.Lambda
%exec Grava.Outros

%end tab].e

l
l

l

%transfornations
'Z.transe Esco].he.Terminal

%chance Current of Tabela.Símbolos vith Tabgrafo.Sim
%insort Arq.Tabela.Gf vith Tabgrafo ,

Arq.Tabela.Gf . Índice viER Tabgrafo .Current ,
Arq.Tabe]-a.Gf vith Tabe].a.Símbolos

%end Esco].he.Terminal

%transe Esco[he.N.Termina].
%chance Current of Tabela.Nt vith Tabgrafo.Sim
%insert Arq.TaboJ-a.Gf wi.th Tabgrafo.

Arq.Tabela.Gf . Indico vith Tabgrafo .Curront ,

Arq.Tabela.Gf vith Tabela.Nt
%end Escolhe.N.Terminal

%transe Grava.Lambia
%insort Arq.Tabela.Gf vi.th Tabgrafo ,

Arq.Tabela.Gf . Índice vith Tabgrafo .Current ,
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Arq.Tabela.Gf.Símbolo vith 'LAMBDA '
%ond Grava.Lambda

'Z.transe Grava.Outros
%insere Arq.Tabel-a.Gf vith Tabgrafo ,

Arq.Tabe].a.Gf . Índice with Tabgrafo.Current ,
Arq.Tabela.Gf . Siinbolo vi.th ) OUTROS '

i%.end Grava.Outros

'Z.end subprocess



Comentários Finais

Com a parte de definição de conjuntos de valores, as tabelas de decisão podem descrever os
problemas com maior facilidade. O pré-processador de tabelas de decisão implementado não
faz a verificação da compatibilidade de tipos entre as variáveis de condição e os elementos dos
conjuntos de valores das linllas estendida.s, em razão de tratar apenas das partes do progia.lna
fonte que contêm tabelas de decisão e consequentemente não possui informações sobre os tipos
das variáveis envolvidas. Como o algoritmo de conversão do pré-processador foi herdado pelo
gerador l-h4-E, a deficiência permanece, mas essa veriíicaçã.o ])ode ser im])lenlentada colocando-
se o tipo dos elementos de ca.da conjun-to de valores declarado na tabela de decisão ou de cada
componente dos conjuntos de n-uplas na tabela de símbolos de conjuntos de valores construída
pelo gerador durante a análise de uma tabela de decisão. O comando goto table que pode ser
especificado na pa.ite de descrição das ações de unia tabela de decisão deveria ser abolido, pois
ele pode ser substituído pelo comando exec table como a última açã.o da sequência de ações
de unia regra. A sua presença complica a aná.lise das especificações o que foi resolvido com o
emprego de dois pa.usos, que podeiiain sei reduzidos a um só ])asse eln teinlos de tabelas de
decisã.o. Além disso, dificulta a geração de código, pois ela provoca o apaiecinaento de vários
pontos de encerramento de uma etapa. Ta.lnbélll a específica.çã.o de fim de uma transfoilnação
poderia ser abolida, pois o início da próxima transfolnlação encena a anterior.

No gerador l-N4-E implementado esta.o faltando pelo menos dois itens importantes que são
as especifica.ções para a geraçã.o de relatórios e manipulação de arquivos indexados. O LDT
ISe-Ma SSI que opera em ambientes IBR'l de grande ponte permite a especificação de relatórios
em módulo específico pa.ia- esta finalidade. Uma outra possível solução que pode ser estudada
é apresentar na parte de declarações uma descriçã.o do relatório que então poderia ser tratado
colho um arquivo de características ligeiramente diferentes dentro dos processos e sub-processos.
O nosso gerador produz programas pala serella compilados no sistema Turbo rasca/, a paitír
da versão 4.0, mas uma soluça.o mais eficaz seria escolher ullla. ambiente mais amplo em termos
de suporte que peinaitisse ao gerador simplesmente produzir chamadas a rotinas disponíveis,
por exeJ-nplo, pala o gelenciallaento de arquivos indexados e tratasse os números decimais ade-
quadamente como se exige ell] processa-mento administrativo. Seita desejável que o ambiente
fornecesse mecanismos de produção de telas para serem usadas pelo gerador e não ficam limitadas
à.quedas que podem ser descritas ]la pare de declarações ao gerador. Na verdades esta solução
foi aditada pala supera-l a. a.usência de um gerador de telas integrado ao piojeto. A medida que
novos problemas são especificados pa.la o gela.dor surgem novas propostas de especificação, de
naodo que ele deve giadativamente incorpora.t outras possibilidades. Elas devem ser compatíveis
com o método l-l\l-E de desenvolvimento de programa.s e evita.i que o excesso de detalhes torJle
as especifica.ções parecidas com as de uma ]inguageln de alto nível.

