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Resumo

Neste trabalho, estabelecemos uma correspondência entre a atividade de teste e a veri6-

cação formal de propriedades para programas concorrentes Java. Para tanto, aplicamos

um dos critérios baseados em fluxo de objetos (critério de todos os pares definição-uso

de objetos) e a ferramenta de veri6cação -Bandeja. A propridade verificada é a ausência

de deadZock. O estudo foi feito para analisar a cobertura dos requistos identi6cados de

cada programa, segundo o critério de teste adorado. Esta análise foi feita sobre lO

programas que apresentam o deadZack e logo em seguida sobre estes mesmos programas

com a retirada do deadZock. Quando a proprieade é violada, a análise é realizada sobre

os contra-exemplos gerados pela l?arderá. Por outro lado, quando a propriedade não é

violada, a análise é feita sobre os estados exercitados. Através deste estudo, percebemos

que o uso de uma ferramenta de veri6cação formal é útil para auxiliar a cobertura do

critério deânido. Além disso, também mostramos que a análise de programas com e

sem deadZock são complementares, ou seja, requisitos que não foram exercitados com a

violação da propriedade foram exercitados quando esta não foi violada e vice-versa.



Abstract

In this work, we establish a relationship between a tesa activity and the formal verifica-

tion of properties for concurrent Java programa. So, we applied one object-flow based

criterion (a[[-de6nition-use-paira-criterion) and the Bandera verification too]. The ver-

ified property is the pack of the deadlock. The goal of tais study was to analyze the

coverage identi6ed requirements in each program, according to the criterion of the tese

adopted. Tais analysis was done on 10 programs which show a deadlock and then on

these game programs without deadlock. When the property is violated, the analysis

is dome on the counter example generated by Bandera. On the other hand, when the

property is not violated, the analysis is done on the exercised states. Through tais

study, we realized that the use of a formal verification pool is useful to help the covering

defined criterion. Besides, we algo shows that the analyses of the program with or

without the deadlock are complementary. Requirements which had not been exercised

with a violation of the property were exercised when this property was not violated and

vice-versa.
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Capítulo l

Introdução

O teste de software é uma atividade dispendiosa e complexa no desenvolvimento de
sistemas. Com o surgimento do paradigma orientado a objetos (00), novas caracterís-
ticas também surgiram: encapsulamento, polimorfismo, herança e hierarquia de classes .
Estas características são diferentes da programação seqüencial e, com isso, a atividade
de teste teve que se adaptar e até mesmo de6nir novas estratégias e novos critérios para

revelar os erros. Os critérios de teste estabelecem requistos a serem satisfeitos, os quais
orientam a seleção de teste, a avaliação da qualidade do teste e a definição de requisitos

de suficiências a serem atingidas para o encerramento da atividade de teste l6, 9, 361.

Um dos novos critérios criados é o baseado no fluxo do objeto, o qual pode ser
dividido em outros critérios: critério de todas as concretizações, critério de todos os
pares definiçãc-uso (du), critério de todas as definições, entre outros. No presente
trabalho, o critério de todos o pares dzi jlll foi adotado para auxiliar a atividade de
testeS

A maior di6culdade da atividade de teste é satisfazer todo o comportamento do
sistema. Isto se deve ao fato do número de casos a serem testados ser muito grande
ou infinito. Então, o teste é feito sobre a definição de requisitos que devem ser sat-

isfeitos, testandc-se o sistema apenas para algumas situações. Entretendo, há grande
possibilidade de que erros existentes no sistema não sejam detectados.

Na área de verificação formal, os verificadores de modelo são usados para determinar
se um requisito é verdadeiro em um dado sistema. Esta ferramenta trata de sistemas

l



2 CAPITULOI, INTRODUÇÃO

(modelos) que possuem um número anito de estados e veriâca se este sistema satisfaz

certos requisitos (propriedades). Estes requisitos são a6rmações sobre cada estado,
como "a mensagem foi enviada", "o bu#er está cheio" ou "X < 5". Para o verificador de
modelo, não importa o significado excito dos requisitos, apenas se eles são verdadeiros

ou falsos em um certo estado j161. Os veri6cadores de modelo são utilizados para
avaliar diferentes propriedades de interesse do usuário e, em geral, caso a propriedade

sda violada (falsa), ele fornece um contra-exemplo, ou sqa, um caminho do início
do modelo até onde a propriedade foi violada. A vantagem de utilizar a técnica de
verificação de modelo é que esta permite considerar todos os casos possíveis, mesmo
quando o número de casos é muito grande e, em alguns casos, infinito.

Com o objetivo de auxiliar a atividade de teste, os verificadores de modelo são
aplicados l8, 7, 3, 38, 18) pala avaliar diferentes tipos de propriedades. Caso uma
dessas propriedades seja violada, o veri6cador fornece um contra-exemplo que auxilia
a análise do problema. O objetivo do presente trabalho é utilizar um verificador de
modelo para auxiliar a análise dos requisitos que são satisfeitos pelo critério baseado
no fluxo do objeto em programas Java. A vantagem de se utilizar um verificador de
modelo para auxiliar esta análise está na avaliação de propriedades, como por exemplo
ausência de dead/oc# (impasse) l

Neste trabalho, a ferramenta -Bandeja j13, 40, 17, 221 é utilizada junto com o ver-
ificador de modelo Spin 1241. A .Bandeja tem como objetivo integrar as ferramentas
de verificadores de modelo existentes, fornecendo uma sustentação automatizada para
extração de modelos de estados finitos seguros e compactos, que são apropriados para

verificação de programas Java. Na -Bandeja, caso uma propriedade seja violada, são
utilizadas algumas ferramentas para auxiliar a análise destes programas. Esta análise é

feita sobre os contra-exemplos gerados e sobre os caminhos do modelo percorridos pelo
verificados de modelo Spin.

'o termo deadlock é usado em todo texto por ser uma expressão comum na área de computção
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1.1 Motivação e Objetivos

A principal motivação deste trabalho é usar uma ferramenta de verificação formal para
auxiliar a cobertura do critério de todos os pares definição-uso e, com isso, diminuir o
trabalho do festador 2

A proposta deste trabalho consiste em

8 Mostrar que ferramentas de veri6cação formal são capazes e podem auxiliar par-
cialmente a atividade de teste;

e Estabelecer uma correlação entre teste e verificação formal de prograanas Java

Com isso, visamos principalmente mostrar que é possível utilizam uma ferramenta de

verificação formal (Ba7zdem) para verificar a propriedade de deadZack e analisar o que
esta propriedade auxilia a satisfazer do cria;ério de todos os pares deâniçãcFuso. Além
disso, também visamos integrar o teste e a verificação formal de sistema para aumentar

a garantida de qualidade de programas Java.

O presente trababalho é um estudo inicial de integração da atividade de teste e a
veri6cação formal de programas Java. O estudo é feito, inicialmente, sobre 10 progra-
mas concorrentes que violam a propriedade de deadlock e também sobre estes mesmos

programas com a ausência de dead/ack. Para os dois casos, são definidos os requisistos
que precisam ser testados e identiâcados quais destes requisitos foram testados.

2Pessoa que realiza a atividade de teste
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1.2 Organização

O presente trabalho está organizado da seguinte forma

Capítulo 2 Introduzimos a atividade de teste, ressaltando principalmente os critérios
de teste para programas orientados a objeto: critérios baseados no fluxo
do objeto e critérios baseados no estado do objeto. O objetivo deste
Capítulo é auxiliar e justi6car a escolha do critério aditado neste tra-
balho: critério de todos os pares du. Além disso, mostramos como este
critério pode ser aplicado na prática e a vantagem de se utilizar tal
critério.

Capítulo 3 Introduzimos o conceito de veri6cação formal e como a técnica baseada
na verificação de modelo tem auxiliado a atividade de teste. Apresen-
tamos também alguns verificadores de modelo e suas contribuições pala
o teste de especificação e implementação. Este Capítulo tem dois ob-
jetivos: mostrar que a veri6cação de modelos tem ajudado a atividade
de teste e apresentar a ferramenta .Bandeja. Além disso, as principais
fucionalidades desta ferramenta também são descritais e as vantagens de
utiliza-la para auxiliar o teste de programas Java.

Descrevemos a análise de programas Java com dead/ocÊ. Neste Capítulo,
é descrito como foram identiâcados os requisitos a serem testados, como
os contra-exemplos gerados pela Z?arderá auxiliavam na cobertura de
tais requisitos e os resultados desta análise.

Descrevemos a análise de programas lava sem deadlocÊ. Este Capítulo
tem uma similaridade com o Capítulo 4: é descrito como foram iden-
tificados os requisitos e como os estados percorridos pelo veri6cador de
modelo auxilia a cobertura do critério. Relatamos os resultados obtidos
na cobertura para o programas sem deadíock. Finalmente, compara-
mos as análises das duas situações: programas com e sem deadlocÊ e os
resultados obtidos destajunção.

Relatamos um exemplo, como o teste de programas Java pode ser aux-
iliado por uma ferramenta de veriÊcação formal.

Relatamos a conclusão final deste trabalho, mostramos os resultados
obtidos, apontamos as principais contribuições e descrevemos como este
trabalho pode ser extendido de modo a tratar aspectos que não foram
abordados.

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo '7



Capítulo 2

'l.'este de Software

O desenvolvimento de sistemas de software envolve uma série de atividades de pr(»
dução nas quais as oportunidades de injeção de falhas humanasi são enormes 1361. As
atividades relacionadas à garantia de qualidade de software têm sido aplicadas ao longo
do desenvolvimento do software, dentre elas a atividade de teste. A atividade de teste

l41 consiste de uma análise dinâmica do produto, sendo relevante para a identificação e
eliminação de erros que persistem. Segundo Pressman 1361, "A atividade de teste não

pode mostrar a ausência de defeitos, ela só pode mostrar se defeitos de software estão
presentes". Defeito é uma deficiência no programa (um passo, um processo ou uma
deânição de dados incorretos) que pode provocar uma saída incorrera para algum dado
de entrada l6, 41. Este Capítulo tem como objetivo apenas elucidar a atividade de teste
de sistemas orientados a objetos dentro do contexto do trabalho desenvolvido.

2.1 Objetivos do Teste

Segundo Myers j191, " Teste de software é o processo de executar um programa com
o objetivo de encontrar defeitos". Um teste bem sucedido é aquele que consegue de-
terminar casos de fesle para os quais o programa em teste falha. Um caso de leste

corresponde a uma situação típica sobre o qual o sistema deve ser testado, e como
o sistema deve responder a tal situação. Para exercitar os casos de teste, é gerado

cação humana que produz um resultado incorreto, por exemplo, um comando incorreto em um
programa

5



6 CAPITUL02. TESTE DE SOFTWARE

uma seqüêncía de entradas do sistema, segundo um critério de entrada, a qual deve
ser analisada mediante a um critério de aceitação j18, 301. Essa seqüência de entradas
são formada por um conjunto de dados de teste. Um dado de teste é um conjunto de

valores utilizado como entrada para o programa em uma determinada execução j19, 61 .
Caso não seja encontrado nenhum defeito no sistema, o fesfadoP tem sua con6ança
aumentada quanto à qualidade do software, desde que os testes sejam realizados de
maneira rigorosa e sistemática.

O principal objetivo do teste é projetar casos de teste que descubram sistematica-

mente diferentes classes de erros e que tenham custos de tempo e de esforço mínimos.
Para tentar reduzir o custo relacionado à atividade de teste, as técnicas sistemófícas

têm um papel fundamental. Um dos objetivos das técnicas sistemáticas é garantir que
aspectos relevantes da especi6cação e da implementação do sistema sejam executados
(exercitados) pelo menos uma vez por algum caso de teste. Existem duas técnicas de
teste bastante utilizadas:

l Teste /unciona/ (teste caixa-preta): examina o comportamento das entradas e

das saídas relacionadas, desconsiderando a implementação do software 1341. Este
teste tem como objetivo identificar os seguintes erros 1361: funções incorretas ou
ausentes; erros de interface; erros nas estruturas de dados ou no acesso a bancos

de dados externos; erros de desempenho; e erros de inicialização e término;

2. Teste eslrufuraZ (teste caixa-branca): é baseado na estrutura do código, uti-
lizando o código fonte para identificar requisitos a serem cumpridos pelos casos
de teste l36, 6, 371.

A impossibilidade de se testar todas as combinações de entradas possíveis (o domínio

de dados de entrada é muito grande e teoricamente in6nito na maioria dos casos), induz
a elaboração de crífér os de fesfe, cujo objetivo é ajudar o tesfador a selecionar casos
de teste e a analisar o nível de cobertura3 dos casos de teste existentes. Na Seção 2.4,
os critérios de teste são discutidos detalhadamente.

zPessoa que realiza a atividade de teste
aPorcentagem de requisitos que são satisfeitos por um critério
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2.2 Teste de Sistemas Orientado a Objetos

A programação Orientada a Objetos (00) apresenta várias características, como en-
capsulamento, herança, polimorfismo, ligação dinâmica de mensagens e hierarquia de
classes, as quais facilitam a reusabilidade de software e o desenvolvimento baseado

em componentes. Estas características são substancialmente diferentes das progra-
mações tradicionais, as quais têm como objetivo a programação seqüencial. Uma
grande vantagem do paradigma 00 é que este adota formas mais próximas dos mecan-
ismos humanos pala gerenciar a complexidade inerente ao software, como abstração,
classificando elementos (objetos) em grupos (classes), através de uma estrutura hi-
erárquica 1351.

Embora a abordagem 00 apresente várias vantagens em relação à procedimental,
a realização de teste é um dos maiores problemas encontrados no desenvolvimento de
códigos 00 e as falhas são difíceis de serem detectadas usando as técnicas de testes
tradicionais. Por exemplo, se uma falha em um método herdado for encontrado so-
mente no contexto da classe derivada, então esta falha não pode ser detectada se a
técnica de teste usada não forçar uma invocação deste método no objeto que liga a esta

classe particular jlll . Devido a essas dificuldades, adaptações de técnicas tradicionais
para teste de programas 00 e novas estratégias de teste de programas 00 vêm sendo
discutidas com o intuito de melhorar o teste.

2.3 Algumas Adaptações para Teste 00 e Novas Estraté.
gias

Como foi descrito acima, o paradigma 00 é bem diferente do procedimental, e devido
a isso algumas adaptações na atividade de teste 00 são necessárias. Essas adaptações
são claramente observadas no processo de teste, principalmente no teste de unidade e

no teste de integração. No teste de unidade aplicado a programas tradicionais, cada
componente é testado individualmente para que se tenha a certeza de que eles operam

corretamente. Segundo Turner e Robson l35j, a menor unidade de teste para sistemas
orientados a objetos é a classe. Devido a isso, o conceito de unidade muda, pois o
encapsulamento induz à definição de classes e objetos. Isto quer dizer que cada classe
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e cada instância de uma classe (objeto) guardam os atributos (dados) e as operações
(métodos) que manipulam estes dados 1361. Mas cada classe pode conter diferentes
métodos e um método em particular que é implementado em outra classe diferente.
Devido a isto o teste de unidade muda drasticamente, pois para testar este método em
particular também é necessário testar a classe onde este íoi implementado.

Já no teste de integração, a operação "um de cada vez" em uma classe é frequen-
temente impossível por causa das interações diretas e indiretas dos componentes que

compõem a classe 1361. Para tentar resolver esse problema, algumas estratégias estão
sendo estudadas. Por exemplo, Turner e Robson 1391 propõem uma estratégia onde é
feita a junção de testes de unidade e integração com o teste baseado em estado. O
teste baseado em estados enfatiza os valores armazenados na representação dos obje-

tos, os quais representam o teste das interações em uma classe pela monitoração das
alterações dos valores dos atributos em um objeto, e consequentemente alteram seu
estado. Inicialmente, o teste baseado em estado é realizado em classes que não pos-

suem dependentes (heranças ou agregação). Após realizar tal teste, um novo teste é
feito sobre as classes que usam os serviços das classes que não possuem dependentes.
Esta estrategia tem como objetivo adapatar os teste de unidade e integração usados em
sistemas procedimental para serem aplicados em sistemas 00.

Segundo Alexander e OfTutt jll é necessário enfatizar mais o teste de integração do
que o teste de unidade, pois no momento da composição de herança e agregação, espe-
cialmente quando combinado com polimorfismo, pode introduzir novos tipos de falhas
na integração. Eles propõem uma estratéiga para solucionar o problema de encontrar
erros no relacionamento polimorfico no momento da integração de componentes de um
sistema. A estrategia é definir novos critérios de cobertura que permitam testar rotinas
ao realizar a integração, visando principalmente testar os métodos polimor6cos, ou seja,
os médos de uma classe que implementam um interface ou uma classe abstrata.

Uma outra estratégia é a baseada no teste incremental de classes proposta por
Harrold e McGregor 1201 que tem como objetivo resolver o problema de herança. Essa

estratégia explora a natureza hierárquica da relação de herança para testar grupos de
classes relacionadas, reutilizando as informações de teste das superclasses para guiar o
teste das subclasses. O principal benefício desta estratégia é que um teste completo de

uma subclasse é evitado analisando o histórico de testes aplicados à classe pai, ou sda,
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os testes aplicados a uma classe pai são reutilizados para projetar um acompanhamento
dos testes de subclasses e, se possível, os casos de teste gerados para a classe pai são
reutilizados para as subclasses.

Além disso, Pinto e Prece 1351 implementaram uma ferramenta chamada de Ateste,
a qual foi implementada utiliazando a estratégia de teste, denominada teste dinâmico
de caminho. Esta estratégia aplica conceitos de teste baseados em estados, aliados
às vantagens da reflexão computacional4. A ferramenta monitora dinamicamente os
métodos selecionados quando executados, ou seja, ela captura e apresenta os estados
dos objetos antes e após a execução dos métodos selecionados para monitoramento.
Esta ferramenta fornece ao fesfador uma visão do estado da classe sob teste, antes
e após a execução dos métodos. Além disso, ela fornece uma visão textual de todo
caminho executado pela aplicação, mostrando todos os métodos executados e os re-
spectivos estados de maneira ordenada. Estas informações são utilizadas pelo festador
para veri6car os resultados obtidos e analisa-los segundo o comportamento esperado da
aplicação.

2.4 Critérios de Teste para Sistemas 00

Os critérios de teste têm como objetivo auxiliar a descoberta de bons casos de teste
que aumentem a probabilidade de revelação de defeitos. Essencialmente, os critérios de
teste estabelecem requisitos a serem satisfeitosS e que podem orientar a seleçãa de casos

de teste, a avaliação da qualidade do teste e a definição de requisitos de suficiências a
serem atingidos para o encerramento da atividade de teste l61.

Os critérios estruturais, como os baseados em fluxo de dados e os baseados em
fluxo de controle são relevantes para revelar falhas em programas procedimentais. Os
critérios de fluxo de dados estabelecem requisitos de teste que exigem a execução de
caminhos entre a de.#náçâo e o uso de uma variável. Uma variável é de6nida quando
ela for inicializada ou seu valor for alterado, enquanto que uma variável é usada quando

seu valor for usado por uma computação ou um predicado. Já os critérios de fluxo de

4Reíiexão computacional é a atividade executada por um sistema computacional quando faz com-
putações sobre suas próprias computações.

sSatisfazer um critério de teste, de um modo genérico, significa satisfazer todos os requisitos de teste
estabelecidos pelo critérioj61 .
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controle estão associados aos elementos do fluxo de controle do programa, como todos
os caminhos, todas as bifurcações j19, 01 e outros.

Tanto no teste procedimental quanto no orientado a objetos, os critérios de teste
têm sua importância na atividade de teste. Entretanto, foram observados problemas no
teste 00 quando aplicados critérios de teste procedimentais: os critérios tradicionais
não são suficientes para revelar as falhas porque as aplicações 00 não são executadas
seqüencialmente. McDermid, Clack e Kim 1261 observaram isso nos critérios baseados
em fluxo de controle e nos critérios baseados em fluxo de dados aplicados a programas
00. Para sistema 00, os critérios baseados no fluxo do objeto têm apresentado um
bom nível de cobertura e descoberta de falhas jll, 10, 25, 211.

Chen e Kao jlll propõem critérios baseados no íiuxo do objeto enfatizando somente
o objeto ativo (objeto instanciado no momento da execução) para guiar a seleção de
casos de teste e cuidar de problemas causados pelos atributos orientados a objetos. Dois

critérios foram propostos por eles: o critério de todas as concretizações (alJ-binding)
e o critério de todos os pares definiçãc-uso (aii-du-paárs). O critério de todas as con-
cretizações tem como objetivo resolver casos de herança e polimor6smo e pode ajudar
a identiâcar que métodos herdados necessitam ser reexaminados. Já o critério de todos
os pares definição-uso é aplicado para monitorar o comportamento de cada um dos
objetos durante seu período de vida, guiando o caminho de onde o objeto é definido e
onde cada definição é referenciada.

2.4.1 Critérios Baseados em Fluxo de Objetos

Antes dos dois critérios serem descritos, é necessário algumas definições para o melhor
entendimento dos mesmos, como oójefo de$nãdo, o efo usado e concretizações.

1. 0bjeto definido: um objeto é dito definido se o seu estado é iniciado ou
mudado, ou seja, se pelo menos uma das seguintes condições íor válida:

(a) o construtor do objeto é invocado;

(b) um atributo é definido, ou seja, o valor do atributo é determinado explicita
mente pelo objeto;

lc) um método (lue inicializa ou modifica o(s) atributo(s) do objeto é invocado
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2. Objeto usado: um objeto é dito usado se pelo menos uma das seguintes condições
for válida:

(a) um de seus atributos é usado numa computação ou num predicado;

(b) um de seus métodos que usa o atributo do objeto é invocados

(c) o objeto é passado como um parâmetro de um método.

3 Concretizações: um objeto pode ser ligado a diferentes classes em tempo de
execução numa substituição polimór6ca. Por exemplo, em java, uma referên-
cia a uma classe abstrata pode em tempo de execução referenciar instâncias de
diferentes classes. Veja por exemplo na Figura 2.1, na linha 2 share.-oój é uma
referência para a classe abstrata sàape e nas linhas 13 e 15 ela pode eventualmente
referenciar o objeto Sguare ou Gire/e.

Alguns critérios baseados no fluxo do objeto são

© Todas as Concretizações: todas as possíveis ligações de cada objeto devem
ser exercitadas pelo menos uma vez quando o objeto for delinádo ou usado. Caso
uma instrução invoque mais de um objeto, todas as combinações de uma possível

ligação também precisam ser exercitadas pelo menos uma vez jtlj;

e Todos os pares definição-uso(du): pelo menos um caminho livre de definição

de cada objeto definido para cada objeto usado desta definição deve ser exercitado

sobre algum teste j11, 25l;

e Todas as deânições: pelo menos um caminho livre de deânição de cada objeto

de6nido deve ser exercitado. Este critério foi proposto para o teste de Classes

Critério de todos os pares definição-uso proposto por Chen e kao

Para exemplificar este critério jlil, considere o seguinte programa Java ilustrado na
Figura 2.1. A classe S/pape tem duas classes derivadas: Sgtzare e Gare/e. Note que
alguns métodos não foram desenvolvidos, pois não são relevantes para ilustrar tais
critérios (método draw, por exemplo). O primeiro passo é identificar os objetos e onde
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l
2

3
4
5

6
7
8
9

12
!3

14
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

52
53
54

56
57
58
S9
60
61
62
63
64

clama Fume {

chape chape.obj;
plxbllc Tola. draw.frame{)

chape.ob:j . d=aw { ) ;
J.t (sbape.obj . get..param { ) >lO)

share.obj.doublel{).;
share.obj.d=aw€1;

{

{

chape. set.obj { chape, perimeter, S.nt y)
(chape . lJ{
chape.obj

chape.obj =
=+Buxn. sbape.obj;

aaw Square (Feri.meter.x,y} ;- }

now Circle(peximeter. x,y). ;- }

abst=act cla a
laB perineter;

}
)

shapell

publle Tola set...parra( Int par'am)
perimetel = param ; } ;

pt blic lxx get....paramt) { x'oBu=u perlnete=; };
p\ab[[c vo]d doub]e].o { perimeterpub13.c abatract iaB drawo.;

f

GIBA Square axtanda Sbape{
p='otactad laE x,y;
public Square{ Int x. Int. y,

tbls.x=x
tola.y=y
per i.me t er= ini t.....per ime te r ;

)

Feri.meter

init.....perimeter} {l

publJ.c lat draw{).{
System.out.println(
=atu=n

}

nDasaaba Bqua='a

al aa. Circle aactands
i.at x,y;
double radius;
public Circle ( iat x, J.n.E y,

Eb3.a . x=x;
tola.y=y;

perimeter= i.nit...per ime t ex :
tb3.e . radius =. inít,...pari.meter

)

)

Shape{

J.nt init...perímeter) {

public Int drawo{
Systen.out.príntln(
ratuxn. O;

/ (2d'3 .14);

-Da n!!b Clrela ) ;

}

cl a testell
atatla public voJ.d. maia {Stringj} aras){

Freme freme.obj = nav Prame{);
Int chape = Integer.parselntta:gslO} );

3.at perimetez" = Integer.parselnt(aras [l) ). ;
i.aE x =. ]nteger.parse]nt(axgs{2]: };

la&. y = lnteger.parselnttargs{3} };

fume.obj . set (share , perímeter. x, y} ;
fume.obj . dxaw:..arame { ) ;

)'

Figura 2.1: Um programa lava simples

eles são de6nidos e usados. Considere o objeto sÀape-ob da classe Fume que é deânido
nas linhas 7 (segundo a definição l.c), 13 e 15 (segundo a definição l.a) e que é usado
naslinhas 5, 6, 7 e 8 (segundo a de6nição 2.b)

Após identificar onde o objeto sAape.oój foi definido e onde ele foi usado, pode-se
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criar os pares definição-uso(dzz) fazendo todas as possíveis combinações: (7, 5), (7, 6),
(7, 8),(13, 5)(13, 6),(13, 7),(13, 8),(15, 5),(15, 6),(15, 7),(15, 8). A partir de
todos os pares, devemos eliminar os que nunca serão executados, por exemplo: (7, 5)
e (7, 6). Além de identificar os pares du, é necessário identi6car onde o objeto pode

ser concretizado. O objeto sÀape.obj pode ser instanciado por SAape, OÍcZe e Square, o
qual pode ser identiâcado nas linhas 5, 6, 7, 8, 13 e 15.

O teste baseado no fluxo do objeto proposto por Chen e Kao jlll requer que to-
das as possíveis concretizações e que cada par dzi de cada objeto sejam identificados

e exercitados. Enquanto as concretizações podem ser determinadas diretamente da
hierarquia de heranças, os pares du precisam de um processamento especial. Isso se
deve ao fato de os pares du serem invocados no mesmo contexto de um objeto e de um

método; ou os pares dzi serem invocados no contexto de um objeto, mas chamados por
diferentes métodos. Por isso, é necessário identificar dois tipos de pares du de objetos:
entra-métodos e inter-métodos. Para identi6car esses pares, é utilizado um Diagrama
de Fluxo do Objeto (DFO) para o sistema em teste. Além de auxiliar na identi6cação
dos pares du, o DFO também ajuda o te$fador a projetar casos de teste sobre os pares
encontrados. Para definir todos os pares du do programa, Chen e Kao jlll propõem
seis passos:

e Passo 1: Criar o conjunto de de.#nição e o conjunto de uso para cada método em
cada classe. O conjunto de definição de um método M contém todos os atributos
definidos por M e o conjunto de uso de .A/ contém todos os atributos cujos valores
são referenciados em M;

8 Passo 2: Consiste em construir o DFO, mas antes é preciso conhecer algumas
definições. Um DFO G = rS.V, .4) é um grato direcionado, onde a conexão consiste

de um conjunto de super nós (SN) e um conjunto de arestas .4. Um super nó sn
= (1/V,.40) C SN representa um método em uma classe, o qual é representado por
um conjunto de nós e arestas de contro]e. Um nó n C ]V referente a uma instrução

que define ou usa algum objeto é denotado pelo número da linha no programa,
enquanto as arestas de controle ac = (n{, nJ)C .4C' indicam que o nó n{ chega

ao n.j por algum caminho de execução. Há dois tipos de arestas que descrevem o
relacionamento entre os super nós: arestas passa-mensagem e arestas du-método.

Uma aresta passa-mensagem (n{, snJ ) C Á significa que uma mensagem é enviada
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do nó n{ para o sziper nó snj (o método sn.j é invocado na linha ã), enquanto uma
aresta du-método (sni, sn.j) quer dizer que há uma relação du entre os métodos
sni e snJ (sní de6ne algum atributo que é usado no sn.j).

O segundo passo consiste da construção dos super nós e das arestas de controle
do DFO para objetos intra-método. Em cada stzper nó criado, cria-se também
os nós correspondentes a cada instrução que de$rze ou usa um objeto. Como as
arestas passa-mensagem (ní, sn.j) pertencem às arestas de controle, nesse passo
será utilizada tal definição para criar as arestas de controle. Veja na Figura 2.2,
o super nó sn2 (representado pelo método set.obj), o ni3 e o nls (representam as
instruções da linha 13 e linha 15) são criados. Baseado na informação do fluxo
dos objetos em sn2, as arestas de controle são criadas. Por outro lado, também
podem ser criadas as arestas passa-mensagem, pois o objeto /ramo--oój em n6i e
n62 chama os métodos set-oój (sn2) e draw./rime (sn3) respectivamente;

e Passo 3: Neste passo, são criados os pares du(ni, nj) para objetos intra-método.
Baseado no conjunto de de6nição e no conjunto de uso criados no passo l,
considere o método double-Z da classe S/pape (Figura 2.1) que define o atributo
peMmeter, o qual é usado no método draw. Com isso, tem-se o par du (7, 8) e
similarmente o par (61, 62);

B Passo 4: Neste passo, são identificados os pares du para objetos inter-métodos.
Mas, antes de identifica-los, é necessário criar todas as arestas método-du (sn{,

snj) e atualizar o DFO. Esta aresta é criada se existir pelo menos um par du(n{,
nj) e duas arestas passa-mensagem (ní, sn{) e (n.j, sn.j). Observe que na Figura
2.2, pode-se identi6car duas arestas passa-mensagem (n6i, sn2) e (nõ2, sn3) e o
par du (61,62). Logo é criada a aresta método-du (sn2, sn3) e adicionado ao
DFO

© Passo 5: Para identificar os pares du para objetos enter-métodos é necessária a
seguinte de6nição: (n{, nj) é um par du enter-métodos se um objeto for definido
no nó ni do super nó snk e for usado no nó nj do super nó sni, onde k # / e (snk,
snl) é uma aresta método-du. Pelo passo 4, tem-se, por exemplo, que a aresta

método-du (sn2, sn3) indica que existe algum par du entre os métodos set.-ob e
draw-/ramo da classe Fume. Com isso, todos os possíveis pares du entre set.oó.j e
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draw-.game devem ser incluídos:(13, 5),(13, 6),(13, 7),(13, 8),(15, 5),(15, 6),
(15, 7) e (15, 8).

e Passo 6: Veriâcar se existem novos pares du no passo 5 e criar uma nova aresta
métod(»du, voltando ao passo 4.

-----+. anata de controle
du

'©'"' aBsü passa--lniensagem

[::] s-P..-«

Figura 2.2: Grá6co do Fluxo de Controle do Objeto

Após identificar todos os pares du:(61, 62),(7, 8),(13, 5),(13, 6),(13, 7),(13, 8),
(15, 5), (15, 6), (15, 7) e (15, 8), é necessário exercita-los pelo menos uma vez e para
isso são criados os seguintes casos de teste:

e Caso 1: 56, 61, 12, 13, 62, 5, 6, 7, 8. Dada a seguinte entrada de dados
(1, 11, 2, 2), testaospares dlz:(61, 62),(13, 5),(13, 6),(13, 7) e(7, 8);

e Caso 2: 56, 61, 12, 13, 62, 5, 6, 8. Dadas seguinteentradadedados: (1, 3, 2, 2),

testa os pares du:(61, 62),(13, 5),(13, 6) e(13, 8);

e Caso 3: 56, 61, 12, 15, 62, 5, 6, 7, 8. Dada a seguinte entrada de dados
(2, 15, 2, 2), testaospares du:(61, 62),(15, 5),(15,6),(15, 7)e(7,8l;
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e Caso 4: 56, 61, 12, 15, 62, 5, 6, 8. Dada a seguinteentrada de dados: (2, 5, 2, 21,
testa os pares du:(61, 62),(15, 5),(15, 6) e(15, 8);

2.4.2 Critérios Baseados em Estado

Além dos critérios baseados no fluxo do objeto, há outros que também são utilizados
para sistemas 00: critérios baseados no estado do objeto. O teste baseado no estado
do objeto 1271 eníoca o comportamento de cada objeto, incluindo a sua construção, a

sua mudança de estado e a sua destruição. Este tipo de teste utiliza o Diagrama de
Estado do Objeto (DEO) para representar e capturar o comportamento dependente do

estado dos objetos numa programação 00. Para analisar o comportamento dos objetos,
é preciso checar cada estado e cada transição para cada um dos objetos. Um estado
de um objeto é definido como uma combinação dos limites de valores dos atributos
de6nidos no objeto. Enquanto as transições dos objetos correspondem à execução de

um método da classe. Dois critérios baseados no estado do objeto são propostos l28, 29l:
critério de todos os estados (todos os estados devem ser exercitados pelo menos uma
vez) e critérios de todas as transições (todas as transições devem ser exercitadas pelo
menos uma vez}.

Uma grande di6culdade desses critérios é reconhecer todos os estados do programa
e sem conhecê-los é muito difícil decidir quais seqüências de estados e transições de
estados exercitar, principalmente se o número de estados for muito grande jlll. Uma
outra desvantagem é ao se comparar os critérios descritos anteriormente com os critérios
baseados no fluxo do objeto. Os critérios baseados no fluxo do objeto exercitam a
maioria dos requisitos de teste do critério descrito acima. Isto deve-se ao fato desses
critérios estarem relacionados com o fluxo de controle dos objetos. Por isto, o critério
baseado em fluxo do objeto será utiliazado no presente trabalho.

2.5 Conclusão

A atividade de teste é muito dispendiosa e complexa no desenvolvimento de sistemas

e, principalmente, em sistema já desenvolvidos. Com o objetivo de revelar defeitos, é
necessário estabelecer requisitos a serem satisfeitos, os chamados critérios de teste. Os
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critérios de teste adotados devem ser de6nidos segundo a característica de cada sistema.
Para sistemas implementados no paradigma 00, a aplicação de critérios baseadas no
fluxo do objeto apresenta-se de forma satisfatória na detecção de falhas dos sistemas.
O critério de todos os pares de6nição-uso, apresentado na Seção 2.4.1, será adorado no
presente trabalho para identi6car os requisitos que precisam ser testados. Com isto, é

possível gerar casos de teste que cubram o critério estabelecido e, conseqüentemente,

também é possível gerar dados de teste que exercitem este critério.

Criar casos de teste e gerar dados de teste não é uma tarefa fácil, exige muito
esforço do festador. Com o objetivo de minimizar tal tarefa, ferramentas de veriâcação
formal estão sendo utilizadas para auxiliar a atividade de teste. No próximo Capítulo é
retratado como estas ferramentas estão sendo usadas junto à atividade de teste e quais
as vantagens e desvantagens de utiliza-las.
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(capítulo 3

Veriâcação Formal de Modelo
auxiliando o I'este de Software

Para continuar a discussão sobre a atividade de teste aplicada nesse trabalho, é necessário

descrever alguns conceitos de veriâcação formal enfatizando a técnica de verificação
íorma[ de modelos (]Wode] O/zecking) e como tais técnicas podem ser ap]icadas junto à
atividade de teste.

3.1 Noções de Verificação Formal

A veriâcação formal consiste em utilizar técnicas matemáticas para assegurar que uma
sistema computacional apresente um certa propriedade ou satisfaça sua especificação.

Estas técnicas permitem considerar todos os casos possíveis de comportamento do sis-
tema, mesmo quando é muito grande ou infinito. A verificação de modelos é uma
técnica de verificação formal que decide se uma determinada propriedade é satisfeita
em um modelo. A propriedade corresponde a algum requisito de funcionamento do
sistema que geralmente é representado como uma fórmula lógica, enquanto o modelo
descreve o comportamento do sistema em uma linguagem formali j161.

Há várias ferramentas de verificação baseadas nesta técnica, que são chamadas de

veri6cadores de modelos (Modem Checkers), como o SMV j121, o Spin 1241 e o DSpin lisa.

l Esta linguagem permite que o sistema seja descrito de forma abstrata, completa e precisa

19
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Para utilizar essas ferramentas é necessário ter a implementação do sistema escrito numa

linguagem formal própria do veri6cador de modelo. Após conseguir essa representação,
o veri6cador de modelo é utilizado para verificar as propriedades desejadas pelo usuário.
Caso uma dessas propriedades seja violada, a ferramenta gera um contra-exemplo dessa
propriedade o qual é útil para diagnosticar o problema. Quando o veri6cador de modelo
gera um contra-exemplo, este atribui valores iniciais para as variáveis no primeiro estado

e muda os valores das variáveis nos estados subseqüentes, até onde a propriedade foi
violada.

