
UM GERADOR DE APLICAÇÕES 
PARA 

SISTEMAS CONCORRENTES 

COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS FORMAIS 

José Roberto Vasconcelos 

Orientadora: Prof a Dr P- Regina Helena Carlucci Santana 

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos-USP, 
como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências - Área: 

Ciências de Computação e Matemática Computacional. 

São Carlos-SP, agosto de 1996. 



"Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará uma 
máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que adquira um 
sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo 
que é belo, do que é moralmente correto. A não ser assim, ele se assemelhará, com 
seus conhecimentos profissionais, mais a um cão ensinado do que a uma criatura 
harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações dos 
homens, suas quimeras e suas angústias, para determinar com exatidão seu lugar 
preciso em relação a seus próximos e à comunidade". 

Albert Einstein 



Agradecimentos 

A Deus, pela benção de estar vivo e poder concretizar meus sonhos. 

À professora Regina Helena Carlucci Santana, pela orientação, amizade, 
incentivo e, principalmente, pela paciência e compreensão no desenvolvimento deste 
trabalho. 

À professora Itana Maria de Souza Gimenes, pela colaboração no 
desenvolvimento deste trabalho. 

Aos professores Jan Frans Willem Slaets e Fernão Stella de Rodrigues 
Germano, pela participação na banca examinadora e sugestões que contribuíram para 
o enriquecimento deste trabalho. 

Aos professores do Departamento de Ciências da Computação e Estatística do 
ICMSC/USP. 

Ao Grupo de Sistemas Distribuídos e Programação Concorrente do 
ICMSC/USP. 

Aos professores João Angelo Martini e Sandra Ferrari pelo auxílio na 
correção gramatical e ortográfica deste trabalho. 

Ao amigo Selson Garutti pelo apoio e incentivo durante a conclusão deste 
trabalho. 

Às secretárias da pós-graduação, Beth e Laura, pela atenção e competente 
trabalho de secretaria. 

Ao CNPq pelo apoio financeiro no início deste trabalho. 

Aos meus pais, Lázaro e Guiomar, que me apoiaram com carinho e amizade 
em todas as fases da minha vida. 



À Universidade Estadual de Maringá que possibilitou o desenvolvimento 
deste trabalho como pesquisa da instituição. 

A todos que direta ou indiretamente colaboraram no desenvolvimento deste 
trabalho. 



índice 

Lista de Figuras 	 iv 

Lista de Tabelas 	 viii 

Resumo 	 ix 

Abstract 	  

Capitulo 1 Introdução 	 1 

Capitulo 2 Processamento Paralelo 	 4 
2.1 Introdução 	 4 

2.2 Tipos de Sistemas Paralelos 	  5 
2.3 Arquiteturas Paralelas 	  6 

2.3.1 Princípios de Pipeline 	 9 
2.4 Análise do Desempenho em Programação Paralela 	  11 

2.4.1 Granularidade 	  11 
2.4.2 Speed-up 	 12 
2.4.3 Eficiência 	  12 

2.5 Linguagens de Programação Concorrentes 	  13 
2.6 Linguagem de Programação Concorrente OCCAM 	 15 

2.6.1 Tipos 	  15 
2.6.2 Primitivas e Processos Básicos 	  16 
2.6.3 Construções Estruturadas 	  17 
2.6.4 Deadlock 	 20 

2.7 Considerações Finais 	  21 



Capítulo 3 Linguagens de Especificação Formal 	 22 

3.1 Introdução 	 22 

3.2 Estelle 	 23 

3.2.1 Principais Conceitos 	 24 

3.2.2 Tópicos da Sintaxe de Estelle 	  30 

3.2.3 Uma Visão da Semântica de Estelle 	  35 

3.3 LOTOS 	 36 

3.3.1 Descrição dos Tipos de Dados 	 38 

3.3.2 Descrição do Comportamento 	 40 

3.3.3 Expressões Comportamentais 	 41 

3.3.4 Comentários Finais 	 44 

3.4 Considerações Finais 	 45 

Capitulo 4 Geradores de Aplicação 	 47 

4.1 Introdução 	 47 

4.2 Definição 	 48 

4.3 Operação de um Gerador de Aplicação 	 49 

4.4 Vantagens e Desvantagens 	 51 

4.5 Uma Abordagem para a Construção de Geradores 	 52 

4.6 Ferramentas de Auxílio 	  57 

4.7 Considerações Finais 	 57 

Capítulo 5 A Linguagem de Especificação do GASC 	 59 

5.1 Introdução 	 59 

5.2 Estrutura Léxica 	 60 

5.3 Estrutura Sintática 	  62 

5.4 Estrutura Semântica 	 77 

5.5 Considerações Finais 	  81 

11 



Capitulo 6 O Gerador de Aplicação para Sistemas Concorrentes 	83 
6.1 Introdução 	 83 
6.2 Analisador Léxico 	 85 

6.2.1 Especificação 	 86 
6.3 Analisador Sintático 	  88 

6.3.1 Parser Descendente Recursivo, Usando a Técnica LL (1) 	89 
6.3.2 Algoritmo Geral 	 91 

6.4 Analisador Semântico 	 92 
6.4.1 Estruturas de Dados 	 93 

6.5 Gerador de Código 	 97 
6.5.1 O Código Gerado em OCCAIVI 	 98 

6.6 Exemplos 	  113 
6.7 Considerações Finais 	  116 

Capitulo 7 Conclusão 	  117 
7.1 Revisão Bibliográfica 	  117 
7.2 Considerações Finais 	  119 
7.3 Trabalhos Futuros 	  120 