216
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Outra.s extensões que devem ser incluídas são a. ])ossibilida.de de a.ssocia.l dinamicameilte um
arquivo externo a un] arquivo lógico durante a. execução; pcrnaitii quc qualq\ier tecla individual-
mente seja declarada como de transmissão de tela e não apellas aquela.s entre FI a FIO ou all.
Infelizmente o comando exchange está. ful)cionando apenas pala. ''''aiiáveis simples ou campos
elementares e precisa ser estendido para ter a generalidade scmeljlante à do comando cllange
Outros comandos de alteração do elemento coerente de uma tabela como premio?zs, Z,otíom, top
devem ser incluídos. Outro ponto a. nlclhorar é posslbilital a declara.çã.o de sequências não ape
nas como um só intervalo ou enumeraçã.o de todos os seus elementos, idas misturar estas duas
formas numa só sequência ou ]nesmo permitir a declaiaçã.o de uma sequência por vários interva-
los. E claro que nestes casos, telenlos que pagam um pleno pala o alilaazena.mento desses da.dos
no programa objeto e no código para. a-cesso aos elementos da.s sequências. No caso de arquivos
do tipo texto, precisamos permitir a es])ecificaçã.o de ca.delas constantes de ca.iacteies a serem
gravadas em cada iegistro (para isto, bastaria estender a declamação de arquivos) e talvez fosse
interessante permitir a especificação de linhas de formatos diferentes para um mesmo a.rquivo.

Durante as experiências que desenvolvem)os surgira.m inúmeros casos em que tivemos que
consultar o elemento que roía antelioimente seleclonado num arquivo antes do elemento coerente.
Talvez seja desejável introduzir um mecallismo autor lá.rico de a.cesso a. tal elemento, mas é
preciso convencionar o valor quc ele comporta.tá dura.nte a. prin)eira iteração. Tal valor poderia
inclusive ser collsulta.do pala detectam se é ou não a primeira itelação.

Outro aspecto importante é que a tentativa de tomai o gerador mais abrangente acaba
tomando os problemas paiticulales en] casos es])faciais e noimalinente o código produzido pala
atender a generalidade é menos eficiente pala casos específicos. Talvez seja desejável produzir
código ocupando-se de casos especiais para evitar a ineficiência ein situações mais comuns. Uma
alteração que deve ser ina])lenaentada é produzir código para processos e sub-processos como
procedimelltos ou funções, usando-se rótulos somente pala tabelas de decisão e transformações.
A pilha a.uxiliar seria global e os comandos de retorno seriam colocados no trecho final de cada
procedimento somente pala os rótulos locais. Isto permitiria a impleinenta.çã.o de declarações
locais, chamadas de sub-processos com paiâmetlos e leculsividade.

E muito útil podem testam se a scleção de ull] conjunto de dados encontrou algum elemento
ou não. Pa.ra resolver este problema, precisamos especi6lcai uma va.riável auxiliar pala este
controle, como está feito no exemplo do caliegador do grato sinta.taco, mas é recomendável que
se permitam o acesso a variáveis automáticas com esta finalidade e a execução de uma trans-
fornaação ou sub-processo no caso de um colnalldo de seleção não selecionar nenhum elemento.
Por exemplo, se .4 é o nome de arquivo, A.not.found poderia indicar, se verdadeiro, o insucesso
da seleção de .4.