Além de gerar um contra-exemplo e atribuir valores para as variáveis, alguns ver-
i6cadores de modelos também geram algumas informações relevantes para a análise
quando a propriedade não é violada. No verificador Spin, por exemplo, algumas infor-

mações são os estados que o Spin não percorre durante a verificação. O Spin também
mostra separadamente os estados não percorridos para cada processo do sistema, a
quantidade de estados percorridos e a quantidade de estados percorridos mais de uma
vez. Clom isto, é possíve! saber a quantidade total de estados percorridos. Assim, os ver-

ificadores de modelos podem fornecer informações relevantes aos testes de programas,
além da verificação de propriedade que é o objetivo principal.

3.2 Uso de Verificadores de Modelo no Teste de Progra
mas

Além de auxiliar a verificação de propriedades, os verificadores de modelo também estão

auxiliando a atividade de teste. Os verificadores de modelo têm ajudado o tentador na
geração de dados de teste e casos de teste com objetivo de descobrir falhas na especi-
ficação, na implementação e entre a especi6cação e a implementação. Os veri6cadores
de modelo também estão auxiliando na avaliação dos casos de teste de um determinado

modelo, ou seja, os casos de teste são analisados com o objetivo de saber se ele é bom
ou não. Toda essa análise é feita sobre o contra-exemplo, gerado pelo verificador de

modelo, quando uma propriedade é violada segundo a estratégia adorada pelo testador.

Black e Ammann l21 utilizam o verificador de modelo SMV para gerar casos de teste
pala a implementação de sistemas através de sua especi6cação formal. A idéia desse
trabalho é utilizar a análise de mutantes para gerar os casos de teste a serem usados
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na implementação. O objetivo da análise de mutantes é desenvolver um conjunto
de teste sobre algumas mudanças sintéticas do programa original 2. Essa idéia foi
adaptada para a técnica de verificação de modelo com algumas mudanças sintáticas
na máquina de estado (no modelo especificado numa linguagem própria para o SMV)

e na lógica temporal (na propriedade). Com estas mudanças sintáticas, o SMV gerou
vários contra-exemplos que foram analisados e convertidos em casos de testes para a
implementação. Além de testar a implementação, eles notaram que estes casos de teste
também foram úteis para revelar inconsistência entre a especificação e a implementação.
Um dos problemas encontrados nesta aplicação foi a grande quantidade de casos de
teste gerados. Entretanto, a cobertura desses casos de teste íoi satisfatória mediante os
critérios estabelecidos.

Um outro trabalho proposto por Black e Ammann l31 utiliza as técnicas de veri-
ficação de modelo, análise de mutantes e métricas de cobertura para avaliar casos de
teste. Eles desenvolveram uma métrica de cobertura que combina análise de mutantes
e verificadores de modelos para avaliar a cobertura de um conjunto de casos de teste
Inicialmente, são gerados vários mutantes da especificação original e cada caso de teste
é convertido para uma máquina de estado finito (MEF) que são simbolicamente exe-
cutados3 uma de cada vez. Alguns mutantes são inconsistentes, isto é, o veri6cador
de modelo encontra uma diferença entre a execução simbólica do caso de teste e este
mutante. Inicialmente é assumido que os casos de teste são consistentes com a especi-
ficação original e isso indica uma inconsistência com a especiâcação original. Quando

um mutante revela uma inconsistência com algum dos casos de teste de um conjunto de
teste, diz-se que o mutante foi "morto" por este conjunto de caso de teste. A razão dos
mutantes mortos para o total de mutantes é uma métrica de cobertura que é aplicada
à especificação. Quanto maior for esta razão, melhor ou mais completa é a cobertura
do conjunto de teste sobre a especiâcação. Sobre esta razão eles avalizam se os casos
de teste pertencentes a este conjunto de teste são bons.

Por outro lado, o grupo do .NÁS..4 So.8ware ReseacÀ Laboratorg/ l7, 8) propõe o

2A análise de mutantes [31 define um conjunto de operadores de mutação, os quais são padrões para
a mudança sintática. O programa mutante é produzido pela aplicação de um operador de mutação
sobre o programa original.

aA execução simbólica determina os valores das variáveis originais dependendo de um valor de uma
variável especia! que controla a hIEF
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uso de técnicas de veri6cação de modelo para monitorar o comportamento dos contra-
exemplos gerados pelo verificador de modelo Spin, enfatizando principalmente os valores

das variáveis com objetivo de gerar casos de teste durante o teste estrutural. Além de

geral esses casos de teste, os testadores utilizam os valores encontrados na execução
do veri6cador de modelo e dos valores previstos para descobrir inconsistências entre a

especificação e a implementação. Os casos de teste são gerados segundo uma partição
de equivalências sobre os valores de entrada para minimizar o número de teste. Esta
partição envolve os caminhos percorridos na especificação pelo verificador de modelo
segundo a combinação de requisitos, ou seja, segundo a propriedade definida.

Um dos grandes problemas desses trabalhos é que cada verificador de modelo possui
uma linguagem formal própria, por exemplo, o Spin utiliza a linguagem PROMZIZ.4.
Essas linguagens têm uma sintaxe totalmente diferente das linguagens de programação,
como Java e C++, o que também pode causar interpretações erróneas dos resultados

gerados pelos contra-exemplos. Com o objetivo de minimizar esses problemas, algumas
ferramentas estão sendo construídas para conseguir a tradução do sistema escrito em

uma linguagem comum ao usuário (C++ ou Java) para uma notação de um verificador
de modelo l23, 5, 13, 141. Além de conseguir a tradução, algumas dessas ferramentas
também conseguem gerar contra-exemplos na mesma linguagem em que o sistema foi
escrito, ou sda, na linguagem comum ao usuário, o que auxilia bastante a análise

dos resultados gerados. Como nesse trabalho é enfocado o teste de programas Java, na
próxima Seção são descritas algumas ferramentas que utilizam a tradução de programas
Java para linguagens reconhecidas pelos verificadores .

3.3 Teste de Programas Java usando Verificadores de Mod.
elos

Com o objetivo de facilitar a interface com o usuário, algumas ferramentas estão sendo
criadas para auxiliar a verificação de programas Java. Sistemas escritos em Java são

traduzidos para uma linguagem formal de um verificador de modelo, ou sqa, para um
modelo matemático de um sistema, e com isso o veriâcador de modelo determina se tal

4.4. partição de equivalência 1361 divide o domínio de entrada em classes de dados a partir das quais
os casos de teste podem ser derivados.
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modelo corresponde à especi6cação de seus requisitos, ou seja, de suas propriedades.
Através das ferramentas JO..47' j141, Jaua r'atà-Fender -Z rJPF],) 1231 e -Bandeja j131

é possível conseguir este modelo. Com isso, pode-se utilizar verificadores de modelo
(Spin, por exemplo) para gerar casos de teste l7, 8, 21 e/ou também avaliar os casos de

teste l31, como nos trabalhos descritos na Seção 3.2.

Por outro lado, as ferramentas J0.4T, Jat;a Pat/z-Fender 2 rJPF2) l51 e Z?arderá

podem auxiliar a análise do erro diretamente no programa lava. Isso acontece pois
tais ferramentas convertem os programas Java em uma notação de um verificador de
modelo, o qual é executado pma verificar a propriedade desejada e se houver um erro,
este é convertido novamente para o programa Java. Tais ferramentas não exigem um
conhecimento profundo da linguagem formal e do verificador de modelo utilizado, pois

isto está oculto para o usuário.

A ferramenta J(.7,4TS j141 é um veriâcador de modelo para detectar deadlocks em
programas Java que usam mecanismo de múltiplas linhas de controle (muZfit/zmad-

ing). Esta ferramenta foi feita pelo grupo de Arquitetura e de Redes de Computadores
da Politécnica de Turin (Gruppo ,4rchátefture e Reli dà Calca/afora d{ PoZãfecn co di
Tombo). Uma abstração formal do modelo é gerada do código Java usando o tradutor
Java2Spin. O mode]o gerado é traduzido para a linguagem PRO]WEZ..4 e o Spin é usado
para a análise deste sistema. A vantagem desta ferramenta é que ela permite fazer uma
simulação do sistema e a veri6cação da propriedade. Tanto a simulação quanto a verifi-
cação são feitas pelo Spin, mas convertidas para o usuário em Java. Há dois problemas
em relação ao uso dessa ferramenta: a checagem apenas da propriedade de dead/ock
e o tratamento da explosão dos estados não é suficiente para diminuir o tamanho do
modelo gerado, pois percebe-se uma signi6cativa parcela de tempo gasto quando se
executa um simples programa Java. O tratamento é dito insuficiente, pois ele utiliza
apenas da técnica de fatiamento (Seção 3.4. 1) nãc-automática, ou seja, é necessário que
o usuário identi6que quais variáveis são irrelevantes aos requisitos do sistema.

Tanto a ferramenta JPFl6 quanto a JPF2 foram criadas pelo grupo de Engenharia

de Software Automatizado da NASA (..4ufomafed So.#ware .EngÍneering group at ]VÁS,4

.4mes). O JPFI 1231 é apenas um tradutor de lava 1.0 para PROA/E1,,4, a linguagem do

5 http:// www .dai- arc .palito.it/dai- arc/ auto/tools/too16.shtml
6 http:// ase. arc . nada. gov/disser/jpf/
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verificador de modelo Spin. A proposta desta ferramenta é estabelecer um /ramework

para verificação e simulação de programas Java baseados na técnica de verificação
de modelo. Mas esta ferramenta é apenas utilizada como um tradutor de Java para
P.ROM.E.L.4. A verificação e a simulação são feitas utilizando o XSpin, que nada mais
é do que um modo gráfico do Spin. A desvantagem desse sistema é que toda a análise
tem que ser feita no Spin, o qual possui uma linguagem não familiar ao usuário. Outra
desvantagem é que a JPFI está limitado à versão 1.0 do Java.

Já a JPF2 lõl é um veri6cador de modelo para programas escritos em Java e tra-
balha diretamente sobre o Java bZ/fecode. O veri6cador de modelo JPF2 também foi

escrito em Java e pode checar somente deadZoc#s. O ambiente do JPF2 combina as
técnicas de verificação de modelo com técnicas para divisão de estados finitos. Estas

técnicas incluem: análise estática para redução parcial do conjunto de transições que
será explorado pelo veriâcador de modelo, abstrações de predicados para abstrair os
estados e análise de tempo real para apontar problemas no código Java.

Essas ferramentas são vistas como /ront-end e/ou como verificação de modelo para
Java e elas também são úteis no caso de analisar o que já foi coberto por um dado
critério de teste. Isso é relevante pois pode diminuir a quantidade de casos de teste
a serem gerados para cobrir tal critério. Neste trabalho, será enfocado este tipo de
análise com o uso da ferramenta .Bandeja.

3.4 A Ferramenta Bandera

A ferramenta .Bandeja 7 foi criada pelo grupo SAnToS - SpeclHcafion, -Ánalgsás, and

Translormat on o/ So.#ware (Especificação, Análise e bansformação de Software) da
Universidade do Estado do Kansas (Ã.'ancas Sfafe t/nÍuersÍfy). A -Bandeja j131 é uma
coleção integrada de programas de análise e de transformação de componentes que pos-
sibilita o usuário selecionar a propriedade do programa a ser verificada. Esta coleção
integrada utiliza o poder dos veri6cadores de modelo existentes, aplicando-os à razão

sobre as exigências de corretude dos programas lava. A Bandera explora os seguintes
verificadores de modelo: SMV, Spin, dSpin e JPF2. Há várias vantagens em se uti-

rhttp ://www.cis. ksu.edu/santos/b andera
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gizar a Bandera: explora veri6cadores de modelo robustos, possuem uma interface

amigável, aceita a veri6cação de todas as propriedades, auxilia a interpretação dos
contra-exemplos, utiliza as técnicas de íatiamento (veja na Seção 3.4.1) e de abstração

de dados para diminuir a explosão dos estados. Uma das grandes desvantagens dessa
ferramenta são suas limitações. Todas essas características serão descritas no decorrer
,]neen qopãn

O objetivo desse trabalho é utilizar a .Bandeja para auxiliar a atividade de teste
de programas lava. Ou sda, dado um critério de teste, no caso deste trabalho foram
de6nidos os critérios baseados no fluxo do objeto, a l?arderá será utilizada para auxiliar
a análise de cobertura deste critério. Para a análise dos programas Java será utilizado

o verificador de modelo Spin, pois este pode verificar a propriedade sobre sistemas 00
e concorrentes. Para que a -Bandeja utilize o Spin é necessário conseguir a tradução

de lava para o mode]o de linguagem PJ?O]WEZ,Á, e este modelo tem que ser o mais
compacto possível. Especi6camente, a .Bandeja utiliza a técnica de fatiamento para
eliminar componentes irrelevantes, interpretação das abstrações que dá suporte à ab-

stração de dados e um gerador de modelos que permitem a flexibilidade de limites para
vários componentes de sistemas. A Bandeja também inclui uma coleção de estruturas
de dados para mapear automaticamente os caminhos dos erros gerados pelo veri6cador
de modelo de volta para o nível do código Java.

A Figura 3.1 ilustra as entradas fornecidas para a Z?a7tdera ao veriâcar um programa
Java sobre algum requisito e ilustra também as estruturas internas do conjunto de
ferramentas do .Bandeja j17, 13j:

l Jaua .front-end: a l?andara foi criada a partir do /ramework Soof8. A idéia do
Soft é traduzir programas Java para uma linguagem intermediária (representação
interna) chamada JãmpZe, O Jaua /ronf-end do .Bandeja é chamado de J3C (Java-
para-Jimple-para-Compilador Java) que mantém uma correspondência entre o

código do programa lava e a representação JÍmplel

2. Propertg/ /ronl-end: As propriedades a serem chegadas são escritas na Bandeja
SpeciHcafíon J;anguage (SBL) . A especificação das propriedades dá suporte tanto à
propriedade global (e.g. deadZock) quanto à aplicação de propriedades específicas

SDesenvolvido pelo grupo Sabre da À/Gatil Un uers ty
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Figura 3.1: Ferramenta Bandeja (Interface e Arquitetura Interna)

(e.g. formula de lógica temporal). O usuário de6ne aóser anões do estado de

execução do programa Java como predicados. Estas observações são de6nidas no
código Java usando a notação de comentário do Javadoc. O properfy /ront-end
chama o Jaua /ront-end que extrai todas as observações declaradas no código do
programa e converte essas observações num modelo de baixo nível. A .Bandeja

chegará a propriedade de deadlocÊ (impasse)9 caso nenhuma outra propriedade
seja especiâcadal

3. Faf amenfo de Programa: automatiza a eliminação de componentes do programa
que são irrelevantes para a propriedade a ser chegada. O critério para eliminar
componentes é baseado nos atributos do programa (variáveis e pontos de cont-

role), que são referenciados pelas observações feitas no programa. A semântica
desses atributos deve ser preservada para a propriedade a ser checada, mas todos

os outros componentes, que não influenciam a semântica dos atributos observados,
podem ser eliminados no modelo gerado. Veja como isso é feito na Seção 3.4.11

4. .4bstração das dados: A especificação da propriedade a ser veri6cada não de-
pende dos valores concretos do programa, mas sim da propriedade desses valores.

Por exemplo, um vedor que armazena um conjunto de itens, se a propriedade
a ser verificada depender apenas de um item particular do vedor, pode-se ab-

strair o valor total de estados do vetar para um conjunto menor {/fem/nUec-

00 termo deadlock será utilizado neste trabalho por ser corriqueiramente utilizado no Brasil
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lor,/fem.Vot/rz Vector}. Com isso, garante-se a redução no tamanho do domínio
dos dados sobre os tipos das variáveis do programa. Na Seção 3.4.2, são discutidas
as abstrações de dados detalhadamente;

5 Geração de JüodeZo /'iRaI: é um gerador de código que transforma o programa
JímpZe em um formato de entrada do verificador de modelo selecionado, re-
speitando as abstrações e fatiamentos adorados. Este gerador comunica dire-

tamente com o BIR (.Ba7zdera /ntermed afe Represenfation), uma linguagem in-
termediária, que é traduzida para uma entrada de um modem càecÊer, neste caso,

para PROMÉI.L.4. Quando uma propriedade for violada, o modem cÀecÊer gera
um contra-exemplo que pode ser reíietido de volta no código fonte do programa
através do BIR.

3.4.1 Fatiamento de Programas

A .Bandeja utiliza a técnica de fatiamento 1221 para gerar modelos reduzidos que são
seguros e completos em relação à propriedade. Quando a Baízdera faz a extração de

um modelo de um programa P sobre uma propriedade @ (requisito), o programa de
fatiamento colete as instruções de interesse O+ = {si, ..si;} de é, chamado de critérios
de fatiamento para #- O programa de fatiamento computará o programa P', o qual é
uma versão reduzida de P pela remoção de instruções e variáveis que são irrelevantes

para satisfazer é, ou sda, utiliza o conjunto (.7é para fazer o fatiamento. Com isso,
é possível a6rmar que P satisfaz a propriedade especificada em @ se e somente se P'
satisfaz a propriedade especificada em @.

Observando a Figura 3.2, podemos ver um exemplos de um programa antes de
aplicar a técnica de fatiamento (à direita) e o mesmo programa ao aplicar tal técnica (à
esquerda). As linhas 18, 21, 29 e 32 foram efeminadas quando aplicamos a técnica de

fatiamento para veri6car a propriedade de dead/ock. Estas linhas são removidas pela
ferramenta porque não iníluênciam na verificação da propriedade em questão. Devido
a isto, a ferramenta gera um modelo reduzido, pois tais linhas serão desconsideradas.

A técnica de fatiamento reduz o programa modiãcando o modelo dependendo da
estrutura do programa. Em alguns sistemas, esta técnica remove um processo inteiro de

execução e consequentemente diminui drasticamente a explosão dos estados. Por outro
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l: publ..t.c c1••• Dead { 
2: ■ tat.t.c Lock l ockl; 
3 : ■ tat.t.c L oc k l ock2; 
4 : ■ tat.t.c .t.nt state; 

5' 
6, 
7, 
8 , 
9, 

10 , 
11, 
12, 
13' 
14, l 

publ..t.c ■ tat.t.o vo.t.d ma i n( String[ } args ) 
lockl = n•w Lock(); 
l ock2 ~ new Lock(); 
Processl pl = naw Processl (); 
Process2 p2 s naw Process2 (); 
pl .s tart ( ); 
p2 . star t(); 

15 , 
16 : cl.••• Process l extend■ Thread { 
17 : publ..t.c vo.t.d run(} ( 
18: Dead . state++ ; 

19, 
20, 
21 , 
22, 
23, 
2 4 , 
25, } 

■ynchron.t.zad (Dead. l oc k2) ( 
aynchron.t.zed (Dead . l ockl) ( 

o ead .st.ate++; 

26, 
27, 
28, 
29 , 

cl.••• Process2 extand■ Thre ad ( 
publ..t.c vo.t.d run() { 

0ead.state ++; 
30, 
31' 
32, 
33 , 
3 4 , 
35, 
3 6, l 
37 , 
38: ol.••• 
39, } 

aynchron.t.z•d. (De ad . l ockl) ( 
■ynchron.t.zad (Dead . l ock2) ( 

Dead . s tate++; 

Loc k { 

1, 
2, 
3 , 
4 , 
5 , 
6 , 
7 , 
8, 
9 , 

pu.b1~c eia■■ 0ead { 

10 , 
11 , 
12, 
13 , 
1 4 , 
15 , 
16, 
17 , 
18, 
19 , 
20, 
21, 
22 , 
23, 
2 4 , 
25, 
26, 

■tatic Loc k l ock1; 
■tatic Loc k l ock 2; 
■tatic int state; 

pub1ic ■tatic void main( String () args) 
l ockl • new Lock(); 
l ock2 ~ new L o ck() ; 
Processl p1 - n•w Process1 () ; 
Process2 p2 2 new Proccss2O; 
pl . start( ) ; 
p2 . start( ) ; 

c1••• Processl extend■ Thread ( 
pu.b1ic void run() { 

■yncbroniz•d (Dead . l ock2) { 
■ynchronized (Dead . l ockl) < 

2 7 : cl.a■■ Process2 extand■ Thread { 
28 : pu.bl..t.c vo.t.d. run{) { 
29, 
30: ■ynchroni.2ad. (Dead . lockl.) ( { 
31 : ■ynchron.t.zad ( Dead . lock2 ) 
32, 
33 , 
3 4 , 
35 , 
36 , l 
37 , 
3 8: o1a■■ Loc k ( 
39, 

Figura 3.2: Exemplo de um código sem (direito) e com (esquerdo) a aplicação de 
fatiamento 

lado, quando os componentes são fortemente acoplados, ou grande parte do programa é 

relevante para a propriedade, a redução feita pela técnica de fatiamento é de moderada 

a insignificante. Entretanto, a técnica de fatiamento não é dispendiosa comparado ao 

custo completo do uso de verificador de modelo e ao fato dessa técnica ser totalmente 

automática. Para utilizar tal técnica, é preciso definir sistematicamente as instruções 

e as variáveis que são relevantes para a propriedade, pois uma definição errônea pode 

impossibilitar a verificação [22]. 

3.4.2 Redutor Baseado em Abstrações 

O redutor baseado em abstrações, conhecido como Bandera Abstraction-Based Special

izer (BABS) , melhora o suporte automático para redução de tamanho do modelo via 

abstração de dados. Isto é útil quando a propriedade a ser verificada não depende dos 

valores concretos de alguns dados, ou seja, a propriedade depende somente da pro

priedade dos valores dos dados. O exemplo de um vetor que armazena um conjunto 

de itens, descrito anteriormente, mostra esta redução, pois apenas um valor que está 
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contido no vetor é relevante para a propriedade a ser verificada. Não é necessário que 

todos os valores concretos sejam exercitados para mostrar tal propriedade e O conjunto 

completo de valores concretos pode ser reduzido a valores que estão no vetor e os que 

não estão no vetor. 

Algumas Abstrações Implementadas 

A Bandera possui uma biblioteca de abstrações implementadas. Existem, por exemplo, 

abstrações para números inteiros: a abstração sings trata todas as operações (adição, 

multiplicação, subtração, entre outras) para valores inteiros. A abstração range trata os 

valores concretos entre o limite inferior e superior de dois números, ou seja, os valores 

são abstraídos em menor que o inferior e maior que o superior. A abstração set é 

usada quando inteiros são usados para simular tipos enumerados. A última abstração 

implementada é a point, que mapeia todos os valores concretos para um único valor. 

Cada tipo concreto tem um point associado a ele e estes são usados em situações 

onde o valor de uma variável particular não tem nenhum impacto significativo sobre a 

propriedade a ser verificada. Para os números reais, abstrações tais como: sings e point 

também foram implementadas. 

É fundamental a atenção do usuário ao selecionar uma abstração, pois O desejo de 

reduzir os estados, via abstração de dados, tem que preservar a propriedade do dado 

que seja relevante para a propriedade a ser verificada. Existe ainda um universo de 

outras abstrações, mas neste trabalho são utilizadas apenas essas abstrações de dados, 

de forma que o comportamento original do programa não seja perdido. 

Problema do mau uso das Abstrações 

As abstrações de dados descritas anteriormente criam programas abstratos com com

portamento bem próximo aos programas originais. Quando a especificação é verdadeira 

para O programa abstrato, esta também é verdadeira para um programa concreto. En

tretanto, se a especificação é falsa para o programa abstrato, o contra-exemplo gerado 

pode ser um resultado de algum comportamento no programa abstrato que não é ap

resentado no programa original. 
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Um dos problemas de usar abstrações é que o resultado de algum comporliamento
do programa abstrato pode não aparecer no programa concreto. O resultado gerado
pela .Bandeja sobre um programa abstrato é falso quando 1331:

1. o programa concreto não satisfaz a propriedade: neste caso, o contra-exemplo é
praticável e indica um defeito do sistema oul

2. a abstração não é adequada para checar a propriedade. Quando isso ocorre, o
contra-exemplo abstrato não corresponde ao resultado da aproximação de um

comportamento do programa concreto.

class App{

pub].ic stati.c void main{
[].] new AThread{).start(}
[2] i.nt i=0;

[3 ] whi].e (i.<2 ) {

1 4] assert ( ! G].oba]. . dome) ;

[5] i++;

} } }

c].ass AThread extends Thread{
public voi.d runo{

[6] G].oba].done=true;
} }

class App{
pub].i.c static voi.d mai.n(. . .}{

new AThread ( } . start ( } ;

int i=SI.gns.ZERO;
whi[e[Signs .].t( i. , Si.gns . POS) )

assertÍlG].oba]..dona);
i=SI.gns.addCI,Si.gns.POS);

} } }

c].ass ÀThread extends Thread{
pub].ic voi.d runo{
Globa]..done=true;

} }

} {

{

Figura 3.3: Exemplo de um código concreto (esquerdo) e um código abstrato (direito)

A Figura 3.3 retrata tal problema. Observe que no programa abstrato (à direita) o
não determinismo aparece no método it (linha 3) que implemente a operação abstrata
menor ("<"), ou seja, após passar uma vez pelo Zoar whi.le, o valor abstrato de i. passa
a ser pos e o valor retornado por Si.gns . It (i. , Si.gns . POS) pode ser verdadeiro ou falso.

Para exemplificar o problema, considere que inicialmente Global . dome (linha 6) seja
falso e que após o /oop ser executado duas vezes, o valor de Global . dome (linha 4) torna-

se verdadeiro. Note com isso que a a6rmação (assert) é violada no caminho abstrato
1-2-3-4-5-3-4-5-3-4. Observe que isso é claramente possível no programa abstrato, mas
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não é possível no programa concreto. Isso ocorre porque o valor abstrato de i tornar-se
pos e a condição na linha 3 é não determinística. Já no programa concreto isso não é
possível, porque após executar o Zoar duas vezes, o valor de ié 2 e com isso a condição
do look seria satisfeita o que finalizada o Zaop. Assim tem-se que o contra-exemplo
gerado pelo programa abstrato é impraticável no programa concreto.

Este problema pode ser evitado modificando a abstração de dados selecionada. Cada
abstração retrata a prophedade dos dados relevantes para a propriedade a ser veri6cada

e quando estes dados são abstraídos, o seu comportamento também deve ser mantido.
Caso isso não seja possível, não será aplicada diretamente esta técnica de redução no

programa a ser testado e analisado.

3.4.3 Algumas Limitações

A ]3andera é uma ferramenta que ainda está em íàse de desenvolvimento e por isso
possui algumas limitações:

[. O atua] tradutor de Java para PRO]WE.L.4 admite apenas a descrição estática de

threads, ou seja, não é permitido que dois objetos sejam instâncias de uma mesma
classe que implemente uma t/zreadl

2. O tradutor impõe limites no tamanho mínimo e máximo de inteiros, nos números
de instâncias alocadas por um objeto e no tamanho dos velares;

3. O tradutor de Java para P-ROJA.EL..4 não aceita recursividade

4. Os tratamentos de exceções são ignorados;

5. Os tipos abstratos de arras não são admitidos;

6. Quanto às abstrações, é aceito somente abstrações de dados dos tipos inteiro e
real;

7. As expressões booleanas complexas não podem ser decompiladas, especialmente
o operador "?:" e as composições arbitrárias de operadores "&&" e "ll"
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3.5 Conclusão

As ferramentas de veri6cação formal têm sido de grande ajuda na atividade de teste.
Elas têm auxiliado a descoberta de problemas na especificação e na implementação de
sistemas. Estas ferramentas também auxiliam a criação de casos de teste e a identifi-

cação de dados de teste. Isto é feito através da geração de contra-exemplos quando a
propriedade é violada, pois é possível identi6car os caminhos percorridos, assim como
identi6car os valores atribuídos às variáveis durante a verificação.

Mesmo contendo tantas limitações, a .Bandeja é considerada mais e6ciente do que as
outras ferramentas. Isso se deve principalmente à utilização das técnicas de fatiamento

e abstrações de dados para diminuir o tamanho do modelo gerado. Uma outra vantagem
da -Bandeja é que ela reproduz o contra-exemplo gerado no próprio programa Java. Isto
facilita a análise dos dados.

Uma das grandes dificuldades de todas essas ferramentas que trabalham diretamente

com a tradução do programa Java para uma linguagem formal é analisar quais caminhos
do programa foram percorridos quando a propriedade não é violada. A -Bandeja para

tentar ajudar nesta análise, atribui o mesmo nome das variáveis, dos métodos e das
classes para sua respectiva tradução na linguagem formal. Nos próximos Capítulos, é
descrito como esta ferramenta auxilia o teste de programas concorrentes Java e quais
resultadossão obtidos.



Capítulo 4

.A.nálise de Programas Java com
deadtock

Este trabalho tem como objetivo principal estudar como o uso de verificadores de mod-
elos para poder auxiliar ou não, a tareia de teste de sistemas Java. Como a propriedade
de deadlock está de6nida na Bandeja, inicialmente um conjunto de programas concor-
rentes foi escolhido para ser analisado. Nos programas analisados, o mecanismo de

monitor é utilizado para manter a exclusão mútua entre os processos concorrentes, ou
seja, apenas um processo pode estar ativo dentro de um monitor. Na linguagem Java
existe um mecanismo de sincronização (sync/zronized) que pode ser usado para imple-

mentar monitores diretamente e foi utilizado em alguns dos programas escolhidos.

Outro mecanismo de sincronização também utilizados em alguns dos programas
é o semáforo, o qual não existe implementado diretamente na linguagem Java, mas

possível de implementar usando monitores. Ao aplicar estes mecanismos a um programa
concorrente, pode ocorrer um deadZock, ou seja, os processos nunca terminam sua
execução porque estão esperando por um evento que nunca ocorrerá. Um deadlock
ocorre se e somente se as quatro condições abaixo acontecerem simultaneamentej321 :

e Coada recurso só poderá estar alocado(bloqueado) a um único processo em um
determinado instante;

e Um processo que já mantém recursos alocados, pode estar esperando por outros

recursos que também já estão alocados por outro processos

33
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e Um recurso não pode ser liberado de um processo porque outros processos desejam
o mesmo recurso, ou seja, o recurso só pode ser liberado pelo processo que o
alocoul

e Um processo pode ter de esperar por um recurso alojado a outro processo e
vice-versa.

Neste Capítulo analisamos um conjunto de programas que violam a propriedade de
deadZock e como as informações fornecidas pelos contra-exemplos gerados pela .Ban-
deja podem auxiliar a atividade de teste dos programa segundo o critério descrito na

Seção 2.4.1. A idéia geral da análise é identiâcar os pares du que foram exercitados
através dos contra-exemplos gerados.

É relevante lembrar que o critério de todas as concretizações não será aplicado
neste trabalho, pois na maioria dos programas escolhidos não há polimorâsmo. Neste
trabalho também não serão analisados os caminhos percorridos pela .Bandeja antes de

gerar os contra-exemplos, pois esta ferramenta não oferece nenhum mecanismo para
obtermos tais informações.

No presente trabalho foram escolhidos dez programas Javat para serem analisados e
apenas a propriedade de deadZocÊ foi verificada. Os programas utilizados e a análise dos
pares du exercitados, quando da verificação de deadioc#, são descritos detalhadamente
nas próximas Seções. Na próxima Seção também é descritos como é feita a atividade
de teste, gerando os casos de teste que precisam ser exercitados.

4.1 Teste de Programas 00

Como vimos na Seção 2.4, os critérios de teste têm como objetivo auxiliar a descoberta
de casos de teste. Os critérios de teste nos auxiliam a identificar quais requisitos do

sistema que precisam ser testados. Através deste requisitos, é possível identificamos
situações que precisam ser testadas, ou seja, podemos criar os casos de teste necessários.

iRetirados de bttp ://bandeja. projecte . cis . ksu . edu/,
bttp ://v\w . dai-arc .po]ito . it/dai-arc/auto/too].s/too16 . shtn]. e

http://ase . arc . Rasa. gov/vissem/jpf/
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Nesta Seção, utilizaremos o programa da Figura 4.1 para exemplificar como são idem
tificados os requisitos e como são criados os casos de teste

Este programa é um exemplo que tem como objetivo ilustrar a sincronização de
duas tarefas. O programa contém a chamada de dois métodos sincronizados da classe
.Buent. A chamada é feita pela classe F rstTask e Sec07zdTask

l
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14IS
16
17
18

20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4S
46
47
48
49
seSI
52
53
54

alnaKn EvonC {Â.n.e. cOUrt.t.=01
pub.lla nyzxabz'on.A.sad. vc>td.

e.xyÍwale { ) ; ) ca.Bab. { Inca:
p\xblla aynab.ran3.z+d. v-oi.a.

cOutXt. = cOu.rXt. '+ ].;

nocl. fy'All { ) ;

]

)
)

rnl t.fc>r.nvenC ( ) {

'uE>tedBxceP elos e ) { }

Igual

aln.ea T'lZ's C'raa)ç «BXBnnd.n
Ev«n.c ov«lte]. , eVeH.t2 p'
Á,n.6. couXXC=0;
B)ub.lta T'l='stTaak(EvenC el, E:vero a2}{

l venta Z

J ava . gang - 'Fh.Tara.{

pIaR)l&a vota. .run ( } {
c:o-u.rtt. = e:ve:rlC.]. . cotxrxt. ;

wllllnlBZ'un}(
overle.2 . B ]gna],.ev'arie; ( } ;

l.r { <:ourtC nsB ewatlt.l . c:Q.\lr\t;)
+vuat;l . wa 3, C.for.event ( ) ;

co-urze. =ç e.v'ertcl . co-tX=tC ;

)

aln.an Socond.Tiasjç nxEen.d.n
E:verte evellC 1 . e'venta ;

pxlb.13.a secos\d.'FüaiC { Eveuc el
&.b.In.evetttl = el; Bb.&n.e'\

S.nE.

]. ang . 'Fhx'ead. {

p%xE)l&a vota. run ( ) {
<:0-UJI.t. .=ç BVntlt:2. . COtXTXE. ;

evQRCI . H Igrlal.evenc ( }

A.C ( C0-\lltC n= eVe:XC2 - C

avenca . wai. C.fol.eve
courtC. = «WettC2 . eOUl\ C. ;

]

EIVeDC 02)(
!nc2 = e2;

c in. aB B STAR.'r (

x»uE)]&a a'Ba.B3.a voü.d ma]nfsc=]ng]] nega) {
}=vellC eVer\C.]. = n.aw BVeltC { ) .i

Evenc ewenc2 x nnw E:veDE;{);
F'i.rae.1Fa.sk. talk.]. = uaw F'lrsCTaa)c{ aVeTltl,
soCOt[d.irra)ç LAa)c2 = ]:1.n'w SocoBd.'rnsk. { evenC2
taslçl . ata.x' t: { ) ;

caeak.2.st.al'c{);

.C2)

Figura 4.1 : Programa STy-RT..fada

O primeiro passo da atividade de teste é definir e identificar os critérios de teste
Para identi6car o critério adorado, inicialmente é preciso encontrar as definições e os
usos de cada objeto

l Objeto euenf-í
Definido : 48, 38 l
Usado : 50, 51, 19, 22, 24

2 Objeto euent2
Definido : 49, 24;
Usado : 50, 51, 36, 39, 4}
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3. Objeto talk-7
Deânido : 50iUsado : 52.

4. Objeto tczsk2
])eânido : 51:
Usado : 53.

Após identificarmos as definições e os usos, nós podemos utilizar esta informação junto
com o buxo de controle dos objetos para criar o DFO (Figura 4.2). À medida em que
o DFO é criado, vamos identi6cando os pares du:

elnsse l:'isto'aslt SN7

Eauada

+voHt l .w'nitlor .evento )23now Evento

new Flrsel'ask {sol '--&l

ww S.ao-dT-=k 0

twkl .at.Brio

S3 14 k2.stnlo

cvantl

ç :wl ! nn evcnt:Z.ca+lt

ovenl:.w'8tl.!br.rvcnt<)

Figura 4.2: DFO do programa .9TH.RT.jaua

. «ente:(48, 50),(48, 51),(48, 19),(48, 22),(48, 24),(48, 38),(38, lg),(38, 22),
l38, 24);

. e«nt2:(49, 50),(49, 51),(49, 36),(49, 39),(49, 41),(49, 21),(21, 36),(21, 39),
(21, 41);

. tasÊ-7: (50, 52);

. f«A2: (51, 53).
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Sobre os requisitos encontrados, podemos criam os casos de teste que cubram todo o
critério de teste. E relevante ressaltar que ao criar os casos de teste, nós não nos pre-
ocupamos se o programa tem ou não deadZock, a única preocupação íoi que os casos de
teste exercitassem pelo menos uma vez cada requisito identi6cado. Para este programa,

foram identificados quatro casos de teste. Cada caso é um caminho representado por
uma seqüência de números e estes números correspondem as linhas de cada requisisto
que deve ser exercitado:

+ Caso 1: 48, 49, 50, 51, 52, 19, 21, 22, 23, 24, 53, 36, 38, 39, 40, 41;

© Caso 2: 48, 49, 50, 51, 52, 19, 21, 22, 24, 53, 36, 38, 39, 411

e Caso 3: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 36, 38, 39, 40, 41, 19, 21, 22, 23, 24;

e Caso 4: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 36, 38, 39, 41, 19, 21, 22, 24;

O próximo passo de uma atividade de teste convencional, seria gerar os dados de teste
para exercitar os critérios identi6cados. Mas neste trabalho, nós utilizamos uma ferra-

menta de veri6cação para nos auxiliar a análise de cobertura dos requisitos identi6cados.
A próxima Seção retrata esta análise para os programas escolhidos.