Bibliografia 	 121 

Apêndice A - Mensagens de Erros do GASC 	 126 

111 



Lista de Figuras 

Figura 2.1 Classificação de Flynn 	 8 

Figura 2.2 Processador Pipeline 	  10 

Figura 2.3 Programação Seqüencial 	  13 

Figura 2.4 Definição de Canais, Constantes e Tipos 	  16 

Figura 2.5 Construções Convencionais 	  18 

Figura 2.6 Novas Construções 	  19 

Figura 2.7 Não Ocorrência de Paralelismo 	 20 

Figura 2.8 Canais Cruzados 	 20 

Figura 3.1 Estelle + MEF + Pascal = MEFE 	 24 

Figura 3.2 Representação Gráfica de um Módulo 	 25 

Figura 3.3 Estrutura Hierárquica dos Módulos 	 26 

Figura 3.4 Utilização de Canais 	 31 

Figura 3.5 Declaração de Módulos, Pontos de Interação e Variáveis 	32 

Figura 3.6 Definição de Corpo do Módulo 	 32 

Figura 3.7 Exemplo da Estrutura Hierárquica de Módulos 	 34 

Figura 3.8 Inicialização do Módulo (A, B) 	 34 

iv 



Figura 3.9 Declaração de Transição 	 35 

Figura 3.10 Modelo de uma Especificação em LOTOS 	 38 

Figura 3.11 Descrição de Tipos de Dados 	 39 

Figura 3.12 Renomeação de Tipos (Especificações) 	 40 

Figura 3.13 Abstração de um Processo 	 41 

Figura 3.14 Estrutura em Árvore do Comportamento de um Processo 	42 

Figura 3.15 Comportamento Infinito 	 43 

Figura 3.16 Especificação de um Procedimento (FIFO) 	 44 

Figura 4.1 Esquema Geral de um Gerador de Aplicação 	 50 

Figura 4.2 Consolidação de Informações Dispersas para a Especificação 	53 

Figura 5.1 Estrutura Geral de uma Especificação 	 63 

Figura 5.2 Definição Mínima de uma Aplicação 	 64 

Figura 5.3 Exemplo de Declaração de Constantes 	 65 

Figura 5.4 Exemplo de Declaração de Variáveis 	 67 

Figura 5.5 Exemplo de Módulo com Parâmetros 	 69 

Figura 5.6 Exemplos do Comando de Atribuição 	 70 

Figura 5.7 Exemplos de Chamada de Processo 	 70 

Figura 5.8 Exemplos de Comando Condicional 	 71 

Figura 5.9 Exemplo de Comando de Repetição 	 72 



Figura 5.10 Exemplo de Comandos Paralelos 	 72 

Figura 5.11 Exemplo de Comandos de Comunicação 	 73 

Figura 5.12 Exemplo de Comando de Seleção 	 74 

Figura 5.13 Exemplo de Comandos de Leitura 	 74 

Figura 5.14 Exemplo de Comandos de Escrita 	 75 

Figura 5.15 Exemplo de Comandos de Tela 	 75 

Figura 5.16 Exemplo de Expressões 	 77 

Figura 5.17 Hierarquia de Níveis (Escopos) entre Módulos 	 79 

Figura 6.1 Estrutura Geral do GASC 	 84 

Figura 6.2 Exemplo para Obtenção dos Itens Léxicos 	 85 

Figura 6.3 Autômato Finito Determinístico 	  87 

Figura 6.4 Estrutura Geral do Analisador Léxico 	 88 

Figura 6.5 Exemplo de Estruturas Sintáticas 	  89 

Figura 6.6 Esquema Geral de um Parser Usando a Técnica LL (1) 	90 

Figura 6.7 Estrutura da Tabela de Parsing 	 90 

Figura 6.8 Algoritmo Sintático 	  91 

Figura 6.9 Exemplo para Apresentação da Tabela de Símbolos 	 95 

Figura 6.10 Apresentação da Pilha de Expressões 	 95 

vi 



Figura 6.11 Exemplo para Apresentação da Pilha de Procedimentos 	96 

Figura 6.12 Exemplo de Especificação Mínima e seu Código Gerado 	99 

Figura 6.13 Exemplo de Geração de Código para Constantes e Variáveis 	 102 

Figura 6.14 Nível Hierárquico dos Processos/Procedimentos 	  107 

Figura 6.15 Código em OCCAIVI do Exemplo da Figura 5.11 	  108 

Figura 6.16 Exemplo sem Erros na Linguagem do GASC 	 113 

Figura 6.17 Código em OCCAM do Exemplo da Figura 6.16 	  114 

Figura 6.18 Exemplo com Erro na Linguagem do GASC 	 115 

Figura 6.19 Mensagem de Erro do Exemplo da Figura 6.18 	  116 

vii 



Lista de Tabelas 

Tabela 2.1 

Tabela 2.2 

Tabela 2.3 

Tabela 5.1 

Tabela 5.2 

Tabela 5.3 

Tabela 5.4 

Tabela 6.1 

Tabela 6.2 

Tabela 6.3 

Tabela 6.4 

Tabela 6.4 

Legenda Utilizada na Classificação de Flynn 	 7 

Tipos Básicos em OCCAM 	 15 

Primitivas de Processos em OCCAM 	 16 

Identificação dos Itens Léxicos da Linguagem de Especificação 	 61 

Componentes da Estrutura de Constantes 	 65 

Componentes da Estrutura de Definição de Variáveis 	 66 

Componentes de Especificação de um Processo/Procedimento 	 68 

Identificação dos Símbolos da Figura 6.2 	 86 

Relação entre Tipos: Linguagem de Especificação <---> OCCAM 	 101 

Exemplos de Tipos: Especificação ÷--> OCCAM 	 101 

Relação de Tipos no Comando de Leitura 	  110 

Relação de Tipos no Comando de Escrita 	  111 

viii 



Resumo 

Este trabalho apresenta o GASC (Gerador de Aplicação para Sistemas 
Concorrentes) constituído de uma linguagem de especificação, um analisador 
estruturural e semântico, e um gerador de código. A linguagem do GASC é baseada 
em características de outras linguagens de programação e de especificação formal. 

O objetivo do GASC é oferecer uma ferramenta de fácil utilização para 
especificação de sistemas concorrentes, juntamente com a validação da especificação 
e a geração automática de código na linguagem de programação OCCAM. 

Os conceitos envolvidos com processamento paralelo, especificações formais 
e geradores de aplicações são apresentados e discutidos com o objetivo de se formar 
uma base para o desenvolvimento do trabalho. 

Exemplos de todas as fases, desde a representação do problema até a geração 
do código, são apresentados. 
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Abstract 

This work presents the GASC system (Application Generator for Concurrent 
Systems) composed of a specification language, a structural and semantic analyser 
and a code generator. The language of GASC is based on characteristics of other 
programming and formal specification languages. 

The main objective of GASC is to offer an easy-to-use tool for concurrent 
system specification, together with the validation of the specification and automatic 
code generation for the OCCAM programming language. 

The concepts involved with parallel processing, formal specifications and 
application generators are presented and discussed, aiming to build the required 
background for the development of the work. 

Examples of ali the steps are presented, covering from the representation of 
the problem to the code generation. 



Capítulo 1 

Introdução 

O desenvolvimento tecnológico nas diversas áreas do conhecimento vem 
sendo apoiado por sistemas computacionais cada vez mais rápidos e mais potentes. 
Por sua vez, grande parte dos avanços tecnológicos tem contribuído para a evolução 
de sistemas computacionais, melhorando suas características, diminuindo seus 
custos, e tornando-os acessíveis a um número maior de usuários. Esse processo vem 
estimulando o progresso tecnológico de diversos países, na medida em que a maior 
parte da capacidade computacional tem sido utilizada para a solução de problemas 
científicos, industriais e militares. Esses problemas abrangem: meteorologia, energia 
nuclear, aerodinâmica, medicina, simulação em geral, entre outros. 

Para que seja possível a execução dessas aplicações, há uma demanda 
crescente por maior velocidade para superar as restrições de tempo, imposta pela 
complexidade computacional dos algoritmos utilizados, bem como pela grande 
quantidade de dados a ser processada. Neste sentido, o grande desenvolvimento vem 
ocorrendo tanto a nível de hardware quanto de software. 

Os principais avanços de hardware são as arquiteturas paralelas e a 
microeletrônica. Uma vez que o enfoque deste trabalho não está no hardware, 
procura-se dar somente algumas noções básicas de arquitetura de computadores, 
principalmente arquiteturas paralelas. 

A nível de software paralelos/concorrentes, que é o objetivo principal deste 
trabalho, tem-se ainda grandes problemas; entre eles: poucas linguagens de 
programação, dificuldades para especificação de sistemas, poucos ambientes de 
trabalho, e principalmente escassez de ferramentas de fácil utilização pelos usuários. 



Observa-se também que, a evolução a nível de hardware das arquiteturas paralelas 
tem sido muito maior que a evolução dos software paralelos. 

Visando contribuir para a solução dos problemas de software concorrentes, 
este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Gerador de Aplicação para 
Sistemas Concorrentes (GASC). A implementação do GASC pode ser dividida em 
duas etapas: a primeira constituída da definição de uma linguagem de especificação, 
que compreende sua sintaxe e semântica, e posteriormente a implementação do 
gerador propriamente dito. 

Na linguagem de especificação do GASC procurou-se obter uma sustentação 
formal, através de uma sintaxe e semântica bem definida, e com embasamento de 
outras linguagens formais já existentes. Esse embasamento .formal é necessário para 
se conseguir, a partir da especificação do usuário, chegar a um produto final que 
realizará exatamente o que foi especificado. A partir de uma especificação o GASC 
irá gerar um programa na linguagem de programação concorrente OCCAM. 

A apresentação deste trabalho é dividida em uma revisão bibliográfica 
destacando os pontos relevantes para o seu desenvolvimento (capítulos 2, 3 e 4), a 
descrição da linguagem do GASC e a implementação do gerador (capítulos 5 e 6). 

O segundo capítulo traz uma introdução ao processamento paralelo, 
discutindo conceitos básicos sobre paralelismo, classificação das arquiteturas de 
computadores, a exploração dos princípios de pipeline e conceitos sobre análise de 
desempenho em programação paralela. Também é apresentada uma revisão básica 
sobre a linguagem de programação OCCAM, uma vez que está é a linguagem 
adotada no GASC. 

No capítulo três é feito um levantamento sobre especificação formal de 
sistemas, mostrando o funcionamento de duas linguagens de especificação formal 
para sistemas concorrentes recomendadas pela Organização Internacional para 
Padronização (ISO), demonstrando suas características de sintaxe e semântica, 
levantando também suas vantagens, desvantagens e similaridades. 

O capítulo quatro enfatiza os conceitos sobre geradores de programas, 
tentando verificar as vantagens e desvantagens dessa nova técnica para 
desenvolvimento de software, procura-se também levantar os aspectos para projetos 
de um gerador de aplicação, isso é feito tentando enfocar os itens utilizados para o 
desenvolvimento do GASC. 
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O capítulo cinco apresenta uma descrição detalhada sobre a linguagem do 
GASC. Para o usuário da ferramenta desenvolvida esse capítulo se torna importante 
devido ao fato de trazer as características léxica, sintática e semântica da linguagem 
criada. 

No capítulo seis o GASC é detalhado. É apresentado como o GASC vai 
realizar a análise da especificação, juntamente com o modo de gerar o código em 
OCCAM correspondente à especificação, verificando o conjunto de instruções 
correspondente para cada estrutura sintática. 

Finalmente, no capítulo sete são apresentadas algumas conclusões sobre o 
trabalho realizado, e também sugestões de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Processamento Paralelo 

Este capitulo apresenta noções básicas sobre processamento paralelo, 
mostrando conceitos importantes para sistemas paralelos e algumas considerações 
adicionais sobre análise de desempenho de programação paralela. Essas noções são 
fundamentais para o desenvolvimento de aplicações concorrentes, que é o objetivo 
principal do GASC. Traz uma descrição da linguagem de programação OCCAM, 
enfocando suas estruturas para construção de programas. Essa linguagem é 
apresentada, uma vez que é o produto final do gerador de aplicação proposto. 

2.1 Introdução 

Segundo a definição de Hwang [HWA84], [HWA93], "processamento 
paralelo é uma forma eficiente do processamento da informação com ênfase na 
exploração de eventos concorrentes no processo computacional". 

Haverá paralelismo de eventos sempre que, num determinado instante, dois 
ou mais eventos tiverem sido iniciados, mas ainda não terminados, o que significa 
que estão em andamento. Esse paralelismo pode ser lógico,fisico ou misto. 

O paralelismo lógico corresponde à ocorrência intercalada de partes desses 
eventos paralelos, de forma que em qualquer instante haverá somente um evento em 
andamento efetivo (pseudo-paralelismo). O paralelismo físico existirá quando houver 
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a ocorrência sobreposta dos eventos, significando que todos os eventos paralelos 
estão em andamento simultâneo. O paralelismo misto corresponde à combinação de 
paralelismo lógico e fisico, explorando a ocorrência sobreposta de uma parcela dos 
eventos e intercalada de outra parcela, ou a ocorrência sobreposta de várias parcelas 
intercaladas. 

No paralelismo lógico, existe um elemento fisico para a execução 
multiplexada de diversos eventos; enquanto que no paralelismo físico, existe um 
elemento físico para a execução de cada evento; no paralelismo misto, existem dois 
ou mais elementos físicos para a execução de um número maior de eventos [DEC89], 
[KIR89] 

2.2 Tipos de Sistemas de Computação Paralelos 

Os sistemas de computação paralelos formados por múltiplos processadores 
interligados, podem ser classificados de acordo com diversos aspectos que 
consideram: a dispersão dos processadores, o grau de acoplamento, a estrutura de 
interconeção e o sincronismo [ALM94], [DEC89], [HWA84], [KIR91]. 