E possível que a. maior di6lculdade na utilização do gerador seja. a falta de um sistema
integrado de ediçã.o, compilação e deputação com lastlea.mento ("traje"). E preciso utilizar um
editor para especificar o piogranla, aba.tldoná-lo temporariamente para. a compilação, ietoinar
ao editor, carregar o arquivo que contêm as mensagens de erros e corrigi-los no arquivo de
entrada que não é o ]-neslno em que eles são apontados. Esta. intensa troca entre os arquivos
de trabalho pode acabar provocando situações desagradáveis, como verificar após exaustivas
correções que elas foram efetuadas no a.iquivo errado. Em algumas situações o trabalho de
especificar na forma exigida. pelo gerador é extenso e repetitivo. Se considerarmos que o volume
de erros de digitação é de algum modo piopiocional ao ta.manho do texto, talvez seja prudente
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estabelecer alguma.s forma.s de ableviai o arquivo dc entrada., ou dcscnvolvel um edital específico
para orientar o trabalho de especi$caçã.o do usuário.

Algumas experiências com o gerador permitem a.fiimai que pelo menos para problemas com
soluções não complexas porém tediosa.s colmo o desenvolvimento de programas que envolvem
enteada de dados por telas com o controle do teclado através do programa pode ser feito pelo
gera.dor. O método l-N4-E e o gerador têm a intenção de permitir a.o usuário especificar os seus
problemas, à medida do possível, dentro do universo da aplicação, edil-rlinalido uma parte dos
detalhes de mais baixo nível que sã.o inerentes ao colnputa.dor e não aos problemas tratados
ISe 891. No exemplo das telas, cabe a.o usuário descrever as características dos campos, não
precisando preocupa-r-se com a forma comia o computador obterá cada calacteie do teclado,
a movimentação do cursor no vídeo e o tratamento que deverá sei dado a cada caractere de
modo que o campo resultante satisfaç.a as propriedades desejadas. No caso de a.lquivos e ta-
bela.s, o usuário nã.o precisa. fazer a veliíicação do seu anal e do limite superior do seu índice,
respectivamente.

A geração automática das iterações proporciona uma. maior simplicidade nas especificações e
a ma.negra. colmo o gerador trata. as estruturas de dados desobriga o usuário de declarar variáveis
tel-nporárias tais como "buRels" pala leitura de da.dos dos arquivos e índices da.s tabelas.

As especificações ao gerador deverei estai estruturadas de acordo com o método l-b4-E de
desenvovimento de programa.s, o que força uma estrutura.ção para os problemas e propicia uma
forma mais sistemática de trabalho para o usuário.
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O Gerador l-M-E foi implementado usando o ana.lisadol sintético desenvolvido no curso regular
de Compiladores, conforme descrito em ISe-X4e 831. Em seguida, apresentamos o grato sintático
onde os nós retangulares contêm símbolos não terminais e os denaais contêm símbolos terminais.
Entre os símbolos terminais estão os ca.iacteres especiais, palavras cona letras minúsculas e "l" ,
"l\4", "E", "S", "C" e "T" que são as iniciais das etapas e fases do método l-M-E. Os demais
símbolos terminais (plillleira letra maiúscula, e À que significa "ignorar símbolo de entrada")
indicam que não é o próprio símbolo que está sendo esperado pelo analisador, mas uma. palavra
que satisfaz uma paiticulai característica. Na. tabela a seguir esta.o listados estes símbolos
terminais e as respectivas cadeias aceita.s pelo analisador.