4.2 Análise dos Programas

A análise dos programas é feita da seguinte forma: primeiramente, são identificados
todas as definições e todos os usos de cada objeto. Utilizando tais informações e anal-
isando o buxo de controle dos objetos é criado o DFO de cada programa. A medida em
que o DFO é criado, são identificados os pares du executáveis para cada objeto. Após
identificar tais pares, a ferramenta Bandeja é utilizada para veriâcar a propriedade de

deadlocA no programa escolhido. Quando a propriedade é violada, a ferramenta pode
gerar dois contra-exemplos: o de menor caminho e o aleatório. E relevante lembrar

que estes contra-exemplos podem ser iguais. Os caminhos percorridos nestes contra-
exemplos são analisados para identificarmos quais pares du foram exercitados. Com

base nos pares du identificados e exercitados, é criado uma Tabela para elucidar os
resultados de cada programa.
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4.2.1 Programa STHRT.jaua

O programa analisado nesta Seção é o mesmo descrito na anterior (Seção 4.1). Devido
a isto, os passos iniciais da análise até a identi6cação dos pares du não serão descritos
aqui. Na presente Seção, não houve a preocupação se o programa tem ou não dead/ocÊ.
Segundo a análise feita anterioriormente, foram identificados os seguintes pares du:

. «ent-Z:(48, 50),(48, 51),(48, 19),(48, 22),(48, 24),(48, 38),(38, 19),(38, 22),
(38, 24);

. «ente:(49, 50),(49, 51),(49, 36),(49, 39),(49, 41),(49, 21),(21, 36),(21, 39),
(21, 41);

. ta.k-Z: (50, 52);

. f«k2: (51, 53).

Ao verificar a propriedade de deadZocÊ para este programa, a .Bandeja gerou dois
contra-exemplos: um de menor caminho e um aleatório. Ao analisar estes contra-

exemplos percebemos que eles são iguais. Antes de descrevermos os contra-exemplos é

necessário o entendimento do símbolo "'k", o qual representa onde o programa entra em
deadZock. E relevante lembrar, que isto foi aplicado em todo o texto. Logo a seguir,
o caminho deste contra-exemplo é descrito. Este caminho foi representado usando a
idéia do diagrama de sequência. Cada classe utilizada é descrita numa coluna com a
sequência do número de cada linha na mesma ordem em que foi percorrida ao realizar
a verificação pela Bandeja. Os símbolos "l'" significa onde ocorreu o deadZock:

START
48
49
50 --
l <--.
51 --
l <--.
52 --

l <---
53 ---

FirstTask

-> 16
--- }

P++ l -=w-H
--> Í9

21 ---
22 <--
23+ ---

F=- 1 -+++a
} -----

SecondTask

--> 33

---- l

1--- 1 --=+d
F--» l ----a
u-= 1 --n-n

l -----
--> 36

38 ---
39 <--
40+ ---

Event

-> 7

-- 8

> 4

.- }

> 7

- 8

> 4
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Ao analisar o caminho percorrido no contra-exemplo, podemos dizer que dos 20
pares du identiâcados ll foram exercitados:

. e«ntJ:(48, 50),(48, 51),(48, 19),

. e«nt2:(49, 50),(49, 51),(21, 36),
. t«k.Z : (50, 52);
. t«k2: (51, 53).

(48, 22)
(21, 39)

(48, 38);

A Tabela 4.1 ilustra um resumo da análise feita para este programa. Antes de

explicar os resultados, é importante saber como Tabela foi criada. A construção da
Tabela é importante para explicarmos detalhadamente como foi feita a análise de cada
programa.

Para auxiliar a análise do programa, também é necessário sabermos como a Tabela
{oi construída:

e Ob.fetos - coluna l e 2 - separamos os objetos em sincronizados e não sincronizados.
Caso um objeto seja, em certo momento, sincronizado e em outro não, ele também

será separado;
8 Métodos - coluna 3 - foram descritos todos os possíveis métodos que estes objetos

invocam;
© NP - coluna 4 - são identi6cados os números de pares du de cada objeto;
e TO - coluna 5 - é retratada a porcentagem de pares du do objeto em relação total

de pares du. Esta informação é relevante para sabermos a percentagem de pares
de cada objeto que precisam ser exercitados;

e NPE - coluna 6 - mostra o número de pares exercitados de cada objeto;
e CO - coluna 7 - retrata a porcentagem de pares exercitados de cada objeto em

relação aos pares identificados deste objetot
e CTO - coluna 8 - descreve o percentual de cobertura de pares du de cada objeto

em relação ao total de paresl
e CT - coluna 9 - mostra a porcentagem de pares du que foram cobertos em relação

ao total de pares pares du identificadosl
e deadZock- coluna 10 - indica onde e como ocorreu o deadlocAI

8 mecanismo de bloqueio - coluna 11- indica qual mecanismo foi implementado no

programa.
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Tabela 4.1: Cobertura do programa STH-RT.jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
ÚPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total de pares dti
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

É relevante lembrar que esta Tabela íoi criada para cada programa analisado. A
análise dos outros programas segue a mesma abordagem aplicada a este programa.

A Tabela 4.1, nos mostra que a porcentagem de pares não sincronizados (35%)
exercitados é maior do que a dos pares sincronizadas (15%) , Se observarmos a coluna CO,
podemos perceber que a porcentagem de cobertura dos pares du por objeto varia de 40%
a 100% para os objetos não sincronizados. Enquanto para os objetos sincronizados, este
intervalo está entre 25% a 50%. Com isto, podemos dizer que para este programa, os
pares não sincronizados são melhor exercitados. Entretanto, também podemos concluir
que a porcentagem de cobertura total dos pares du é de 55%. Se compaJaimos com uma
média de cobertura de 50%, podemos dizer que a cobertura deste programa foi razoável
ao utilizarmos a .Bandeja. Isto significa que o trabalho o testados foi minimizado, ou
seja, o testador precisa testar apenas parte do critério que nao foi testado, pois a
ferramenta testou 50% do critério para este programa.

4.2.2 Programa -Dead.Jaua

O programa l)ead.Jaua está descrito na Figura 4.3 e tem como objetivo implementar

apenas o mecanismo de monitores. Neste exemplo, o .DeadZocÃ acontece porque os
processos estão bloqueados na ordem errada: o processo "um" adquire o bloqueio do
objeto /oc#-Z, logo em seguida do objeto /ock2, enquanto o processo "dois" tenta adquirir
o bloqueio do objeto /ock2 e seqüencialmente do objeto /ockJ. Umas das possíveis

  Objetos Métodos C )bertura dos p&re8 dü
dcadlac&

bloqueioNP % TO' NPE % co' % CTO %CT;

  ::::::
watt./a-.event(9)

watt-/.--«-t(q)   :=:   :=: = 15% nhilelif>,
quando os dois obj.,

evento e event2
entram em estado de

espera quando executam
watt-Jo,.eucnt

h4onitor

 
eucnt]
evento

ea3k2 =:   g  80%
40%
100%
100% # 3Õ%

        J   l         8
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l
2
3
4
5
6
7
8
9

ia
11
12
13
14
IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

public elaaa Dead {
ata.t3.c Look local
ata.tl.c l,ock lock2
ata.tS.c Int skate

:public statS.c vo].d :maia {Stlin.g { ] aras )
lockl . a« v l,ock( ) ;
].ock2 .= aaw l,ock { ) ;

Processa pl = aev Processa { ) ;
Process2 p2 = aew Process2 ( ) ;
pl . start ( ) ;

p2 . start ( ) ;
}

d
a)«'M tlü«)

lodo B õcv )ach')

bCk2 B Sfsr l0Ü')

pí + ün p-- l{)

P2 u nx ;-- - , --?0

P[K8q)

c].aaa Processa axtaada Thread {
public vo3.d runs) (

Dead . s tate+ + ;

ayncb='oai.z+d {Dead.lock2} {
«yncbron,]zed {Dead . ].ockl )

Dead.state++;
}

}

)

}

29

30 l {oaa!}

31

Ded.nlr«

Preces s 2 ncteada
p\Àbllc vo3,d runt}

Thread

Dead . state+ + ;

ayncb='oalaed ( Dead. ].ock].} {
8yacb='onlz d .(Dead.lock2)

Dead.state++;
}

cla.aa Look {
)

Figura
Dead.jaua

Programa
Figura 4.4: DFO do Programa Dead..fada

situações do programa seria quando o processo "um" adquire o bloqueio do objeto look-Z

enquanto o processo "dois" adiquire o bloqueio do objeto Zock2. Neste caso, ambos os
processos ficariam à espera do desbloqueio um do outro

Assim como foi realizado no critério baseado no fluxo do objeto, as definições e os
usos de cada objeto são identificados

l Objeto /ock.Z
Definido : 7:
Usado : 19, 31

2 Objeto /ock
Definido : 8:
Usado : 20, 30

3 Objeto p-r
Deânido : 9:
Usado : l}.

4 Objeto p2
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Deânído : 10;
Usado : !2.

5. Objeto Oead
Definido : 18, 21, 29, 32;
Usado : 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32

Após esl;as identi6cações, o diagrama de fluxo de objeto (DFO), Figura 4.4, é criado
para então deânir todos os pares du passíveis de execução. E relevante lembrar que
para criar o DFO também é necessário conhecer o íiuxo de controle dos objetos:

. lo.Ê-Z: (7, 19), (7, 31);

. ZocÊ2: (8, 20), (8, 30);

. PJ: (9, 11);

. P2: (10, 12);

. -Oe«d:(18, 19),(18, 20),(18, 21),(18, 29),(18, 30),(18, 31),(18, 32),(21, 29),
(21, 30),(21, 31),(21, 32),(29, 30),(29, 31),(29, 32),(29, 18),(29, 19),(29, 20),
(29, 21),(32, 18),(32, 19),(32, 20),(32, 21).

Com base na definição dos pares, a -Bandeja é usada para verificar a propriedade
de deadiock. Como tal propriedade é violada, dois contra-exemplos são gerados pela
Bandeja. Ao analisar os dois contra-exemplos gerados: de menor caminho e o aleatório,
percebemos que eles são iguais. Os passos deste contra-exemplo são os seguintes:

Dead
7
8
9
10
11 -

12 <
1 -

Pz'ocessl

--> !8

Í9+
.-- l

} ----

Process2

.--> 29

30+

Ao analisar o contra-exemplo gerado, podemos dizer que os seguintes pares du foram
exercitados:(7, 19),(8, 30),(9, 11),(10, 12),(18, 19),(18, 29) e(29, 30).

A Tabela 4.2 nos mostra um resumo da análise dos requisitos de teste que foram
cobertos para este programa. Se observamos a coluna CT, percebemos que apenas
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Tabela 4.2: Cobertura do programa -Dead.Jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total de pares du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

17,85% dos pares du das objetos sincronizados foram exercitados. Isto retrata uma
baixa cobertura, considerando que a quantidade de pares de objetos sincronizados é de
26. Observando a coluna NPE, os 2 pares de objetos não sincronizados foram exercita-
dos. Devido à grande discrepância entre a quantidade de objetos sincronizados (26) e
não sincronizados(2), percebemos que o nível de cobertura do critério é praticamente
dependente dos pares exercitados de objetos sincronizados, que foram apenas 5. Com
isto, notamos que a porcentagem de requisitos exercitados deste programa é apenas
25%5

4.2.3 Programa À/oniforl)ead.Jaua

O próximo programa (Figura 4.5) retrata a chamada aninhada de monitores. Neste
exemplo, os objetos t-Z e f2 são instâncias das classes ThreadJ e Thread2, respectiva-
mente, os quais chamam um método sincronizado da classe Wrapper e esta faz uma

chamada para outro método sincronizado da classe Par. Dentro do monitor interno, o
TÀread-Z entra em estado de espera enquanto alguma condição for verdadeira. E este
continua esperando até o TÀread2 mudar sua condição. O problema deste exemplo está
quando o TAread-Z libera o monitor interno mas não !ibera o monitor externo. Neste

caso, o TAread2 nunca poderá despertar o T/zread] pois este não !iberou o monitor
externo. Antes de criar o DFO deste programa, as definições e usos de cada objeto
foram identiâcados:

  Objetos N4étodos Cobertura dos pares du eadíock
bloqueioNP % TO' NPE % co' 9 CTO %üCT;

  Eockl
lack2
l)ead   7 7,14%

7,14%
78,57%   50%

50%
13,64%

3,57%
3,57%
l0,71%

17,85%

Ocorre n& e$t
seq quando o
obj. pl está

com o bloqueia
do obj. iacke €

obj. p2 está com
bloqueio do obj. local

então ümb08 ã
conseguem terminar

!ÜQnitore$
aninhados

               7,69%

      2               }  
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2:
3:4:
S
6
7
8:.
9:

10:
11:.
12:
13 :.
14:.

16
17'
18
19 :.
20
21
22 :
23 :24:
25:
26:
27
28:
29:30:
31:
32 :
33 :
34 l
35:
36i
37:
38:
40:
41:
42
43 :
44:
45:
46i
47':
48:

pub-lJ.c claila NestedMonitor {
Fiub-l.á.c aEa.Blo vala ltuaintSt='ing{ } args} {.

Fale p = aew Pairo;
Wrapper w = uav Wrapper(p);
Threadl tt = u,IBV Threadl (w} ;
Th.real.2 t2 =. n+w Tlaread.2 {w) ;

}

)

tl.starto
t2.sLax't:o

clama cair
px'&'vnee la& h.i. . 0Priva laB lo =. O;
pub-llc ayucb='an.lzad

vh.lle (lo >=.

(

va3.d i,nela { } {

play.li.e ayncbx'oalzod
notlfy ( } ;

hl

{

hi)wai.Lo ; }. ca.Bcb. {' Interrupted.ExceDE ex}

voJ.d. enchi.(}
{'

}

cla a Bvrapl)ez' {

p='lvaB+ Ruir l>;
Wrapper(Paio x) {p = x;}p\lbllc e=nabronlz d vo3.d Incluo
pub[[c ayncbx'oa3.z«bd. vo&d. enchi { ].

)

{ P. inca.o [ } ; )
( p- inchit} ; }

claaB 'P)ll'ead.l axtaad.a Ttiread. {l
p,xlvaea W'ral)per w;
Threadl(Wrapper x) {lw = x;}publle Tola x'uno {

w.i.nexo(};
)

}

claaB Thread2 axBanda Thread {l
pri.vnea lígral>per vú';
Tliread2{1Qrapper x) {lw =. x;}
public vo3.d runf} {w.j.nchio;
)

)

Figura 4.5: Programa Monitor-Dead.Jaua

l Objeto p
Deânído : 3. 30. 31
1.Jsado : 4, 30. 3.1.

2. Objeto
Definido
Usado 5,

46;

3. Objeto
Definido
Usado 8.

5, 8;

4 Objeto f2
Definido : 6. 9:
Usado : 9.

Ao analisarmos o fluxo de controle dos objetos e as identificações das deânições

e usos destes objetos, podemos criar o DFO (Figura 4.6) do programa descrito na
Figura 4.5. Junto com a construção do DFO foram identificados todos os pares da que
podem ser executados
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Figura 4.6: DFO do Programa .A/onáforZ)ead.jat;a

. P:(3, 4),(31, 30),(30, 31),(3, 30),(3, 31)

. w:(4, 5),(4, 6),(46, 38),(38, 46),(4, 38),(4, 46);

. t.Z : (5, 8);
. 12: (6, 9).

O próximo passo da análise, é usar a -Bandeja para verificam a ausência de dead/ock.

Ao utilizar tal ferramenta, percebemos que os contra-exemplos gerados, o de menor
caminho e o aleatório, são os mesmos e os passos deste contra-exemplo são:

NestedHonitor
3

l <n-n-+--n=-
5
l (n n++-www

6 +n+wwn-n-+=
i < n n

8 w--n-nnM»nn

Thread!

-- l ++=-
l ---

> 36
- !

l ---
-- l ---
> 38+

l ---

-- l ---
-- t ---

Thread2

1 -
- l -

---> 44
--- É

t -

! -
--> 46+

\grapper

--> 29

---- t

---> 30

.----- l

Paio

.> 17

18

Analisando o contra-exemplo gerado, podemos notar que dos 13 pares du identiâ
cados, 6 pares foram exercitados:
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. P: (3, 4), (3, 30);

. ««: (4, 5), (4, 6), (4, 38);

. fJ: (5, 8);

Tabela 4.3: Cobertura do programa .A/onitarZ)ead.Jaua

'Números de pares dzi de cada objeto
ÕPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
úPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total de pares du
JPercentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

A Tabela 4.3, nos mostra que 46,15% dos pares du foram exercitados. Observando

a coluna NPE desta Tabela, percebemos que a quantidade de pares sincronizados que
foram exercitados (2 pares) está bem abaixo da metade, comparando com quantidade
total de pares du sincronizados (8 pares). Por outro lado, realizando a mesma com-
paração pala os pares não sincronizadas, podemos perceber que a maioria dos pares
identificados (5 pares) também foram exercitados (4 pares). Com base nestas infor-
mações, podemos dizer que a média de cobertura total dos pares du está abaixo dos
50%, mas se comparamos apenas os pares dos objetos não sincronizadas eles apresen-
taram uma boa cobertura.

4.2.4 Programa Ph€1t33.jaua

O programa PhdZJ33.Jaua retrata o problema clássico do jantar entre filósofos. Cinco
61ósoíos estão em uma mesa circular. Cada filósofo passa sua vida alternando-se entre

pensar e comer. No centro da mesa está um grande prato com macarrão tipo spaggef .
Um filósofo necessita de dois garfos para comer o spaggeÍã. Infelizmente, eles s(5 possuem

5 garfos. Um garfo é colocado entre cada par de 61ósofos e eles concordam que cada

um somente utilizará os garfos que estiverem imediatamente a sua esquerda e direita.

  Objetos Métodos   ;ob atura OS odres U
lcadiaçk Mecanismo de

bloqueioNP % TO' NPE % GOd %CTO  

   Belo($)
incha(s)

4 30,77% l 25% 7,69% 15,38% Seq,quando o
monitor mais

interno de ti é liberada
(p.indo) e o
monitor mais

externo(w.incite)
não é liderado.
Com isto t2 não

conseguirá executar
(w.incha)

Monitores
aninhados

nela(s)
incÀI(s)   30,77%     7,69%

       7,69%
15,38%
7,69%
7,69%  

!oo%
100%
100%

0

7,69%
15,38%
7,69%

Q

30,77%

      13           Z 5,15 8
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O problema acontece quando todos os cinco 61ósofos pegam, simultaneamente, o garfo
que esta a sua esquerda e logo em seguida tentam pegar o garfo a sua direita. O que
não é possível, pois este já está sendo utilizado. Com isto, cada 61ósofo fica a espera da
liberação de um garfo, o que nunca ocorrerá, pois todos os filósofos encontram-se neste
ei 1- 11 9 Pã n

l
2
3
4
S
6
7
8
9

1'1
12
13
14
15
16
17
:1 8
19
20
21
22
23
24
:25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
3738
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4849
SI
S253
54
55
56
57
S8
S9
60
61
62
63
64

ala.ae Po='k.{
pB"3.'vnt.e b-ao.leabxx l s.frei
Folk:{){l.s.fr

}

pub-lS.a nyn.abx'oa3.z«d v'old Laje { ) {
wb&. 3.e { i i. s.frei )

'wa 3. t: { ) ;
} an.'Beb. ( in.terá'upt,ed.E:xcepelorl e) {='eeuxn.;)

plxbl. A.a aBynah1..s.frei
no t:l fy { )

}

}

is.fr'ea fn.lae

.xxá.aea. 'v'o&d. le. { ) .{

al=nn P;h.llosopher entende 'rhr-ead.(
D-z=rá.'vn.e.n E'or'k. le ft. ;

D,r4.v'n.ee r'or')ç ='lglle ;

}

P[l j.'].osc>E)h.e=' { E'ork f]

[eEt: = f].;
rlgh.t .= f2;

)

:Fo='k. f2 ) (

D.ul>lla vo 3.d eac ( > {
left. cak.e{) ;rlgh.e..cak.eo;

}

publla vela. tl\J. nk ( ) {
leal . lente ( ) ;
.r]g]zt: - ].ea.ve .( ) ;

)

+rb.lle
{

vaâ.d. rune>{(eZ'Ue)
ea.C o
'LIXA. nk { )

p.ub-l.la

For' ](r

}

ala.an

For'k. fl;f2;

Ph1 1'3 3 {
vc> â. d.

Phllosopher
p-hi.].osoph.er
fl .» n.nw

f2 = H.ev

ma d-n { S crina { ] aras){

pl;
p2;

Fork{).;
Folk.o.;

xlelw :Plxllosoph.er(fl,
n.+w :Pkx]].osoph.ex'(f2,

s kart: { ) ;

plp2
pl
i)2 - SCaxC { ) .;

f2}fl')

)

Figura 4.7: Programa PA{Z3J?.jaua

Para o programa da Figura 4.7 foi considerado apenas dois filósofos e dois garfos
O deadZock acontece quando os dois filósofos ficam esperando a liberação de um garfo

Antes de analisar este programa é relevante o entendimento de certas terminologias
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Como foi descrito anteriormente, a ferramenta .Bandeja tem certas limitações e uma
delas é que dois ou mais objetos não podem ser instâncias de uma classe que estende
uma Thread. Para resolver tal problema é recomendado que cada objeto seja instância
da mesma classe (classe original), só que com nomes diferentes. Para este trabalho será

utilizando o termo classes clone quando se referir ao conjunto de classes renomeadas de
uma classe TÀread.

Veja o exemp]o do programa da Figura 4.7, onde os objetos p] e p2 são instâncias

da classe PAilosopÀer, Para que este programa seja analisado pela .Bandeja, é necessário
criar uma classe clone e instanciar um destes objetos por tal classe enquanto o outro
continua sendo instância da classe PãáZosopher.

Também é relevante lembrar que as classes clone serão usadas apenas para a ver-
ificação na Bandeja, ou seja, para as análises dos programas serão considerados que
todos objetos são instâncias da classe original. Para diferenciar as linhas onde o objeto

é de6nido ou usado em cada instância da classe original, será utilizado uma letra (de
"a" à "z") junto ao número da linha. Veja que no exemplo da Figura 4.7, os objetos p-7

e p2 são instâncias da mesma classe original. Para diferenciar o fluxo dos objetos em
cada instância foram consideradas as seguintes linhas:

e 33, 34, 38, 39, são os números das linhas para o objeto p-ZI
e 33a, 34a, 38a, 39a são os números das linhas para o objeto p2.

Para este programa foram identificadas todas as definições e os usos de cada objeto

l

2

3

4

Objeto /]

Definido : 57, 33, 38, 34a, 39al
Usado : 59, 6õ, 3B, 34a.
Objeto /2

Definido : 58, 33a, 38a, 34, 391
Usado : 59, 60, 33a, 34.
Objeto p-7

Definido : 59, 45, 461
Usado : 61, 45.

Objeto p2
Definido : 60, 45a, 46a;
Usado : 62, 45a.
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PI » w« Flui {fl. !:)

P2 n tnw PUI (n. fl}

62

Figura 4.8: DFO do Programa PhiZ3g.Jaua

Após identificar as definições e usos de cada objeto, estes dados são utilizados junto
com o fluxo de controle dos objetos para construir o DFO (Figura 4.8) deste programa.
À medida em que é criado tal diagrama, também são criados os pares du para cada
objeto:

. /]:(57, 59),(57, 60),(38, 33),(39a, 34a),(57,33),(57, 34a),(33, 34a),(34a, 33),
(39a, 33), (38, 34a);

. /2:(58, 59),(58, 60),(39, 34),(38a, 33a),(58, 33a),(58, 34),(33a, 34),(34, 33a),
(39, 33a), (38a, 34);

. P-Z : (59, 61), (46, 45);

. p2: (60, 62), (46a, 45a).

Com relação a este programa, a l?arderá gerou dois contra-exemplos distintos: o de
menor caminho e o aleatório. O contra-exemplo de menor caminho está descrito logo
a seguir. Já o contra-exemplo aleatório encontra-se no Apêndice A:

Pbi133
57 ---
l <---
58 ---
l <---
59 ---

Phi.losopher
t=w l -=nn «

F=- 1 nw«»nwq

l -w-w»+

-> 28

29

Folk
> 5

> 5
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1 <-
60

1 <-
61

62

28a
29a

45
33
1 <-
34
1 <-
46
38

39

45
33
E -.
4Sa
33a

34a
1 <-
34

9
14
9
Í4

18

!8
19

9
!4

9
Í4
9

9

.>

->

.>

.>

>

,>.

>.

.>.

->.

.>-

.>

Analisando o contra-exemplo de menor caminho, percebemos que os seguintespares
du foram exercitados:

. /]:(57, 59),(57, 60),(38, 33),(57, 33),(34a, 33);

. /2: (58, 59), (58, 60), (58, 34);

. P1: (59, 61), (46, 45);

. P2: (60, 62).

Já a análise feita sobre o contra-exemplo aleatório, que encontra no Apêndice A,
temos que os seguintes pares foram exercitados:

8 /]:(57, 59),(57, 60),(38, 33),(39a, 34a),(57, 33),(34a, 33),(39a, 33),(38, 34a);
. /2:(58, 59),(58, 60),(39, 34),(38a, 33a),(58, 34),(33a, 34),(34, 33a),(38a, 34);
. P.7: (59, 61), (46, 45);
. p2: (60, 62), (46a, 45a).

Comparando os pares exercitados pelos dois contra-exemplos, podemos afirmar que
todos os pares exercitados no contra-exemplo de menor caminho também são exercita-

dos no contra-exemplo aleatório. Com isto, notamos que dos 24 pares du identificados
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Tabela 4.4: Cobertura do programa PA{J33.Jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pães du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
dPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total de pães du
/Percentual de cobertwa dos pares du em relação ao total de pares

19 foram exercitados. A Tabela 4.4 nos mostra que 79.17% dos pares du foram exerci
Lados.

Ao observarmos a coluna CO da Tabela 4.4, deduzimos que a percentagem de cober-
tura dos pares du sincronizados de cada objeto é considerada boa, pois todas encontram-
se acima de 60%. Já se analisarmos os pares não sincronizados, nos podemos afLmar

que a porcentagem de cobertura destes pares é ótima, pois todos foram exercitados. Se
analisarmos as colunas TO e CT, temos que dos 66,66% dos pares sincronizados 45,83%
foram exercitados. Através destes dados viemos confirmar que a percentagem de cober-

tura dos objetos sincronizados também é considerada satisfatória.

4.2.5 Programa PaSimp/e.Jaua

Este é um simples problema em que um objeto produtor insere um elemento no bti#er
e um objeto consumidor retira um elemento do bu#er (Figura 4.9). As operações

de inserir e de retirar são sincronizadas, ou seja, não é possível inserir um elemento
enquanto a operação de retirada estiver bloqueada e vice-versa. O l)ead/ock acontece
quando o produtor não desperta o consumidor para que este possa agir.

Para dar continuidade a análise deste programa, inicialmente, é preciso identificar
as definições e usos de cada objeto:

  Objetos lüétodos
( }0 ertur& ÕÉ potes au deadlock Mecanismo de

bloqueioNP' % TO' NPE 9 C0' %CTO %CT/

!  tak.(ã) 8 33.33% 6   2S%
45,83% while, quando

p! e p2 estão com
bloqueio de fl e

f2 respectivamente
através d& execução

de tape e pl
entra em estado

de espera d&
liber&ÇãQ de f2

Semáforo

zix i (il
leaueÍs  8 33,33%   62,3 -%o 20.83yh

       8.33%
8.33% 2 100%

B,33yb
8,33%

33.33%
ê4t; thínk

rVn
2 8.33% 2 100% 8,33%

iõi,'!ht+k
n

2   2   8,33y6

      2       9     '?    



52 CAP}TUL04. ANÁLISE DE PROGRAMAS COM DEADLOCK

l
2
3
4
5
6
7
B
9

1!
12
13
14

16

18
19
20
2 1:
22:
23
24
25:
26:
21
28;
29
30:
31
32
33
34
3S
36
37
39

9

41
42:
43
44:
45:
46:
47
4 8:
49

pqb11a. ei488 PCSiaple{
pablJ.e stati.e voJ,d naintStríngjl args}(

int nunlntegers = 6;
Buffet b = BBV Buffer{2} .

?rc>ducer p = Bev Producertntualntegers
CoD.s\B»t c & a8v Conlstn»rtnimlntegers
P . St aFt { } ;'

start {) ;.
}

51
S2
53

ss
S6

58
S9
60

62.
6].

65
66:
6?
68
9

i
72
73

?s:

76.
77:

79

81
B2
B3

88:
B9:
90:
91
92
93
94

!ins Buffer{
prof et d lat si,Ze;
procede 4. 1 tt] array.
Plot et 4 1 B.putPtr;
p:ot ct 4 !nt get?tr;
prof ct d lat usedSlots

b)
b}

pqblle. Bufíetti=t b} {
dize a b;
alray' = ulr lat ib}
putPtr = 0;
getPtr a 0;
usedSlots B 0;

)

clasp Producer eXteB48 Tbread

prlv te lat. co\uc:
prl &t Buffet buffet;

t

pqblla Producertlat num. Buffet b} {
colide = nlw!;
buffet = b;

}

publle syncbxoal.z+4 volt. put(Int x) {
l&l,}+ {usedSlots ==. size}

tryl:
Syste:11.0ut.pri,ntln

} eatBb { InterruptedDccept ion e} { };

'Prodac+r watt

publIC v'a1.4 nn(} {

fox {lat i=0; i < court

buffet.put { i. } ;
buffet .put { -l} ;

arrayíputPtr} =. x;

SysteD. out .príntln [ ü3alr.gutt paB
put?t[ = {putPtr + ].}$size;

cia a Conisu er ut a4a Tbread{

pri zta Buffet buffet.

} uiõedSlots

PÜ11a »c ra x« lat get t} {
iüil,e tuisedSlots :a 0}

Sy6ten]. OUt .príntln {. +coazB»x- n.J.t
watt ( } ;

) eateb(Interruptedbcception e) {}
lat. x = arrayígetPtt}
Systen-out .pri.ntla{ +Balfer.gemi got

neura x
getPtr =. {getPtt+ll+size;
{ftusedslots aa sine). notifyoi
usedSlots

xJ
ilfx<0)X

}

?qbl,i.e Conslwer {lat mini. Buffet b} {
cauda & alaKl; //for t.bat extra
buífel = b:

}

pgbl3,e void mnt) {
lnli rocei.ved = uv Intlcountl;
ta& Íiat i=0 ;. Í<count; i +} {

receivedli} = buffet.gete}
if tracei.vedli! == -!) {

Systan. out .printlBbasBnr.rBai got last anab+rec,

}

redjij}

}

}

Figura 4.9: Programa POSãmpZe.jaua

l Objeto ó
Definida : 4. 24, 25. 41:
Usado : 5, 61 24, 25, 411

2 Objeto p
Definido
Usado : 7

5;

3 Objeto c
Deânído
Usado : 8

6;

Para construir o DFO da Figura 4.10, foram utilizados as informações obtidas das
definições e usos de cada objeto e, também, o conhecimento do fluxo de controle dos

objetos. Enquanto o DFO é criado, são identi6cados os pares dti passíveis de execução

b l4: s),(4, 6),(4, 24),(4, 4í),(24, 41),(4i, 24),(4i, 2s),(2õ
r5. 7}:

41), (24, 25);
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classe SNI
rwodoinda0

auailN = 6

b z iuw Buãlef0

SI p : nw Ptoüca (walla, b)

= wv Coaamef(auallnt. b)

H

Figura 4.10: DFO Programa PC'SímpZe.Jaüa

. c: (6, 8)

Clom relação a este programa, a Bandeja gerou dois contra-exemplos distintos: o
de menor caminho e o aleatório. Estes contra-exemplos são descritos logo a seguir:

Contra-exempl-o de menor caminho
PCSinple Buffet Producer Conslmer

1 <
5 -
1 <

a
62

1 -
-> Í8
- 19
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34
35

39
a

41

> 23

80 < --F---
a

> 2483+
66
a
76 -
66 <
a
76 -
66 <
a.

69+

.> 23

24

> 23

-- 24

Observando o contra-exemplo de menor caminho, podemos dizer que os seguintes
pares du foram exercitados:

. Z,:(4, 5),(4, 6),(4, 41),(41, 24);
. P: (5, 7);
. .: (6, 8).

PCSiDaple
3
4 nn-w--

5

6

Contra-exemplo de Aleatória
Buffet Producer

--> 58

Consumer

34
35

F----
66 <
a
76 -
66 <
a
76 -
66 <

23
24

23
24

23
24

>-

,>
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8 l----

80 <
a
92 -

80 <
a
92 -.

a
83+
69
66
a
76 -
66 <
a
76 -
66 <
a
69+

i -

É -

Ê -

23
24

23
24

>

,>

>

39
a.
41

42
40
41

42
40
41

.>

'>

Por outro lado, ao observarmos o caminho do contra-exemplo aleatório, percebemos
que todos os 6 pares exercitados pelo contra-exemplo de menor caminhotambém são
exercitados por este contra-exemplo. Além disso, também é possível notar que 2 pares
a mais foram exercitados por este contra-exemplo:

. Z,:(4, 5),(4, 6),(4, 24),(4, 41),(24, 41),(41, 24);

. P: (5, 7);

. .: (6, 8).

Com isto, temos que 8 pares du foram exercitados contra ll pares identificados.
Percentualmente, a Tabela 4.5 mostra que 72,73% dos pares du foram exercitados.
Para este caso, é interessante notar que a porcentagem de pares sincronizados e não
sincronizados é de 36,36%. Embora sejam a mesma, também é relevante ressaltar que

todos os pares não sincronizados foram exercitados, enquanto dos 6 pares sincronizados,

4 foram exercitados. Em termos de porcentagem, isto nos mostra que dos 63,64% que
deveria ser exercitados, 36,36% foram exercitados (colunas TO e CT, respectivamente).

Por outro lado, mesmo que os pares du dos objetos sincronizados não tenham sido
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Tabela 4.5: Cobertura do programa PCSimple.jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao tola! de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
üPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertuira de pares du do objeto em relação ao total de pães du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

totalmente exercitados, a cobertura total dos requisitos íoi considerada muito boa, pois
encontra-se acima de 70%.

4.2.6 Programa MaànPC'.Jaua

O programa descrito na Figura 4.11 também retrata a idéia de um produtor e um
consumidor usando monitores aninhados. O problema deste programa é que ele entra
em deadlock quando é liberada o bloqueio do monitor mais interno e não libera o
bloqueio do monitor mais externo.

Segundo o critério de teste adotado, o primeiro passo é identiRcar as definições e

usos de cada objeto:

1.

2

3.

4.

Objeto poo/

Definido : 3, 36, 221
Usado : 4, 5, 22.
Objeto p
Definido : 4:
Usado : 6.

Objeto c
Definido : 5:
U"sado : 7.
Objeto gd

Definido : 75, 79, 831
Usado : 79.

  Objetos Métodos
t ;ob atura os pares U

aeadlQck M ecüüisitn dõ
bloqueioNP" %TO' NPB %o co' % CTO  

  b :fl:l 7 63,64% 4 37,14% 36,36% 36,36% quando o obj- c
entra em estado de

espera (c.goto) e
o obj. p também

entra em estado de
espera (p.puto) e

não desperta o
obj- c

Semáforo

       18,18%
9,09%
9,09%   !oo%

100%
100%

18.18%
9,09%
9.09% 36,36%

      1 1           7 ,7:  
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l
2
3
4
S
6
7
8
9

10
11
12
13
14

16
1?
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3{
35
36
37
38
39

p\xbllc cla.aa }!ainPC{
publi.c atatic voi.d nainlString

:My.Pool pool=aaw }fy.Pool{)
Proa pea8w Proa(pooll;
bOnS CnaaW COnstP001,1');
p.start{).ic.start{)r

aras Í ] ) { 40
41
42
43
44

46
47
48
49
50
SI
52
S3
54

56

S8

60
61
62
63
64
6S
66

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
8S

albas }fy.Guarda
i.at status;
Dub[[.c ]b,».Cuard [ ] {

Slot=0;
Sta tU6u0 ;

)

elaaa .Cona ncB anda Thread{
My.Pool P;

}

'id

)

eyn.cbroalzad lat get { ) {

-eüí.l+ { stütus==0 ) watt ( ) ;

pub13.c ConsÍl©.Pool pool. lat id) {
p=Pool;
.idzid;

)

eatcb{ Exception e) (
Systutk.out.println{ 'erro ao get

g t ates aQ

]

)

pçabllc vala run€1{
31bl,le { e=-ue ) {

syst on . out . prlntln { .
iat valem.get{);
Syst efa . out - println {

.d

.id

iTi=&Dd0 alga dO POOL'}
}

}

6turn .BIOt

8yacbronl.x+d v'old putliat l)
s3.ot=i;
s Latas =1 ;
notiíyo;

{

}

iTJ.B©i t n +va]. )

cl B Proa +xteads 'rhread{
:l6r.POOL P;
publIC Prodo6,r.Pool pool){

catcbeBxception e} {
System.out.printlne'

}

p\&b13.c sn3.d run { ) {
slbJ.l+ {trua) {

System. out .príntln { 'Bstau ec>3.acendo al.Bc}
P . put (1) ;

}
}

al.õtaü !4V.Pool{
lbp'.Çuàrd gd;

public }q'.Pool { ) {
gd=aaw :Uy.Guald{)

}

} B'

}

:h,ron.3.zed 3.at get { ) {
retu=a gd.get{);

syn.cbroal ad Tola put {lat
gd.puteil;

)

) {

)

Figura 4.11: Programa JWa nPO..fada

O próximo passo é criar o DFO (Figura 4.12) deste programa. Para construir o
DFO, é necessário termos a informação do fluxo de controle de cada objeto, além das

definições e usos dos mesmos. A medida em que este diagrama é construído, também
são identi6cados todos os pares du que possam ser executados

poo/:(3, 41,(3, 5),(3, 22),(36, 22);
P: (4, 6);

. c: (5, 7);
gd: (75, 79), (83, 79)

Com relação a este programa, a l?aridera gerou dois contra-exemplos distintos: o de
menor caminho e o aleatório. Logo a seguir está descrito o contra-exemplo de menor
caminho. Já o contra-exemplo aleatório encontra-se elucidado no Apêndice A

MaiziPC Proa Cona My.Guard Ky.Pool
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Pd ; -- ».f«' )

Figura 4.12: DFO do programa Pa.44aán.Jaua

3 -

4 -
1 <
5 -

6
7 -.

l ---

i ---

-- 1
l ---

-- l ---

-- f ---

36+ <

-- !