Do ponto de vista da dispersão, os sistemas paralelos são classificados como 
sistemas com dispersão geográfica ou sistemas confinados. Os sistemas de dispersão 
geográfica são formados por redes de computadores e sistemas distribuídos, enquanto 
os sistemas confinados são constituídos por máquinas paralelas. As redes de 
computadores e os sistemas distribuídos encontram-se espalhados em prédios, 
cidades ou países; enquanto as máquinas paralelas mantém seus elementos em 
gabinetes ou salas [HWA84], [KIR89], [KIR91]. 

De acordo com o grau de acoplamento, os sistemas dividem-se em fortemente 
conectados e fracamente conectados. Os sistemas fortemente conectados 
caracterizam-se por apresentarem elevado grau de compartilhamento físico. A 
comunicação entre processadores ocorre através de memória compartilhada, o que 
permite a obtenção de altas velocidades e implica na necessidade de sincronização. 
Os sistemas fracamente conectados apresentam memória local (distribuída) para cada 
processador, e um meio explícito de comunicação entre processadores (troca de 
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mensagem). Na maioria das vezes, a velocidade desses meios de comunicação é mais 
baixa que a dos sistemas fortemente conectados e a comunicação entre processadores 
é realizada de maneira assíncrona [BRA89], [HWA93]. 

A estrutura de interconexão, ou conectividade das máquinas [DEC89], gera 
uma classificação dos sistemas paralelos de acordo com a topologia utilizada. Esta 
topologia significa como estarão conectados os elementos de processamento das 
máquinas. As topologias podem ser divididas em [ALM94], [DEC89], [HWA93]: 

• topologia com conexão estática: anel, estrela, árvore, hipercubo e cubo 
com conexão cíclica. 

• topologia com conexão dinâmica: barramento simples e múltiplo, rede 
de chaveamento simples e multi-estágio, e rede crossbar. 

De acordo com a sincronização, os sistemas paralelos são classificados como 
síncronos e assíncronos. Os sistemas síncronos mantêm uma relação fixa de 
velocidade de processamento dos diversos componentes fornecida por um relógio 
comum. Os sistemas assíncronos permitem que cada componente tenha sua própria 
velocidade, devendo ter sua execução paralisada no caso de necessitar de 
informações não disponíveis proveniente de outro componente [BRA89], [KIR91]. 

2.3 Arquiteturas Paralelas 

Diversas formas de classificação de arquiteturas podem ser encontradas na 
literatura. A classificação baseada nos fluxos de instrução e de dados proposta por 
Flynn [FLY72], é uma das mais intensamente utilizada, embora seja antiga e não 
englobe todas as arquiteturas existentes de forma adequada [ALM94], [DUN90]. 
Conforme pode se observar na figura 2.1 (legenda desta figura, tabela 2.1), esta 
classificação tem quatro classes que são: 

1 - SISD (Single Instruction and Single Data) - uma única cadeia de 
instruções operando sobre um único conjunto de dados. Corresponde ao tradicional 
modelo de Von Neumann. Este modelo caracteriza a maioria dos computadores 
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seriais, onde o paralelismo existente se restringe a utilização de pipelines (ver seção 
2.3.1), coprocessadores, e outros paralelismo de baixo nível 

2 - SIMD (Single Instruction and Multiple Data) - uma única cadeia de 
instruções é executada simultaneamente por vários processadores, que operam sobre 
diferentes conjuntos de dados, supervisionados por uma unidade de controle. Nesta 
classe estão parte dos computadores paralelos, onde uma única instrução manipula 
diversos dados, como por exemplo um de vetor. 

3 - MISD (Multiple Instruction and Single Data) - diferentes instruções são 
executadas sobre um único conjunto de dados. Nestas arquiteturas, um conjunto de 
processadores com unidades de controle próprias utilizam o mesmo dado. A maioria 
dos autores considera que nenhuma arquitetura real pode se encaixar nesta 
classificação, outros classificam os pipelines como MISD. 

4 - MIMD (Multiple Instruction and Multiple Data) - esta estrutura 
corresponde a uma generalização em relação a classe SIMD, pois considera-se que 
vários processadores interpretam diferentes cadeias de instruções e operam sobre 
diferentes conjuntos de dados. Nesta classe estão os computadores paralelos, cujos 
processadores executam instruções diferentes sobre dados diferentes e interagem 
entre si através de memória compartilhada ou troca de mensagem. 

LEGENDA 

FI Fluxo de Informações 

FD Fluxo de Dados 

M Memória 

UC Unidade de Controle 

UP Unidade de Processamento 

Tabela 2.1 - Legenda Utilizada na Classificação de Flynn (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 - Classificação de Flynn. 

8 



A classificação dos modelos computacionais com base no modo de execução 
abrange: processamento dirigido por controle, processamento dirigido por demanda e 
processamento dirigido por dados [HWA93], [DUN90], [KIR91]. 

No processamento dirigido por controle ("Von Neumann"), a execução do 
programa é dirigida pela unidade de controle, obedecendo a seqüência de instruções 
estabelecida pelo programa. Neste tipo de processamento deverá ocorrer a execução 
concomitante de vários trechos de programa, devidamente sincronizados. Nesta 
categoria de processamento paralelo, enquadram-se os modelos SIMD e MIMD. 

No processamento dirigido por demanda, também conhecido por modelo de 
redução, a execução do programa consiste da habilitação encadeada de instruções, a 
medida em que seus resultados forem requisitados como operandos para instruções já 
habilitadas previamente, até que as últimas instruções da cadeia tenham seus 
operandos disponíveis. A partir daí, as instruções são executadas gerando resultados 
que alimentaram as instruções de níveis anteriores ao do encadeamento. Na medida 
em que várias instruções sejam alimentadas simultaneamente, o paralelismo poderá 
ser explorado automaticamente. 

No processamento dirigido por fluxo de dados, as instruções são executadas 
tão logo todos os seus operandos estejam disponíveis. Por isso, a execução da 
operação baseada na dependência de dados, permite a exploração de paralelismo em 
níveis de granularidade como tarefas, procedimentos e instruções. Esse modelo 
computacional permite que o paralelismo seja coberto e explorado durante a fase de 
execução, sem nenhuma análise preliminar do programa que deverá estar 
representado sob a forma de grafo dirigido a fluxo de dados. Qualquer análise 
adicional poderá melhorar a execução do programa, desde que atue no sentido de 
eliminar eventuais "gargalos" do sistema. 

2.3.1 Princípios de Pipeline 

Como observou-se nos modelos computacionais, a estrutura pipeline é muito 
empregada em arquitetura de computadores para melhorar a performance das 
máquinas. Na estrutura pipeline, uma tarefa é dividida em subtarefas que são 
executadas cada uma por um estágio de execução (E), de forma a ter na saída da 
cadeia do pipeline a tarefa executada [PAT96]. A figura 2.2 mostra a estrutura básica 
de um pipeline linear; onde os estágios são separados por registradores cuja função é 
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armazenar o resultado do estágio anterior para a execução no próximo estágio. Desta 
forma, é criado um delimitador temporal que será empregado para sincronizar os 
estágios. 

Figura 2.2 - Processador Pipeline. 

Para que o funcionamento do pipeline não tenha grandes perdas, é importante 
que as subtarefas dos estágios tenham um tempo de processamento o mais uniforme 
possível. O relógio que cadenciará o pipeline através da carga dos registradores, será 
estabelecido pelo tempo da subtarefa mais lenta. 

Os pipelines são largamente utilizados em todo o tipo de máquina, desde os 
microprocessadores (linha Intel 386, 486, Pentium, P6 [PAT96]) até os 
Supercomputadores que surgiram entre outras características da exploração de 
eficientes pipelines. 

Diferentes tipos de pipelines são considerados nas arquiteturas atuais, 
Handler classifica-os em [NAV90]: 

Pipeline de Instruções - este é o tipo mais comum dos pipelines. As 
instruções são divididas em estágios de busca da instrução na memória (fetch), 
decodificação da instrução, busca de operandos na memória e execução. Dependendo 
da máquina, esta divisão pode ser maior, possuindo mais estágios. Atualmente esta 
técnica é empregada na quase totalidade das máquinas, inclusive nos 
microprocessadores, e é conhecida por "instruction look-ahead". 

Pipeline Aritmético - a unidade lógica e aritmética do computador é 
segmentada em vários blocos para a execução das operações. Este pipeline é 
empregado em máquinas de alto desempenho tais como: Supercomputadores, 
microprocessadores do tipo Pentium e P6. 

Pipeline de Processadores - este tipo de classificação não é bem aceita pela 
comunidade científica por ser pouco empregada e é de difícil enquadramento nas 
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máquinas. Seu princípio é o processamento do mesmo fluxo de dados por uma 
cascata de processadores, cada um processando uma subtarefa específica. O fluxo de 
dados passaria pelo primeiro processador e o resultado seria armazenado numa 
memória que o segundo processador acessaria para processar e colocar em uma outra 
memória acessada pelo terceiro processador e assim por diante. 

Existem outras classificações, como a de Ramamoorty e Li [NAV90], mas 
como se observou, a classificação de Handler é bastante influenciada pelo Modelo 
Computacional de Flynn, conseqüentemente é a mais utilizada. 

2.4 Análise de Desempenho em Programação Paralela 

Sem dúvida, a possibilidade de resolver problemas excessivamente 
complexos em menos tempo e a resolução de problemas de natureza paralela, de 
forma mais natural, são alguns dos aspectos que tornam o uso do paralelismo 
atrativo. 