Ident
Number
Real
Alpha
Eof
Row
Column
Decimal
Length
Fl-FIO
Other
À
Lf
Separator

Identificador
Número inteiro
Número real
Cadeia de caracteres delimitada por apóstioíos
Fim de arquivo
Número inteiro (linha do vídeo)
Número inteiro (coluna do vídeo)
Número inteiro (Número de decimais de uln número leal)
Número inteiro (Ta[na.nho de un] campo)
Cadeia da. coima 'FI', 'F2',. .. ,'F10'
Qualquer símbolo exceto Eo/ (Fim de arquivo)
Cadeia vazia
Fim de linha (Linefeed)
Um ca.i actei especial, normalmente ' I'

No sub-grato de 'Condition' existe um símbolo '--l' que representa a entrada de condição
indiferente (dona'cale) e é denotado desta folllaa pala difeienciai do 'menos' unário que precede
um valor. O símbolo À é uti]izado pala executar a]guma rotina especial, como no sub-grato
de 'Condition' onde no vértice que contén] este símbolo é executada unia rotina. semântica que
verifica se logo após o símbolo '-' existe ou não un] es])aço em branco, pois isto identifica pala os
vértices seguintes se o sílaabolo deve ser interpretado como uma entrada de condição indiferente
ou como 'menos' una.rlo.

Em vários pontos do grato existe o símbolo Z/quando o atlalisador espera um 'fim de linha'
Pala isto, o gerador mantém uma variável global que nollnalmente informa ao a.nalisa.dor léxico
ISe-b4e 831 que não deve sei passado o símbolo Zá mas que é alterado para fazê-lo em pontos
em que e necessailo.
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Símbolo Inicial
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process

Pare

Screen

Comum

Fl-FIO
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Dcl

%
file Ident

(

Alpina

Fíeld on

text

table

L

Ideilt

Number Field

fie[d }---L--« ]dent
Í

variabley--L-'( Ident

l

string

integer

real

boolean

citar

Ident

Idem)t

1 )--( N u mbe r }--( l

bynonymJ---!L--( Ident

Ident

screen ) t ;{ Idem

(
Screen

Setset ) + ;( Ident
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Selection

Lltru

222

select Expr

Ident

to

starting-at

...l.A.A

Expr to Expr

current

Expr

Expr

lwhen

jwherel

Expr

curreilt

Expr

.%

Choice

®Idem
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Condition

Expr

Separador

223

!

Y

Lf } l 4 %

Lf }-r-'< Uo

Vague l--:r--,(Ày--T---( Lf }---r--(%

<= ) r [ <-y- r-'l Vague
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Action

224

©

Prep

Tlansf
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Set

Fieid

Init
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Insere-Cmd

©Expr

T'lYansf

init.ialize

insere

lllc

dec

exchange

nexo

clear

remove

chance

exit

exec

Init

Insere-Cnld

Id-Lisa Expr

Id-Lisa

Id-Lisa

with Id-Lisa

Renaove-Blanks

Change-Cmd

subprocessjy--:F---( ]dept l,r ) t . ;(%

Cmd-Lg

Chance-Cnld

current

lilsert-Cnld

Id-Lisa 1 -( w ith Expr
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Rena ove-Blan k s

227

Cmd-Lg

Expr

Union

Sub-Expr

Id-Lisa
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Terna

228

©©

'lbple

Intersection

Relacional

DiRerence

Complemeilt

Relacional
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Vague

calar

Nos coma.ndos que indica.m início ou fim de es])ecificações ao gerador, pode-se colocam co-
mentários no restante da. linha« Poi exemplo, %l indica que inicia-se a etapa de inicialização
do processo ou sub-processo, e tudo que veda ein seguida até o final da linha é um comentário.
Isto é implementado adicionando-se em cada pa.rte do grado em que isto ocorre um sub-grato,
como mostrado no exemplo da figura (a) seguinte.

ransformations

transe

(,) (b)

Também não estão no grato, pala simplicida.de, as valias palavl'as ieseivadas que podem sei
utilizadas como sinâninaos. Poi exemplo, elos pontos do gra.fo onde está o símbolo T, deveríamos
tei em mente o subglafo adicional (b) naostlado na. figura anterior. Segue, abaixo, uma lista
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desses sinónimos (vede ta,nll)ém 4.5)

lilitialization
Process

Subprocess

Ending
Selection
Choice
Transformations
Variable
Integer
Constant
Rea!

[, ]nit
Proc
Subproc

E
S

C
T, Transe
Var
Int
Const
Fioat
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