.- 1

- 1

> 22

- }

E ---
45 <-
46

E ---

-> 75

> 79

Observando os caminhos dos dois contra-exemplos gerados, podemos dizer que 6
dos 8 pares du identificados foram exercitados. O interessante deste análise, é perceber
que 2 dos pares exercitados no contra-exemplo aleatório não é exercitado no contra-

exemplo de menor caminho e vice-versa. Com isto, podemos a6rmar que todos os pares
du foram exercitados.

A Tabela 4.6 retrata bem este resultado. Também, é interessante observar que
neste caso a quantidade de pares du de objeto sincronizados é o mesmo de objetos não
sincronizados e ambos tiveram uma ótima cobertura.
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Tabela 4.6: Cobertura do programa Àfa nPa.jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
aPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em re]ação ao total de pa.res du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

4.2.7 Programa ]VestedMonáfor..fada

l
2
3
4
5
6
7
8
9

12
13
14
IS

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
33
34
3S
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4S
46
4?
48
49

{ t rfüe Buífer {
p\Ab[[a vo]d put (Ob] ect o)

tbxolrs llntetruptedBxcepeion
px8blic Obj ect get ( }tbrm .InterruptedD<ception

)

'/poe o obleto no buffet S2
S3
S4
S5

58

60
61
62
63
64

66
67
68
69
70

72
73
74
7S
76
77

79
80
8}
B2
83

8S
86
87
88
89
90

Fria.ipa]
il\&b13,e eIRas NestedMonitaF {

BtKtl.c inb DIZE .n S; /+ p
tatic Buffet buf;

'/

'/

//fet.ÍTa .um objeto do .bu ff.

:1. lil Semaphore {
pz'i,vale J.nt vague;
publla Seanpbore .(Int inicia!) {

vague = íni.tias. ;
)

pub[[a stati.c vo].d Inata(Str]ng ]] args) {
buf = naqr SemaBuffertSIZE);
Producer p = neqr Producerlbuí);
p start { ) ;
Consumer .c = nev CORE\titnt {b\if);
c.start{);

)

)

r

=hronlxed p\lblta vota up ( ) {
+ +va lue ;
notlfyÀll{)

}

PRODU(:aR ü' + ü' + d
:l Producer axtaada Thread {

Buffet buf;
ProducertBuííer .b) {buf .= b;}

:}

:bxouixe4 public Tola dowD {) tbraws InterruptedDcceptic>n {
qebJ.l+ {vBluen=0 } {waít { } ; }
--vague; publJ.c 'void .I'luso {

Bebi,le (trufa )
buf.putenull);

} CKtab {lntertuptedException
)

/s'++ü'+++ü-+ü- + ++ü'+ +s'SIElúIBtJFIF'El?+ú'++++++++ +a''

alada SeinaBuífer l»ple anta Buffet {
lpratectad in
$emaphore rali; //conta o .numero de .íten.
Semaphore eaç)ty; //conta o numero de essa

)

'/
:) { }

/'p'''+'+ ++++-'++ +CONSt»d:CR+++
eIRas bons\lnec xtead Thzead {

Buffet buí;
ConsuMel {Buf fer lb) {buí bi }

.SetmBuí fer { iat .$íze }

fu],l
i

//pnb.Zic raid puc ÍOb.jeaC o;
synabrani.z+d publl.e vota put {obj e

tirava InterruptedException {
!wç)ty.downo

fu],]..UP]]

}

)

nlBqr Seauphore (O) ;

e!!B>ty= naif Seauphore { size} .;
publl.c vela ]'un{) {

vbliaÍtru+)
buí.get{)} catcb { InterxuptedEn

}
!Ption ) { )

pu.b.lic Oblect get {' .l
#yncb=oalzed public Object get{)

tb ava InterruptedException(
ful ], . doçdn { } ;
eitqlty- up { ) ;
batuta {auil);

}

Figura 4.13: Programa .VestedÀ/onífor.Jaua

  Objetos Métodos C D ertur& os pares U deadlock
bloqueioNP %oTO' NPE % coa %CTO %CT;

  .=,
puÉ($)
g.t($)

2 25% 2   25%
5a%

Ocorre n& est . uhile
quando o monitor mais
Interno de p é liberada
(gd.put(» e o monitor

mais externo
(pool puto) não é

libeF&do. Com ipso
c não conseguirá

executar (pool.gelo)

Monitores
Aninh&d08

pul(g)
g.t(s)   25%   100% 25%

  'T'     25%
12.5%
12,5%     2Õ%

12,Õ%
}2,5% 50%

                    1 ( ) )
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Esta é uma outra forma de implementação do programa produtor consumidor
(Figura 4.13). A diferença deste exemplo, em relação ao exemplo da Seção 4.2.6,
é que ele trabalha com dois bllz#ers ao mesmo tempo. Um blli#er que inicialmente é

vazio e outro cheio. Nesta implementação, o deadZocX; acontece devido à presença de
monitores aninhados: um objeto interno libera o bloqueio, enquanto o mais externo
não. Para este programa também foram identificadas todas as definições e usos de cada
objeto:

l

2

3

4

5

Objeto Z,u/

Definido :57, 73, 86;
Usado : 58, 60, 73, 86
Objeto /ulZ
Definido : 33. 40. 45:
Usado : 40, 45.
Objeto empfy
De6nido : 34, 39, 46;
Usado : 39, 46.
Objeto p
Definido : 581
Usado : 59.

Objeto c

Definido : 60;
Usado : 61.

Com base neste dados e no fluxo de controle dos objetos, é construído o DFO
(Figura 4.14) e enquanto é construído tal diagrama, nós também vamos identificando
todos os possíveis pares du:

. b«/:(57, 58),(57, 60),(57, 73),(57, 86),(73, 86),(86, 73);

. /«11:(33, 40),(33, 45),(40, 45),(45, 40);
' 'mptg/:(34, 39),(34, 46),(39, 46),(46, 39);
. P: (58, 59 );
. c: (60, 61)

Ao utilizar a .Bandeja para verificar a propriedade de deadiock, esta gerou um
contra-exemplo de menor caminho, o qual será descrito logo a seguir, e um contra-
exemplo aleatório que encontra-se no Apêndice A:
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Figura 4.14: DFO do programa .NestedMonítor..7aua

NestedMonitor
57 +++ n

l <nw-«w«M«w+
58 nwn»n+=+-n

1 < » ww

59
6 n=
l <n»uu=nn--m

Producer Consumar
l ---

i ---

-> 81

.-- l
-> 86

t ---

l ---

SemaBuffer
---> 33

i ---
34 <
l ---
{ ---

----> 45

1 --
------ } --

Semaphore

--> ll

.--- l

.--> ÍÍ
---- i

--> 20+
.--- t

> 68
-- 1

-- i -+n-
t ----

73+ <

Ao analisar os caminhos dos contra-exemplos gerados, percebemos que alguns req-

uisitos exercitados no contra-exemplo de menor caminho não foram exercitados no
contra-exemplo aleatório e vice-versa. O contra-exemplo de menor caminho exercita 5
pares dzz, enquanto o aleatório exercita 6 pares:

. Mero, C'amin#o:(57; 58),(57, 60),(57, 86),(33, 45),(60, 61);
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. ..4Z«fÓ,{.:(57, 58),(57, 60),(57, 73),(33, 40),(34, 39),(58, 59)

Se observarmos bem os pares exercitados, podemos perceber apenas 2 pares exerci-
tados no contra-exemplo de menor caminho também são exercitados no contra-exemplo

aleatório. Com isto, afirmamos que dos 16 pares du identi6cados 9 foram exercitados:

. bu/:(57, 58),(57, 60),(57, 73),(57, 86);

. /«J1: (33, 40), (33, 45);

e empfZ/: (34, 39);

. P: (58, 59);

. c: (60, 61).

Tabela 4.7: Cobertura do programa J\festeJA/onitor.jaua

'Números de pares du de cada objeto
ÓPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pães exercitados de cada objeto
üPercentua] de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du da objeto em relação ao total de pares du
/Percentual de cobertura dos pares du em re]ação ao total de pares

Podemos notar que em termos de porcentagem, 56,25% dos pares du foram exerci-

tados. A Tabela 4.7 pode con6rmar este dado. Para este caso, também é interessante
ressaltar que todos os pares de objetos não sincronizados foram exercitados, o que cor-
responde a 25% do total de pares du. Observando os pares dos objetos sincronizados,

podemos dizer que 31,25% do total de pares du foram exercitados, contra os 75% que
deveriam ser exercitados. blesmo sabendo que pouco menos da metade dos pares sin-

cronizados foram exercitados, conseguimos atingir uma boa porcentagem de cobertura
sobre o total de pares identificados.

  Objetos Métodos Cobeftuta dos i)atei dti
deadlocÊ

Mecanismo de
bloqueioNP % TO? NPEC % co' %CTO %CT;

Tl put(s)
g.t(s}

4 2B% 2      
Ocorre na est. while.
quando monitor mais

interno é liberada
e o monitor mais

externo não é }iberado

 
úP (s)

down(s}
4 25% 2 50% 12,5%

UP (s)
down(s)   25%   6,23% 6.25%

  ';'     t2,3%
6,25%
6,25%   LOO%

100%
100%

12,5%
6,25%
6,25% 23%

      16           3 . : i%
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l
2
3
4
S
6
?

8
9

1112
1314
15

18
20
21
22
23
24

2?
28
293031
32
33343S
3637
3839
4Q

l
43444S
46
47
49

S253
5S

60
61
62
6465

p\alba.&a =Bn.B3.a 'lroú.d. m=i.n {st:ri.ng 1} n='çru) {l ounc!+dB.uff+= b-l .= zlapv' Bounà dBuff+x'{3}
BouncledlBuff r b3 uevr ouncl dBuef+r{3)
c)b.$ Q .el nn 0b.J+ee. ( ) ;

b.3..üd.d.{ol)
bl.n.dd.(ol)J]:nOu outl w D.q»w' =ErlQuB {t>1,}p2);Irl(>u.e. .ç>çae2 + xxew '=1=1Qut; {)o2.hall;
0\.XB:.«ea.XC{);

l B. d.ed. {

( )

l c3 ndJBu r f
objeet; [ ) bu n=;3.xzB bourl.ü, }t+a.d.. tná.l;
publXa B.oun<àndB.uff+x' ( 4.n.B }o) {

h-ourld. -: b- ;
bufo r w x&uw- c)bjea tbou=ld.} ;1l«a.d. M O;
B &. i. 1 + bound.-- l ;

p'xxb-l&a nyn.ab='on.&n+d. 'woá.d. +.ã.d. {Obj +cB Q
Setz& 3.+ { enâ.l xn tXnn.d! )

BTV' .( wnlc { ) ; )anBab ( in ]prl p od.Bxcepei.onbu.ffur(}x+«d.] w a;
hen.d. n ( h.on.e3+ 1 ) + bouud. J

Ei\&b-lâ.a apyzxabB'anS.x«B«3 .ob3 eaB Ba.}ç+ { } {

+ph.&l+ .( l nEbnB>CY' { )
eiX' { ++n&E ( ) ; )
an.B.ob. { ]:ne +rx:s.IE)cede:xeopei.an n)c}t n.ll n ( Bzt11 +3. ) boun<ã

nae 1 fvAll (
='ee.u=» }DU f f e B' [ cxá. '] ] ;

publÁ.a asyu.ab=ozx3.nna b-ool.+nn InEbnpt;y { } {

x'ee.\xxH. }xnn.d. n«: ( (en.S.].+l) + })Duna.) ; }

oln.ee :nOuc nxBnmd.n 'Th.x'«nd. .(B au nclod13u f e r 3.rl , ouu. jp\Rb[.&a ]:xlOuE. ( 13ound. d]àuf]e+r J..un . 130und.odB.uf

plBb-13.a va&d. run ( ) {

<)bj «p ec emp l
+eb.A. l+ ( +rXx+ > {

t:utp n ITS - C. a.)C ap < ) J

Sente:t\ .ouC .Dada,nt;ln( "Tl+h.n ' );
ouC . n.d.<3 ( tmX> ) .i

SY'ase.+m . o\xC. . D-r à.zxe.}.rx { = #iu.6. + );

}

l X

)

)

Figura 4. 15: Programa l?ounded..fada

4.2.8 Programa .Bounded..jaua

O programa Bou7zded.Jaua (Figura 4.15) é uma implementação de um bu.8er limitado e
algumas classes que utilizam estes ólul#ers. A classe l?ozindBu.Fer possui três métodos,
os quais são usados para remover e adicionar elementos no btz#er e verificar se o bu.8er
está vazio. Para adicionar um elemento, o Z)qlz#er não pode estar cheio e/ou possuir

um bloqueio que garanta o acesso exclusivo ao bu.Fer. Já para remover um elemento, o
bt4#'er não pode estar vazio e/ou nem possuir um acesso bloqueado. O programa cria
dois btiP'ers (ó] e b2) e duas t/zreads que trabalham com estes bu.8ers. O objetivo deste

programa é manter a sincronização das atividades (adicionar e remover) entre os dois

bu#ers.

O deadlock acontece devido à seguinte situação: tanto b/ quanto b2 nunca desperta

a operação de remover elemento do bu.8er quando este está adicionando um elemento.
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O Z)u#er b-Z passa todos os seus elementos para o bllz#er b2 e entra em estado de espera e
logo em seguida o b[u:#er b2 passa todos os seus elementos para o b?i#er b], que também
entra em estado de espera. Então, b] volta a 6car cheio novamente, podendo realizar a
operação de remover elemento, mas em momento algum ele íoi despertado quando os
elementos foram adicionados.

As definições e usos de cada objeto, para que a análise deste programa seja feita,
sao:

l

2

3

4

5.

Objeto Z,-Z

Definido
Usado : 7,
Objeto ó2
Definido
Usado : 9,
Objeto o.7
Definido
Usado : 7,
Objeto ouf/
Definido
Usado : ll
Objeto ouf2
])efinido
Usado : 12

$, 7, 59, Qla;
81 91 101 59, 61a

81 59, 61, 59a, 61a

9;

10;

O próximo passo do critério de teste, é criar o DFO para este programa. Sobre as

informações das definições e usos encontrados e o buxo de controle de cada objeto, o
DFO da Figura 4.16 foi construído e os pares du também foram identificados:

. ó.Z:(3, 7),(7, 8),(8, 9),(8, 10),(8, 59),(8, 61a),(59, 61a),(61a, 59);

. b2:(4, 9),(4, 10),(4, 59a),(4, 61),(59a, 61),(61, 59a);

. o-í:(5, 7),(5, 8),(5, 59),(5, 61),(5, 59a),(5, 61a);

. -ÍJ: (9, 11);

. «t2: (10, 12).

Com relação a este programa, os contra-exemplos de menor caminho e o aleatório

gerados pela .Bandeja são iguais. Logo a seguir é descrita apenas uma parte deste
contra-exemplo, pois o caminho gerado é muito extenso. O contra-exemplo completo
encontra-se no Apêndice A.
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SN!

ot = aw 0b$m0

aias & üüü k

91 wtl = new laOu{(b!.b2)

out2 = nev leoa(b2.bt)

Figura 4.16: DFO do programa Bounded.jaua

Boluded BoundedBuffer !nOut

53
54
53a
54a
59
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Ao analisar o contra-exemplo gerado pela -Bandeja, notamos que dos 22 pares du
identificados 18 foram exercitados pelo menos uma vez:

. b.Z:(3, 7),(7, 8),(8, 9),(8, 10),(8, 59),(59, 61a);

. ó2:(4, 9),(4, 10),(4, 61),(61, 59a);

. oJ:(5, 7),(5, 8),(5, 59),(5, 61),(5, 59a),(5, 61a);

. o«f-7: (9, 11);

. -t2: (10, 12).

Tabela 4.8: Cobertura do programa -Bounded..fada

'Números de pares d« de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
úPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total de pares du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

Para este programa, a percentagem de requisitos exercitados foi de 81,81%, como
pode ser visto na Tabela 4.8. Com base neste dado, podemos dizer que é um bom
resultado ao compararmos com a porcentagem média de 50%. Observando os pares
du dos objetos não sincronizadas, também percebemos que todos foram exercitados,
coluna CT. Estes pares correspondem a 36,36% do total de pares du identificados. Por
outro lado, analisando os pares dos objetos sincronizados, notamos que 45,45% deste
pares foram exercitados. Comparando este dado com os 81,81% de cobertura total dos

requisitos, podemos afirmar que os pares exercitados dos objetos sincronizados também
são responsáveis por este resultado satisfatório.

4.2.9 Programa Pipelnteger.jaua

O programa Pape/7zteger.Jaua (Figura 4.17) é a implementação de um pipeiirze simples.
Este programa consiste de quatro conectores (Classe Corrector) que possuem ape-

  Objetos Métodos   ;abertura ããi Óãiêi U
deadiock Mec&lli$mo de

NP' % TOü NPE   9 CTO  

   add($)
6 27.27% 4       whilei porque os

objetos b/ e bZ não
se despertam quando

estão adicionando
elementos no  

=     18.18%   50% 9,09%

      !   !% 4 ia( 9   18  

   =:  
9,09 V6
9,09%
9.09%
4,54%
4,54%  

100%
100%
100%
100%
100%

9,09 %
9,09%
9.09%
4,54% 36.36%

            18     8Í:8i%
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l
2
3
4
S
6
7
8
9

10

12
13
14
IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

elasB :üeap {
t&t[c Connector c]., c2 , c3 . c4

}
51
52
53
54
ss
56

S8
59
60
61
62
63
64

66
67
68
69

71
72
73
74
7S
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

88

90
91
92
93
94
9S
96

98
99

fina.] e]a8s Stage]. &xtBDiáB 'Fhreaà {
publle Tola Furo

Systen.out.print].n{ 'Stagal ata tup-
iat tmP B -].;

Bibile {tmp .! O)

{

{claBS Pi.pelnteger {
atatlc public vaia adn

Heap.c2 B aav Connector{ ) ;
Stage[ s] .= aav Stage]. { } ;

Heap.c3 = a©v Cotmector l ) ;
S tage2 s2 .a n8v Stage2 o ;

Heap.cl n8v Coimec tor { }r

sl . start ( )[

{String [ ] aras) { { { tatp :Heap . cl . take ( ) }
}ieap.c2 . addttatp + l} ;

}
Heap.c2.stoptt;
.Systea.out.printlal SStB,gal abutdowa

s2 . start { } ;
Heap.c4 = aev Conaector{ } ;
Stage3 s3 .u zlBV Stage3 { )

}

s3 . start ( ) ;Listeaer
]. is . $ kart { ) ;

final clama Stage2 elctenda Tluead {
public vaia rumo {

].is x aBV Listenerl} System . out . pri,zlt in { 'sta.ge2 stBX't\ap;

llbi.le
l

{

for {iat .i .= 1; i
Heap.cl.add(i)

}íeap . cl . s top ( ) ;

5; i++)
{tirW

He
Heap.c2,takeo)

tp-c3 . additatD + l} ;
}

: 0)

}

Heap.c3.stop(};
Syscen.out.println{ Star 2 abutdawu

final .alaga Connector {

pub13,c fina.l syttcbb=oni.zed :lnt tape {)
l

Int Talhe
Ifbllü {queue < O)

wai.t { ) ;
catcb}

{

fina.l elasa Stage3 ncteads I'luead {
public vala =un{ )

System. out .print].n { '8taqe3 staxtup-
j.at tmP =
8fb.lle

{

l
{

value = quere;
{ InterruptedDKepLion ex) { }

( tmP != 0)
( { tnp B :Heap . c3 - tape ( ) )
}ieap .c4- addttnp + :].) ;

}quere = -1;
rotula vague; Heap.c4.stop(}

Systen. out .println { 'St&ge3 ©butdawzi- )

public final y cb oaized Tola addÍlat o) {
quere .B c> ;
nota. fyÀ.!]. { ) ;

}

final claas Listener
public vol.d raro

enteada T'hread {

pi:blic final syacb=oalzed. vaia stop{) {
quere = O;
notifyAl! ( ) ;

)

System . out . priat3.n { 'L3.atea8= staxtup:
iat tnP = 0;
Bíb.í.le {tmp .>=

If {Ítnp
1} {

)

Heap. c4 .tara { ) } ! n 0}

Systen.out .println{ 'output is
}

}

System.out .prÍ,nt].n { nLJ.Bt&DBI abutdovn'

tatp)

}

Figura 4.17: Programa Pape/nteger.jaua

nas um atributo (quere) do tipo inteiro. O programa começa com um valor positivo
atribuído ao atributo do primeiro conector. Ao executar a primeira f/zread (Stage.Z ),
esta recebe o valor do atributo do primeiro conector e passa para o segundo conector
incrementado do valor um. As outras [hreads íb,zem a mesma coisa com seus conectores

correspondentes. A TAread .[Ísfener recebe o va]or do atributo do ú]timo conector e o

imprime como resultado

O propósito do uso de métodos sincronizados são utilizados para que o pípeZãne

tenha uma execução direta. Mas na classe L sfener, a condição da estrutura wãíZe

não é violada. Com isto, o último conector entra em estado de espera e numa será
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despertado, pois todos os outros conectores já finalizaram sua execução. Para iniciar a
análise deste programa, são identificadas as definições e usos de cada objeto:

l

2.

3.

4.

5.

6.

Objeto -üeap.c-Z
Definido : 7, 21, 22, 55;
Usado : 55.
Objeto #eap.c2
Definido : 8, 56, 58, 68;
Usado : 68.
Objeto #eap. c3

Definido : 11, 69, 71, 81;
Usado : 81.
Objeto .#eap. cg

Definido : 14, 82, 84, 94;
Usado : 94.

Objeto s]
Definido : 9;
Usado : lO.
Objeto s2

l+BH+-e'4 + lbPW C (

B} H ljow S8a+r3{)

Figura 4.18: DFO do programa Pipa/nfeger..fada
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Definido : }2:
Usado : 13.
Objeto s3
Definido : 15 l
Usado : 16.

Ot)jeto -#eap.c#
Definido : 17:
Usado : 18.

7

8

Analisando o fluxo de controle dos objetos e as definições e usos encontradas, pode-

mos construir o DFO (Figura 4.18) e identificar os pares du passíveis de execução:

. #eap.c.r:(7, 55),(21, 55),(22, 55);

. #eap.c2:(8, 68),(56, 68),(58, 68);

. #eap.c3:(11, 81),(69, 81),(71, 81);

. #«P.c4:(14, 94),(82, 94),(84, 94);

. ;.r:(9, tol;

. .2:(12, 13);

. s3:(15, 16);

. /i.:(17, 18).

Sobre as informações dos requisitos que queremos testar, podemos usar a Bandeja
para verificar a ausência de deadZock. Ao fazer a verificação neste programa, a ferra-
menta gerou dois contra-exemplos. A descrição completa dos contra-exemplos aleatório
e de menor caminho estão no Apêndice A. Logo a seguir está descrito uma parte do
contra-exemplo de menor caminho:

Pipelnteger
7
8
9

1 < ww

12

13 »»nnwn-=

Connector

30(1)<-
a
32(1)

30(2)<-

Contra-exemplo de )tenor Caminho

Stagel Stage2 Stage3

--> 53 } 1

------- 55 } i

i -----------> 66 1

$ ------------ 68 1

Listeaer
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!5
!6

17'

18

1 <-
20

30(3)< --- }
a
32(3)

79

81

92

93
9430(4)<

a.

32(4)

Ao analisar os requisitos e os contra-exemplos gerados, percebemos que todos os
16 pares du identificados foram exercitados. A Tabela 4.9 nos mostra claramente este
resultado. É interessante observamos, que 75% dos pares du identificados, são de objetos
sincronizados.

Tabela 4.9: Cobertura do programa Pipa/lzfeger..jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
Número de pares exercitados de cada objeto

óPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total de pães du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

4.2.10 Programa Stráct(7/ocas..fada

O programa StrÍcO/ock.jaua (Figura 4.19) simula o alarme de um relógio. Neste exemplo
a thread cZocÀ chama o método sincronizado fãckÍ) do monitor para avançar a hora do

relógio e acordar os clientes que estão esperando. A tÀread O/íenZ chama o método

  Objetos Métodos C )bertura dos odres du deadlpch Mecanismo de
bloqueioNP % TO' NPE % co- %CTO %CT;

  Fiecip.c}
Heap,c2
Heap.cs
/íeap.c{

'dd($)
iate(s)
,toP(s)   18,73%

18.75%
18,75%
18,75%   100%o

100%
100%
100%

IB,75%
18,75%
18,75%
18,7Õ%

75%
Ocorre na est.
whí/e dB classe

l,istener. a
condição sempre é

satisfeita e isto
faz com que Q Último

conector entre em
estado de espera e

nunca será despertado

Semáforo

  :        
100%
100%
100%   25%

        6     5     !oc %
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2
3
4
5
6
7
B

g

0

t2
3

4

6
t7

B

m
2ta
23

24
25
H

a
20

U
33
3+

36
37
38
©
40

41

43
44

4S

.7

49

52
53

S4

57

®
61

a
63

67

pub13.c cla.as S&tctClockS
{

public atzt]c vo.id mainÍStlingt]
{

aras)
.ín t: n\iltuhreads .= 2 ;
.ínt it\arrime = 5 ;
Monitor m = a«v Maná.tor (au)dTine} ;
C].ock c]. = aav C].ockl'Clock- , m. maxTlme)
c], . stazt { ) ;
C[ient[ c]. = aeu' C]ient]e'Cbent', m. ]);
C].ient2 c2 = aeu' Client2{"Clieat'., m. 2);
cl.start{);
c2.start{);

)

cla.as Cloek nctead.s 'Fbread{
p=1'vate String .narre;px'lvate Monitor monitor;
p=ivate .ínt rtlax;
piabllc ClockÍ$tting n,

narre = n;
monitor = m;
max z !tba)Crime;

Mono.tor m. ínt it }CTime) (

p\ablJ.c vo.íd :t'\m { ) {

Systan . out . print ].a { '.l am thread -
< nax)

}

}

+!b3.1e (monitor . getTiae { )
monitor . tick ( } ;
try(s].eep {10) ; )
catcb { InterruptedException

+ 'name}
(

e) {System. out println(e} }

}

cla.aa Clieatl enteada Tbread(
p=lvate String narre;
p=ivate Monitor monitor
px'3.vate ,ínt id;

p\lbllc Clientl(String n
naipe = ii;
!ttoi\teor = iti;

}

Monitor m .Ínt i} {

public vo.íd run ( ) {
.ínc ltlaxSleepTime .= 5;
.ínt i.nterval ;
System . out . print in { - l am thead -
interva1 .= 3;
monitor . wakeme ( id, interva]. } ;

System . out . plinto.a { 'Cliente : Awakett

number

)

eIRa Cliont2 axteada Thread(
p=ivate Striag narre;
priv'ate Monitor monitor;
p='lv'ata ,ínt .id;

]
}

p\lbllc Client2{Stling n
ilame '= n;
monitor = m;

}

Monitor m Ínt i) {

public vo.íd runt} {

(a) Página l

Figura 4.19: Programa Slrãct(.;/ocAS..fava
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68

7Q
7t

73
74

76

77
7&

79

81

85
K
87

U
B.
D4
95

g7

n.

F01

ro+

06
r07

0

2

115

t20
!21

a.

3

ínt ataxSleep'Time = 5;.ínt ínterval;
Systan. out .printla (. '! am tbead ' + narre
interva1 = 2;
monitor . wakeme { íd, íaterva]. } ;.
Systan. out . print].n ( 'Client2: Awaken' } ;

number ' + id}

}

}

cia8s Honra'{
p='lvate .ínt now; // curlalt: c.íme.
px'lvate }6rLinkedl,ist wai.tList;
px'lvata .ínc max; // max t.íme
px'ivat© )6fObject countMon; // for addt:.íona] synch
p='lvata int couBE; // foz- addíc:.lona.l synck

Monitor (.í.nt maxTine) {
now =. 0:
waitLíst =. aaw MYLinkedLísto.;
countMon. B aav MYObject(0) ; // o.b.jecC usei for addít.íoaa.l synch

// s.í.nce nobol:i}, w].Z.Z use. O for ínEerva.l
coube = 0} // val usei for addít.lona.i. synchmax = maxTime;

}

yacbroaJ,zed voíd tíck ( ) {l
ayacb:oalzed(countMoa){l

if ( court ! =0 ) {
try{ cowltMcn . watt ( ) ; } catcb

).

}

i)o'w'++;
if { ! wai.tList . isDipty ( ) } {

MYObject íírst = waitList . firstE].ement {). ;
J.l { fírst . time ( } == now) {

UVObj ect wakeup =. first ;
waítLis t . removeElanentÀt { 0 } ;
ayncb='onizad (wakeup) {

wakeup.notifyo.;

{lnterruptedException.

}

}

vo.íd wakane{.í.nt íd. .ínt interval). {
inc \üaketime;
MVObject look;

syncb='oalzad { t.b.ís) {
waketime = now + int ervas :
System . out . príntln { ' MoMtor: Client' +id+
if {waketime > maxi {

Syst eles . out . príntla { "Watt to wake up past max
rotura;

}

callhg wakemeO' ) ;

System . aut . p:'ínt3.n ( ' Client. ' +id+ " Watt to sleep

124

25
a
t27

a
t29
t30

31
32
33

+waketime} ;
].ock a. waitList .gemi,ockÍwaketíme} ;-

+. ínterval+ watt to wake up at:

syacbl'oaizedtcountMon}(
count++;

)

}

syacb='oaizad {lock} {
8yacb='oalzad(countMonl{

couBE- -

(b) Página 2

Figura 4.19: Programa SfrãcfaiockS.Jaua (Continuação. ..)
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134

13S
36

lx
m

t43

14+
14$

147

14g
50

IS6

158

161

163
164

t65
166

67

168

17D
171

172
73

74

17S

77

}78

17B
n

183

184
os

186

180

93

94

106

197

n

l.t { count==Q} cauntMon . notifyAll {) ;

look .wai.t { } .;
)ca.tcbtlnterxuptedException e) {)
Sys tem. out . print in { ' Clietlt awaken, tiim is

)

}

.ínc getTime{ ) {
=atu=n now

}
}

clzaa MYObject 8xtends Obj ect(
pt:bll.c .ínt time;
UvObj ect {.int .n} {

time = n;
}

:publí.c .int time { ) {
=etura bale;

)

CIBBB MyLInIÇedLISt{
p=]vzte MVOb:ject t] ].ist
pri.'vate int .capacity =2
priva.te .int dize = O;

}

aev MVObl$ect 12}

pl:blic ayacbx'ç>aí.zad boo.mean isEiq®tyo (r'atum size==0;
}

pub13.c ayncb='oa]zad .boo.Zela isPu]]. { } {:eturn sine == capacity;
)

public ayncb='onized MYObject elementar {int index) {
retu=a ]ist [iadex] .;

}

p\xblic Byacbroaized void .insertElementAt {Myobject obj
lí { ! thís . j.sFull { ) ) {

fo: {ínt í=si.ze-].; i> index; i--){[istEi+].]! .= ]istf]i];
liso jindex] = obj ;
s12e++;

)

}
}

index){

pi:blic yacb='oalzad vo.íd addElement {Myobject obj){
[f { ! tais . isFu].]. { } ) {

].ist {size] = ab:j ;slze++;
}

}

public ayncbl'oalzed MYObject fi='stElemeat { ){
='atura ]ist [0] ;

}

ptibllc ayacb='onlzed voíd .removeBlementÀt {.inc .index) {

3.f { ! tais . isEilpty { ) } {fo: {.í.nE i index; .i<size-l; i++l{listli] = ]istÍj.+]].;

(c) Página 3

Figura 4.19: Programa SÉrictCZocA$..fada (Continuação.. .)
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2Qt

20T

210

2t3

2t5
2t6

2n
2t9

].istfsize-l}
slze--;.

}

nu.2.Z

)

}

publle syacbl'oalzed. MVObject getl.ock {.inc n} {
MYObject teilq);int key;
MYOb5ect he].p;
.í.nc i = 0}
fo= { i=0; i<size; i++}.{

he].p=listEil;
key = help . time l ). ;
if {n =key){.

teia = ]ist {í] ;
retu=n te!!p;

}

MYObject look = n8'K Myobject(n) ;fo= fino; i<síze; í++l{
be].p = ].ist [i] ;

key =. help . time ( ) ;
if( n < key }{

tais . iasez'tBlementÀt( look.
='eturu look;'

}

)

thi.s . addE].ement { ].ock). ;
x'etu=a look;

}
//append .íf área t: er than a.ZI oc.hera

).

}

(d) Página 4

Figura 4.19: Programa Sfr ctO/ocas.jaua (Fim)
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wakemeÍ) que calcula a hora de cada um acordar. Esta parte está sincronizada com

o monitor, o qual garante que não haverá nenhuma interferência sobre os cálculos
de outros clientes. O deadZock acontece quando a fhread cZocX; não desperta todos os
clientes.

Segundo o critério de teste, é necessário que identifiquemos todas as definições e
usos de cada objeto:

l

2.

3.

4.

5

Objeto m

Definido :7, 29, 52, 52al
Usado : 8, 10, 11, 28, 29, 52, 52a

Objeto waÍtZist

Definido : 66, 83, 104;
Usado : 79, 80, 81, 82, 83, 104.

Objeto cZ
Definido : 8;
Usado : 9.

Objeto c]
Definido : 10;
Usado : }2.

Objeto cg

Definido : lll
Usado : 13.

Identiâcar os requisitos que precisam ser exercitados é o objetivo principal da ativi-
dade de teste. Mas antes disto, precisamos construir o DFO (Figura 4.20) e para realizar
tal tarefa precisaremos das de6nições e usos identiâcados anteriormente. Logo a seguir

estão os pares dti identi6cados:

. m:(7, 8),(7, 10),(7, 11),(7, 28),(7, 29),(7, 52),(7, 52a),(29, 52),(52, 28),
(52, 29),(29, 52a),(52a, 28),(52a, 29);

. ««.ÍfZ{.t: (66, 79), (66, 80), (66, 81), (66, 82), (66, 83), (66, 104), (83, 104),
(i04, 79), (i04. 80), (i04, 8i), (i04, 83), lt04, 82);

. c/: (8, 9);
e c.Z : (lO, 12);

. .2: (11, 13)
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SN

mobilar.ück(}

Clasw blC:iúloí SNj
IWlaJQ uk

79

6nt.ÜgU -= aow

w teus fii t

Figura 4.20: 1)FO do Programa Sfr cfCZockS.jaua

Ao verificar a propriedade, a .Bande7'a gerou apenas um contra-exemplo, ou seja,
o contra-exemplo de menor caminho é o mesmo contra-exemplo aleatório. Logo a
seguir está descrita uma parte deste contra-exemplo gerado, o contra-exemplo completo
encontra-se descrito no Apêndice A:

StríctClockS
7 ----------.

l q » w
8 n-++- »

l lk==-+W-HWHq

9 n=-=- « n

C].ock
--- ! -

--- l -
-> 42

43
-- 44

27
28

1 <-
29

C].ieat
1 -

} -

i --
1 --
1 --

Honi.tor
.> 65

a
- 70

> 124

-- }
.> 74

75

78
79 --
l <---

MYLilikedList

-> Í45

-- Ê

MYQbject
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Í <--
28

------- !<

.- i
> 124
-- 1
> 74

75
78
79 > !45

Analisando o caminho percorrido pelo contra-exemplo, percebemos que dos 28 pares

du identificados, 21 foram exercitados:

. m:(7, 8),(7, 10),(7, 11),(7, 28),(7, 29),(29, 52),(52, 28),(29, 52a),(52a,
28),(52;, 29);

. .«itZi;f:(66, 79),(66, 104),(83, 104),(104, 79) ,(104, 80),(104, 81),(104, 83),

(104, 82);
. cZ: (8, 9);
. c-Í : (lO, 12);
. .2: (11, 13)

Tabela 4.10: Cobertura do programa SfMcfCZockS..fava

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
aPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao Lota! de pares du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

Se observarmos a Tabela 4.10, percebemos que 75% dos requisitos foram identifica-

dos. Observando a coluna NP da Tabela, percebemos que 22 dos pares du identificados
são de objetos sincronizados. Já a coluna NPE retrata que destes 22 pares, 15 foram
exercitados. Em termos de porcentagem, isto corresponde a 53,57% sobre o total de

  C)bjetos Nãétodog Cobertura dos pares U deadlock híecBni8üõ dê
bloqueioNP' % T0o NPE % co' %CTO %CT;

   /ir.tEI.m-t(s)
removeElement.4t(s;

g"f«k(s)

12   8 66.37% 28.$7%

53.57%

''üêi;;í'üi ãi
whÍle, quando
o thNad clack

não dispertü tod08
08 clientes

 
petTime(s)

tÍck(s )
WaÊeme

10 35;7Í% 7 70% 25%

  !     l0,71%
3,57%
3,57%
3,Õ7%   loo%

100%
!oo%
LOO%

l0,71%
3,57%
3,57%
3,57%

21,43%

      2   21       75  
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pares exercitados (coluna CT. Como o percentual de cobertura foi de 75%, podemos
dizer que os pares sincronizados tem uma contribuição significativa para a cobertura
dos requisitos. Por outro lado, também é relevante ressaltar que todos os pares dtz de
objetos não sincronizados foram exercitados .