Para isso, necessita-se saber que tipos, ou mesmo, que problemas 
computacionais são ou não solucionáveis eficientemente em paralelo, e qual modelo 
computacional paralelo é adequado na solução desses problemas. Portanto, é 
necessário mostrar alguns conceitos importantes para a análise de desempenho em 
programação paralela. 

2.4.1 Granularidade 

A granularidade corresponde ao tamanho das unidades de trabalho 
submetidas aos processadores. Isso acaba afetando a determinação do porte e a 
quantidade de processadores, uma vez que existe uma relação entre esses dois 
fatores. 

A granularidade pode ser grossa, média ou fina; conforme as unidades de 
trabalho sejam grandes, médias ou pequenas, respectivamente [KIR9 1 ] , [PAT9 6] . 
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Enquanto a granularidade grossa implica em um pequeno número de
processadores grandes e complexos, no outro extremo a granularidade fina envolve
grande número de processadores pequenos e simples. Tipicamente o número de
processadores situa-se em: unidades para granularidade grossa; dezenas a centenas
para granularidade média; e milhares para a granularidade fina [KIR91], [NAV89].

Potencialmente, a granularidade fina deveria implicar em processamento mais
rápido por apresentar maior paralelismo, mas a sobrecarga de comunicação e o uso de
processadores mais lentos podem comprometer o desempenho [KIR91].

Outros conceitos importantes para a análise de desempenho da programação
paralela são a rapidez e a eficiência, a serem melhor analisados a seguir, tendo em
vista os diferentes padrões dos sistemas de computação paralelos.

2.4.2 Speed-up

Conforme propõe Schendel e Conolly em [SCH84], um fator de "speed-up"
de um algoritmo paralelo, comparativamente a um algoritmo seqüencial destinado à
mesma aplicação, pode ser medido através da seguinte relação [KIR91], [PAT96]:

&:71/To
Onde T1 é o tempo de execução do algoritmo em questão de um único

processador e TO é o tempo de execução do mesmo algoritmo em questão de p
processadores.

2.4.3 Eficiência

A eficiência, em termos de utilização do mecanismo de paralelização, pode
ser medido por:

Ep: Sp/p

A comparação entre algoritmos paralelos para uma mesma aplicação, pode ser
feita através de uma medida de efetividade (Fp), em que se tenha um custo que
pondere o número de processadores utilizadôs na implementação e o tempo

. conseguido com tais recursos. Denotando então, esse custo por Cp, tem-se:

l)
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Fp:Sp/Cp:Sr/p*To

Considerando-se as definições anteriores, a medida de efetividade também
pode ser dada por:

Fp: Ep * Sp/ T1

Nesta medida conjunta do speed-up e da eficiência do mecanismo adotado,
um aumento do número de processadores tende a provocar um aumento no valor do
So e uma diminuição no valor do Eo. Logo, a análise de algoritmos para uma dada
aplicação, deve procurar uma solução que resulte em um equilíbrio entre estas
medidas, ou seja, uma solução que minimize Fo.

2.5 Linguagens de Programação Concorrentes

Uma linguagem de programação seqüencial é caracterizadapor ter suas ações
executadas em uma seqüência rigorosa. O comportamento do programa depende
somente das ações individuais e sua ordem. A progrcmação seqüencial requer a
decomposição de algoritmos em um conjunto de passos de ordem rígida de
ocorrência. Isso fica claro no exemplo apresentado na figura 2.3, que apresenta a
soma de duas matrizes, em Pascal. Nesse caso, obtem-se o elemento C[,1], depois o
elemento CU,2l, e assim por diante.

begin
for i:: I to indice do

for j:: I to indice do
C[ij]:: A[ij] + Btijl;

end;

Figura 2.3 - Programação Seqüencial.

Uma programação paralela constitui-se de um número de tarefas, ou

. processos, os quais individualmente são puramente seqüenciais, mas que são
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executados conconentemente e se comunicam através do compartilhamento de

variáveis e sinais de sincronização.

Diversas linguagens que suportam a programação paralela estão disponíveis.
O interessante é que isto começou na área de sistemas operacionais, em que

segmentos de programa eram executados independentemente, em um paralelismo
lógico ou físico. A tecnologia do paralelismo evoluiu juntamente com as novas
pesquisas, o que fortaleceu a exploração do não determinismo efetivo em sistemas

computacionais [PAN90].

Muitas linguagens seqüenciais foram adaptadas para dar suporte a essa nova
tecnologia, porém, conservaram as propriedades originais a que seus projetos se

destinavam. Contudo, surgiram linguagens e ferramentas projetadas especificamente
pata darem suporte a sistemas concoffentes.

Dentre as linguagens e ferramentas que surgiram para computação
concorrente, pode-se destacar [MCB9,[]: PVM, MPI, Linda, Ada, OCCAM, etc. A
linguagem de programação OCCAM, guê o objetivo deste trabalho, consiste da

comunicação seqüencial de processos, e está associada ao trabalho de Hoare sobre a

matemática de CSP (Communicating Sequential Process) [HOA85]. Além disso,

OCCAM trabalha sobre máquinas com arquiteturas baseadas em "Transputers"
(microprocessador de 32 bits, fabricado pela INMOS) [ASK89].

A comunicação entre processos concorrentes em OCCAM é efetuada através

da troca de mensagens, utilizando canais que estabelecem uma comunicação

unidirecional (ponto a ponto) e bloqueante.

A recursão não é possível em OCCAM. Canais podem ser mapeados para

serem internos, entre processos em um mesmo "Transputertt, ou externos, entre

processos que executam sobre diferentes "Transputers" através da conexão dos linlcs

presentes nestes processadores.

A seguir serão introduzidas algumas características da sintaxe e semântica da

linguagem OCCAM. Esta descrição é importante no contexto deste trabalho umavez
que o resultado do GASC é um produto na linguagem OCCAM.
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2.6 Linguagem de Programação Concorrente OCCAM

2.6.1 Tipos

A tabela 2.2 apresenta os cinco tipos básicos em OCCAM, que são:

Tabela 2.2 - Tipos Básicos em OCCAM.

Existe a possibilidade de arranjos multi-dimensionais para estes tipos básicos.

Em OCCAM não há tipos de dados caracter ou string, para representá-los
utiliza-se o tipo BYTE.

Há também a possibilidade de se ter constantes, que devem ser especificadas
da seguinte forma:

VAL tipo nome IS valor :

Representa a definição de canais.CHAN

Número real com 32 e 64 bits
respectivamente, representados em
ponto flutuante.REAL64

REAL32,

Complementação de fNT, porém
com configuração interna de 16,32
e 64 bits respectivamente.

INTl6,
INT32,

INT64

Uma representação de um número
inteiro com configuração interna de

8 bits.

INT

Um "byte" é um valor ente 0 ..255.BYTE

Booleano (TRUE, FALSE)BOOL

SIGNIFICADOTIPO
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A figura 2.4 apresenta exemplos de definição de canais, constantes e tipos
básicos em OCCAM.

1) CHAN OF INT adcl:

2) VAL INT mær IS 100 :

VAL REAL32lag IS (tl + t2) I tl * t2) :

3) [0] REAL32 omega:

t4l CHAN OF INT adc :

t6l BOOL flag :

4) REAL32 a,b:
INT16 c, d, e:

Figura 2.4 -Definição de Canais, Constantes e Tipos.

2,6.2 Primitivas e Processos Básicos

Em OCCAM processos são construídos com três primitivas (tabela 2.3):

o valor da expressão 'err e

colocado a disposição com saída
no canal de nome "ct'

c!eSaída

(primitiva SEND)

um canal de nome ttc" recebe um
valor que é armazenado na
variável de nome "v"

c?vEntrada

(primitiva RECEIVE)

a variâvel de nome "v" recebe o
valor da expressão "e"v:=e

Associação

(atribuição)

SIGNIFICADOSINTA)(EPRIMITIVA

Tabela 2.3 - Primitivas de Processos em OCCAM
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OCCAM tem ainda, dois processos especiais, que são: SKIP e STOP. 

• SKIP : é um processo que faz nada, e então termina. 

• STOP : é um processo que encerra o processo onde é executado. 

Essas primitivas e processos básicos podem ser combinados de forma a 
implementar outras construções que serão apresentadas nas próximas seções. 

2.6.3 Construções Estruturadas 

As primitivas e processos básicos, podem ser combinadas em novas 
construções das formas: 

1) Construções convencionais: SEQ, WHILE, IF, PROC. 

SEQ 	Seqüencial, significa que as declarações subseqüentes serão 
executadas seqüencialmente. 

WHILE "iteração". Comando de repetição, funcionamento idêntico 
ao de outras linguagens de programação (por exemplo 
Pascal). 

IF 	Condicional, funcionamento similar a outras linguagens; 
como observa-se no exemplo 2 da figura 2.5. 

PROC Definição de procedimentos/processos, como no exemplo 3 
da figura 2.5. 
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1) IWHILE i < 10

SEQ
j::j+1
i::i+1;

2) rF
i<j

SEQ
faz alguma coisa

l=J
SEQ

faz alguma coisa senão (Þj)
TRUE

SEQ
faz alguma coisa diferente.

3) PROC Exemplo (REAL32 X, VAL INT param)
REAL32 Xin:
SEQ

Xin := X
SEQ LOOP cont = 0 FOR param

X:=X *Xin

Obs.: os dois pontos significam final da definição
de PROC.

Figura 2.5 - Construções Convencionais.

Como pode-se observar pelos exemplos anteriores (figura 2.5), a identação de
dois caracteres à direita, significa que os comandos subseqüentes fazemparte daquela
estrutura em questão. E importante observar que o comando IF ã.*r. sempre
apresentar uma altern ativ a coff eta.

2) Novas Construções : PAR, ALT.