4.3 Conclusão

Embora os programas concorrentes Java apresentados neste trabalho sejam simples
e em pequena quantidade, nós conseguimos, através deles, apresentar os principais
mecanismos de sincronização e também os problemas clássicos de dead/oc# que estes
mecanismos podem causar, caso não sejam utilizados adequadamente.

Ao utilizar a ferramenta Bandeja para verificar a ausência de deadioc#, percebemos
que de modo geral, os contra-exemplos gerados são de grande ajuda na identi6cação
dos requisitos exercitados. Por outro lado, se conseguíssemos saber quais caminhos
foram percorridos antes que o -Bandeja gerasse os contra-exemplos, o auxílio a atividade
de teste seria mais significativa. Pois, com isto, o número de pares du exercitados
aumentaria.

Além disso, percebemos também que há uma discrepância na cobertura do critério

de teste entre alguns programas, mas isto se deve ao fato de cada programa possuir
uma característica particular.

Com relação à parte sequencial dos programas, os pares du só não são exercitadas
por completo porque há tAreads invocadas que não executam todos as instruções que
deveriam. Isto acontece, principalmente em programas que implementar monitores
aninhados.

Nos programas que implementar monitores aninhados, a quantidade de pares du
exercitados de objetos sincronizados é menor comparado aos programas que não im-
plementam ta! estrutura. Isto acontece porque na maioria dos casos, o programa não
chega a executar a segunda fAread, pois a primeira tÀread tem o monitor mais externo

bloqueado.

Por outro lado, também foi observado que nos programas que implementam a idéia
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Tabela 4.11: Análise dos requisitos(Programas com deadZock)

de semáforo, veja a Tabela 4.11, a cobertura dos pares du varia de 70% a 100%. Já para
programas que implementam monitores aninhados, o nível de cobertura dos pares estão
variando de 25% a 100%. Comparando os programas que implementam tais mecanis-
mos, podemos observar que os percentuais dos programas que implementam Semáforos
tem uma discrepância menor entre si, enquanto os que implementam monitores anin-
hados as porcenf;agens estão em um limite de variação maior.

Uma informação bastante significativa, que também pode ser vista na Tabela 4.11,
é dos 10 programas analisados, 8 tiveram uma porcentagem de cobertura acima de
50%. Se pegarmos a porcentagem de cobertura de cada programa e calcularmos a
média, percebemos que a média de cobertura para estes programas é de 65,59%. Isso
não reflete uma medida para todos os programas, ou ainda para programas com essas
características, mas serve como um indício de que podemos diminuir signi6cativamente
os casos de teste que podem ser atendidos com o auxílio da veri6cação de propriedades.

Embora, até o presente momento, a análise tenha sido feita apenas sobre os progra-
mas com deadZock, podemos perceber que de modo geral o uso da ferramenta l?andara
para auxiliar a atividade foi satisfatória. Podemos observar isto nos dados anterior-

mente discutidos, onde podemos afirmar que 80% destes programas tiveram um nível
de cobertura acima de 50%. Com isto, também, podemos aârmar que a quantidade de
requisitos que ainda precisam ser exercitados teve uma redução considerável.

Programas todos os pães du Porcentagem de
cobertura

Mecanismo de
Bloqueioidentiâcados exercitados

Dead.jaua 28 7 25% Monit. Aninhados
Phil33.lava 24 19 79,17% Semáforo
STHRT.Jat;a 20   55% Monitor
Bot&nded.jaua 22 18 81,81% Semáforo
Pápelnteger.jaua 16 !6   Semáforo
NestedÀ4onãtor.jaua 16 9 56.25% Monit. Aninhados
MonitorDead.jaua 13 6 46.15% Monit. Aninhados
PCSimple.jaua 10 7 70% Semáforo
MainPC.lava 8 8 100% Monit. Aninhados
SthctCtockS.jaua 28 21 75% Monit. Aninhados
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Clapítulo 5

Análise de Programas Java sem
Deadl,ock

No Capítulo anterior, analisamos um conjunto de programas que violavam a pro-
priedade de deadlock. Neste Capítulo, foi analisado este mesmo conjunto de programas
retirando o deadlock de cada um. Com o intuito de facilitar o entendimento do tra-

balho e diferenciar dos programas analisados no Capítulo anterior, os programas sem
deadZock foram renomeados e acrescentados "-s" ao nome original, por exemplo nome
do programa l)ead.jaua passa para l)ead.-s.jaua.

Para esta análise também será utilizada a ferramenta Bandeja para auxiliar a ativi-

dade de teste. A diferença é que, neste caso, a ferramenta não gera um contra-exemplo
e para auxiliar o teste são consideradas as informações fornecidas pelo verificador de
modelo que a .Bandeja utiliza para fazer a verificação (neste caso, o verificador é o Spin).
Nas próximas Seções são descritos como foi retirado o dead/ocÊ destes programas e como
foi feita a análise destes pares.

5.1 Análise dos Programas

Com a ausência de deadZock, não há geração de contra-exemplos e, conseqüentemente, a
análise será feita sobre os estados percorridos do código em PROA.E.L,4 pelo verificador
de modelo quando a .Bandeja o utiliza. O Spin continua sendo o veri6cador de modelo

81



82 (:APITtü0 5. ANÁLISE DE PROGRAMAS JA=VA SEM DEADLOCK

que faz a verificação da propriedade do código Java representado em P-ROMEIZ.A. O
código em PROA/IDZ..4 íoi conseguido através da tradução da .Bandeja. Para esta
tradução, foram utilizadas as técnicas de íatiamento e abstrações de dados para gerar
um modelo mais compacto em P.NOME.Z)..4. Estas técnicas são utilizadas de forma
que as características de cada programa soam mantidas tanto para a veri6cação da
propriedade quanto para a análise do critério de teste.

A análise deste programa é feita sobre os resultados gerados pelo Spin, o código
em PROMEZ,4 traduzido e o código do programa Java. Quando uma propriedade não
é violada, o veri6cador de modelo Spin retorna quantos estados foram encontrados e
quantas vezes estes estados foram percorridos mais de uma vez.

Além disto, o Spin também retorna todos os estados que não foram percorridos do
código em /'-ROÀ41EÉ..4. Esta informação será relevante para identificar quais estados
realmente foram percorridos. Esta análise foi feita de forma manual, pois a ferramenta
oferece pouco suporte para este tipo de análise. Para realizar a análise foram seguidos

os seguintes passos:

e le passo: mapeai' quais estados representam cada instrução do código Java;

© 2e passo: identi6car quais instruções do código Java foram percorridas sobre a
análise dos estados percorridos em P.ROMEZ),4 ;

e 3e passo: identificar se os estados não percorridos são relevantes para o código do
programa Java.

A análise feita nesta Seção é semelhante à análise feita no Capítulo 4. Inicialmente
é eliminado o dead/ock do programa. Em seguida, os requisitos a serem testados são
identi6cados segundo o critério de teste adotado. Após esta identificação, a propriedade
de deadZock é veri6cada no presente programa pela ferramenta -Bandeja. Como neste
caso a ferramenta não gera um contra-exemplo, a análise deve ser feita sobre os esta-

dos da linguagem PROMEZ.4 percorridos pelo Spin. Este veriíicador de modelos nos
mostra apenas os estados que não foram percorridos e com isto é possível saber quais
estados foram percorridos. Com base na análise dos estados percorridos, é feita uma
comparação entre o código em PROMEZ.A e o programa Java para identiâcarmos quais

pares du foram exercitados.
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5.!.1 Programa STHnT.s..fada

2
3
.{

S

7

9

!2

13
13a
14
:!s

:16

!8

20
20a:
21
2].a
22:
23
24:

2S:

27
28
29

30a

:32

33
34:
3 5:
3 6.

3 8:

39.
40
41
41&
42
43
44

elü& Eveat{
i.ut couDtaQ.
public sy ebroalu d Tola vai,t.far.eventiJ{

tlytvaít{) ; ) eateb {lntetmptedDcception .e) {)

public aya :braalxed vaia $1gnBli.ev8nt { }{

couttt .e caunt + l
nota,{yÀ.l l { ) ;

}

}
)

4S

47
47a
48
49

S2
S3
S4{

S7
S8
S9
60
61
62
63:
64
6S

}IBBB STÀRT.S {

publl.c Btatle
F'lag t
BveDt evetltl
Eveat e ente .a
fj.rst'rasa talk!
Sacondl'ask task2 =
talk!.startl}
task2.stürt{);

q'a]d mai.n(String]] ates){
n+v Flag(
a r Bvant{ } ;

n«v Event { }
n+v Fi.FstTa8k {eventl . eYeüt2 . t}

aav .SocoRdT&sk (evBnt2 . evantl, t}

1l,aBB f'i.rstTask ext+ads 3avê.gang
Evont evento,evont2

Flag t.
iat countx0;
p\ibllc FirstTaskeEvent e!. EveHt

tbiB.evento B 8].; tbl&.event2

Thread{ )

public 8yaebroalpled book,eza get { }{

l.t {v =n Q){v' 1; r tu a truei)
publIC Tola .tun { } {

court = evento.court.
qibJ.l+ { tBue ) {

lrbll { ! t - gat { } ) {
event2 . signa]..

}

!2, Flag 't} {

; e2; tblB tat

isento;

pubile synebraai.zed Tola t8leRse { }{

)
}

If {COUnt =a aventa.COUnt}
lventl .watt.tar.event { }

court = evehtl.coral)t;
t.release{);

)

. la secondTask +xt+ad# lava.gang.Ih
Evont evento . event2

Ítlt cOURt 0;
public Second'Talk(Eveat el. Bvent e2.

tbl.s ..evantl B el: tbJ.a .event2 R

'ead{

»ub3.1.c +al.& .run {) {
court .B event2 . Court

vhlle .E : t .get{ ) ) {
!vehtl . signal.event { )

}

Fl&g t){
e2; tola t=t

tcouRt za event2.court)
lvent2 - vale.for.event { } ;

court .= event2.caunt;
leat

Figura 5.1: Programa $THRT.s..fada

O programa da Figura 5.1 contém a chamada de dois métodos sincronizados da

classe .Euent. A chamada é feita pelas Classes f'irstTask e SecondTask. O objetivo deste
programa é sincronizar a tarefa de dois eventos. O problema do deadlock acontecia

quando os dois eventos entravam em estado de espera e para resolver tal problema
foi criada a classe /'Zag com dois métodos também sincronizados. Estes métodos têm
a função de controlar a sincronização dos eventos, ou seja, não permitir que os dois

eventos entrem em estado de espera simultaneamente

Para a análise deste programa, o objeto f não foi considerado e, conseqüêntemente,
os pares du deste objesto também não foram considerados. Além disso. os números

das linhas deste programa foram mantidos os mesmos do programa com deadZock
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O objetivo desta manutenção é preservar as identificações das definições e usos para
auxiliar a análise geral do programa:

l

2

3

4

Objeto eüenf.Z
Definido : 48. 38 :
ü;;ill11;"' 5'0,'51:id, 22, 24
Objeto euezzf2
])efinido : 49. 24=
ü;;llãl;" sb,'ál,'jb, 39, 4i
Objeto fase/
!jlefipído .:. 50;Usado : 52.
Objeto task2
Definido : 51:
Usado : 53.

20a

ov«Pnt2.+iBnal.ave8zto

aoçzlzt wn ov'urxt l .coral

ov+nt t . w' ait.fac+ovont o

24a

B.vento

t,n lc ! + no- FÜ tT ;uk o

sk2 u ne Soeond'T n+k o

s lan oS2

OVOrat2.aOUTBt36.

37

,xi8nnl.avent(>

v txt2.eotlt

pvaíat2-s+&it.40

Figura 5.2: DFO do Programa S17H-RT.s.Jaua

Após identificar as deânições e usos de cada objeto, o próximo passo do critério de

teste é construir o DFO. Para construir o DFO (Figura 5.2) deste programa são consid-

erados o fluxo de controle de cada objeto e as definições e usos encontradas. Também
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é relevante lembrar que, à medida em que este diagrama é criado, são identificados os
pares du passíveis de execução:

. euenf.í:(48, 50),(48, 51),(48, 19),(48, 22),(48, 24),(48, 38),(38, 19),(38, 22),
(38, 24);

. .«nf2:(49, 50),(49, 51),(49, 36),(49, 39),(49, 41),(49, 21),(21, 36),(21, 39),
(21, 41);

. t..É-Z : (50, 52);

. t«k2: (51, 53).

Ao utilizar ]3andera para verificar a propriedade, foi aplicada a técnica de fati-

amento, o que levou a uma redução signi6cativa no tamanho do código gerado em
PROA.EZ;..4. Sem aplicarmos esta técnica foram encontrados 822 estados contra 443
estados quando a técnica foi aplicada. Já a técnica de abstração de dados não foi apli-
cada porque as abstrações implementadas na mandem não garantem as características
do programa, ou seja, o uso das abstrações geram contra-exemplos impraticáveis.

Além de diminuir o esforço da ferramenta no momento da verificação, a aplicação
destas técnicas diminui o tamanho do modelo gerado em PRO.l/EL.4, podendo mini-

mizar o esforço da análise e do mapeamento dos estados que foram percorridos.

Como o verificados de modelo Spin mostra apenas os estados percorridos e não

retrata quais seqüências de estados foram percorridos, a análise íoi feita sobre uma
estimativa do número mínimo de requisitos que deveriam ser exercitados para que os

estados percorridos fossem exercitados pelo menos uma vez. Veja o exemplo do objeto
et;enl.Z. Nós sabemos que todas as de6nições e usos deste objeto foram exercitados,
mas não temos certeza de qual ou quais seqüências de caminhos foram executados. Por
isto, podemos descrever algumas possibilidades de caminhos que exercitem todas as

instruções e, logo a seguir, os possíveis pares du:

. 48, 50, 51, 19, 22, 23, 24, 38 -(48, 50),(48, 51),(48, 19),(48, 22),(48, 24),
(48, 38);

. 48, 50, 51, 38, 19, 22, 23, 24;- (48, 50), (48, 51), (48, 38), (38, 19), (38, 22),

(38, 24);

E relevante lembrar que estes caminhos representam os possíveis caminhos que
exercitam todas as definições e usos identi6cadas, não temos certeza se realmente são
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estes os cominhos, isto representa apenas uma estimativa. Com isto podemos dizer
que além do 3 pares que temos certeza que foram exercitados, no mínimo mais 3 pares
deste objeto também foram exercitados. É relevante ressaltar que esta estimativa foi

aplicada para todos os programas em questão. Para os outros objetos deste programa
temos:

. euent-Z:(48, 50),(48, 51),(48, 38) e no mínimo mais 3 paresl
e euent2:(49, 50),(49, 51),(49, 21) e no mínimo mais 3 pares;
. t«k-Z: (50, 52);
. f«Ê2: (51, 53).

Tabela 5.1: Cobertura do Programa STHRT.s..jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
aPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total pares du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao rota! de pares

A partir desta informação, podemos afirmar que dos 20 pares du identificados, no
mínimo 14 foram exercitados. Percentualmente isto corresponde a 70%, como mostra
a Tabela 5.1. Destes 14 pares exercitados, é possível conhecermos apenas 8 destes
pares du. Devido à incerteza de quais pares foram exercitados, é difícil sabermos quais
destes pares são de objetos sincronizados e não sincronizados. Para efeito ilustrativo

(Tabela 5.1), assumimos que os 3 pares (mínimo) de cada objeto, correspondem a pares
de objetos sincronizadas.

5.1.2 Programa .Dea(Z-s.jaua

Para este programa (Figura 5.3), o deadZock foi retirado invertendo a sincronização

dos objetos ZocA2 e laca-7 na classe Processe. Com isto, percebemos que os pares du

  C)bjetos Métodos C 0 )ertur& { os pares du
bloqueioNP' %'FOD NPE %o cod % CTO  

  ::::::
watt-/an-evenE(s)

watt-/a,.euent(s) T :=:     20%

20%
40%

N4onitor

       g  40%
40%

100%
100% # 30%

      Z       l     7Õ  
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l
2
3

4
S
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16

18
19
20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

pUb13.C CIB.BB Dead.S {atatl.c l,ock lockl
atatl.c 'l..ock lock2
ata.tle 3.at .skate

p\abRI.c atatl.e].ockl
].ock2

n.&v'
mainlStriagi]

Lock{);
l.ock{)}

a8v Processa { ) ;

naw Process2 { ) ;

aras)

Processa
Process2

pl
p2

pl start { ) ;
p2 . start ( ) ;

}

}

GIBA Processa. enteada Thread {
p!:bale v'oid .Tudo {

Dead . skate + + .;
ayacb='oaized {Dead.lock2} {

ay'ncbroa3..zed (Dera.].ockl}Dead.state++;
}

)

{

}

}

Process2
public vol.d

extaada
runs)

T'hread
{

Dead.state++;
ayncb, oal.zed {Dead.lockl)

ayachx'oalzed .(Dead.lock2)
Dead . stat©++ ;

{
{

}

alaga rock {
}

Figura
Dead--s.jaua

Programa
Figura 5.4: DFO do Programa Dead--s.latia

continuam os mesmos. Os números das linhas dos objetos invertidos permaneceram os
mesmos, embora a ordem tenha sido invertida. Adoramos esta estratégia para facilitar
a análise do programa com e sem deadZock. Logo abaixo está descrito onde cada objeto

foi definido e usado no programa

l Objeto laca-Z
Definido : 7:
Usado : 20, 30

2 Objeto Zock2
Definido : 8:
Usado : 19, 31

3 Objeto p-r
Definido : 9;
Usado : ll.

4. Objeto p2
Deânido : 1[0:
Usado : 12.
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5. Objeto .Dead
])eânido : 18. 21. 29. 32=
i13;;;ã;'' iÉ,'Í$,'ã1):51,"ãb, 30, 3i, 32

O diagrama de fluxo do objeto - DFO (Figura 5.4) - foi criado baseado no fluxo
de controle dos objetos e das de6nições e usos identi6cadas. No momento em que o

diagrama foi construído, os pares du também foram identificados. Se compararmos os
pares du com os pares deste mesmo programa com o deadlocA podemos aârmar que são
os mesmos:

. !ocÊJ: (7, 19), (7, 31);

. l«Ê2: (8, 20), (8, 30);

. P.r: (9, 11);

. P2: (10, 12);

. D«d:(18, 19),(18, 20),(18, 21),(18, 29),(18, 30),(18, 31),(18, 32),(21, 29),
(21, 30),(21, 31),(21, 32),(29, 30),(29, 31),(29, 32),(29, 18),(29, 19),(29, 20),
(29, 21),(32, 18),(32, 19),(32, 20),(32, 21).

Ao utilizar a .Bandeja para este programa, foi usada a abstração de dados poÍnZ
(Seção 3.4.2). Com a uso desta abstração houve uma redução significativa no tamanho
do código em PROLE.L.4, de 282 estados encontrados sem o uso de abstração para 150
estados encontrados. A técnica de fatiamento não íoi empregada neste programa, pois
haveria a eliminação das linhas 18, 21, 29 e 32 e isto prejudicaria a análise do critério
de teste.

Após a comparação e a análise dos estados percorridos com o programa lava, pode
mos dizer que dos 28 pares du identiHcados no mínimo 13 foram exercitados:

. /oc#.í: (7, 19), (7, 31);

. i«A2; (8, 20), (8, 30);

. PZ: (9, 11);

. P2: (10, 12);
e Z)ead: no mínimo 7 pares

A Tabela 5.2 nos mostra que em termos de porcentagem, a cobertura foi de 46,43%.
Para este programa, todos os pares de objetos não sincronizados foram exercitados. Já
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Mé''a'' Fm
U

CTO
7.14%
7,14%
25%

7.14%
7.14%
78,57%

.oo%
100%

31,82%

!oo%3,67%

3,57% :100%

3,57%

3,$7%

Monitor
a,ninho.d08

Tabela 5.2: Cobertura do Programa Dead--s..jaua

'Números de pares du de cada objeto
'Percentagem de pares du do objeto em re]ação ao total de pares du
'Número de pães exercitados de cada objeto
aPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total pães du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

para os objetos sincronizados, podemos dizer que no mínimo ll pares foram exercitados
e que este número pode ser maior, pois é incerto quais caminhos foram percorridos. E
relevante ressaltar, que deste mínimo, 4 pares são conhecidos.

5.1.3 Programa Monàtorl)ead--s..fada

Para o programa À/onÍtorJ)ea(Ls.latia descrito na (Figura 5.5) , a retirada do deadZock íoi
feita na classe TVrapper. Para os métodos desta classe que se encontravam sincronizados

(Linhas 30 e 31) foram retiradas as sincronizações. E relevante lembrar que mesmo
tirando a sincronização destes métodos, o programa não perde sua característica.

Sobre este programa também é feita a análise de cobertura do critério de teste
adorado e o primeiro passo para identi6car os requisitos é encontrar as de6nições e usos

de cada objeto:

!.

2.

3.

4

Objeto p
Definido : 3. 30. 31t

IJsado : 4, 30, 31.
Objeto w
Definido : 4, $$, 46;
Usado : 5, 61 381

Objeto t-Z

Definido : 5, 8i
Usado : 8.
Objeto f2
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1:
2 :
3 :.
4:
s!
6:
7':.
8:
9t

10:11:
12
13 :.
14:15:
].6 :
17':
18:19:
20i
2].:
22 :
23:24:
25:.
26t

29:
3 0 :.
31:
32t33:
34:
35:36:
3?!38:
39:
40
41:42:
43 :44:
45:
46:
47:
48:

pub-3.&c alnaa lgestedDlonieor.s {
pub'llc aEaBà,c vol,d. mai.n]Stringtj] args) {

Pala p. = anw PaireJ;
ggral>per w = aaw líVrap:pex'Íp) ;
T'hreadl tl =. new Threadltw). ;
Th.read2 t2. = aa'H 'Th.read2 {w). ;

}

}

tl . start: { ) ;
t2 . start { ) ;

cla,ae {

PX'lvaBn la }!i =. 0;

prlvaeo. lat:. la . O ;public ayzxcbx'oalzad.
wbll+ (lo > . hl)

wa i t. ( }

va[d. inc].ot}
} ca eb { InterrupLedEx eption e: )

publle yucbz'onlzed.
notify { } ;

3.o++;'

vo3.d incha { ). {

}

cl a Wrappe=' {l
DrlvaBn cair p.;
W='apper(Paio' x) {p = x;)
pub13.c vala. incluo { p-incluo. ; }
publle vo&d inehi{) { p-inchio- ;l-

}

cla.aia g'hreadl ex&nnda Thread {l
px'3.cabe tvrappe=" w;
Threadl (Wrap[>e=' x} {w = x; ]
public vo3.d. Furo {

w.inclo{);
}

}

ela a T'tlread.2 «BxBnnd.a Tlirea<! {l
P&3.vaB \quE)E>er w;
T'hread2 (çgrapl)er x) {w ;. x; }
Pub-13.c vaA,d. rua { } {lw.incha.o;
)

}

Figura 5.5: Programa Monáfor.Dead--s.Jaua

Deânido : 6. 9:
Usado : 9.

Estas de6nições e usos encontrados junto com o fluxo de controle dos objetos são
relevantes para construir o DFO (Figura 5.6) deste programa. Enquanto este diagrama
é construído, também são identiâcados todos os pares du de cada objetos

(3 4) 30), (30, 31), (3, 30), (3, 31)
ío: 5), 6) (46 38) (38, 46), (4, 38), (4,

(5, 8);
f2: (6, 9)

Ao executar a .Ba7zdera sobre este programa, tentamos aplicar a abstração de dados

s ngsi (Seção 3.4.2) para os atributos da classe Par, mas o uso desta abstração gerou
l Abstração dos números inteiros
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um contra-exemplo impraticável. Entretanto, a técnica de fatiamento foi aplicada com
sucesso, embora a redução no tamanho do código em P-NOME-L..4 tenha sido pouco
signiâcativa: de 127 estados para 113.

Com base neste código e nos estados percorridos pelo verificados de modelo Spin,
percebemos que no mínimo 10 dos 13 pares du foram exercitados. Logo a seguir são
retratados os pares que sabemos que foram exercitados e a quantidade mínima de pares
de cada objeto que deveria ser exercitada:

e p:(3, 4),(31, 30),(30, 31) e no mínimo l par
e w: (4, 5), (4, 6) e no mínimo 2 pares;
. 1/: (5, 8);
. t2: (6, 9).

Se analisarmos a Tabela 5.3, percebemos que tanto os objetos sincronizadas quanto

cl8sn Nes&edMaaiüK.
wtodo tnaiiÍ)

.s SNI

31 p:uvP&«)

Si {laoev'lbedi(v)

''+ zau d»-.ndado

IF'áa Pe»'n'Risqm

xc© de çanoob

Figura 5.6: DFO do Programa .VonÍlorZ)ea(Ls.jaua
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Tabela 5.3: Cobertura do Programa À/onáfor-Deact-s.jaua

'Números de pares du de cada objeto
ÓPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
aPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
:Percentua! de cobertura de pares du do objeto em relação ao total pares du
/Percentua! de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

os não sincronizados tiveram uma boa cobertura, pois todos os objetos tiveram um
percentual acima de 65%, como pode ser visto na coluna CO da Tabela em questão.
Devido à incerteza da quantidade de pares du exercitados, sabemos que no mínimo
76,92% dos pares identificados foram exercitados.

5.1.4 Programa PhÍJ33.s.Jaua

Para eliminar o deadZock do programa jantar entre filósofos, foi invertida a ordem dos
garfos que o segundo 61ósofo deve pegar e soltar. Se observamos as linhas 59 e 60 da
Figura 5.7, os dois filósofos pegam os garfos sempre na mesma ordem.

Antes de analisarmos os pares du, é necessário identi6car todas as de6nições e usos
para cada objeto para auxiliar a identiâcação destes pares:

l

2

3

4.

Objeto /]

Delj$údo59 57Õ45S4g3,33S 38, 33a, 38a;
Objeto /2
Deânido : 58. 45a, 46a, 34a, 39a, 34, 39;
Usado :50,6õ,45ã,S4ã,39â.
Objeto p-r
Deânido : 59:
Usado : 61.

Objeto p2
Definido : 601

  Objetos Métodos
l  )fartura doâ pares dú Mecanismo de

bloqueioNP' % TO' NPE % co' 9 CTO %CT/

  P i,.clo(s}
n.hi(s)

4 30.77% 3 75% 23,08%
23,08%

Monitor

   incbl       60,677b 30,77%

33.85%
=:   7,69%

7,69%
7,69%   100%

loo%
100%

7,69%
7.69%
7.69%

        3         7€ 9 %
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l
2
3
4
5
6
78
9

1213

16

19
2021
2223
242S
26
28
2930
31
32
333{
3S36
37
38
3940
{243
4546
4?48

52
S3

S8SS
61
6263

l In F' c>=)e{»-râ.vn+.«b bool++n l
Pc>r)c ( ) (

In.e
}

f

D-\&1»3.Xa ny'nobx'ozl&n+d. 'vo&d.wb11+ (!3.n.fine)

} au ab. {lnCex'='u]
e=y' '(

Wa.3.

l

l
)

.€

edE:jeep.elos o

nynabB'on3.x+dCX'++ w &.=Uu:
l fy' { }

l&«s 'l { ) .(

=» x &.lr8t B. -
D F&Vn.B.-

OP.}l«p =' ÜBacB+x3«.n 'rll.

PQr)c .='lg'tlc;
ld.(

Ph3.3.OnQPtt ( F'0='lC € 1

f2;
p'0F]Ç t2

p\8b-lS.u va4.d. ea.e { } {

l nfE..E.&.)CO {) ;
rla 1 . 'BR)Ce { > ;

p;%ab-lJ.a 'Vc>&«S .eh3.nk. ( } {
l «pf& . l ü»RV«k { )
rlglzC - le+ve { ) ;

)

D:\&b3.la v'a d.a. r'un { ) {wb3.1n (&=u+)

clt S.nk { }
)

pub;]]a abana Ptl1 ].3 3.n (xbub-].á.a n+.neta vaS.«. tn.a.i.rl {scr3.
r'ç>rlc rl:F'Qr)e f2
PhÍ.loBQl>lle=' 1>lPhIIQBQPtIOr 2;
e'1 w n.n+- ]r'QF)c ( ) .;
f2 m ]xnw' FOF}C ( )

pl 'n xx+'w' Ph.3.1c>nQB)flor(€1. f2)
E)2 m n+w P'1 3.1onc>P-llox'f€1. f2)
P-l.-cear'C.(} ;
P2 - ABRE'B ( ) ;

Figura 5.7: Programa Phi13J?-s..7aua

Usado 62

Com base nos dados adquiridos anteriormente, podemos utilizar a informação do
fluxo de controle dos objetos para construir o diagrama deste programa (Figura 5.8) e
identificar os pares du que podem ser executados

. /] (57, 59),(57, 60),(57, 33),(57, 33a),(38, 33),(38a, 33a),(33, 33a),(33a, 33),
(38a, 33), (38, 33a);

(58, 59),(58, 60),(58, 34),(58, 34a),(39, 34),(39a, 34a),(39, 34a),(39a,
34), (34, 34a), (34a, 34) ;

(59, 61), (46, 45);
(60, 62), (46a, 45a)

O próximo passo da análise é verificar a propriedade usando a ferramenta .Bandeja
A técnica de fatiamento foi aplicada e o modelo gerado em PROMEL.A manteve as
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mesmas características e comportamento do programa Java. Além disso, o tamanho
do modelo diminuiu de 1218 estados para 1018 estados. Por outro lado, a técnica de
abstração de dados não íoi aplicada pelo fato de não existir abstrações implementadas
na ferramenta que possam ser aplicadas às variáveis e/ou atributos deste programa.
Após analisarmos os estados percorridos, percebemos que os seguintes pares du foram
exercitados:

e ./'7 : (57, 59), (57, 60) e no mínimo mais 2 pares;
8 /2: (58, 59), (58, 60) e no mínimo mais 2 pares;
. P.Z: (59, 61), (46, 45);
. p2: (60, 62), (46a, 45a).

Dos 24 pares du identi6cados podemos dizer que, no mínimo, metade deles foram
exercitados. Desta metade conhecemos apenas 6 pares, como foi descrito anteriormente

Em termos de porcentagem, a Tabela 5.4 mostra que 50% dos pares foram exercitados

da« Paio«PÜ SN

'+ xua á}.onb

-+ 4eH pW-

Figura 5.8: DFO do Programa PAá/3.? s.jaua

 
i  
   
9 r@.bw{)

Fh
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Tabela 5.4: Cobertura do Programa Phí133.s..Fada

'Números de pares du de cada objeto
ÓPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
ÚPercentual de cobertwa de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total pães du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

embora este número possa ser maior devido a estimativa de cobertura feita sobre os

requisitos. Para este problema, podemos notar que todos os pares de objetos não
sincronizadas foram exercitados (coluna CO).

  Objet08 Métodos (  ertur& õü pares du
bloqueioNP'   NPE % co' %CTO %CTJ

   reGUe($  8 33,33% 2   8,33%
16.67%

Semáforo

EakÊe$)
1--($)

8 33.33%   25% B,33 yb

       8.33%
8.33% 2   8,33%

33.33%
eat, thiek

rUn
2 8.33% 2 100% B,33%

eat. thing
rUn   8,33y6     b,3376

      : }     Z     Õ 17b
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5.1.5 Programa PCISámp/e.s.Jaua

l
2

3
{

5

6
7

8
9

12
!3

5

7
8:

19

22
22
23
24

26
27
28

29
3Q
31
32
3 :

34:
35
36
37=
38:
39
49:
41

42
43

44
45.
46

48
49

pçib11e €1uf PCSãnpie.s(
piülíe 8t tlc oid naif(Striagt) argsl{

íat. numlntegers = 6i
BufEe!' b ; aav Buffer{2}
Producer p : a+v Producer tntmlntegers
Consuiaer c a. B81r Consimer tnunlntegers
P.sta!'tili
c.start(}

}

}

se
SI
S2
53
54

56
57

59
60
61
62
63
64

66.
67
68:
69:

71
72
73

79.
80

82:
83
84.
85

87
88
89
90

92
93

Gins Buffer{
pratacted iat dize;
prot+ctad J.atl} arrayi
proteetad.l8t. putPtr;
p:otected lat get?tri-
prot+cted lat usedSlots

b}

pablle BufEertiat bl{
si.ze =. b:

an'ay a a+v' iat]b]
putPtr' = 0i
getPtr = 0i
usedSlots = 0;

)

gins Producer rateada Thread

priv te Int coube;
prime Buffet buffet

public ProducerÍlat. nim. Buffet b} (
COUrt i aUa);
buffet = bi

}

pilbila. yuebroa1l d void puttint x} {
ipblleÍusedSlots ax size}

System . out . print in { -p:oüicu volt' }
wai.t {} ;.

} cateb (!nterruptedExçeptiati e} { } ipçülle void runs) {

fof {lat i=0;' i <' cowit
buffet.putlil;

buffet.put {-], } ;
}

i arraylputPtr} z. x;
Syst eat . out . priatln { SBuff+F .put i put

putPtr = {putPtr + l)$sizci
iffusedS.Zots ==. 01 nocifyí.l;
usedSlots++

x)

club Consuner acenda Th'ead{
p=J.vzt& int coima;
prlvate Buffet buffet;

}

public zyaeb=oailed lat get ll{
ilbil+lusedSlots == 0}

p\lb!!a Consumar llat nun. Bufíer b) {
couuit = nun+li//for tbac extra -l
buffet = b;

}

SysteB! . out . pri.nela { 'coasl»u vale
wa it € } ;

) cat6b { InterruptedException e} { } i
lat. x = arraylgetPtrl;
Systen.out .priatln { PBuffer.g8tt got ' +x}
if {x<0 }

retuxn x;
getPtr = {get?tr+].} +size;
ifÍusedSlots ==. dize) netifye}

publle void rualj{
iate } received =. nn J,atlccmt
fOrÍlnt i Q; i<count; Í++!{

xetuxa;

i<count
receivedÍ[.] i btiffer.get t);

1.{1receivedlill: == -1){
Systen.out.printlBba8twt.nni got !ut. wabüreceivediil) usedSlots

}

Figura 5.9: Programa POSÍmple.s.jaua

Este é um simples programa que implemente a idéia do produtor-consumidor us.
ando um bu#er (Figura 5.9). O problema do deadlocA acontece porque o produtor
não desperta o consumidor. Para eliminar este problema do programa, na linha 75 o
produtor desperta o consumidor quando não tem nenhum elemento para produzir

Para este programa, foram identificadas as definições e usos de cada objeto com o
intuito de auxiliar a identificação dos requisitos

l Objeto b
Definido : 4, 24, 25, 41
Usado : 5, 6, 24, 25, 41

2 Objeto p
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Definido : 5;
Usado : 7.

3. Objeto c
Definido : 6;
Usado : 8.

Figura 5.10: DFO Programa POSimpZe..s.Jaüa

Através da construção do diagrama da Figura 5.10, também foram identi6cados

os possíveis pares du que precisam ser exercitados. Para construir este diagrama,
foram considerados o fluxo de controle do objeto e as de6nições e usos encontradas

anteriormente. Logo a seguir são descritos os requisitos identi6cados:

. b: (4, 5),(4, 6),(4, 24),(4, 41),(24, 41),(41, 24),(41, 25),(25, 41),(24, 25);

. P: (5, 7);

. c: (6, 8).

Ao verificar a ausência de dead/ock pela -Bandeja, não foi aplicada a técnica de
fatiamento porque esta técnica remove parte do código que é relevante para o critério de
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teste, embora não seja relevante para a propriedade verificada. A técnica de abstração
de dados também não íoi aplicada a este programa, pois não há nenhuma abstração
implementada na .Bandeja que possa ser aplicada. Com isto, para a veriâcação e análise
deste programa em especí6co, não podemos contar com o auxílio das técnicas de redução
de modelo.

Para o código em PROMEl-LÁ gerado foram percorridos 2221 estados. Ao compara-
rmos estes estados com o código Java, percebemos que os seguintes pares du foram
exercitados:

. b:(4, 5),(4, 6),(24, 41),(41, 24) e no mínimo mais 2;

. P: (5, 7);

. c: (6, 8).

É relevante ressaltar, que dos 8 pares du exercitados, nós sabemos exatamente

quais são 6 destes pares. Os outros 2 dois não temos certeza de quais ou quantos
são, mas sabemos a qual objetos eles estão vinculados. A Tabela 5.5 nos mostra que
no mínimo 72,73% dos pares foram exercitados. Para este caso, todos os pares de
objetos não sincronizados foram exercidos, o que corresponde a 36,36%. Já dos 7 pares
sincronizados identi6cados, sabemos que no mínimo 4 foram exercitados, isto também
corresponde a 36,36%.

Tabela 5.5: Cobertura do Programa PaSãmp/e.s,.jaucz

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
aPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total pares dtt
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

  Obj"« N4étodos   ;0 ertur& dos >àfÉÍ U Mecanismo de
bloqueioNP   NPEC % coa % ÇTOe  

 [' g't(s)
7 63.64%  57,}4% 36,36% 36,36%

Semáforo

   =:   18,18%
9,09%
9,09%   !oo%

100%
100%

18,18%
9,09%
9,09% 36,36%

        l   8          
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2
3
.4

S
6

7
8
9

10

:!2

13
14
IS
:!6

17
18
!9

20
21
:22

23
2{
25
26
27
28
29
3Q
31
32
33
34
3S
36
37
38
:3 9

p\:blJ.e clas8 HainPC.s{
public static vol.d lui.neString

}4y.Poo! poQ]nBev ]b'.Poo!{)
Proa p:aav Proa(poolJ;
bons .C=B«lr ConS{Pool ll;

40 :
41
42:
43
44
4S
46 :
4T
48
49:
SQ:
Sl:
52 ;
S3:
S4:
S5:
S6

58
S9
60
61
62
63
64

66
67
68
69

71
72
73

?5
76

78
79
80
81
82
83
84
8S

ci :bly».Guarda
i.at shot;
Int status ;

p.$tart{); publi.e }fy-Guatd(}{
SIQta0;
8t&tUSz0;

)

eIRas bons üxtead8 Thread{
}ey.Pool P;

l.at .íd;

)

!broelx 4 1at get { ) {
t:'y(

qpbJ.le {statuS==0 } waj.t o .;
s Latas = 0 ;

public bons(My.Pool pool.. ]at id) {
paP00l;
.ideia;

}

cateb(Bxception el{
System.aut.printlni'Erro ao g+t )

public voi.d rubi){
fbll {t:'sie} {

Sys tea!\ . out .println{.
i.nt val=p .get {)

Sys ten . au t .println {

)

rotura shot;

id-

iTle&Ddo algo do pool'

iT[.TBit ' +Va].)

yacbroalxed volt put(int i)

slot=j.;
try'{

{

nota fy' ( } ;
s tatus=l

ela ?rod x ead Thread{
Hy.Pool'p;
public :ProatHy.Poo! pooll{

paPO

e+téb(Bxception e){
System.out .println{ l

}

public 'void 'runs){
lrbll+ {t=u+) {

System . out .pr:
P .put (1) ;

}

)

}

ciaaB }!y.'Pool{

]

ttln( toa colos ) public !4y.Poolo{
gdzn+lr lly.Guardo

) lat get{){
r+tu=agd.gelo

}

Irei,d put (i.at i) {
gd.put(i);

}
}

Figura 5.11 : Programa POÀ/aín.-.s.jaua

5.1.6 Programa F'CÀ/aán...s.jaua

Para o programa da Figwa 5.11, foram retiradas as sincronizações dos métodos da
classe M -.Pool (Linhas 78 e 82) para que o programa não entre em deadZock. Após
retirar o deadiacA podemos usar a ferramenta Bandeja para verificar a propriedade e
analisarmos o que foi coberto do critério de teste. Primeiro, é necessário identificar os

requisitos que precisam ser testados e a primeiro passo é encontrar as de6nições e usos
decada objeto

l Objeto pool
Definido
Usado : 4,

3, 36, 22;
5, 22:

2 Objeto p
Definido
Usado : 6

4;

3 Objeto c
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Definido : 5:
Usado : 7.

4. Objeto gd
Definido : 75, 79, 831
Usado : 79.

O segundo passo do critério é identi6car os pares du, mas para isto é necessário construir

o DFO (Figura 5.12) para auxiliar a identificação. Como foi feita nas Seções anteriores,
para criar o diagrama é necessário ter o conhecimento do buxo de controle dos objetos
e das de6nições e usos destes. Para este programa temos os seguintes pares du passíveis
rlD PYnr'lTpãn.

. P«/:(3, 4),(3, 5),(3, 22),(36, 22);

. P: (4, 6);

. .: (5, 7);

. gd: (75, 79), (82, 79).

31 pod B oew My.Pool( ) P.puta!}36

.r

, ,'41 cswwCow(pool.])P

'+ alva ü-lnaeloü-

afegapasia-mensa$cEa

= antas coulok

Figura 5.12: DFO do Programa PaMaín...s.Jaua
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Ao utilizar a Bandeja para veri6car a ausência de deadiock, foi aplicada a técnica

de abstração de dados chamada poÍnt (Seção 3.4.2). Antes de aplicar esta técnica, o
número de estados encontrados era de 757 e após aplicar a técnica o número de estados
encontrados passou a ser de 580. A técnica de fatiamento não foi aplicada porque as
instruções removidas eram relevantes para a análise do critério de teste.

Comparando os estados percorridos em P.RO.A/EZÁ com as instruções de cada linha
do programa Java, uma estimativa é feita sobre alguns caminhos que exercitam as
de6nições e usos de cada objeto. Através das informações obtidas nessa comparação,
podemos dizer que os seguintes pares foram exercitados:

e poo/: (3, 4), (3, 5) e no mínimo mais l par;
. P: (4, 6);
. c: (5, 7);
. gd: (75, 79), (82, 79).

Tabela 5.6: Cobertura do Programa POMain.-s..fada

'Números de pares du de cada objeto
ÓPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
aPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertwa de pares du do objeto em relação ao total pães du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao tola! de pares

Para este programa foram identi6cados 8 pares e no mínimo 7 pares du foram
exercitados, como pode ser visto na Tabela 5.6. Destes 7 pares, é possível sabermos

quem são 6 pares. Através da Tabela, também podemos perceber que no caso deste
programa, todos os pares sincronizados foram exercitados, isto corresponde a 25% do
total

Além disso, para os pares não sincronizados é possível fazermos apenas uma esti-

mativa sobre o mínimo exercitado, o que pode vir a ser maior. Mesmo com a análise

  abjetos Métodos ( lo ertur& os pares U

bloqueioNP % TO' NPEC % co' %CTO %üCT/

i gd put(s)
g"(8)

2 25% 2 100% 25%
25%

Semáforo

       50%   75% 37,3yo

62,5%    12,5%
12,3%   100% 12,3%

12.5%

                      r.5  
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feita sobre uma estimativa mínima de pares exercitados, é possível afirmarmos que o
nível de cobertura deste programa é de 87,5%, o que é consideravelmente bom

5.1.7 Programa .VestedMonáfor.s..fada

l
2
3
4
5
6
7
8
9

11
!2

13

16

18
19
20
2i
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3?
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

lat rlatc Bufter' {.
plabllo volt put (Obj ec t. o)

tbravB InterruptedExeepti.on
public Object get { }

tbrowx InterruptedExcepeíon
}

'./poe a c>bjeto no bu.ff-

'/

t.ro '/

'/

52
53
S4

S6

59

61
62
63
64

66
67
68
69
7C

72
73
74
7S
76
77
78
79
80
81
82
83

8S
86

B8
89
90

PI'j capa.Z.
p\xblla eIRas NestedMonitor:....s (

wtatle l.at SINE =. 5i/" pa:'amatatlo Buífex' buf;.
//rec:ira un obleta do bufa.

ala Semaphore. {
p:'l'rata J.at Talhe;
p\:bllc Senaphore (i.nt íDítial} {

vague = i.ni. ti.al ;
}

publj.a atatl.e' vol.d naj,ntString
buf = ne»r SenaBuffereSIZBl;
Producel p = b r Pfoducer(buf)
P.start(};
Cora\imeF c
c.start(};

}

[ l args )

aav Consumer (buí) ;

syacbroalzad publJ.e vela up(} {

notifyAll {} ;
l

}

/+ ++ ' ' ++ «' 'r ++ + ++ + '- + + +PRODt/C:ER+ 'p + ++

albas ProduceE' axtead+ Tire d {l

Buffet buí;
Producer(Buffet b} {buí =. b;}ynab oalzed p\lbll.c veia doam( ) abra rn InterluptedException

»bJ.l+ (value==O} {vait { } ; }

l
}

{

publle vala Tudo {

3eblla(tru+}
buf.puta ull);

} eateb (IncerruptedD(ceptlon e) i}
}

/+ + + + qr+ü' P S.E)ÍÀB[ZPFtEll?+ + +++++++'claii SenaBuífex l pln ata Buffet' {
pratectad Int slze;
Semapbore íu11; //conta o nudez'o de .itens
Semaphore anpty; //conta. o ni&lnerc} de espace

}

/++++ü'+++g'+++ü' +C'01\15tJl4ZR p++d
clave Consumar ncB+nda Thread. {

Buífer buf;
Consumer(Buffet b} (buí =. b; }

}

SenaBuífer(int size}
BblB . dize = sine;.
Eull = nev Semaphore(0);
empty= aejr Semapbote(size} ;

{.

}

}

//'pub.2ic void put {Object. o;
ptabli.a Tola put (Object o}

Bb=ava InterruptedBxcepcioa {
empty . doba { )
Íul]. . UP ( } ;

publla voi.d runs) (

buí . get ( ) ;
} caecb(laterzuptedException e ){ ).

}

// .pnb.líc Object gecf,}
public Objecc. getl}

tb=c>ws IntexruptedDcceptíon {

fu].l . down { } ;

enpty . up ( } ;
atum (null}

}

Figura 5.13: Programa .NesfedA/onifor.s..7aua

Para o programa NestedJVonãfor-s..jaua descrito na Figura 5.13, o dead/ock foi elim-
inado removendo a sincronização dos métodos put e gef da classe SemaBu.8er (!unhas 37
e 43, respectivamente) Com isto elimina-se a presença de monitores aninhados, mas
as características do programa são mantidas

Como o código Java foi modificado quando se retirou o deadZock, os passos parar

identificar os pares du são feitos novamente. Inicialmente, é necessário encontrar todas
as definições e usos de cada objeto
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}.

2.

3.

4

5

Objeto bu/
Deânida :57. 73. 86;
Usado : 58. 60. 73, 86
Objeto /un
Deânido : 33. 40. 45:
Usado : 40, 45.
Objeto emptZ/
Deânido : 34. 39. 46:
Usado : 39, 46.
Objeto p
l)efinido : 58:
Usado : 59.
Objeto c
Definido : 60;
Usado : 61.

p : nev Roüüei(b©

Figura 5.14: DFO do Programa ]VesfedÀ/otzitor.s..7aua

Após identificar tais dados, estas informações e o fluxo de controle dos objetos são
usados para criar o diagrama da Figura 5.14. Com isto, também são identificados os
pares du, como mostrado a seguir:
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. Ó«/:(57, 58),(57, 60),(57, 73),(57, 86),(73, 86),(86, 73);

. /uZZ:(33, 40),(33, 45),(40, 45),(45, 40);

. 'mpty:(34, 39),(34, 46),(39, 46),(46, 39);

. P: (58, 59 );

. c: (60, 61).

Com base nos pares identificados, podemos utilizar a ferramenta para verificar a
ausência de deadZock. Mas antes, também podemos aplicar as técnicas de redução de
modelos para este programa. A técnica de redução baseada em abstração de dados foi

utilizada com sucesso, a melhor abstração aplicada para este caso foi a rangerZ)# (Veja
na Seção 3.4.2). Por outro lado, a técnica de fatiamento não foi utilizada pelo fato de
remover instruções do programa que são relevantes para análise dos requisitos. Para o

caso específico deste programa, as técnica de redução utilizada não trouxe vantagens,
pois o número de estados encontrados manteve-se constante (147 estados).

Ao fazer a verificação, podemos con6rmar que o programa realmente não entra em
deadZock. Mas infelizmente não podemos confirmar quais caminhos foram percorridos,
apenas quais estados foram executados. Por causa dessa incerteza, é feita uma esti-
mativa sobre quais e quantos pares du deveriam ser exercitados para que todos os 147

estados fossem exercitados. Com isto, é possível ter a seguinte informação sobre quais
pares foram exercitados:

. Z)u/: (57, 58), (57, 60) e no mínimo mais 2 pares;
© /uJ/: no mínimo 2 paresl
e empty: no mínimo 2 pares;
. P: (58, 59 );
. .: (60, 61).

A Tabela 5.7 retrata que pelo menos 62,5% dos pares identificados foram exercitados.

Este número pode ser maior, pois como dissemos anteriomente, foi feita uma estimativa

sobre os possíveis pares exercitados. Observando a coluna CT da Tabela, podemos
dizer que no mínimo 25% dos pares sincronizadas foram exercitados. A desvantagem
da análise sobre os pares sincronizados é não termos certeza de quais pares foram
exercitados.

Por outro lado, sabemos que no mínimo 37,5% dos pares não sincronizados foram

exercitados. Sobre estes pares, temos o conhecimento de 4 pares que foram exercitados.
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Tabe[a 5.7: Cobertura do Programa ]VesfedÀfonitor.s.jaua

Números de pares du de cada objeto
óPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
dPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertwa de pares du do objeto em relação ao total pares du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

a

5.1.8 Programa .Bounded--s..fada

O programa l?ounded..s.jat;a (Figura 5.15) refere-se à implementação de um simples
bu.Fer limitado e algumas classes que realizam operações sobre este bzJ#er. Para remover
o deadZock, o produtor adiciona os elementos e libera a vez para o consumidor, veja na
linha 33.

Para realizar a análise deste programa é preciso identificar os pares du a serem
testados. Inicialmente, é necessário encontrar todas as definições e usos de cada objeto:

l

2

3

4

5

Objeto b-Z

Deânido
Usado : 7,

Objeto b2
Definido
Usado : 9,

Objeto o.í
Deânido
IJsado : 7,

Objeto ouf.í
Deânido
Usado : ll

Objeto ouf2
De6nido
Usado : 12

3, 7, 59, 61a;
8, 9, 10, 59, 61a

4, 59a, 61;
10, 59a, 61

8, 59, 61, 59a, 61a

9;

10:

  Objetos Métodos
C bertur& õã >üreÉ dü h4ecaüismo de

bloqueioNP % TO' NPE   % CT0'  

   «P (&)
doar(g)

4 25% 2     25%

 
up (s)

down(s)   25%     12,Õy6

     6 37,5%   66,67%}  
37,5%=:   6,23%

6,23%   100%
6,25%
6,23%

      l       )     6    
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l
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1112
13
14

18

21
22
23
24
25
26
27
2829
30
31
32
3334
3S
36
37
38
3940
41
42
43
4445
47
48
4950
S2
S3

S8S9
60
61
a2
63
64SS

DuZ313.a alnnap Baunt3oc3.a (
RubIS.a aE+B3.+ -vn2,d. mala IStrlng [} a='ga) {

B©uDd.edDuffor' bl. = naBW Bounl3odDutCor(3)
BoundodBufrer b2 = new Boun«lodo.ufCor (3)
Objoce al + new Qbleet { } ;
bl.add.(oll;
bl.a(3d.{ol);
:nC)ue QU 1 + nnw Inc>ue.(Z)l.b2}
InC)ut;. ouc2 « nnv Inc>ue {1>2,)sl)out],.atart(>;ouC2.et:areof

}

}

Innap Boun(3odBuffe:
Objact {} bucha
i.n& bounç!, }loa(3

{

publla Boun(3od=.uff
buf for M nabw Obj
hoad. ;. O;
t ztll. -. bouacl-l ;

{&ne. b) (

eibound.l

pub'lta +ynab.Tons.aod. vog.4. ac3c3 {ObJ ec
eh.AI { all == )\oad. }

e=gp { watt ( } í }

ant.al8. { in or='up-codExcopcj.o.
})u] f er [ hea(ü ] :: o ;

bead. - {ttead+ ]. ) 8. bo und.;
nc> e d fy I' ) .í

}

>

+

8

e

publá.a nynabxonJ.aed (>bjact- ta)ce [ } (

seb.3. ].u ( j,aEmpCy { ) )

Bvy-' { waá.C { ). ;' )a=+ab ( Index'x'uptüdBxeeFt:i.o:
Ca.j.l H (eall+l) + boun<3;
noej.fy:Ralo;8'n+uBn. bufforlCalll;

}

publlo eynab.&onJ.x+d. boolnnn ls=mE)t:y( } (
x'e+u=n hoad e:. ((taXl+l) &. bound); )

BouuledBuEfo=' ll
publ&a lnOut(Bo

ã.n -. IDn;
QtlC. = QI.IE.n;

pub-13.a vo3.d. run

+ph&laB { +x'u+ )

cmp = lSY'sEom
ou C . ztcà<3
Sy-a t= em

)
)

T'1l=aad. {

nd;edBuff
E

l

{'

n . caro ( } ;
out..p-='íntl(emp);auc.p=lntl

( ) {

(-TAk+ -)

('Pue '>;

}

Figura 5.15: Programa .Bozznded--s.Jaua

Se analisarmos as informações encontradas anteriormente e o fluxo de controle dos

objetos, é possível construirmos o DFO (Figura 5.16) deste programa. Enquanto o

diagrama é criado, também são identificados os pares du passíveis de execução

. b1:(3, 7),(7, 8),(8, 9),(8, 10),(8, 59),(8, 61a),(59, 61a),(61a, 59);

. b2:(4, 9),(4, 10),(4, 59a),(4, 61),(59a, 61),(61, 59a);
oJ:(5, 7),(5, 8),(5, 59),(5, 61),(5, 59a),(5, 61a);
«f-Z: (9, 11);
o«f2: (10, 12)

O próximo passo é fazer a verificação da propriedade de deadlock. Antes de re-

alizar ta! tarefa, é possível aplicarmos a técnica de fatiamento de programa, sem que

seja removido nenhuma instrução relevante para o critério a ser analisado. Ao aplicar
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91 o«l aew JaOut(bl.b2)

oitt2 n ne-Br Inox(b2.bl)

Figura 5.16: DFO do Programa l?ounded--s..fada

esta técnica houve uma redução signi6cativa nos estados gerados, de 5027 estados en-
contrados em PROLE.L.4 reduziu-se para 3325 estados. Por outro lado, a técnica de
abstração de dados não íoi utilizada, pois não há uma abstração adequada implemen-
tada na Bandeja que possa ser aplicada a este programa.

Após aplicarmos as técnicas de redução de modelo, podemos comparar os 3325 es-
tados percorridos com cada linha de instrução do código lava para mapearmos o que
foi percorrido em Java. Como foi dito nas Seções anteriores, quando a propriedade não
é violada é possível saber apenas quais estados foram percorridos e não os caminhos.
Através da geração de possíveis caminhos que exercitam estes estados, podemos identi-

ficar alguns pares que foram percorridos e também estimar o número mínimo de pares
du que foram exercitados, como pode ser visto a seguir:

. b-7:(3, 7),(7, 8),(8, 9),(8, 10),(59, 61a),(61a, 59) e no mínimo mais l par;
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. b2:(4, 9), (4, 10), (59a, 61), (61, 59a) e no mínimo mais l par;

. o.Z:(5, 7),(5, 8),(5, 59),(5, 61),(5, 59a),(5, 61a);

. «fJ: (9, 11);

. -f2: (10, 12).

Tabela 5.8: Cobertura do Programa .Botznded-s.Jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em re]ação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total pares du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

Ao analisarmos este programa, podemos dizer que 36,36% do total de pares são de
objetos não sincronizadas e que todos foram exercitados. E possível concluir ta! infor-

mação se verificarmos a coluna CT da Tabela 5.8. Além disto, sabemos que, no mínimo,
54,54% dos pares de objetos sincronizados também foram exercitados. Se observarmos
de um modo geral, podemos afirma que 90,90% dos pares d?z encontrados foram ex-

ercitados. Como foi feita uma estimativa mínima, é possível que esta porcentagem seja
maior.

5.1.9 Programa Pape-rnZeger.s..fada

O programa Pape-rrzfeger.s.Jaua descrito na Figura 5.17 retrata a idéia de um simples
pipeláne. Este programa entrava em dead/ock porque a condição do Joop da classe

Z,ãsfe7zer (linha 93) não era violada no momento em que deveria e, conseqüentemente,
o objeto .#eap.c4 entrava em estado de espera e nunca era despertado. Para remover
este problema, a condição da linha 93 íoi alterada.

Para realizar a análise deste programa é necessário identificar os requisitos que pre-
cisam ser exercitados. O primeiro passo para que esta análise seja realizada é identificar

  Objetos Métodos Cobertura os pares du  NP 9 TO' NPE % co' %CTO  

   lak.(s)
-dd(s}

6 2?;2?% 5 83.33%  
54,54%

Semáforo

Eakc(S)
add(s)   }8,18%   73% 13,64%

  4 !   B       l       B.j $  

      
9,09 %
9,09%
9,09%
4,34%
4,54%  

100%
100%

100%
100%

9.0g %
9,09%
9.09%
4,54% 36,36%

      : Z   2       l    
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l
2

3
4

S

6

B

1!.
!2:

13 :
14

16
17

20
21
22
23
24
2S
26
27
28
29
30
:31
32
33
:34
3S
36
37
38
39
40
.41
42
43
44
4S
46
47
4B
.49

.clãs lieap {
statíc Coanector cl. c2, .c3, .c{

)

se:
51':
52
S3

55
S6:
S7:
S8
59:
60:
61
62
63
64:
65
66
67
68

'7Q

72
73
74
7S

'77

78
79
80
81-
B2
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

95
96
97
98
99

11 &l clü s .Stagel exteadB %real {

RubIS.c void tuna) {
Systen.out.println( '$t g i tartup
iat taP = -1;
llbi! .( tap {e!&ss Pipelnteger.s {

st..tlc pülíc nld mi.a {stri.agtJ
lieap.cl = aev Connectorll;

Stagel sl .e Reli Stage!€1;
sl.starttl;
Heap.c3 a aw (onaect;oro ;
Stage2 $2 B aBV stage2 {} ;

n«v CoiuectorÍ}Heap.c2 [ P r

args} ( ( {tap x Heap.cl .takeo )
Heap.c2.add(tnp + !);

Heap.c2.stoplt;
Systen.out.println( $tagal sbatdawa' }

]

s2 . start {) ;
Heap.c4 . aev ConnectorÍl;
Stage3 $3 B aev Stage3 {) ;
s3.start{)
Listener li.s B a8v l.isteaer {
lis.start{);

fina! ele.68 .stage2 ext&lld8 Tbread {
public 'voJ.d .ru)nl)

System . out .printla { 'StBge2 st&ltup
iat 'tlaP
vbl].e .( tn9 !s 0)

{

l

( {tag = Heap.e2 .take{ ) )
Heap.c3 .addttRÇ + ].) ;fox' {lat i = 1; i. .< 5i í++)

Heap.cl.addtij;
Heap . cl . stop o ; Heap.c3.stopo;

Systen.out.príntln(
}

fIa&]. CIB.BB CODDeCtOt' {
}

public final syacb oalzed iat take{)
l{at quere final clB,SB Stage3 extaada Tbread {

public voi.d ruul{) {
Systeín.out.priatla{ '8tB.g+3 8tutup };

qÜ3.1e .( tiq> !n 0} {
{f -tltap x Heap c3.take{)} != 0)

Heap.c4 .addttap + l) ;

{at tnp l

}

l,at vague;
vbi.le {queue < 0)

} CKtcb {lnterruptedExcepti.oa ex
Talhe .n quedo;

{ }

Heap.c4.stop{)
$ys t;em . out .pri.atln { -Ste.ge3 sbutdon.'retém vague;

public {inKI synchroal.: d voiü addtlat o)
quere a o;
notiíyAllo;

}

{

final el SB Li.stener a=teads Thread {
pub11.c volt ruul{) {

Systati .out.ptintln{ 'LI te er $türtuD
Int tlüP =
»bi!& leão !n 0) {

1{ {Ítap = Heap.c4.tarei)) !a 0)

Systen} . out .ptiatln t Boütput J.ü
}

public fia&l syacbroai=ad 'void stopt} {
quere .e 0;

nota.fyÀll{) ;
}

} Systen.out.priat]n [ a].] beber sbutdawa' ]

'tRP)

Figura 5.17: Programa Pipelnfeger.s.Jaua

as definições e usos de cada objeto

l Objeto #eap.c-Z
Definido : 7, 21, 22, 55;
Usado : 55.

2 Objeto #eap.c2
Definido : 8, 56, 68, 58i
Usado : 68.

3 Objeto #eap.c3
Definido : 11, 69, 71, 81i
Usado : 81.

4 Objeto #eap.c4
Definido 14, 82, 84, 94;
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Usado : 94.

Objeto s-7
De6nido : 91
Usado : lO.

Objeto s2
Definido : 12;
Usado : 13.

Objeto s3
Definido : 15
Usado : 16.

Objeto .#eap. c.g
Definido : 17:
Usado : 18,

5

6

7

8

niDce"'L- b4-!n

»aw C-lsaeet.De(

lleüP.e2 new CanxDector( ).

sl aew Suba t (

l .slnt( )

l.ap-c3

12
mw Staae2( )

13

Clãs se Sta8e3 SN

tmP != 0

} up.e3.tape( ) != O

[enp.e+.a(]d(tmp + ])B2

'h

'+'q. C:!nu-. Listener
q %. SNS

tn3Ple 0

(anp w Heap.o4.nke( ) != a-

figura 5.18: DFO do Programa Pape.rnfeger.s.jaua
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O segundo passo é construir os DFO (Figura 5.18) e identi6car os pares du que
podem ser executados. Para que este segundo passo seja realizado, é preciso conhecer-
mos o fluxo de controle dos objetos e as de6nições e usos de cada um. Ao realizar esta

atividade, encontramos os seguintes pares:

. #«P.c-Z:(7, 55),(21, 55),(22, 55);

. .a«P.c2:(8, 68),(56, 68),(58, 68);

. #e.p.c3:(11, 81),(69, 81),(71, 81);

. #eap.c.d:(14, 94),(82, 94),(84, 94);

. ;.r:(9, iol;
. .2:(12, 13);
. .3:(15, 16);
. ZÍ.:(17, 18).

Aa utilizar o l?andara para realizar a verificação, a técnica de fatiamento íoi utilizada
sem remover nenhuma instrução que seja relevante para o critério a ser analisado.
Entretanto, a técnica de abstração de dados não foi utilizada, pois não há uma abstração

adequada implementada na Bandeja que possa ser aplicada a este programa e as que
existem, caso fossem aplicadas, geraram contra-exemplos impraticáveis .

Com a aplicação da técnica de redução descrita anteriormente, houve uma redução
significativa nos estados gerados em PROMEZ,..4: de 20128 reduziu para 14620. Através
do conhecimento dos estado percorridos é possível mapearmos quais instruções no
código Java estes estados representam. Conseqüentemente, também é possível conhecer

quais instruções foram exercitadas. Mas não é possível saber os caminhos percorridos
quando os estados foram percorridos. Devido a esta incerteza, foi feita uma estimativa
da quantidade mínima de pares du que deveriam ser exercitados para que os esta-

dos fossem percorridos. Além desta estimativa, os pares que temos certeza que foram
exercitados serão descritos separadamente:

© #eap.c/ : no mínimo l par;

© #eap.c2: no mínimo l par;
e #eap.c3: no mínimo l par;

#eap.c{ : no mínimo l par;
. ;.r:(9, 10);
. s2:(12, 13);
. s3:(15, 16);
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Tabela 5.9: Cobertura do Programa Pape/nfeger.s..jaua

'Números de pares du de cada objeto
ÕPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pães exercítados de cada objeto
úPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
:Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total pares du
/Percentua] de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

. J{.:(17, 18).

Para este programa, a Tabela 5.9 ilustra uma análise detalhada. Ao observarmos

a coluna CO, concluímos que todos os pares de objetos não sincronizados foram ex-
ercitados. Já para os objetos sincronizados, sabemos que pelo menos um par de cada
um destes objetos foi exercitado. Clom isto, podemos dizer que no mínimo 20% deste
pares foram exercitados, mas é possível que esta porcentagem soja maior. Devido a
esta incerteza, notamos que a percentagem de cobertura mínima para este programa é
de apenas 40%.

5.1.10 Programa StràctOJockS.s..fada

O programa da Figura 5.19 simula o alarme de um relógio que dispara pala acordar 2
clientes. Para eliminar o dead/ocÊ deste programa, no método fáck, ao invés de acordar

apenas um cliente, o comando nofilf#all é usado para despertar todos os clientes (linha
85), neste caso apenas 2.

Inicialmente, é preciso identificar todas as definições e usos de cada objeto para que
os requisitos do critério de teste também sejam identi6cados:

1. 0bjeto m
])efinido :7, 29. 52, 52a;
Usado'' 8, 10,"11 :'à8,'21), 52, 52a

2. Objeto mail/ãst

  Objetos Métodos C 0 fartura os pares du Mecanismo de
bloqueioNP % TO' NPE % co' % CTOC %CTJ

  Heap-c!
Heap cà
Hea?. c3
üeap c4

late(s)
,t.P(s) T 18,75%

18,75%
18,75% T 25%

25%
23%
25%   20%

Semáforo

          
100%
100%
100% ÊI 20%

      d            40  
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l
2
3

4
S

8
7
8

8

12

S

]6

7
8

20
21

a
23
24
25
26
27

3a
31
U
33

3S
36
37

t

45

47

50
St

57

61

64
65
66
c7

D\xblic cla.ss $&ictClockS
{

p\lb[ic static vo.íd au.inÍString [] aras)

.ínt nwThreads = 2 ;

.int maxTime = 5;
Monitor :m = aev Monitor(xnaxTime) ;

C].ock c]. = aev ClockÍ"Clock' .. :m. it\axTime}cl.start{);
Cliente. c] = aev C]ient]i'C]ient', m. ].);
C].ieat2 c2 = aaw clieat2{'Client' . m. 2).;
cl.start{);c2.start{);

In.
in.

class Clock aattand.s Thread{
px'ivate Serias narre;
prlv'ate Mocito monitor;
prS.vate .ínt max;
pxabllc clockeString n, Mini.tor' m,

narre '= n;
monitor = ia;
iaax = rl\axTüüe;

p\ab].lc vo.íd runs){
Systan. out .println { 'l am thead '
leblle(monitor .getT'i.me { ) < i11ax)

monitor.tick€1;
t=y( sleep { IO) ; }
catcbÍllnterruptedExceptioa

}

}

.ínt Ruja'ime) (

+ narre)
{

e){System.out priatlaie) }

}

cla.aa Ctlentl neteads Thread{
prlvat String narre;
priv te Monitor monitor
pr3.veta jnt id;

px:bllc Clí.entltString n
monitor = m;

}

Monitor m ínt i) {

public vo.íd rta!! { ) {
ínt inaxSleepTime B S;.ínt .intexval;
System. out .priatln { 'l am üuead "
interval = 3;
monitor .wakeme { id. .i.nterva]. ) .;
system . out . println { ' Clientl: Awaken ' } ;

+ 'narre + nümber

eIRas Clíent2 neteada Thread{
prlvate String narre;
pz'3.va.t© Monitor monitor;
pr'iva.t© .Íne id;

}
}

ptib13.c Client2{Stting nnaipe n;
monitor .= m;

)

Monitor :m, ,ínt i) {

ptxblic vo.íd runs ) {

(a) Página l

Figura 5.19: Programa Sfr cfaZockS.s.jat/a
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70
71

72
73

7S

7B

Bt

83

B
n

U
83

97
«

101

ta.
07

t

P2

t3

B

21
a
23

.ínt illaxS].eep'rime = 5;

.ínt: i.atezval;
Systan.out .prínt].n{ 'l am thead ' + narre +.
interva]. =. 2 ;
monitor.wakeme(id. intervala;
System. out . print in { - Cbent2: Awaken ' ) ;

number ' + i.d)

}

}

cla Moititar{
p='3.vate int now; // current E.ime.
pr']yate ]blrl,inkedList waítl.ist;prlv ta .ínt ittax; // .nlax t.íme
px'lvata }brObject. countMon; // for addt.íonaJ. synch
p='ivate .í.nt couBE ; // for addí t:.cona.l synck

Monitor { .í.nt nlaxTime} (
now = 0;
waitList = aav }!yLiakedLísto ;
cowltMon =. aav MVObject {0} ; // o.b.ject usei for addít.lona.l synch

// s.ínce no.bol:br wi.2.1 use O for .ínce.zvaJ
co\nt = O!. // var usei .far addít.lona.l synchmax = an)a'ime;

}

syacb='oaizad vo.íd tick ( } {
syacbs'oaizadecountMon){

if(count1=0}{
t=y{ cow)tMon . watt ( } ;. ) catcb

}

nogf++;
if ( !waitList . isH©ty { ) ) {

MYOb:iect first = waitL].st . firstE].anent { );
If {fi.rst . time ( ) == now} {

)!yObject wakeup a first;
waitList . removeElelnent.At ( 0 } ;

syncb='onizod(wakeup){l
wakeup.notifya].].{);

(InterruptedExceptíon

}

}

void wakeme(inc íd, .ínt interval) {
.ínt waketime :
MVObject loco;
syacbroaized (th.íslÍI

waketime = now +. interval :.
$ystem . out . print in ( ' Monitor: Client- +id+
ie(waketime > inaxl{

$ys t em . out . print in { ' Watt n wake up past max.' ) ;

]

calling wakemeO' ) ;

watt {o wake up at
waketíme) ;

$ystem . aut . print in ( " Client ' +id+ ' Watt to sleep

].ock = waítList .getLockewaketime} ;

+. intervala
2+
t25

28
129

u'
a.

:broalzodtcountMonl{
count++;

}

ayacbr'oaizadtlockl{
yncbroaizodecountbionl{

COliDE--

jb) Página 2

Figura 5.19: Programa .9tricfCJ/ocas.s.Jaua (Continuação. ..)
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t34

t35
136

t37

n
40
4t

]42

143
144

46

+7

se

S2

tu

56

tn

t63

t64

165
:66

168

70
t7t
72

t73
74

7$

76
177

t78

t78

181

03

186

87
B
H

193

194

%

%

B

look.watt { ) ;
}ca.tcb {!nterruptedException e) {l }
Sys tem. out . priatln -t 'Client awaken. tiinle is

}
it {count==Q) cauntMon . notifyÀ.ll { } ;

+ now) ;

iat getTimeo(tara.now;
}

}

cla$8 MVOblect nçtanda Object(
D\lb3.ic .ínt time;
MYObjecttint n){
)

p\iblic .ínt time o (
rotura t ime;

}

eIRas MVLÊnlüedi.lst{
p=i.vate Myobject]] lisa = nav MYObject{2};
p lv te .íac .capaci.ty .=2;
prlvate .í.nt dize = 0;

public ayncb=oai.zed .boo.mean isntgty {) {
='atura .dize 0 ;

}

p\:b]ic ayncb=on]zed boo.mean isF'u].]. { }{
='etu=a sine == capacity;

}

pixbllc 8yacbr'on3.zed Myobject elanentAt { .íat index) {
='etu=u lisa Eindex} ;

}

public yacb=onlz©d vo.íd insertElementAt (Myobject obj
if { ! tais . j.sFull { ) ) {

for(.ínt i=size--].; i>=index;
[istti+]] = ].istti];

}

.ínt index) {

i--){

!ist :t index]
size++;

}

publí.c syucb='oai.z©d vo.íd addElement {Myobject obj ) {ifÍlthis.isB'ull{)}(
[ist :tsíze] = obj ;
size++;

}

public Byacb='oai.zed }4yObject firstElement { ){
Teta:a 3.istt0];

}

public ayacbroalzed void removeElementÀt {.ínt index) {
Í.f { ! Leis . isBitpty ( ) 1) {

fo { Int i=index; í<size-l ;
listEi] = listili+ll;

(c) Página 3

Figura 5.19: Programa SfricfC/ocas-s..fada (Continuação.. .)
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20r

210

21t
2t2

2t3

214

216
2t7

2tB
2Í9

231

[isttsize-],]
dize

}

ntz.2 .1

}

public a7ncbroaizad MYObject getLock{.ínt a) {
MvObj ect t elt» ;
i.nc. key;
MVObject help;
.i.nt Í = 0;
fox' { i=0;. í<size; i++) {

help=listfili;
key = he].p. time {) ;
if (n==key) {

teia = ].ist {í] ;
natura teiip;

}

Myob:ject ].ock = aav MYObject.{n} ;
for {i=O; í<size; i.++l{

he].p =. lisa ili} ;.
key = help.time (} ;
i.f( n. < key }{.

tais . insertB].ementÀt { ].ock.
x'eturn look;'

}

)

tais.addE]emente].ockl;
='atura look;
}

//append i.f greater E.ban a.Z.Z oc.hera

}

Id) Página 4

Figura 5.19: Programa Sfr cfC/ocas.s.Jaua (Fim)
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Bg6n d' ,:,'gi,*gl,:gêl «, :0.*.

Objeto cZ
!)efinido : 81
Usado : 9.
Objeto c-Z

Definido : 10;
Usado : !2.
Objeto c2
Definido : ll;
Usado : !3.