PAR Os processos especificados nesta estrutura são executados
em paralelo e devem estar identados em relação a PAR,
como no exemplo 2 da figura2.6.
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ALT Alternativa, similar ao "case" do Pascal, executa o primeiro
processo cuja alternativa seja verdadeira. Na figura 2.6, no
exemplo 3, a escolha das entradas em canais disponíveis.

1) PAR
SEQ

m::0
chan!m+1

mais processos

SEQ
chan?n

mais processos

2) CHAN OF in, out, ch:
PAR

IWHILE TRUE
INT x:
SEQ

in?x
ch!x

WHILE TRUE
INT x:
SEQ

ch?x
out!x

3) INTx,y:
CHAN OF int, sai :

V/HILE TRUE
ALT

condl & SKIP
sai!x

processo I
input?y

processo 2

Figura 2.6 - Novas Construções.
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2.6.4 Deadlock

O uso da concorrência pode ocasionar bloqueio sem saída (perpétuo) dos
processos, como em casos de deadlock em sistemas operacionais. Algumas causas
de deadlock emprogramação concorrente são:

. A não ocorrência de paralelismo entre processos com comunicação de

dados, através dos mesmos canais, conforme observa-se naftgura2.7.

INT a, b:
CHAN OF INT ch
SEQ

SEQ
ch?a

processo I
SEQ

ch!b
processo 2

Figura 2.7 - Não Ocorrência de Paralelismo.

. Canais cruzados, como esquema da figura 2.8. Neste caso, chl e ch2
estarão bloqueados para sempre, esperando o recebimento de um dado que

nunca chegará.

CHAN OF INT chl, ch2:
PAR

processo I
INT a:

SEQ
chl?a
ch2!2

processo 2
INTb:
SEQ

chZ?b
chl!3

Processo 2Processo I

Figura 2.8 - Canais Cruzados.
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Assim, no caso da figura 2.7 deve-se colocar os processos em paraleloo para

que se resolva o bloqueio. JáL no caso da figura 2.8 hâ necessidade de uma

reorganização em um dos processos, para que deste modo o processo que envia
(produtor) dados ao outro processo possa ter o respectivo recebedor (consumidor).

2.7 Considerações Finais

Este capítulo tem por finalidade a familiarização com conceitos de

processamento paralelo. Enfatizou-se algumas noções de arquiteturas de

computadores, visto que, no decorrer dos próximos capítulos esses conceitos serão

utilizados. A classificação dos medelos computacionais, aqui apresentada, é

praticamente a aceita mundialmente, que é a classificação de Flynn ÍFLY7ZI;
enfattzando o princípio de pipeline, que é bastante utilizado atualmente, inclusive em

máquinas seqüenciais [PAT96].

Outro ponto importante deste capítulo é a anáÃise da programação paralela,

visto que é de suma importância saber avaliar as vantagens de utilizar-se de um

algoritmo paralelo, e como se deve projetar suas unidades de trabalho, pois em alguns

casos, o paralelismo pode acarretar perda de desempenho.

A linguagem OCCAM também foi apresentada por ser a linguagem

concorrente adotada neste trabalho. OCCAM apresenta um bom embasamento

teórico (CSP), e trabalha sobre arquiteturas paralelas ("Transputer"). Com a revisão

apresentada, pode-se ter uma visão geral da maioria dos comandos e estruturas da

linguagem OCCAM e de seu funcionamento. Os exemplos citados neste capítulo são

ilustrativos e servem para se ter uma noção de como utilizar as estruturas básicas.

A revisão deste capítulo foi feita de forma sucinta, mas com bom grau de

abrangência, para que se possa ter um conhecimento teórico maior, o qual é de suma

importânciaparaum melhor entendimento deste trabalho e utilização do GASC.

I
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Capítulo 3

Linguagens de Especificação Formal

Este capítulo apresenta uma introdução sobre especificações formais de

sistemas e alguns detalhes sobre duas linguagens de especificações formais para

sistemas concorrentes/paralelos recomendadas pela Organização Internacional para

Padronização (ISO). As linguagens consideradas são Estelle e LOTOS, sendo

discutidos seus aspectos de sintaxe e semântica.

3.1 Introdução

A utilização de métodos para especificação formal de sistemas tem crescido

muito nos últimos anos. Esses métodos apresentam os seguintes objetivos:

o permitir uma especificação precisa e sem ambigüidade;

o permitir uma base para análise e verificação;

. permitir a construção de especificações em diferentes níveis de

abstrações;

. desenvolver implementações precisas das especificações;

. servir como base para ferramentas automatizadas, para a realizaçáo

dos itens anteriores

|,

22



Uma especificação formal é "a descrição de uma parte da realidade através
de um formalismo " [CAS86]. Por formalismo entende-se o sistema formado por uma
linguagem simbólica e por um conjunto de axiomas definidos sobre esta linguagem,
o que define assim a sintaxe e a semântica da linguagem.

Existem diversos métodos formais para especificação de sistemas, como:
LARCH, OBJ, Notação Z, YDM, entre outros [ÏYIN9O]. Esses métodos se dividem
em métodos baseados em modelos e métodos orientados a propriedades, e são mais
adequados para o tratamento de sistemas seqüenciais e determinísticos. Já para

sistemas concorrentes tem-se: Estelle, LOTOS, CSP, CCS, SDL, etc [VAS95]. Este

trabalho se propõem a dar suporte a sistemas concorrentes, então será apresentado a

seguir os métodos: Estelle e LOTOS. A escolha destes métodos baseia-se em serem

largamente difundidos e utilizados como padrão internacional. LOTOS tem
embasamento teórico em CSP, o que traz grandes similaridades com OCCAM.
Estelle possui uma sintaxe com grande poder de abstração, sem ambigüidade e
incorpora algumas características de linguagem de programação Pascal. Nas
próximas seções são discutidas as principais características desses métodos.

3.2 Estelle

Extended State Transition Language (Estelle) é uma Técnica de Descrição
Formal (TDF) para especificação de sistemas concorrentes/distribuídos, com
aplicações bem definidas, tais como: protocolos de comunicação e serviços.

Particularmente, Estelle pode ser usada para descrever os serviços e protocolos dos

níveis definidos pela ISO para Interconexão de Sistemas Abertos (OSI). Foi
desenvolvida pela ISO a partir de 1981, sendo que a versão final de Estelle foi
concluída em fins de 1988 [SOU89]. A sintaxe e semântica formais de Estelle são

descritas na ISO 9074. Esta linguagem é recomendada como padrão internacional
para sistemas concorrentes/paralelos, e é utilizada por diversas organizações
participantes da ISO.

Estelle pode ser descrita como uma técnica baseada no modelo de Máquina de

Estados Finita Estendida (MEFE), um modelo de autômato não determinístico
estendido com base na linguagem Pascal, conforme mostrado na figura 3.1. Estelle

1,
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pode ser vista como um conjunto de extensões para Pascal, que modela um sistema 
como um autômato com estrutura hierárquica que: 

• pode funcionar em paralelo, e 

• pode se comunicar através da troca de mensagens e/ou 
compartilhamento de algumas variáveis. 

ESTADOS 

{ 	

VARIÁVEIS 

	

Estelle = MEF INTERAÇÕES 	± 	PARÂMETROS 

	

TRANSIÇÕES 	 PRIORIDADES 

Pascal 

 

= MEFE 

 

Figura 3.1 - Estelle = MEF + Pascal = MEFE. 

A seguir, serão apresentados os principais conceitos de Estelle, enfatizando 
alguns aspectos de sintaxe e semântica da linguagem. 

3.2.1 Principais Conceitos 

Módulos e Instâncias de Módulos 

Um sistema distribuído especificado em Estelle é visto como uma coleção de 
vários componentes comunicantes chamados instâncias de módulos, daqui em diante 
referenciado somente por módulo. Cada componente é especificado em Estelle por 
uma definição de módulo. A estrutura interna e o comportamento de um módulo 
podem ser definidos explicitamente ou deixados para refinamentos posteriores. Cada 
definição de um módulo consiste de um conjunto de ações (transições) de um sistema 
de transição de estados. Um módulo é ativo se sua definição inclui pelo menos uma 
transição, senão é inativo. Um módulo pode ter um dos seguintes atributos de classe: 
systemprocess, systemactivity, process ou activity [BUD87], [S0U89]. 

Os módulos com atributo systemprocess ou systemactivity são chamados de 
módulos do sistema. 
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Em Estelle deve-se ter um cuidado especial na especificação da interfâce de

comunicação entre módulos. Essas interfaces são definidas através do uso de três

conceitos:

o pontos de interação;

. canals;

. interações.

' 
Cadamódulo tem um número de pontos de acesso de entradalsaída chamados

pontos de interação. Existem duas categorias de pontos de interação: externos e

internos. Para cada ponto de interação está associado vm canal que define dois

conjuntos de interações. Esses dois conjuntos consistem de interações que podem sair

ou entrar através do ponto de interaçäo.Interações são eventos abstratos (mensagens)

que são trocados com o ambiente do módulo (através de pontos de interações

externos) e com submódulos (através de pontos de interações internos).

Um módulo é representado graficamente como uma caixa, com pontos em

seus limites externos (pontos de interação externos) e/ou internos (pontos de

interação internos). O nome do módulo e sua classe, assim como os nomes dos

pontos de interação e suas interações associadas podem ser adicionados na caixa,

como é mostrado na figura3.2.

op3
pl p2

Atividades
Processo

resposta dados

solicitação P-ack, N-ack

Figura 3.2 - Representação Gráfica de um Módulo.