3

4

5

QlçK Mooi&x SN
mtodo Moeu

«

«v I'ly(»leãoa

Figura 5.20: DFO do Programa $tráctCZockSl-s.Jaua

Além destas de6nições e usos, é preciso também conhecer o fluxo de controle dos
objetos. Com base nestas duas informações podemos criar o DFO (Figura 5.20) para
este programa. A medida que o diagrama é criado, também, é possível identificarmos

os pares du que precisam ser exercitados:



118 CAPÍTULOS. ANALISE DE PROGRAMAS JA:VA SEM DEADLOCK

. m:(7, 8),(7, 10),(7, 11),(7, 28),(7, 29),(7, 52),(7, 52a),(29, 52),(52, 28),
(52, 29), (29, 52a), (52a, 28), (52a, 89);

. «,.ãtli,f: (66, 79), (66, 80), (66, 81), (66, 82), (66, 83), (66, 104), (83, 104),
(104, 79),(104, 80),(104, 81),(104, 83),(104, 82);

. cl: (8, 9);

. cJ: (lO, 12);

. .2: (11, 13).

Tanto a técnica de fatiamento quanto a de abstrações de dados não foram utilizadas

pela Bandeja ao realizar a verificação da propriedade. Ao aplicar o fatiamento de pro-
gramas, instruções relevantes para o critério foram removidos. Além disso, a técnica de

abstração de dados também não íoi utilizada, pois não há uma abstração adequada im-
plementada na ferramenta que possa ser aplicada a este programa. O fato de nenhuma
destas técnicas serem aplicadas a este programa, tornou a análise muito trabalhosa, pois

80875 estados foram encontrado, ou sda, isto significa que este programa traduzido para
PR0.441E.L,4 ficou muito extenso.

Mesmo com tal dificuldade, o mapeamento dos estados em F'.ROÀ/Él-L.4 para as
instruções do código Java íoi realizada. Ao comparar os estados percorridos e as in-
struções, podemos concluir que todas as definições e usos foram exercitadas. Mas devido
ao desconhecimento de quais caminhos que foram percorridos para que estes dados fos-

sem exercitados, 6zemos uma estimativa do número mínimo de pares du que devem ser
exercitados:

©

e

©

+

8

m:(7, 8),(7, 10),(7, 11) e no mínimo mais 3 pares;
watt/{sf: no mínimo 6 paresl
cl: (8, 9);
c-7: (10, 12);
c2: (11, 13).

Comparando os pares de objetos sincronizados e não sincronizados, podemos perce-
ber que todos os não sincronizados foram exercitados, o que corresponde a 21,43% como

pode ser visto na Tabela 5.10. Se observarmos a coluna CT desta Tabela, também pode-
mos perceber que 32,24% dos pares sincronizados foram exercitados. Mas é relevante

lembrar que este dado é uma estimativa mínima e, no entanto, esta porcentagem pode
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Tabela 5.10: Cobertura do Programa StricfCZockSl-s..fava

'Números de pães du de cada objeto

bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
úPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentual de cobertura de pares du do objeto em relação ao total pares dti
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

ser maior. Outro íator que pode ser analisado neste programa, é a não possibilidade de
conhecemento de nenhum par dos objetos sincronizados.

Para a análise geral deste programa, notamos que dos 28 pares du identiâcados
no mínimo 15 foram exercitados. Percentualmente, isto corresponde a uma cobertura

de 53,57%. Se compararmos com a média de 50%, podemos dizer que a cobertura é
razoável.

5.2 Clonclusão

No Capítulo anterior, concluímos que a verificação formal feita sobre programas que
violam a propriedade de dead/ock é de grande ajuda para o auxílio da atividade de teste.

Segundo u análises feitas neste Capítulo, também podemos concluir que a l?arderá
auxilia o teste de programa Java quando a propriedade de deadZock não é violada,
embora os resultados obtidos sejam valores estimados.

O problema destes resultados serem uma estimativa mínima está vinculado ao tra-
balho manual no mapeamento entre os estados em PROA/E1,.4 e código Java. Como foi

dito nas Seções anteriores, quando a .Bandeja verifica uma propriedade sobre um prc-
grama e esta veriâcação resulta em sucesso, o verificador de modelo Spin fornece apenas

  Objetos Métodos Cóbettura dos pares U háecanismo de
bloqueiaNP' % TO' NPEC % co' %CTO %CT;

  
isEmpty(8)

JirstElemcnt(s)
wmavcElement.'ltrs;

geÊZock(e)

12   6 30% 21.43%

32.14%

Monitores
Aninhados

get7'ime(s)
tí.k(s )

wakeme   35,71%     IU,'r17b

  :     ia,71%
3,57%
3.57%
3.57%   100%

loo%
100%
100%

IQ,71%
3,37%
3,57%
3,57%

21,43%

        i     5       . :  
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os estados que não foram percorridos. Através da análise dos estados não percorridos,
é possível saber quais estados foram percorridos, mas não é possível identificar quais
caminhos foram percorridos. Através do mapeamento dos estados em P.ROM.E.L.A para
Java, também podemos saber quais instruções em lava foram executam.

Com o objetivo de auxiliar a análise dos programas, foram identificados algumas
possíveis seqüencias de caminhos que executam todas as instruções em Java (veja na
Seção anterior). Através da análise destes possíveis seqüencias e do mapeamento para
lava, é possível descobrir algumas partes dos caminhos que serão executadas, por ex-
emplo quando um objeto entra em estado de espera, ele só será despertado quando
executar uma instrução nofilf# ou notilfWa/l. Entretanto, para os outros caminhos, é
difícil identificarmos quem são, pois todos os programas são concorrentes. Devido a
esta incerteza de quais seqüências foram percorridas, a análise do critério de teste íoi
feita com uma estimativa mínima de cobertura.

Um outro fato que é relevante ressaltar está relacionado com as técnicas de re-
dução de código. Se observarmos, para nenhum programa conseguimos aplicar as duas
técnicas simultaneamente. Isto está relacionado com o fator de preservação das car-
acterísticas originais de cada programa e principalmente em manter as instruções que
são relevantes para o critério de teste analisado. Isto não significa que as técnicas de
redução não possam ser aplicadas simultaneamente, estamos apenas ressaltando que
para os programas escolhidos isto não ocorreu.

todos os pares du
dentiâcados l exercit

28 13
24 }2
20 14
22 20
16 8

16 10
13
11 8

78

!528

Percentagem de
cobertura

Dead.s.jauü
Ph {!33. $ .jaua
S7HRT-s.balia
Bounded.s.Jat;a
Pápeln reger. $ . jaua
NestedMonitor.s.jauü
,4/onitofDead-s.jaua
PCSimple-.s.jaua
i!/ainda.s.latia
StüctClockS.s.jüua

46

38.33%
70%

90,90

62,5%
76,92%

70:
87*5
53,5

Tabela 5.11: Análise dos Requisitos (Programas sem -DeadlocA)

A Tabela 5.11 mostra que 80% dos programas analisados, tiveram uma porcent-
agem mínima de cobertura acima de 50%. Enquanto, apenas 2 programas tiveram a
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porcentagem igual ou abaixo dos 50%. Mesmo fazendo uma estimativa mínima, pode-
mos concluir que a ferramenta Bandeja também tem uma importância signiâcativa
na análise de programas sem deadiock. Caso fosse possível descobrirmos os caminhos

percorridos durante esta verificação, os resultados seriam mais precisos e concisos.

No caso deste Capítulo, a análise foi feita sobre os mesmos programas sem o dead-
/ock. M.esmo alterando os programas para retirar o deadlocÉ, eles continuam sendo
simples e em pequena quantidade, mas são significativos para mostrar que o uso da

Ba7zdera ajuda a atividade de teste. Um dos problemas desta análise está nos casos de
teste que podem ser atendidos, devido à incerteza de quais caminhos foram percorridos
durante a veri6cação é difícil concluirmos com precisão quais as partes ou quais destes
casos de teste não precisam ser exercitados.

Além deste problema, também há os possíveis erros que podem acontecer no mo-

mento do mapeamento dos estados de PROMEZ.4 para Java e, conseqüentemente, isto
interfere na precisão da análise dos programas. Isto acontece devido ao processo manual
e à dificuldade de realizar tal tarefa. E considerado difícil porque um simples programa

com poucas linhas de código em Java pode tornar-se 100 vezes maior quando traduzido
para F'RO.A/EL.4, devido à explosão de estados.

Observando os programas analisados, percebemos claramentente esta dificuldade.
Por exemplo, os programas Pipo/nteger.s.jat;a e SfricfaZockSl-s.Jat;a são maiores e con-
siderados mais complexos comparados aos outros programas escolhidos e, conseqüente-

mente, o código gerado em PRO.A/ÉIZ..4 para estes programas são extensos. O programa
SfMctOJoc#S.s..7at;a com 233 linhas de códigos passou a ter aproximadamente 80875 esta-

dos quando convertidos para PRO.AcfEZ,4. Com isso, podemos concluir que dependendo

do tamanho do programa Java, a análise do código traduzido para PROMEL.Á pode
ser inviável mesmo quando aplicadas as técnicas de redução de modelo.
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Capítulo 6

Exemplo: a Atividade de Teste
versus Verificação Formal

Nos Capítulos 4 e 5, foi mostrado, separadamente, como a ferramenta .Bandeja pode
auxiliar a atividade de teste para cada programa. É relevante lembrar que, na realidade,
as análises de cada programa devem ser feitas juntas e de forma complementar uma da

outra. A idéia deste Capítulo é mostrar como deve ser o teste de um programa com o
auxílio de uma ferramenta de veri6cação formal. É relevante lembrar que neste caso os

nomes dos programas com e sem deadZocÊ serão mantidos os originais (mesmo adorados

no Capítulo 4). Isto foi adotado para facilitar o entendimento deste exemplo.

6.1 Teste e Verificação com .Z)eadZock

Para exemp]iíicar ta] estudo, foi escolhido o programa ]VesfedÀ/onítor..Fada (Figura 6.1).
E relevante ressaltar que a maioria das informações descritas aqui já estão nos Capí-
tulos 4 e 5. Este programa implemente dois bti.8ers ao mesmo tempo. A diferença
entre os dois é que um é inicializado como vazio e outro como cheio.

Inicialmente, vamos identificar as definições e os usos de cada objeto

1. 0bjeto óu.f

Definido :57: 73, 86;
Usado : 58. 60. 73, 86

123
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l.ntarla6e Buffet (.

public Tola ptit (Ob5ect o)
tbrav lnterruptedExceptíon

public Object. gee t }
tb av InterruptedExceptíon

}

//poe o objeta no bu ffer S2
53
54

S6
5?

S9
60
61
62
63
64

66
67

69
70
?1

72
73

7S
76
7?
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

/++'''+++t PrjC-iPa.l ''''++++++++'-/
publle clasz NestedHoni,tor {.

6tatlo J,at SIZB = 5; /' palameC.ra +/
statl.B Buffet buf;//ret.írà um objeto do. buffe!'

8
9

12
!3

14
5

16
1.7
8

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

l
2

33
34
35

6
37
33
39

41
42
43
44
45
46
47
48
49

cla#s Seanphore. {
prlvate J.nB valuei
publJ.c Senaphore {i.at inibi.ai} {

va].ue = í.Bi.'uiãl
}

p\ib[[c tat]c vaia lmin(Stríng [] aras) {
buf = ü8sr SemaBuffer {slzE} ;

Producer p = nav Producer(bufa ;

p. s kart ( ) ;.
Consumar c =. n«Br Consulmltbuf);
c.starto;-

)

syacbronlz©4 publle Tola upo {
.vague

noc i fyA].! [ ) ;
}

,/++++++ t +++++'+'d''PROD[JCER++'''
claBS Producer expanda Thread

Buffet bufa
Producer(Buffe! b) {buf = bí}

'/

ynchranlxed public volt downÍ} tbrav Int;erruptedDcceptí.oa {
9ülla (value==0) (watt { ) ; }

.vague.
}

public volt run( } {

llblla(troa)
buf.put:tnull);

} catch {lnterluptedExceptíon e} {}
)/'«p+lre pjp p ip +SE31aB[B-]FIER++

cl+ss SeimBuffer i }lneat Buffet {.
prot+ct6d lat dize;
Seimphore fulo; //ronca o nuinlero de itens
Se=nphore eapty; //conta. o numero de espaço

'/

/+'r+++ + +d'+8'+++'CONSCI)MR'p+-
clasa Consumo! a=t8a4s Tbread {

Buffet bufa
ConstnBtet(Buffet b} {buí = bí }

SeimBuffer ( lat. dize)

tais . si ze

a8v Seauphore ( C ) ;
eagty= aes' Seiülaphote {size)

{

publle 'vota runÍ}

lpb3. 1 a { trufa }

buf.gatil.;
} eateb(Iate.rupcedException e ) {}

}

//bLtb].íc voíd put {Ob.ject oJ
synebronlx d public 'volt put(object

tb=alra lnterruptedException {

mBty . dava {} ;
fulo . up {} ;

// pub.Zic Object. get (.}
yncbroalzed. public Object get: (}

tbrows laterruptedException(
fulo.downo;

=etu=a {aull} ;

}

eaDty

Figura 6.1: Programa N'esfedMon for.Jaua

2 Objeto /uJ/
Definido : 33, 40,
Usado : 40, 45.

45;

3 Objeto emptZ/
Definido : 34, 39,
Usado : 39, 46.

46;

4 Objeto p
Definido : 58i
Usado : 59.

5 Objeto c
Definido : 60:
Usado : 61.

Com base nestes dados e no fluxo de controle dos objetos, é criado o DFO (Figura

6.2) e com isto também são identificados os pares du

. ó«/:(s7: 58),(s7, 60):(s7, 73),(s7, 86),(7s, 86), l8õ, 73);
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XI { $y: ;-qfb<Ü)

Figura 6.2: DFO do Programa .VesledÀ/onitor..fada

. /u11:(33, 40),(33, 45),(40, 45),(45, 40l;

' 'mptZ/:(34, 39),(34, 46),(39, 46),(46, 39);

. p: (s8, 59 l;

. c: (60, 61).

Após identificar os pares du, podemos criar os casos de teste que exercitam pelo
menos uma vez todos os requisitos identificados:

e Caso 1: 57, 33, 34, 58, 59, 60, 60, 73, 39, 40, 86, 45, 46i

e Caso 2: 57, 33, 34, 58, 59, 60, 61, 86, 45, 46, 73, 39, 40

Numa atividade de teste convencional, após identificar estes casos de teste, seria
necessário a geração de dados de teste para exercitar estes casos. ellas antes de gerar
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estes dados, vamos fazer a veriâcação de ausência de dead/ock utilizando a ferramenta

.Bandeja. Com isto, analisa=remos o que já foi testado e o que ainda precisa ser testado.

Ao veri6car a propriedade, a Bandeja revelou que este programa em algum momento
entra em deadZoc#. Além disso, a .mandem gerou dois contra-exemplos distintos: o de
menor caminho e o aleatório, os quais são descritos a seguir:

NestedHoaitor
$7 w«wnwnw»M

l 4<«n«n uuu

58 n+n«+»«nu
l <»«»u»uw=w»-
59
60 n»nnuun«»m

l <n n»n+--=u

6]. »un»w»ww»«

Contra-exemplo de menor caniliho
Producer Coasuner SelaaBuffe='

--- } ------------- ! -----------> 33

34 <.

Senaphore

--> 11
---- }
--

.--- }

---> 20+

--- l

----- ! -
---> 68

----- 1 ------------> 81
l ------------- l
} ------------> 86
1 1 -----------> 45

73+ <----------- t ------------ l ---

NestedXoaitor
57' ----------

l -u-wuu»u»
58 n»nM» enn»

l <nn n-n--=-

59

Contra-exemplo Aleatório
Producer Consumez' SemaBuffer

----> 33

1 --
34 <
F --
l ---

--> 39

l ---

40
Ê --.
[ ---

----> 39
t --.

Senaphore

--> !!

---- l
---> 11
--- }

--> 20
--- 21

--> !5

-- !6

--> 20

21.

--> Í5

!6

--> 20

>

73
E --

73 <
} --.

73 <
1 --

40

39



6.] TESTE E VERIFICAÇÃO COM DEADLOCK 127

1 <
60

61

73 <
l --.

73 <.
l ---

É ---
Ê ---
l ---
l --.

- ! --
- E --

t --
t --

-- l -.
.> 81
-- t
> 86+

1 <-
40
1 --

- t --
> 39

40

-- l -
-> 39

i -
- l -

21

16

-> 20
21

-> 15
!6

> 20+

Com base na análise de cada contra-exemplo, percebemos que os seguintes pares du
foram exercitados:

. Menor C'amànAo:(57, 58),(57, 60),(57, 86),(33, 45),(60, 61);

. ..4Ze.tó«í.:(57, 58),(57, 60),(57, 73),(33, 401,(34, 39),(58, 59)

Ao analisar os caminhos dos contra-exemplos gerados, percebemos que alguns requi-
sitos exercitados no contra-exemplo de menor caminho não foram exercitados no contra-
exemplo aleatório e vice-versa. Com isto, podemos aÊrmar que estes contra-exemplos
são complementares para sabermos quais e quantos pares du foram exercitados do
critério de teste:

. b«.f:(s7, s8),(sr, 60),(sr, 73),(s7, 86l;

. ./«Z/: (33, 40), (33, 45);

. e«.pfg/: (34, 39);

. p: (õ8, 59 l;

. c: (60, 61).

Com relação à informação anterior, podemos dizer que nenhum dos dois casos de
teste gerados foi totalmente exercitado, mas podemos afirmar que uma boa parte de
cada caso foi exercitada. Logo abaixo é descrito o que foi exercitado dos casos de teste:
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8 Caso 1: 57, 33, 34, 58, 59, 60, 61, 73, 39, 40;

e Caso 2: 57, 33, 34, 58, 59, 60, 61, 86, 45

É relevante lembrar que a análise feita até o momento íoi sobre o programa quando
este entra em dead/ock. Ao descobrir que o programa entra em deadiocÊ, o próximo
passo é eliminar o deadlacA deste programa e repetir a atividade de teste com o auxílio
da -Bandeja para o programa modiâcado.

6.2 Teste e Verificação sem .DeadZock

Para retirar o deadlock deste programa, foram eliminados monitores aninhados. Veja
nas linhas 37 e 43 da Classe Serra.Bti#er da Figura 6.1, os métodos puf e gef deixariam
de ser sincronizados e com isto elimina-se os monitores aninhados. Isto acontece porque
estes métodos invocam objetos que também chamam médodos sincronizados. A Figura
6.3 nos mostra como 6ca o programa ao eliminar a sincronização destes métodos.

Com a retirada do deadZock, repete-se a atividade de teste. Tal tarefa íaz se
necessária porque, ao retirar o deadlocÊ, podem aparecer pares du que não são ex-
ercitados quando o programa tinha a propriedade violada, pois o código foi modiâcado.
Ao retirar o deadZock, devemos ter o cuidado de manter as características do programa

mantendo os mesmos pares du tanto quanto possível. O próximo passo é identificar
novamente as definições e os usos de cada objeto:

l

2

3

4

5

Objeto bu/
Definido :57, 73, 86;
Usado : 58, 60, 73, 86
Objeto .fu/l
Definido : 33, 40, 451
Usado : 40, 45.
Objeto empty
Definido : 34, 39, 46;
Usado : 39, 46.
Objeto p
Definido : 58i
Usado : 59.

Objeto c
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l
2
3
4
S
6
7
8

9
10

12
13
14
IS
16
17

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4S
46
47
48
49

in e tece Bufeer .(
p\ibli.c vala puteObj ect o}

tb ovB InterruptedbKeption
publ.l.e Object gec{)

tbrwe ilnterrupcedExceptioa
}

//poe o ob.ieeo no .buf.fer

51
52
53

ss
56
57
58
S9
60
61
62
63
64

66
6?
68
69

72
73
?4

76

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

/++++++,+'-++ .Pr.Íe.ÍPa.2 ''''+++++++&+/
public cl4kaa :Nes tedHonit,or.s .{

aCa.tlc lat SINE = 5; ./+ parâmetro +/at tle Buffet buf;//ret.ira !aai objeco do buffet

cl a Semaphore {
prlvaea J.nt vague;
public Satlapbore .(Int .iai,tias) {

vague = .ini.tias,;
}

pub[[e sta.t]c vota, auintString t] aras) {buf ; a«v SenaBufferl$1ZE);
Producer p B new Producer(buf);
p.statt{);
Consumar .c = aeqr .Consuner(bufa;
c . st;art { ) ;

]

syacb8'0alxed publi.e voJ.d upo {
va].ue;

notifyAl11);
)

)

/'d''b'l+ R ++ +++'F+PROD(JCEIR+
cla.s8 Producer extünda Thread .{

Buffet buf;
ProducerÍBuffer b) {buf = b;)sy cb oalzad pub3.3.c vela down{) tbxav InterruptedException {

vblle {value==0 ) {wait { } ; )
.vague;

}

p\ibllc vç>td run ( ) {

buf-'puttnuli);
} eateb {lnterruptedExcepti.on e) {)

)
/'+ri'lp ip lr H'++SEIKÀBt/F:FqBlt t
cla.as SanaBuffer l ol aatB Buffet {

p otectad Int dize;
Saüiaphore fulo; //conta o .numero de .itens
Semaphore emptyi .//conta 0 .numero de espace

/

}

/ t + + + & +('oJVSC (Bj? »
cla B Consumar axt ad Thread .(

Buffet buf;
const3mertBuffer b) {buf .= b;}SemaBuefer(i.at .dize)

tblB.dize = síze;
fulo B8v SemaphoreeC)

{

publl.c vota runs)
vblleÍt='ue)

buf . get { ) ;
} e+tcb(lnterruptedException e ) {}

(

/./pu.b].ie vo.íd .pue robject
public vota putlObject o)

tbravB InterruptedBxcepcion {
empty-down{);
{ul ]. .UP { } ;

')

}

anpty= aav Sanaphore {si.ze} ;

}

// .pu.b.l.íc oõject get {}
public Oõj ect get ( )

tbrav later=uptedBxception{
fu3 } . down { } .;

empty-up { ) ;
Z'+turn {nulll;

Figura 6.3: Programa NesfedJVan tor.jat;a

Definido : 60;
tIJsado : 61.

Ao analisar o fluxo de controle do programa da Figura 6.3 e as de6nições e usos
de cada objeto, é criado o DFO (Figura 6.4) Comparando o DFO do programa com
dead/ock (Figura 6.2) com o DFO quando não há o deadZock, percebemos que eles são

iguais. Conseqüentemente, os pares du identificados também são os mesmos

. b«/:(57, 58),(57, 60),(57, 73),(57, 86),(73, 86),(86, 73);
/uZZ:(33, 40),(33, 45),(40, 45),(45, 40);
'mPt3/:(34, 39),(34, 46),(39, 46),(46, 39);

e p
e c:

(58, 59 );
(60. 61)
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lcl X u sxi

SX6

eepty =aew SeBlpbadsü}

Rla

Figura 6.4: DFO do Programa Nesled4/onifor..lata

Como os pares são os mesmos, os casos de teste que precisam ser exercitados para
este programa também são os mesmos:

8 Caso 1: 57, 33, 34, 58, 59, 60, 60, 73, 39, 40, 86, 45, 461

B Caso 2: 57, 33, 34, 58, 59, 60, 61, 86, 45, 46, 73, 39, 40

Após estas identificações, usamos a .Bandeja para verificar a propriedade de dead-
Zock. Ao verificar a propriedade, a ferramenta não nos mostra um contra-exemplo e
sim que a propriedade foi verificada com sucesso para o programa em questão. Com
base nesta resposta, podemos dizer que este programa nunca entra em dead/ock.

No caso da não violação da propriedade, a análise deve ser feita sobre os estados da

linguagem PROMEZ.4 percorridos pelo Spin. Este verificador de modelos nos mostra

os estados que não foram percorridos e com isto é possível saber quais estados foram
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percorridos, Contudo, não é possível saber em qual seqüência os estados foram per-
corridos. E possível saber também quantos estados foram percorridos uma única vez e
quantos foram percorridos mais de uma vez.

Como foi dito no Capítulo 5, a análise para este caso é manual e trabalhosa, pois é
feita sobre a nossa comparação entre o código em PROMEL.4 e o programa Java. Com
o intuito de diminuir a explosão de estados e minimizar o trabalho manual, a técnica
de abstração de dados foi utilizada com sucesso, a melhor abstração aplicada para este

caso foi a ranger74 (Veja na Seção 3.4.2). Por outro lado, a técnica de fatiamento
não foi utilizada pelo fato de remover instruções do programa que são relevantes para
análise do critério de teste. Mesmo utilizando a abstração de dados, para este caso, o
número de estados percorridos manteve-se constante de 147.

Devido à falta de informação sobre quais seqüências de estados foram percorridos,
a análise foi feita sobre uma estimativa do número mínimo de requisitos que deveriam
ser exercitados para que os estados percorridos fossem exercitados pelo menos uma vez.
Através do exemplo do objeto /uZ/, é possível identificam:mos todas as de6nições e usos

exercitados deste objeto, mas não conhecemos qual ou quais sequências de caminhos
foram percorridas. Com isso, podem existir as seguintes possibilidades de caminhos e,
conseqüentemente, os possível pares du:

. 33, 40, 45 - (33, 40), (40, 45)

. 33, 45, 40 - (33, 45), (45, 40)

Com isto podemos aârmar que no mínimo 2 pares deste objeto foram exercitados pelo
menos uma vez. Para os outros objetos temos:

e bu/: (57, 58), (57, 60) e no mínimo mais 2 pares;
e /uZZ: no mínimo 2 pares;
e emp(g/: no mínimo 2 pares;
. P: (58, 59 );
. .: (60, 61).

Podemos dizer que nenhum dos dois casos de teste gerados foi totalmente exercitado,
mas podemos perceber que parte dos caminhos em comum entre os dois casos foram

exercitados. Veja a seguir:
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e Caso 1: 57, 33, 34, 58, 59, 60, 61

e Caso 2: 57, 33, 34, 58, 59, 60, 61

6.3 Análise Complementar

Tabela 6.1: Cobertura do Programa .Vesfed-7Wonãfor..jaua

'Números de pares du de cada objeto
bPercentagem de pares du do objeto em relação ao total de pares du
'Número de pares exercitados de cada objeto
ÚPercentual de cobertura de pares du do objeto em relação aos pares deste objeto
'Percentua! de cobertura de pares du do objeto em relação ao total de pares du
/Percentual de cobertura dos pares du em relação ao total de pares

A Tabela 6.1 nos mostra os resultados obtidos através das análises do programa
com e sem deadZocA. Primeiramente comentámos a parte da tabela em que o programa
entra em deadZocÊ. Para este caso, percebemos que dos 16 pares da identificados 9
foram exercitados. Isto significa que em termos percentuais 56,25% destes pares foram
exercitados.

Também podemos notar que a maioria dos pares du são sincronizados. Devido a

presença de TÀread e principalmente de monitores aninhados, a proporção de pares
sincronizados exercitados é menor do que os pares não sincronizados. Observando a

Tabela 6.1, temos que 31,25% dos pares du sincronizados foram exercitados, o que está

  Objetos Métodos
Cob   os pares d   íeadlack biecanismo de

bloqueioNP % TO' NPB %u co' %CTO %CT/
com deadlaé

  .1,
pu&(s)
g.t(s)

4 25% 2 50% i7,S%

31.23%

C)corre na est. whÍle.
quando monitor mais

interno é !iber&do
e o monitor mais

externo não é liberada

 
up ($)

down(s)         L2,5%

UP (s)

dama(s)   25% l 6.25% 6.25%

  ';'     !2,5%
6,25%
6,25%   100%

100%
100%

12,5%
6.25%
6,25% 2$%

        5           Ü ,25    Bm ea( 

   UP (s)

dawn(s)
4 25% 2 50% 12.5%

25%

   
UP (s)

downÍs)         !2,3%

  ';'   6 37,5% 4 66.67% 25%

37,Õ%    6,25%
6,25%   íoõ%

!oo%
6.25%
6,25%

        5     0       2.5  



6. 3. ANALISE COMPLEMENTAR 133

um pouco abaixo da metade, pois a percentagem de pares sincronizados identificados
é de 75%. Entretendo, 25% dos pares não sincronizados foram exercitados, o que
corresponde à porcentagem de todos os pares não sincronizados.

Por outro lado, percebemos que no mínimo 62,5% dos pares du para o programa
sem dead/ock foram exercitados. Uma das di6culdades desta análise é a precisão, pois
como foi discutido anteriormente, trabalhamos com uma estimativa mínima. Devido

à eliminação de monitores aninhados, podemos perceber que a quantidade de pares
sincronizadas diminuiu e, conseqüentemente, a proporção de pares sincronizados e não
sincronizados que deveriam ser exercitados ficou na faixa de 50% para cada um. Com-

parando os pares sincronizados e não sincronizados que foram exercitados, percebemos
que a quantidade de pares exercitados estão próximos.

Ao analisar este programa de uma forma geral, percebemos que a análise do pro-
grama com deadlock é complementar à análise do programa sem deadiock. Para a
análise do programa com deadZocÊ temos certeza do que realmente foi exercitado e isto
é relevante para a conclusão da atividade de teste. Devido à imprecisão da informação
na análise de programas sem deadZock, podemos dizer que para este programa o nível
de cobertura é no mínimo de 62,5%, mas tal cobertura pode ser ainda maior.

Portanto, através deste exemplo, concluímos que a verificação formal de propriedades
auxilia a atividade de teste. E possível percebermos isto através da quantidade de req-
uisitos que foram exercitados e da diminuição significativa dos casos de teste que ainda
precisam ser exercitados.
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Capítulo 7

Conclusão

Neste trabalho apresentamos a idéia de como uma ferramenta de veri6cação formal pode

auxiliar a atividade de teste de programas concorrentes Java. Com base nos critérios
de teste baseados no fluxo de objetos para programas orientados a objetos, o critério
de todos os pares definição-uso de Chefe e Kao íoi adorado para definir e selecionar os
requisitos de suficiência a serem atingidos para a realização e finalização da atividade
de teste. Além disso, a ferramenta de veri6cação formal, Bandeja, íoi escolhida para
auxiliar quais requisitos do critério são exercitados quando a propriedade ausência de
dead/ock é veri6cada.

O critério de todos os pares du foi escolhido entre os principais critérios para prc-

gramas orientados a objetos: critérios baseados no fluxo de objeto e critérios baseados
no estado de objeto . Esse critério tem apresentado bons resultados na revelação de
falhas nos sistemas 00.

A íim de analisar o nível de cobertura do critério adorado, estudamos algumas ferra-

mentas de verificação formal de modelos para programas Java (J0.4T, Jaua PafhF 7zder

-Z rJPP-ZJ, Jaua PafàFinder 2 rJP/'eJ e Z?andara). O estudo foi realizado com o intuito
de encontrar uma ferramenta que oferecesse os melhores recursos para auxiliar a ativi-

dade de teste, tais como técnicas de redução do modelo e geração de contra-exemplos
remetidos no código Java. A ferramenta escolhida foi a Ba7zdera.
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7.1 Resultados Obtidos

Inicialmente analisamos 10 programas com deadlocÊ. Com o intuito de melhorar o
entendimento do presente trabalho, os 10 programas analisados foram renomeados ao

eliminarmos o problema de dead/ock. Como nesta Seção estão apresentados os resulta-
dos gerais desses programas (com e sem deadiock), os nomes originais dos programas
serão mantidos.

Como vimos nos Capítulos anteriores, para fazer a análise é necessário identificar
os requisitos a serem testados. Para realizar tal tarefa, é preciso conhecer todas as

definições e usos de cada objeto e construir o diagrama de fluxo do objeto de cada
programa. Toda esta tarefa é feita manualmente e, à medida que estes requisitos são
identi6cados, alguns erros e/ou inconsistências podem aparecer, como por exemplo
esquecer de retratar um par du ou retratar um par que não existe e com o intuito de
resolver este tipo de problema as identificações eram receitas.

Inicialmente, a análise foi feita sobre um conjunto de programas concorrentes Java
que violam a propriedade de deadioc#. Para estes programas foram identificados os
requisitos as serem testados e, consequentemente, através dos contra-exemplos gera-
dos quando a propriedade é violada, foi analisado o níve! de cobertura dos requisitos.
Para este conjunto de programas, o nível de cobertura foi satisfatório; a maioria dos
programas teve um valor acima de 50% (Tabela 7.1).

Geralmente, para os programas que implementam monitores aninhados, não tiveram
um nível de cobertura tão bom quanto os programas que implementam apenas semá-
foros. No caso deste trabalho, não íoi realizado um estudo criterioso, com provas
matemáticas, da relação entre estes mecanismos de bloqueios e o critério de teste adi-
tado. Esta conclusão foi feita sobre os resultados obtidos da análise destes programas.

Além disso, a análise foi feita sobre o mesmo conjunto de programas concorrentes
eliminando-se o dead/ocÊ de cada um. Para estes programas, também foram identi-

6cados os requisitos que precisam ser testados para o critério adotado e analisado o

nível de cobertura destes requisitos. Como no caso quando a propriedade é satisfeita a
.Bandeja não gera um contra-exemplo, a cobertura do critério foi feita sobre os estados
percorridos em r'ROMEZ,,4 quando a verificação é realizada. A análise é feita sobre o
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mapeamento destes estados para cada instrução do programa Java

Como não é possível saber quais caminhos foram percorridos e sim apenas quais
instruções foram exercitadas, é feita uma estimativa mínima de cobertura do critério.
Para este conjunto de programas sem deadlock, a porcentagem de cobertura mínima
também demonstrou ser satisfatória, a maioria superior a 50% (Tabela 7.1).

Além da diâculdade em sabermos quais seqüências de caminhos foram percorridos,
há também a questão do extenso código gerado em PROVEI.L.4. Mesmo aplicando as

técnicas de redução de modelo, ao compararmos estes simples programas, o trabalho
manual de mapear os estados de r'NOME.L.4 para Java torna-se dispendioso à medida
que os programas Java aumentam de tamanho e de complexidade.

Outro fato que também deve ser ressalvado é a probabilidade de erros ao mapear
e analisar estados. Como é um trabalho manual, percebemos algumas inconsistências

após o mapeamento e a forma de resolver isto era refazer o mapeamento. Além de
ser um trabalho dispendioso, estas diâculdades nos levaram a concluir que dependendo
da extensão do programa Java, a análise deste programa quando a propriedade não é
violada pode serinviável.

Mesmo com a presença de tais dificuldades, a análise geral íoi realizada sobre este
conjunto de programas comparando os dados obtidos nas duas análises em separado.
Ao realizar esta junção, podemos perceber que o nível de cobertura da maioria dos
programas teve um acréscimo signiâcativo, com isto podemos dizer que uma análise é
complementar à outra. E relevante lembrar que este acréscimo pode vir a ser maior,

pois a análise feita nos programas sem dead/ock é uma estimativa mínima.

Inicialmente, a análise geral foi feita sobre os programas com deadlock e logo em
seguida os mesmos programas sem o dead/ock. Percebemos (Tabela 7.1) que a média

de cobertura dos pares du foi de 14,2, com um desvio padrão de 4,66. Através destas
informações, podemos dizer que pma qualquer conjunto de dados, aproximadamente

68% deles estão no intervalo de l9,S4 a 18,861. Este intervalo significa a distância de 2
desvio padrão da média, i.e. 1 -- 2s e = -F 2s, onde = e s é a média e o desvio padrão,

repectvamente j31).Com isto, podemos concluir que a maioria dos pares exercitados
encontram se dentro deste intevalo que corresponde a aproximadamente 68%.
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Tabela 7.1: Análise dos Requisitos (Programas com e sem Z)eadiock)
'Exercitados com deadlock
õExercitados sem deadlocÊ
'Exercitados em comum
ÚExercitados no total

Também podemos concluir que uma análise é complementar à outra. A Tabela 7.1

pode nos confirmar ta] afirmação. A porcentagem de cobertura para os programas
com deadlock foi de 65,59% enquanto para os programas sem deadlocÊ foi de 62,9%.
Juntando os pares analisados para os casos, percebemos que o percentual subiu para
76,34%. Isto é possível porque pares que não foram exercitados quando o programa
tinha dead/ocÊ foram exercitados quando a propriedade não foi violada e vice-versa.

A veracidade da informação anterior pode ser confirmada se observarmos a análise

feita nos programas AresfedMonifor.jaua e -PaSámple..fada. Para estes dois programas,
a quantidade de pares du exercitados no total é maior que a quantidade para cada
caso específico. Por isso, é possível afirmar que alguns pares que não foram exercitados

quando a propriedade foi violada, foram exercitados quando esta mesma propriedade
foi veri6cada e vice-versa,

Também podemos notar, através da Tabela 7.1, que os programas .&/ainPC'..jaua e
Pipo,ínteger..fada (linhas 8 e 5, respectivamente) tiveram todos os pares du exercitados
quando o programa tinha dead/ock.

Além disso, também notamos que apenas um programa teve a porcentagem de

Programas Quantidade de pares du Percentagem de
coberturalidentificados ECD' ESD' EC' ET'

Dead,jaua E 28 7 13 7 13 46,43%
Phil33.jaua 24 19 12 12 19 79,17%%
$THJ?T..fatia 20 11 14   !4 70%
Bonnded.jaua   !8 20 18 20 90,90%
Pápelntegef.jaua 16 16 8 8 i6 100%
NesteãMonàto .3aua 16 9 10 7 !2 75%
Mon torDeüd.jaua !3 6 10 6 10 76.92%
PGSimple.jaua 11 8 8 7 9 81,81%
MQànPC.]aDQ 8 8 7 7 8 !oo%
StrectCiochS.jaua 28 21 !5 !5 21 75%
Média   12,2 11,7   14,2  
Desvio Padrão   5,71 3,97   4,66  
Média Percentual   65,59% 62,9%  76,34% 76,34%
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cobertura inferior a 50%, enquanto os outros 9 tiveram a percentagem igual ou acima
de 70%. Com isto podemos concluir que em média 76,34% dos pares foram exercitados,
ressaltando que estas porcentagens podem ser maiores, pois a análise geral sobre os
programas também está vinculada à estimativa feita sobre os programas sem deadlocÊ .