Estrutura

A definição de um módulo em Estelle pode incluir a definição de outros

módulos. Isso aplicado repetidamente leva a uma estrutura hierárquica em árvore

para definição de módulos. Estelle fornece meios para criar instâncias de módulos

Y
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filhos definidos dentro da definição de um módulo [BUD87], [SOU89]. O número de

instâncias do mesmo módulo pode mudar dinamicamente uma vez que ele pode ser

criado e/ou destruído.

A estrutura de árvore hierárquica dos módulos pode ser representada como
mostra a figura 3.3, os módulos são caixas e a relação pailfilho é representada por
arcos ou caixas aninhadas (um módulo também é conhecido como caixa preta)

lvASe5l

Figura 3.3 - Estrutura Hierárquica dos Módulos.

Dentro da hierarquia de módulos devem ser observados os seguintes
princípios:

1. Todo módulo ativo deve ser referenciado.

2. Módulos de sistema não podem ser aninhados dentro de um módulo
referenciado.

3. Módulos atribuídos como process ou activity devem estar aninhados
dentro de módulos do sistema.

4. Módulos atribuídos como process ou systemprocess podem estar

subdivididos somente em módulos atribuídos como process ou
activity.

5. Módulos atribuídos como activity ou systemactivity podem ser

subdivididos somente em módulos atribuídos como activity.I

A

B

E

F

D

c

G

H
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Comunicação

Dentro da hierarquia, os módulos podem se comunicar através de dois
mecanismos que são usados em Estelle:

o troca de mensagens;

o compartilhamento restrito de variáveis.

As instâncias dos módulos podem trocar mensagens, chamadas interações.

Uma instância de módulo pode enviar uma interação para outra instância de módulo
através de uma tinha de comunicação previamente estabelecida entre seus dois pontos

de interação. Uma interação recebida por uma instância dê módulo é colocada em

uma fila "FIFO" (First In - First Out) não limitada, associada ao ponto de interação.
A fita pode ser usada de forma exclusiva por um único ponto de interação (indívidual
queue) ou pode ser compartilhada entre alguns pontos de interação (common queue)

lvAsesl.

Uma instância de módulo pode sempre enviar interações, este princípio é

conhecido como envio não bloqueante, em oposição ao envio bloqueante, também

conhecido como comunicação "rendez-vous" [BUD87], [VAS95].

Para especificar que módulos estão habilitados para troca de interações, linhas

de comunicação entre os pontos de interação dos módulos são especificadas.

Um módulo pode também se comunicar com seu pai através de variáveis
compartilhadas, estas variáveis devem ser declaradas como variáveis exportáveis
(exported). O acesso simultâneo a estas variáveis é exclusivo, dando prioridade ao

módulo pai.

Dinamismo

Uma vez que módulos internos a um subsistema estão sempre inativos, a
estrutura dos subsistemas e suas linhas de comunicação, vma vez inicializadas não

podem mudar (são estáticas).

A estrutura interna de cada subsistema e os limites entre pontos de interação e

seus submódulos podem variar (são dinâmicos). Isto porque as ações de uma

I
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instância de módulo dentro de um subsistema podem incluir comandos criando e

destruindo seus filhos e limites entre pontos de interação do filho ou limites entre a
instância do módulo e os pontos de interação do filho.

A hierarquia dinâmica de instâncias de módulo dentro de subsistemas tem um
padrão textual estático em uma especificação Fstelle, entretanto o número de

instâncias de um módulo pode mudar na estrutura dinamicamente.

A posição hierárquica de cadainstância coffesponde a posição respectiva de

sua definição de módulo no padrão textual.

Paralelismo e Não Determinismo

Dois tipos de paralelismo entre módulos podem ser expressos em Estelle:

. Paralelismo assíncrono.

. Paralelismo síncrono.

O paralelismo assíncrono é permitido somente entre subsistemas, ou mais
precisamente, entre ações de diferentes instâncias de módulos pertencentes a
diferentes subsistemas.

O paralelismo síncrono é permitido somente dentro de um subsistema, ou

seja, entre ações de diferentes instâncias de módulos pertencentes ao mesmo
subsistema.

De forma intuitiva, cada subsistema funciona pelo seus próprios "passos de

computação". (Jm passo de computação se inicia pela seleção de um conjunto de

transições (ações) entre aquelas "prontas para disparaÍ", ou "oferecidas para dispatar"
pelos módulos do subsistema (uma transação por módulo). Essas transições são

executadas em paralelo e, quando todas forem completadas, o próximo passo de

computação se inicia. Dessa forma, a velocidade relativa dos módulos dentro de um
subsistema pode ser, em geral, controlada (sincronizada). Por isso, diz-se que o
paralelismo dentro de um subsistema é síncrono. Entretanto, se o conjunto
selecionado consiste de exatamente uma ação para cada passo de computação, então,

tem-se um comportamento não determinístico dentro de um subsistema. Isso pode ser

imposto definindo-se módulo do sistema (raiz de um subsistema) como
sys temactivity [BUD8 7]

rj
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Como o conjunto de transições é selecionado para execução sincrona ou não
determinística dentro de um passo de computação de um subsistema, este depende
sempre do princípio de prioridade pailfilho e da forma em que os módulos do
subsistema são referenciados [BUD87], [VAS95].

Representação do Comportamento Interno do Módulo

O comportamento dinâmico interno de um módulo Estelle é caracterizado em
termos de um sistema de transição de estados não determinístico, através da definição
de um conjunto de próximo estado.

Um estado é, em geraI, uma estrufura complexa composta de vários
componentes tais como: valor de estado de controle, valores de variáveis, conteúdos
de filas associadas aos pontos de interação e "status" da estrutura interna do módulo
(configuração de instâncias de submódulos e limites entre pontos de interação).

Os estados iniciais de uma instância são definidos em uma parte de
inicialização da definição do módulo. A relação próximo estado de uma instância é

definida por um conjunto de transições declaradas dentro da parte de transição da
definição do módulo. Cada definição de transição contém as condições necessárias
que habilitam a execução da transição, e uma ação a ser rcalizada quando a transição
for executada. Uma ação pode mudar o estado da instância e mandar interações para
o ambiente do módulo.

A execução de uma transição é considerada como sendo uma operação
atômica. Isto significa que vma vez inicializada a execução da transição, esta não
pode ser interrompida e, resultados intermediários não podem ser observados.

Represen tação do Comportamento Global

A especificação do comportamento de um sistema completo em Estelle utiliza
estilo operacional (semântica operacional), formalmente definida através de modelos
de transição de estados [BUD87], euê pode ser:

. um modelo para as tarefas (taslcs) de especificação;

¡i

. um modelo para a estrutura global dessa especificação.
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O comportamento global de um sistema especificado em Estelle é definido
pelo conjunto de todas as seqüências possíveis, assim chamadas de "situações
globais" gerada de uma situação inicial. Duas situações globais consecutivas
correspondem a execução de uma transição.

A semântica operacional de Estelle descreve a forma como essas seqtiências
são geradas e de que forma as transições do sistema podem ser interrelacionadas para
modelar paralelismo síncrono entre os subsistemas.

. O modelo computacional de Estelle mostrado é dependente de um processo
tempo, em que é mostrado o relacionamento entre o progresso do tempo e as

computações, e os temporizadores de retardo podem ser observados para decidir
quando uma transição pode ou não ser disparada.

3.2.2 Tópicos da Sintaxe de Estelle

Canais e Pontos de Interação

Canais (chønnett) em Estelle são objetos abstratos cujas definições
especificam conjuntos de interações (mensagens). Os pontos de interação através dos
quais interações chegam ou saem, referem-se a canais, de uma forma específica. Por
esta referência, um ponto de interação particular tem um conjunto de interações
precisamente definido que pode ser enviado ou recebido respectivamente através
desse ponto.

A figura 3.4 apresenta um exemplo da definição de canais.

It As palavras reservadas das estruturas da linguagem Estelle serão representadas em negrito, como na figura 3.4.
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channel CHANNEL_ID (ROLEI, ROLE2)
by ROLEI:

ml;
m2;

by
mN;
ROLE2:
nl;
n2;

nK;

Figura 3.4utilização de Canais.

Onde ffil, ..., mN e il1, ..., nç são declarações de interações. Cada declaração
de interação consiste de um nome (identificador) da interação e possivelmente alguns
parâmetros tipados. Assim, uma declaração de interação poderia ser:

REQUEST (X : integer; Y : boolean)

Um ponto de interação pode ser declarado da seguinte forma:

pl : CHANNEL_ID (ROLEI)

p2 : CHANNEL_ID (ROLE2)

No primeiro caso, o conjunto de interações que pode ser enviado pelo canal
pl contém todas as interações especificadas por ROLEI na definição do canal, e o
conjunto de interações que pode ser recebido contém todas as interações

especificadas para ROLE2. No segundo caso ocolre o oposto.

Também é possível especificar se o ponto de interação vai compartilhar ou
não sua fila:

pl : CHANNEL_ID (ROLEI) common queue

p2 : CHANNEL_ID (ROLE2) individual queue
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Um grupo de pontos de interação do mesmo tipo também pode ser declarado
como um arranjo:

p : array[l..3] of CHANNEL_ID(ROLEI)

Módulos

Um módulo é especificado em Estelle por um par que consiste de :

. definição do cabeçalho do módulo;

¡ definição do corpo do módulo.

O cabeçalho de um módulo especifica o tipo deste módulo, bem como os
valores de sua visibilidade externa, ou seja, especifica o atributo de classe, os pontos
de interação e variáveis exportadas desse módulo. A figura 3.5 mostra o cabeçalho de

um módulo "A" do tipo systemprocess e sua visibilidade externa.

module A systemprocess ( n: integer)
ip p : T(S) indívidal queue;

pl : U(S) common queue;
p2 : W(S) common queue;

export X, Y: integer; Z : boolean
end;

Figura 3.5 - Declaração de Módulo, Pontos de Interação e Variáveis.