Com isto, podemos afirmar que o uso da ferramenta .Bandeja é de grande ajuda
na análise de cobertura do critério de teste adorado. Além disso, também é possível
sabermos o que já foi testado, quando a Bandeja veri6cou a propriedade de deadZock,
e conseqüentemente, diminui a trabalho do tentador que precisa se preocupar em testar

apenas os requisitos que não foram exercitados.

7.2 Contribuições e 'rlrabalhos Futuros

A principal contribuição deste trabalho está na utilização de uma ferramenta de veri-
fação formal (l?arderá) aplicada a uma linguagem comum ao usuário (Java, neste caso),
para auxiliar o teste de programas desta linguagem. A maioria dos trabalhos estudados
envolviam vericadores de modelos que auxiliam o teste de especificação ou de requi-
sitos. Neste caso, é necessário que o sistema esteja especi6cado em uma linguagem
formal (linguagem não familiar ao usuário) específica de um veri6cador. Outros trabal-
hos, utilizam a verificação formal de programas implementados em C++ ou Java para
verificar propriedades e estudos sobre alternativas para facilitar e melhorar a verificação
de programas escritos em tais linguagens.

Imaginamos que verificação formal de sistemas como auxílio a atividade de teste
é uma área para muitas pesquisas, e que a l?arderá pode ser uma ferramenta valiosa
neste auxílio. Como trabalho futuro, está sendo desenvolvida uma ferramenta para a

geração automática dos diagramas de buxo de controle e de todos os pares du passíveis
de execução. Esta ferramenta está sendo desenvolvida para auxiliar a identiÊcação dos
requisitos dos critérios baseados em fluxo de objetos propostos por Chen e Kao. Com o
auxílio desta ferramenta, imaginamos que as inconsistências e os erros gerados devido

ao trabalho manual diminua significativamente.

Pretendemos também estudar como identificar as seqüências de caminhos que foram
percorridas antes que a ferramenta gere um contra-exemplo. Através deste estudo,
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podemos desenvolver uma ferramenta que trabalhe junto com a .Bandeja para identificar
automaticamente estes caminhos. Dessa forma, ao utilizarmos estas ferramentas para
auxiliar a cobertura de critérios de teste, deduzimos que a quantidade de requisitos
testados aumente e o trabalho do tesfador diminua.

Além disso, um estudo para identificar quais caminhos percorridos quando a pro-
priedade é satisfeita, também pode aumentar o número de requisitos testado e a precisão
de cobertura dos mesmos. Sobre este estudo poderemos desenvolver uma ferramenta

que automatize o mapeamento dos estados em P.RO.A4.EZ.A pala o código Java.

Um outro trabalho que podemos propor é realização de um estudo criterioso da re-

lação de cobertura dos pares du e a verificação da propriedade de deadlock para progra-
mas com características específicas, como programas que implementam os mecanismos
de bloqueio (semáforo e monitores). Se conseguirmos provar que existe uma relação do
critério e da propriedade analisado com algum mecanismo de bloqueio, isto nos auxil-

iaria significativamente na análise dos programas com tais características, pois nestes
casos os resultados seriam precisos e concisos.

Também podemos propor outras extensões

e realizar um estudo comparativo entre os critérios baseados em fluxo de objetos e os
critérios baseados em estado de objetos, ao utilizar a verificação de propriedades;

8 utilizar a verificação de programas lava para auxiliar a geração de casos e/ou
dados de teste. Neste estudo, é interessente ressaltar as vantagens e desvantagens
e a viabilidade de tal auxílio;

e estudar a verificação de outras propriedades e analisar uma relação entre elas e a
cobertum do critério de todos os pares du;

e estudar a possibilidade de empregarmos tal estudo para um novo conjunto de
programas Java com características não concorrentesl

e realizar um estudo sobre o uso da ferramenta -Bandeja para analisarmos outros
critérios de teste e realizarmos uma comparação entre a cobertura de cada uml

e desenvolver uma ferramenta que integre com a Z?andara e que tenha como obje-
tivo informar quais requisitos do critério de todos os pares du foram exercitados
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quando a verificação de uma propriedade for realizada
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Apêndice A

Programas com Z.)eadZock:
Diagramas e Contra-exemplos

A.l Programa PAãJ/33..fava

nu&v'nen b,onl.+n.zb .Im

» . r' X' aõ a = 'B. x'\x+ J

».%+B+ a. 4. a uy-nab.x'
nrb.&, X. n { l J. n.Cr n n }

n

l oe.-çro.

x- ta )\ cD=&.'+n+.«.

»,sab-2. Á. <+ ny,nlEit)Kn'+BbS. n ua. 'vo.f B'%++

l e ft= . C.n)Ce <
=' J. ÇJ IX C. - C.a)C

».\&b.&4. u 'v-o &. a. .c )aloÍ:C..l.ea.va
r a. ça ts c. . l on V

n.\xb,a. a. a 'vo&.«« .x'u.wH.á. 2. n

)

) {

rua. l r ( 8 e. r J.. nv

Figura A.l : Programa PÀi133..7aua
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Diagrama do fluxo do objeto construído

-"A n-Bh«)

S l Pt n«»v I'W {ft. n}

p] + --w phi tÍ2. rl

6}.

[::.3 -
[..3 ---

Figura A.2: DFO do Programa PÀÍi33.jaua

Contra-exemplo aleatório gerado pela .Bandeja

Contra-exetüplo Aleatório
Phi133 Philosopher Folk
57 +n++-m+ww= 1 nwnMMM----+->' 5

l <---------- 1 ------------- [
58 -=nH l »-= «nnMn==->, 5

l <---------- } ------------- l
59 ---------> 28 1

l <---------- 1 1
60 ---------> 28a l
1 29a l
1 <---------- 1 t
61 ---------> 45 1
} 33 -----------> 9
1 1 <------------ !4
1 34 -----------> 9
1 1 <------------ i4

1 38 -----------> 18
1 1 <------------ í9

39 -----------> 18
l <uuw-=+nnnuuw !9
45 i
33 -----------> 9
1 <-«= n ww»= 14
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62

1 <-
- 46

> 45a
33a
1 <-
38 -
1 <-
39 -
i <-
i --
1 <-
34a
1 <-
46a
38a
i <-
39a
i <-
45a
33a
1 <-
34a

46a
45
38a

39a

45a
33a
1 <.
34a

33

46a
38a

E --

39a
1 <-
45a
33a

Ê --

34a
1 <-
34

14

9

!8
!9
!8
19
9
14

9
14

18
19
!8
19

9

14
9
14

!8
19
18
Í9

9
14
9

!4

18
19
9

18
19

9
14
9

!4
9

9

.>

.>

->

,>

->

.>

>

'>

>

.>

>

.>

.>

'>

>

>

>

'>

>

,>

>
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Além disso, também temos o contra-exemplo de menor caminho

Contra-exemp].o de
Phi133 Pbilosopber
5 =--=-==-n- l -w=+++
l l/n+-m « »ww l n-m---
5 nn-w-wwnn- l n--+nn

l =-++-=»-=- 1 +-+M++
59 ---------> 28
1 29
l <---------- l
60 ---------> 28a
1 29a
l <---------- l
61 ---------> 45
} 33 -----
l l <-----
} 34 -----
l l <-----

E 38 -----
l } <-----
1 39 -----
l l <-----
1 45
E 33 -----
l <P-w-=-n+nnn l w=w-=-
62 ---------> 45a

33a ----
l <-=-+»-
34a ----
l <-»-+H-
34 =-n+n

menor caminho
Folk

-----> 5
------ }
-----> 5
------ }

-----> 9

!4
-----> 9

!4

-----> !8

19
-----> !8

Í9

-----> 9

14

--> 9

14

-----> 9

A.2 Programa P(IJ$imp/e..Jczua
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l
2
3

4

S

6

?

B
9

!2

psbl.la .ol.+8s Pcsiapl+(
pabtl.a SBetle vala uai,n(String{ J rg8) {

IKB :l\lD\ltltüçet € i
Buteet b B z+v Buffet {2}
Pradycür p u a+u Producar(n\nlntage:
Cor a\Bnt c n+qr COnalH»t {lilBaltieege:

se:
51
S2

5{
ss
s€

60

€3

6S:

67.

69
70

IS

84
8S

81
88

91

93

P ot et Ü int putPe:pr tea d l t geePtr
prof abas 1nt .ua edSlo

b)

rqbil.e 8UffeF {int b) (ize b;
puePtr = 0
gatPtr Qi
UaedSIQt 0

17

19

2G
21
22
23

!ia Praduç r xtea&s Tire d

Frlvate lat court.
Priva t+ Buffet .buf fi

pçlbll,o Praz c r(in Buftar b} pqbll.a ]l7eablnaiBad

SYSt+n.

-lÜ put { int x) {

p«bibe vç>i.4 run l
ter {l t i 0;

buffet.put
bufa t .put {-l}

b.

iy IPUtPtr} + .X;
SVKt«Bn.oyt.println( Baf!

putPtt {putPtr + 1) ta i,

} eateb {i tartupt dDcc ptl [

iJ.t' }

2S
26.
27
2e
29

31
32
33
34
3S

3?
3 8

l
42
43
4+
S

9

1l Con u nt xt a4a 'rlueAd{

prilrxt+ Bule r buef r;
rl xt l.nt co\m

pçiblla : c , n1 4

B&l.i+ {un edSlotz

Sya tan.

) eatab { Int el t x artKylg
Sys t+n . aut . peia
tl (x<0}

gotPtr {g tPt:
ltlttnedSlots u

l edS l,ot6 ++
ÇU--

\» eidSlot + ;

p bi.tc ColuxaxnrÍI .n\un. BKft&r b} (
cowlc n\nL+l; .//for cl1.3C +xtl'a

l g«tt ( ) {

publl.e 'void tuna){l BÍ recai,vad = &nv laticc>unt}
!ar (l t í=0: i.<co\u:le ; l++} {

FeCeiVedt i ) . buffet .gele { } ;
l.t tr+c+iv+dt l l } {

Systam.aut.printl a nur.xnnl qae la a ab r.
aEetera.

tupt edbccepC i'

i ) Incify(

)

Figura A.3: Programa PO$impZe.Jaua

Representação do DFO criado

( nu Mr'.' b)

Figura DFO Programa P(-;SÍmp/e.Jaua
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Descrição do contra-exemplo de menor caminho gerado pela Bandeja

PCSimple
3
4

l <-----

l <-----
6 ------.
l <-----

l <---«-

Contra-exemplo de Êaenor caminho
Buffet Producer Consumer

a
62
1---
l----
l----
Ê----
E---.
}---.
}----

80 <

> !8
19

1 -
23

1 -

24

23
24

23
24

> 34

- 35
>.

.> 39
a

.- 41
a
83+
66 <

>

a.
76 -
66 <
a
76 -
66 <
a
69+

'>

>

Também temos a representação do contra-exemplo aleatório

Pcs
3
4 -

5

6

7 -

imple
Contra-exemplo de Aleatório

Buffet Producer

--> 58

Conswner

a
62

> 18

19
!---- 34

35
E----
66 <
a
76
66
a
76
66
a

23
24

23
24

23

24
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<.

8 -

69

80

39
a

- 41

> 42

40
4Í

> 42

40
- 41

a
92

80
a
92

80
a
83+
69
66
a
76
66
a
76
66
a
69+

23
24

A.3 Programa PC'Maàn..fada
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l
2
3
4
S
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
2S

pu1)3,1a ama M lnec (

pub13.«B aBnBlc vo&d. maia(String
My.Pool poo]= n+v' }Q:.Pool. (}
Praz. pnaov' P=c>d.{poc>1)
Cona. cana'n Cona(pool,l)
p . star'C { } ;

C . 8 Ca='C t }

alada Cana oxt: anda Tbl'uad{
)qr..Poc>1 P ;
In& .Id;

)
)

'gs t } ) { 404t
42
43
44
45
46
47
48
49

52
53
54
ss
56
5?
58
60
61
62
63
64
65
66
67

72
73

76

81

83
84
ü5

:1 B l-bf.qual'd{
tat. s lat }

publlo }qr:...Qu

8CatUsnO
)

'd(

ayuabx'on.Ax+d. luB g+e { ). (

Bpb8.1n { scatus==O ) val e { }

8 ta cus e O

cnecb.(BxcoPtion o)(
Syatam.oue.prlntln ( -X=x'o né gee

X'+B.Blv'n. sloC

)

}

]

publIC Cona {)!)p.Pool pool, j.at. id} (
p=P00l;
.j. d = 1, d ;.

)

pxablla vela. rlÀnt){
BebllnterUa}(

SY's t OM . ouc - pri.nela { Id.
InB val=p.g»e(}i
Sya t OIR . ou C . F)rin tln { .id-

)
)

Figa dO D-ool-)
il)

Bynebxou3.za4 Tola. puLtá,neETY'(
loC=j.
:a C[.ia=].;

nc>ci- fy { } i

e+Beb. { E:xc apelam. o ) (

SY'icem.OUt.prlntln ( Xxx$ aé pue' }
)

)

2a
29
30
31
32
33
34
3S
36
37
38
39

l n P=od. exE+ude Thx'ead{
!6,.Pool P
public Pro<1 {iU.Pc>ol pool } (

1)='P.ool;.
}

pub-lAe vota.x'untl{
3pb]].+ t B=un } (

Sys Eom . ou t; . l>:

}
)

)

Ltln ( -B 80u

.e J4y:..Pc>c>1 (
l@.(3uard. gd.
publla My.pool€1{

gd=nasr My:...Guardl}
}

eyucb='onlx d laB ga ){
x«bBu=u gd. . ge t ( } ;

gd,put(i)
)

pl.d. pUC { Int; j. ) (

Figura A.5: Programa P(l;llt4aán.Jaua

Diagrama do fluxo do objeto criado

Figura A.6: DFO do Programa PaÀ/aán..jaua

Descrição do contra-exemplo aleatório gerado pela Z?andara
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MaiaPC
3 ----

l <---
4 ----
l <---
5 ----
l <---
6 ----

7

Contra-exemplo
Proa

A].eatório
Cona

F- i -w-n+

> 15

,- E

} --nW+

+n l nww--
=- 1 +«n--

=- } +M--n
-> 22

22 <---

=- i m+--=

liy.Guard
i ---
45 <-
46

i ---
62 <.
63
64

---- i
---- i --.

62 <.
---- i

---> 63
64
E ---

Hy
.->

.Pool
75

83

83

79

79

.> 30

> 36

i = w

36 <\-n »«» »«

l n+««=-=

36+ <-------

.>

>

,>

52

i ---- >

Além disso, retratamos o contra-exemplo de menor caminho

HaiaPC
3

4

5

6

7

Contra-exemplo
Proa

30

de
Cona

! --

i -

Caminho
Hy .Guard

Ê ----
45 <-
46

l ---

My
.->

.Pool.
75

79

<

>

<-----
.---- l

--- l

<

.>

>

>

36+
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A.4 Programa -NestedMonãfor..fava

l2
3
4
5
6
7
8
9

11
13
1415
16
17'18
20
2122
2z
24
2526
27
28
2930
31
32
3334
3S
363?
3B
39
4Q41
42
43
4445
46
47'
48

Dub3.3.a a]aLnn ]go Eed 4onlCor{
»'\ab.l.A..a aBü.aKB.&.o -voá.d :rlaXrx ( sc.Tina [}

Pn=i.=' P =. =xn'w' p'nj..r'{ ) ;

Bgx'apper w - xxn'ür Vfrap'por (p);
U'llrand.l CI n. n+-w T)l='oa.ÜI (w') ;.
T'll='oa<32 c2 - D,uw Tllroad.2 ( ). :

aras

)

}

l
2

='e o
='c.o

n F>a J. x' l:
»XA.'v=B.u J..n+. }ll. n
DXÂ,Vne+ InB. lO =
p'ixb-1 3.© asyUnbx'onJ..

Wb.J..In (lO >u
e.ny- { wa

la+-p
p's&b-l S.a ny=xabxoxxi..

h.l-++
voei, Cy { ) ;

)

xed.hl)
3.C ( )

:vr$3.d.

.eiab. C l ipLüd.EJCcapcl

; «p«. VoA,d.

}

l
D.a:áv .e Pn3.X' p-;'
Vfrztppo='(PaJ.r x). {F. -. x;}
p-\xbl&o Byxxah=-anlaKna -vala. l
publ&e nyuahraa3.=ed.-vol«. J.

t€ PD

)

a=..

]. c> {' ) { P - Xx\clo { )
í} l {' } { P' - j.nc)\l { )

)

}

n '!?lrea<31 nx+.nnd. aB Ttl.
»-a:p Á.'vn.&e 99Tappox w ;
'Ttl='eüd.l. (Vgxap.pn=" >o (\
»-\xb1 3.o vo d.a ='un. { } (

w . J.Halo < ) ;
)

.d.

x;')

}

T'tlroa<32 nc nud.n Ttx
DB3,-Vnü. +. t'írapp ca =' gi ;

'Th.='üac12 ( Vf=appor x > {p-ubl&a v'$3.A huno {w.Inalzlo;

.d. (

)

Figura A.7: Programa NesfedA/on tor.jaua

Representação do diagrama de fluxo de objetos

Figura A.8: DFO do Programa .VestedMoizífor.jaua
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Contra-exemplo aleatório gerado pela ferramenta

NestedMonitor
57 nwnwnnn--w

58 nMww«n=-n+

l 4rn=H+=w»nMn
5 --=-=wmw

Contra-exemplo Â].eatório
Producer Consuner

Pn H « l +
SemaBuffer
----> 33

l ---
34 <

Semaphore

.--> ].l

.--- i

1<-+--+H+---

>

.>

> 39
i --

40
1 --
Ê --
39
É --
1 <
40
E --
1 --
39
Ê -.
1 <
40
É --
1 -
39

40

39

> 20
- 21

16

> 20

>

21

Í6

20
21

16

20
2Í

15
16

>

>

>

>

'>

>

.>

>

60

61 > 86+

Também temos a representação do contra-exemplo de menor caminho

NestedMonitor
Contra-exemplo de Menor Caminho
Producer Consumer SemaBuffer Senaphare

,--> 11

--- l

57
1 --
34 <
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1 <
11

68

> 81

> 86

20+

A.5 Programa .Bounded..jczua

l
2
3
4
S
6
?

8
9

1112
14
16
18
2021
22
2425
27
2a
303132
34
35
3738
3940
414243
44
aS46
4?48
5051
S2
S3S4

5a
60
62
646S

»xü>13, a elnnn l)ounc9e.á. {
pub-l.á.e ase.+B.&.+ VuA.«. Mala { sez'lng' o

B.c>un<3odB.Uffer bl = new Bc>un<3+.BB
B.ç>un<3ed13Ueen= b-2 n xln'H B.c>uncãa»dD
Obj+ee ol. m zx+w QbSect.o.;

efeX'(3>EfoP(3)
b-l - ZK<3çà { ol } ;

b.l . Acld! ( ol } ;InOue ou€1. w
l.nC)UC. ou.E.:Z +
c>ue]. . n e a.xe { )

c>uB=Z . n enTE { )

bl,b2)b2.bl)

}

}

In.=n Bourxd.ec3BuEfu;
Objeee t) }Puffo
3.nB. bouz8(l. h.ozK<3

(

e A 3. ].

pub13.o D.oun<ãodB.uff
b.ound. = b.

b.uf eo zxuw' Ob-j
en.l.l. = b.c>ulld.-l;

á.nB. b} {

pubi3.&.o nyã3.ah.a:Band =ed. v'o3.a. .a63. { c>b.j ue
+fbA.l.n { e.ai.l. ==. }la»ad. }

ery {. wnlB o ; }
e=e.alx ( InCox'x't.lp-e odX:iceopeS.

buffet'ib.ea. ) = c>}loa.d. « {llonc3+1) + bc>utlcã;

p'tabil&.a: asynabxoná,x+e3 0b3 aaet; cale.
wbl.l+ { À.uEn\P ey { ) >

e.xy' { waá.e ( ). Í }

aabBalS. { =llBo='='uP-e c3 :xctaÀ.]. =. (C.xj.l+l). +. baut\€3moClf)p.A.llo;
Bn .urn l3u f f n=' C BaÀ.] ] ;

publ&.e nyu.ab=c>n&.z«bd. boolnRD.
Xee.%RX'H h+ad. = = ( ( en]].+ l )

E E>nP CY' (

}

lxlQu . nxEer14B Tb.rena. {
Bouxld.edB.uEfwz= in.c>ut.p'ublXa Ir10ut.{BeuncâedB.uff

L á

X»ul)l. á, a vn&d. ='un ( ) {

C>bj eaS. C#np
Cznp. w á.n . t: alce f ). ;

e;y= c epXn . ouc . nri. rl inouc-nc3d.(cmp
SY'n e o:n - Out: - P'rÉn in (

}

B

'PsaB.

Figura A.9: Programa .Bounded..jaua
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Ilustração do DFO:

161

ol B ncw 0blüct0

ou[ t ew ]aOut(b].b2)

out2 B llcw hOüt(b2.b!)

Figura A.10: DFO do Programa Z?ounded.jaua

Neste caso, o contra-exemplo de menor caminho e o aletório são identicos

Bounded BoundedBuffer laOut
21

a
24
2t
a
24
28
a
32
28

54
53a

--->

>4

5 <
7 >

1 <
8 >

a
32<

>9
<

>10 -
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54a
59

61
a
43 >

28 <
a
32 > 59

<
a

43 > 61
28 <---
a

> 59
<

39+
>.

<---

>

32
38

38a
59a

a
43a
28a

61a

59a
a
32a
38a
a
43a
28a
a
32a

61a

>

38a <
39a+

59a
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A.6 Programa Pape/n11eger..fada

l
2
3
4
S
6
7
8

9

11
12
13
14

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

claaB Heap {

atat3.c Connector cl, c2. c3. c4
}

se;
Sl:
:52 :
53
S4
ss:

S8
59
60
61
62
63
64

66
67
68
69
70

72
73
74

76

78
79
80
81
82
83
84

88
89
90
91
92
93
94
95
96
9?
98
99

finz[ e].&ss Stage]. B3tteada Thread
p\ab1lc volt run( )

Systetü. out .println { 'Stagei startuD
iat tmp = -].
vbi.le {tmp ! = 0) {

[.f { {tmp .s Heap. c]. . take { ) )
Heap.c2-addetlnp 4 l);

{

{

]

clüsB Pi.pelnteger .(
Latia pi:b]ic vo]d maia {Stringt]

aav Connector { ) ;

aev Coluec tor ( ) ;

aav Stagel { } ;

}ieap.cl
Heap.c2
Stage! sl
sl . start { } .;
Heap.c3 .n aeu' Coluector l ) ;
Stage2 $2 .= aev Stage2 { ) ;
s2 . start { ) ;
Heap.c4 . nev Co:ulector { } .;
Stage3 s3 B a8v Stage3 { } .;
s3,start{);
Listener lis . a8v Li.s temer {
lis . sta,rt { } ;

aras) 0}

}ieap . c2 . stop ( ) ;
System. out .println ( 'Sta.gel abbutdc>vu+ )

)

fl.nAI elasB Stage2 axtaadz 'fhread {
public voí.d runs)

Systen.out .println( 'Stage2 ztartuD
tat tnP l;
]lbil& {tmp ! B 0)

i.f { {tmp B Heap. c2 .take { ) )
Heap.c3.add]tmp + ].);

{

{

]
fcn' {i.at i B 1; i < 5; .i++)

Heap.cl.addtil;
lieap . c! . stop { ) ;

: 0)

Heap.c3.stop(};
Systen. Qut .println ( 'Star'ü2 sbutdova' )

}
)

final albas Caiu!!factor
íat quere = -li
pub[i.c final. 8yacb=on]x d ]xit takee} {

lat va3,ue;
iblla {queue .< 0)

vai. t { )
catcbb {lnterruptedExceptíon ex}

{

}

}

final alaga Stage3 ext&ndz 'rhread {
public volt runs)

System. aut .println l '$tage3 Btürtup'
l.nt tatP H -l;

81b3.1e {tnp ! = 0}

If { {tnp .a Heap. c3 - tara { ) )
Heap.c4.add(tino + .lj;

(

{

) ;

Talhe n quere;
quere a -l;

=aturn. vague;

{ }
0)

lieap . c4 . s top ( ) ;
System. out .println { 'StKge3 sbutdovn' }

]

public final y cb raiz d volt addliat o) {
quere B o;
no tifyAll { ) ;

}

}

f3.nal eIRas Listener entenda Thread {
public vol.d runÍ}

Systen.out .println( 'LI.ateae= 8tutup'
lat tmp = 0;
vblle {tmP >= -!}

If {ltnp R :Heap.c4.takeÍj} !n O)

Systen.aut.println{ output l

{

{

]

publí.c fl.aal syaeb='onJ.zed voi.d stop{ } {
quere B 0;
no tifyÀll { ) ;

)
system . out .pri.ntln { 'Listaaal abundava'

tmP)

)

Figura A.ll: Programa Pape/nteger.jat;a



164 APEJ\rDICE A. DIAGRA.MAS E CONTIDA-EXEMPLOS

Descrição do DFO criado:

l np ll u z}.Blb4 ) '+g

Figura A.12: DFO do Programa Pape-rrzfeger.Jaua

Representação do contra-exemplo aleatório gerado pela -Bandeja

Contra-exemplo Aleatório
Pípelnteger Corrector Stagel Stage2 Stage3

F ------------> 53
1 54

9

30(1)<

Lístener

66 1
67 }
68 1
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32(2)

79
80
8130(3)<---

92
93
94

a
32(4)

40
41
30(1)
a
36(1)
E -----
l <----
40(Í)
41(Í)
l ----
30(1)<.

> 56

-- 1

-> 54

55
a
32(!)
30(2)
a
36(2)
Ê ---

l <--
40(2)
41(2)
l ---
l <--
30(2)

> 69

t -- 67
68

a
32(2)
30(3)
a
36(3)
l ---
l <--
40(3)
4Í(3)
30(4)

82

a
36(4)
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<

30(3)

<

20
2Í

a
,- 32(3)

> 40

4Í
30(1)
a
36(1)
} ----
l <---
4Q(1)
41(1)
l ----
30(Í)<

»>.

.>.

a
32(1)
30(2)

69

67
68

> 82

a
36(2)
l ---
l <--
40(2)
41(2)
E ---
l <--
30(2)

>

,>

a
32(2)
30(3)
a.

36(3)
l ---
l <--
40(3)
41(3)
30(4)
a
36(4)

30(4)

93
94- 1

> 80

a
32(4)
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20
22

<

30(3)
- 81

.> 80

- 84

-- 1

a
32(3)

45
46
30(!)
a
36(!)
l ---
l <--
45(1)
46(1)
30(2)

> 54

- 58

.- t
- i

-- i
-- +

-- i
-- Í

a
36(2)
l ---
l <--
45(2)
46(2)
30(3)

> 67

69

a
36(3)
l ---
l <--
45(3)
46(3)
30(4)
a
36(4)
l ----
i <---
30(4)
a
32(4)+

-> 93

94

Além disso, temos o contra-exemplo de menor caminho

Contra-exemplo de Menor Caminho
Stagel Stage2 Stage3

----> 53
54
55

Pipelnteger
7

Coaaector

nH l -w+n-

30(Í)<

l.isteaer

1 !
12

a
32(1)
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!4
!5
Í6

!7
Í8

20
21

20
21

20
22

30(2)<

66
67
68

79
80
81

84

a
32(2)

l +n-w.

30(3)<.
a
32(3)

l ----

30(4)<.

92
93
94

a
32(4)

40
41

40
41

45
46
30(!)

.>-

.>.

>-

a.

36(!)
l ---
l <--
45(1)
46(!)
30(2)

.> 54

58

a
36(2)
l ---
l <--
45(2)
46(2)
30(3)

67
69

a
36(3)
F ---
l <--
45(3)
46(3)
30(4)
a
36(4)
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93
94

l +-wn-
i <---
30(4)
a
32(4)+
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A.7 Programa Stràct(7/ocAS..jaua

2
3

public eIRas StrictClockS

publíe stat3.a voíd maia(St]ing [] args)
5

a
7
8
g

t
2
3

.í.nt nuitlThreads = 2;
i.nc aiaxTíme = S;
Monitor m = nwv MonitoremaxTime} ;
C].ock c] . a8v C].ock('Clock', m. maxTI,me}cl.starto;
C[ient[ c]. = n v C]íent].('C]íent'-, m, l);
C].ient2 c2 = aew Client2{'Client.-, m.. 2)-;
cl . star't ( } ;
c2.starttl;

16

8

20
21
a:
23

a
26

29
H
31
U
33
34

35

36
37

38
39

40
4t

43

4S
46

48

49

51

53
S4

S6

62
63
64

65

66
67

S
}

claa8 Clock: nRaads Thread{
p=1'pat4i Strlng narre;
prl'vate Monitor monitor;
p='inata ínc max;public ClockÍString n, Mini.tor m.

iiaine =. ii;
monitor = m:
max =. maxTI.me;

.ínt: maxTime) {

public vo.íd run ( ) {l
System. out .print].n( 'l am tbread -
Bü,3.1a {monítor. getTime { } < max)

monitor. tick { } ;

try{ sleep (10} ; }
c atcb { Interrup t edExceptí on

}

H- narre )-
{

}

e){Systeln.out print].nÍe)

eIRas Cliente exEenda Thread{
p='ivate String game;pr'ivate )monitor monitor
p='lvata .Í.nt id;

public Cli.ente($tríng n
ilaine' =. il;
monitor = m;
íd =. i;

)

Monitor m. .Í.nt i). {

public vo.íd rwl{ ) (
.ínc inaxS].eepTime = 5;
.ínt: interval ;.
Systan.out.println( 'l amtluead - +
ínterva]. = 3;
monitor.wakeme(Id. interval). ;
$ystan . out . println( ' Client! : Awaken

}

naipe number id)

clama Cliente extends Thread{
p='3.vate Striag Dama;
p='i.vate Monitor monitora
p='ivate .í.nt: id;

}

pub].]c C].ient2{String n
monitor = m;

)

Monitor m. .ínt i} {

pub13»c vo.íd run { ). {

(a) Página l

Figura A.13: Programa .9/rÍcfC'/ocas.Jaua
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70

72
73
7+
7$
76
77
7a

U

86

87

W

91

97

01

tQ2
t03
104

b05
t06
07

loe

112

li3

115

116

117
8

121

a
E23

int itlax$1eepTiitle = 5;.ínt interval;
System . out . print la { ' l am {hread '
interval .= 2;
monitor .vakeme { i.d, .iaterval) .;
System . out . pri.nt in { Client2: Awaken '}

number ' + id)

}

claaB Monltor{
px'i.va.te .xnt now; /./' current t.íme
pr3.vate MVLinkedList waitList;
p='iva.tlB ,ínt rElax; // lUaR .t.ime
p='lvate }6robject countMon; // for addt.lona.l synch
px'lvxte .Ínt court; // for .addít.cona.Z s)ack
Monitor {.í.nC iaaxTime) (

now = O:
wai.tList = nav MYLinkedListtl;
countMon .= nev MVOb:ject {0) ; // object usei .for add.it.lona.2 synch

// .s.ínce .nobody v.il.Z use 0 for ,í.ncerva.2
coube = o; // var used .foz' add.ít.lona.l s)mch
max = itiaxTime;

}

ayacb='oal.ze«d voíd tick { } '{
Byncbroa3.zedecountMon){

i.fÍcount1=0){
t= {countMon .watt { ) .; } c&tcb.

)
( IntertuptedExcep tida

noi#+ + ;
If { ! waitList . isDtç)ty { } } {

MYObject first = waitl.ist.first81ement { );
if { first . time { } i= now) (

MvObj ect wakeup = first;
waitList . temoveBlementA.t ( 0 ) ;
syncb='oa3.zed(wakeup){

wakeup . notify { ) ;

)

]

}

}

vo.íd vakane ( i.nt id
.ínt: waketime;
MYObject ].ock;

int interva].}.(

ayncb=oa3.zed { t.h.Ís) {
waketí,me B now + .interval;
Syst em. aut . println ( ' Monitor: Client' + id+
If (waketi.me > lllax) {

Sys t em . out . pr iat in { ' Watt to wake up post max :
tu ;

}

cailing wakemeO' } ;

) ;

124

12S

t26
127

t28

30

31

33

+waketíme) ;
System . out . print in ( " Cliettt ' +id+ ' Watt to slep intervala watt to wake up at

look = waitList .getLockÍwaketime) ;

yucb oaizedtcountMon) {
count++;

}
}

syncbroa3.xed(lockj{
ayncbx'onized(countMon) {

cowlt --

(b) Página 2

Figura A.13: Programa StrÍcf(7ZockS.Jat;a (Continuação. . .)
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134
35

136

!38

43

14S

t48

154

P57

[5g

t60
6t
€2
63

65
66

}67

68

17t

t73
t74

175

76
77

t7B
79
t80

@

183

!85

F86

©
n
@

H.
D6

97
H

}

t='y'{

i! { count==Q } countMoa . notifyA].l. { } ;

look . watt ( )- ;
)catcb(InterruptedException e) {}
System. out . pri.nela ( ' Client awaken, tin» is

}

}

.ínc getTine { ) {l
xetu=n now

)

clama MyObject ©xteada Object (
public .ínc time;
UvObj ect {.ínt n) {l

time = n;
}

publle .ínt: tíme{) {
='wturu time;

)
}

cla a MyLinkedList{
p='lvat© )b'Obj ect [] lisa
px'l'pata .í.nt: capacíty z2
p='lvate .ínt dize. = 0;

a8v }l3fObject t2]

pxablic ayucbz'oai.zad .boo.mean isElrpty { ) (
retu=a síze==0;

}

public y cb='oaized .boo.mean. isPullÍl{
raturn sine == capacity;

}

pub13.e ayacb='oaized MYObject elemento.t {.í.n index) {
=aturn. ].isttindexl;

}

pub[le.( ! tais isFull ( } } { tE].ementÀt {MVOb:ject. obj
fo='{.ínc i=size-l; i>=index; i--) {l].j.st]i+]] = ].isttil;.
].íst [index] = obj ;
size++;
}

}
}

inc index){

p\xbllc syacbroaizad vo.íd addElement(Myobject obj }{ifÍ!.tais.isFu].le}){
].íst [size] = ob:j;
size+'+;

)
}

public zyucb oalzed MYObject fírstBlement( }{
r©tu=n ]istt0];

}

ptxb].lc ayacb='oaíz©d. vo.íd removeB].ementÀt {int índex} {
j.f { ! tais . isEilpty ( } ) {

fora.ínt i=índex; í<size-l; i.++J{
].ÍstÍi] = IÍstEi+llt;

(c) Página 3

Figura A.13: Programa Sfr ct(71acÃS.Jüua (Continuação. . .)
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207

210
2tt
212

213
214

2tS
21e

217
21B

210

24

U7

23t

[istesize-]]
slze--
}

.nu.Z.2

}

}

p\lblic Byncb oaizad MYObject
MVOb:l ect tear;
.ínt key.;
MYObject Ihelp;
.Jnc í .= 0;fo=' ( i=0; i<size; i++){

help=!ist i] i] ;
key .= Ihelp.timeil;
It .( n==key) {

teltp = !ist [i] ;
='atura telas;

getLock{.int .nl{

MYObject look = aev MVObject.(n);for (i=0; i<sizei i++){
he].p = ]ist { í] ;
key = help . time ( ) ;
í.f{ a < key ){

tais . inse:tB].ementas { rock,
retu=n look;

]
}

i);

tais . addE]enent { ].ock) ;
='atura .look;

}
}

//append .íf greate.r t.ban a.Z.Z otbers

}

(d) Página 4

Figura A.13: Programa Sfr cZC'locos.Jaua (Fim)
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O diagrama de fluxo do objeto criado é:

Cbsw SüáctCiockS SN l

luk B mail!.i$t.Reli.,ock(v.)

Figura A.14: DFO do Programa $fr ctC'/ocAS..jaz/a

O contra-exemplos aleatório e de menor caminho são iguais e logo seguir este
encontra-se descrito:

StrictC].ockS C]ock C].ieat Monitor MYLillkedList MyObject

---> 124 1 1

--> 74 1 1

79 -------> í45 1
l <-------- 1 1

-- }

7 WWM nl 5}

   
  E = W Ck)rkl'Ck'. m S}

   
9  
   

] 1 = MW Cbmll 'C' m

   
l Z = mU Cben«'C'.al])

   
Z  
   

3  
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>

> 74
75

124

28

7.8

79 -> 145

192
200

201
209
167
149
!68
169
2Í0

145

!74

42a
43a
44a

50
51
52

104 >

131

<-
106
107
74

75
76

Ílí
!12
113
!Í4

78
79 -
1 <-
80 -

>

>

135
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!3

APENDICEA. DIAGRAMAS E CONTRA-EXEMPLOS

50a
5ía
52a > 96

a
!04 > 192

193
13Í

195
Í96
!97

!4$

!74

106
- 107

> 74
76

112
113
ÍÍ4
78
79 >

>80

135

135

28

29

1 <-
28

75
78
79
1 <
80

> 145

> !74

83
178
!45
179
182
183
117
84
85
Í24
119