Pelo menos uma definição de corpo do módulo é declarada para cada
definição de cabeçalho de módulo, como é mostrado no exemplo da figura 3.6.

body B for A;
"definição do corpo"
end;
ou
body C for A; external;

Ð Figura 3.6 - Definição de Corpo do Módulo.
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A nível conceitual, dois módulos foram definidos na figura 3.6, o primeiro 
identificado pelo par (A, B) e o segundo pelo par (A,C). Estes módulos têm a mesma 
visibilidade externa (mesmos pontos de interação p, p 1 , p2 e mesmas variáveis 
exportadas X, Y, Z). O corpo do módulo é diferente, isto significa que os módulos 
têm comportamento diferentes e a mesma visibilidade externa. 

A definição do corpo é composta por três partes: 

• parte de declaração; 

• parte de inicialização; 

• parte de transição. 

Parte de Declaração 

A parte de declaração de uma definição de corpo contém declarações usuais 
semelhantes à linguagem Pascal (constantes, variáveis, procedimentos e funções) e 
declarações de objetos específicos de Estelle, tais como: 

• canais; 

• módulos; 

• variáveis módulos; 

• estados e conjunto-estados; 

• pontos de interações internos. 

A definição de um corpo que está sendo declarado pode conter declarações de 
outros módulos. Isso aplicado repetidamente leva a uma estrutura de árvore 
hierárquica de definição de módulos, como observa-se na figura 3.7. 
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module A end;
body B for A;

module A1 process;

ip pl : Tl(Rl) individual queue;
p2 : T1(R2) individual queue;

p' : T(S) individual queue;

end;
body Bl for Al; "definição" end;

. body B2 for A2; "definição" end;

end;

(Ae, Bz)(Ar,Br)

(A, B)

Figura 3.7 - Exemplo de Estrutura Hierárquica de Módulos-

Parte de Inicializaçäo

A parte de inicialização de um corpo de módulo, especifica os valores de

algumas variáveis com as quais toda nova instância de módulo criada, inicia sua

execução. Em particular, varáveis locais e variáveis de controle de estado podem ter

seus valores associados. Também alguns módulos filhos podem ser criados. Criação

de instâncias de módulos filhos durante ainicialização define sua arquitetura,inicial.

A iniciali zação do módulo (4, B) da figura 3.7, é mostrado na figura 3.8.

I

initialize
begin

init X with Bl;
init Y with B2;
init Z with Bl;
connect X.pl to Y.p2;
connect Y.pl to Z.p2;
attach p to X.p';

end; Y pr

Z p

xP' pr

p

Figura 3.8 - Inicialização do Módulo (4, B)
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Parte de Transição

A parte de transição descreve, em detalhes, o comportamento interno dos
módulos. É composto de uma coleção de declarações de transições. Cada transição
começa com a palavra"tra,ns" e pode ser simples ou aninhada.

Cada declaração de transição é composta de duas partes:

. condição de transição;

. ação de transição.

As condições são compostas de cláusulas que devem ser satisfeitas para que a
transição dispare, enquanto as ações são decorrentes do disparo da transição e são por
blocos de comandos. As cláusulas podem possuir diversas categorias (from, when,
províded, priority e delay), na f,rgura 3.9 tem-se um exemplo de transição aninhada
que utiliza-se de várias cláusulas [VAS95].

trans when N.NI(p)
from IDLE to WAIT

provided p.present

begin
keep_copy (p, saved);
output U.UC

end;
provided otherwise

begin
output N.NR

end;
from IDLE

begin
end;

Figura 3.9 - Declaração de Transição.

3.2.3 Uma Visão da Semântica de Estelle

Como foi dito anteriormente a semântica de Estelle é operacional. Isto
significa que a relação de próximos estados é definida em cima de um conjunto de

4
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estados globais do sistema chamados de situações globais que podem ser diretamente

alcançadas a partir de uma dada situação. O comportamento total de um sistema

(definido por uma especificação Estelle) é caracterizado por um conjunto de todas as

seqüências de situações globais que podem ser geradas a partir de uma certa situação

inicial [BUD87], [VAS95].

Os sistemas especificados são uma coleção de subsistemas, e as instâncias de

módulos dentro de cada subsistema podem executar suas transições de maneira

síncrona, e as instâncias de módulos pertencentes a diferentes subsistemas podem

executar suas transições de maneira assíncrona.

3.3 LOTOS

A linguagem LOTOS (Language Of Temporal Ordering Specification) pode

ser aplic ada a qualquer tipo de sistema, tendo maior potencialidade em sistemas

distribuídos e concorrentes. LOTOS foi desenvolvida pela ISO para especificação

formal de sistemas distribuídos abertos e, em particular, aqueles relacionados com

arquiteturas de computadores OSI, durante os anos de 1981 a 1986 [BOL87]. Esta

técnica de descrição é baseada em métodos de processos algébricos. Os principais

objetivos da técnica são os mesmos de uma linguagem de especificação formal,

acrescido de:

o tentar ser completa, pois também pode-se especificar sistemas

concorrentes;

o servir como documentação legível para ser lida pelos usuários OSI,

implementadores e responsáveis pelos testes.

E claro que esses objetivos são particularmente importantes para uma

arquitetura distribuída padrão, como OSI. As máquinas precisam se comunicar e

cooperar umas com as outras.

A consideração dos requisitos acima levou a um grande número de critérios

de projeto da linguagem LOTOS em si. Os critérios gerais que determinaram a atual

definição de LOTOS são:
¡)
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Poder de Expressão: uma Técnica de Descrição Formal (TDF) deve ser

capaz de expressar a grande variedade de propriedades que são relevantes para a
descrição dos serviços, protocolos e interfaces OSI.

Definição Formal: sintaxe e semântica de uma TDF deve ter uma definição
completa e formal. Em particular, o modelo formal sobre o qual a semântica da

linguagem está baseada deve suportar o desenvolvimento de uma teoria analiticapara
a verificação, validação e teste de conformidade.

. Abstração: As construções da linguagem devem representar os conceitos

relevantes da arquitetura em um nível suficientemente alto de abstração, em que

detalhes da implementação não são expressos. Isto evita a especificação de restrições

indesejáveis na implementação e favorece uma representação precisa dos requisitos.

Estrutura: uma TDF deve oferecer meios de estrutur¿r uma especificação de

muitas maneiras diferentes e intuitivas. Uma boa estruturação implica, em geral,

numa boa compreensão, fácil manutenção e pode simplificar a análise. Se desejável,

a estrutura também pode ser usada para refletir a organização lógica ou mesmo fisica
de uma implementação.

A idéia básica da linguagem LOTOS é que sistemas podem ser descritos pela

definição da relação temporal entre eventos de comportamento observável

externamente em um sistema.

LOTOS tem dois componentes. O primeiro deles trata da descrição das

estruturas de dados e valores de expressões, utilizando o formalismo da linguagem de

especificação de tipos abstrato de dados ACT ONE [BOL87], desenvolvida na

Universidade Técnica de Berlim. O segundo componente, que é primariamente

baseado no cálculo de sistemas comunicantes (Calculus of Communicating System -

CCS), trata da descrição e inter-relacionamento entre processos. Este segundo

componente de LOTOS, também foi influenciado pela teoria de processos

seqüenciais comunicantes (Communicating Sequential Process - CSP) [HOA85].

Esses dois componentes são independentes, embora a parte de controle faça

referência à parte de dados para avaliação do valor de expressões. A princípio,
alguma outra linguagem bem definida poderia ser utilizadapara a descrição dos tipos

abstratos de dados, neste caso seria necessário modificaÍ a semântica estática de

LOTOS.

ât
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A linguagem LOTOS é recursiva. A estrutura de uma especificação LOTOS
pode ser representada graficamente como uma árvore feita de vários processos
interligados. LOTOS favorece a decomposição da especificação em níveis
sucessivos. Uma especificação LOTOS, em um nível mais abstrato, tem um formato
semelhante ao apresentado na figura 3.10:

specifcation MODELO [p1, p2] ::

definição de tipo de dados

definição de procedimentos
endspec

Figura 3.10 - Modelo de uma Especificação em LOTOS.

sendo que pl e p2 são portas através das quais são feitas as comunicações com o
ambiente.

A seguir serão apresentadas características básicas da linguagem LOTOS.

3.3.1 Descrição dos Tipos de Dados

A representação de valores, expressões de valores e estrutura de dados em
LOTOS são derivadas da linguagem ACT ONE [BOL87]. ACT ONE é um método de

.F

especificação algébrica paru escrever especificações parametrizadas ou não. ACT
ONE, e portanto LOTOS, inclui os seguintes elementos para a produção de

especificações estruturadas :

o Uso de uma biblioteca com tipos de dados pré-definidos.

. Combinação de especificações.

o Renomeação de especificações.

. Parametrização de especifi cações.

o Alualização de e speci fi caçõ e s param etrizadas.

ô

¡¿

38



o Extensão de especificações com operações e com "sorts".

A figura 3.11 apresenta um exemplo de uma especificação de um tipo de

dados Fila [VAS95]:

type Fila (Elemento) is Elemento, Boolean with
sort Fila
opns FtlaYazia

Insere : Elemento, Fila + Fila
Primeiro :Fila + Elemento

. Remove : Fila + Elemento
EhVazia :Fila + Boolean

eqns forall x, y: Elemento
q:Fila

ofsort Fila
Primeiro (Insere (x, FilaVazia)) = x
Primeiro (Insere (x, Insere (x, q))) :

Primeiro (Insere (y, q))
ofsort Fila

Remove (Insere (x, FilaVazia)) : FtlaYazia
Remove (Insere (x, Insere (y, q))) :

Insere (x, Remove(Insere (y, Ð)
ofsort Boolean

EhYazia(FilaVazia) : true
Primeiro ( Insere (x, q)) = false

endtype

Figura 3.11 - Descrição de Tipos de Dados.

O primeiro passo na definição de tipos consiste em definir os nomes de dados

e operações, que são especificados pelas cláusulas type, sort, opns e eqns, como
pode-se observar no exemplo da figura 3.11.

As equações são colocadas Íta cláusula eqns, e tem como propósito
especificar que duas equações sintaticamente diferentes podem denotar o mesmo
valor, mostrando também as restrições que as operações estão sujeitas.

Para especificar os tipos de dados com muitas operações são necessárias

construções da linguagem para combinar especificações já existentes e/ou estender as

mesmas adicionando-se sorts, operações e equações. A cláusula ¿s (primeira linha

cl

ç
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da figura 3.11) indica que a definição do tipo Fila importa a definição dos tipos
Elemento e Boolean através de uma referência às mesmas.

As cláusulas são providas também de facilidades de parametrização
permitindo que sejam descritos aspectos gerais do tipo, sendo os demais aspectos
completados depois com mais detalhes.

Uma outra característica importante é a possibilidade de renomeação de
especificações, como no tipo Conecção, mostrado na figura3.l2 [nOrsz1.

type Conecção is
Fila renamedby
sortnames canal

objeto
opnames envia

recebe
endtype

for
for
for
for

Fila
Elemento
Insere
Primeiro

Figura 3.12 - Renomeação de Tipos (Especificações).

Isso permite a utilização da definição do tipo Fila, do exemplo da figura 3.11,
para um ambiente de serviços de Transporte OSI com canais e objetos a serem
transferidos.

3.3.2 Descrição do Comportamento

Um sistema descrito em LOTOS pode ser considerado, de forma abstrata,
como um único processo. O processo interage com o ambiente no qual está definido,
sendo que apenas as fronteiras são observáveis. O processo é visto como uma caixa
preta onde pode ser visualizada apenas sua interface com o meio externo, como na
figura 3. 13.

Um refinamento pode ser visto como o surgimento de vários subprocessos
que interagem entre si. Este refinamento é realizado até se chegar a unidades
elementares que são denominadas de eventos, ou interações atômicas, ou
simplesmerrte ações

ó
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Um evento é a unidade de comunicação sincronizada entre dois processos que
são de outra forma assíncronos. Esse mecanismo através do qual os processos se

comunicam é chamado interação. Cada um dos processos que participam de uma
interação especifica o nome de uma porta e qual informação ele deseja fornecer. Os
processos podem participar de uma interação somente se eles estão prontos para a
interação ao mesmo tempo, e especificam a mesma porta e o mesmo tipo de dados,
ou seja, quando oferecem participação no mesmo evento. A ocorrência desses
eventos é que serve basicamente para definir uma ordenação temporal para as ações
dos processos. O formato da definição de processos é o seguinte:

process < identificador _dojrocesso )

<expressão_comportamental >
endproc

A representação mais abstrata de um processo P capaz de interagir com seu

meio via portas de "a" a "g" é a caixapreta da figura 3.13.

Figura 3.I3 - Abstração de um Processo.

3.3.3 Expressões Comportamentais

A descrição da dinâmica em LOTOS é feita através de expressões de

comportamento que, por sua vez, são escritas através de operações temporais.

Um processo completamente inativo é representado pelo operador de inação
para o qual se utiliza a palavra stop, neste caso, o processo não participa de nenhum
evento.

(' dc e
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A ação prefixada é uma construção que produz uma nova expressão
comportamental partindo de uma já existente através de sua prefixação com um nome
de evento. Este operador é representado pelo caracter ; þonto e vírgula). A
expressão zt B (onde a é o nome de um evento e B é uma expressão de
comportamento) é interpretada como sendo: o processo oferece participação no
evento a, se o mesmo ocoffer o comportamento resultante que é dado por B. O
operador ; indica seqüência

Outro operador bastante utilizado nas expressões de comportamento é o
operador de escolha, que é representado pelos símbolos [. Sejam Bl e B2 expressões
comportamentais, a expressão descrita por Bl I B2 representa um processo que terá,

ou o comportamento de Bl, ou o de B.2. A escolha entre um desses dois
comportamentos será resolvida na interação do processo com o ambiente, se

acontecer um evento inicial de Bl, Bl é escolhido; se um evento inicial de B2 é
oferecido, B2 é escolhido. Se for oferecido um evento inicial de ambos, a escolha

será feita de forma não determinística.

O comportamento de um processo pode ser visto como tendo uma estrutura
em árvore (figura 3.I4), onde uma seqüência de possíveis escolhas ocoffe ordenada
no tempo de acordo com a profundidade dos nodos na árvore. A estrutura da árvore
pode ser considerada como uma máquina de estados.

Figura 3.14 - Estrutura em Á*ore do Comportamento de um Processo.

No exemplo apresentado na figura 3.14, apesar de ambas as árvores
possuírem os mesmos caminhos (ab, ac), P e Q representam processos diferentes. Se

P e Q forem colocados num ambiente onde se deseja ativar o evento a seguido do
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evento b, então com o processo P isso será possível em qualquer circunstância,
porém, para o processo Q ocorre uma escolha no estado inicial, não determinística,
para o caminho b ou para c, revelando a diferença de comportamento entre P e Q.

Comportamentos infinitos podem ser definidos usando a ocorrência recursiva
de identificadores de processo em expressões de comportamento, como é mostrado
na figura 3. 1 5.

process buffer [ir¡ out] :=
in;
out;
buffer [iq out]

endproc

Figura 3.15 - Comportamento Infinito.

O operador ll denota composição paralela. Na expressão Bl ll 82, onde B1 e
82 são expressões de comportamento, significando executar 81 e B2 em paralelo.
Além disso, B1 e 82 podem interagir através de portas compartilhadas. Neste caso,

os processos são dependentes e seus eventos devem ser sincronizados, ou seja, B1 ll
B2 participam em todos os eventos em que Bl e B2 participam, recusando qualquer
evento que seja recusado por B1 ou 82.

Já a expressão Bl lll 82 representa a composição independente de processos.

Bl lll B2 participa de um evento se B1 ou 82 participa, mas não participa em eventos
onde B1 e B2 não participam

O operador >>
comportamento (ativação). A expressão Bl >> 82, onde B1 e 82 são expressões de

comportamento, significa fazer Bl e depois 82. Existe também um mecanismo
através do qual 81 pode passar valores para B.2, e isto pode ser especificado da

seguinte maneira:

8L >> def xlr ... e xtl in B2 ;

significa que 81 exporta um vetor de n valores que passam a ser os valores de

variáveis Xl, ... , xn em 82.

(t
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O operador [> é usado para cancelar um processo e representa situações
freqüentes em sistemas de comunicação de dados, em que um processo pode
interromper outro. O significado intuitivo da expressão B1 l> B2 é que o processo
82 pode cancelar, ou mesmo evitar, que o processo Bl comece. B2 pode ou não
começar, dependendo de uma escolha não determinística. Se B2 não é executado
então B 1 executa normalmente e toda a expressão é terminada. No entanto, a
qualquer momento da execução de 81, 82 pode começar. Neste caso, Bl não será
retomado eB2 é executado até o fim.

A figura 3.16 mostra um exemplo de uma especificação de um procedimento
(FIFO) que usa o tipo de dados Fila, apresentado anteriormente.

specification FiFo [ir¡ out] : noexit
type Fil (Elemento)

process FI_FO [in, out] (q : Fila) : noexit ':
in?X: Elemento;
FI_FO [in, out] (Insere (X, q))

il
I not (EhVazia(q)) ] + outlFirst(q) ;

FI_FO [in, out] (Romove(q))
endproc

endspec

Figura 3.16 - Especificação de um Procedimento (FIFO).

3.3.4 Comentários Finais

A linguagem LOTOS combina duas técnicas importantes de especificação
formal de sistemas. No que diz respeito a parte dinâmica de sistemas, isto é , a parte
de controle, a linguagem baseia-se fortemente no CCS, gue resultou na representação
de expressão de comportamento. Em segundo lugar, LOTOS apresenta uma forte
natureza algébrica, gue é usada na definição de tipos de dados da linguagem.

A primeira impressão que se tem, é que a linguagem LOTOS tem uma
simbologia bastante complexapara especificações, relevando a característica formal

È
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de seu embasamento. Considerando este aspecto, é necessário um bom treinamento

para a formação de especificadores de forma que estes possam produzir

ãspecificações em LOTOS, de maneira natural e intuitiva [VAS95].

A partir das duas técnicas base de LOTOS pode-se produzir especificações de

elementos de um sistema como processos ou como tipos de dados, permitindo que se

produzam especificações diferenciadas. Isto pode ser bom por 
- -um lado,

proporcionando liberdade de estilo e representaçáo, mas pode causar problemas para

o leitor ou analisador da especificação.

Mesmo considerando a liberdade de estilo que a linguagem proporciona,

LOTOS tem o poder de gerar especificações precisas, completas e independentes de

implementação, devido ao seu bom embasamento teórico.

Um outro ponto importante da linguagem LOTOS é o fato de ter sido gerada

por uma necessidade concreta, existindo interesse na sua continuidade, além do fato

de não estar restrita a centros de pesquisas universitários, nem ao âmbito de grandes

empresas, mas podendo contar com o interesse e participação de ambas as partes.

3.4 Considerações Finais

As duas técnicas descritas anteriormente foram desenvolvidas junto a ISO e,

embora partam de princípios distintos, permitem a construção da especificação de um

sistema através da sua divisão em vários subsistemas, caracterizando refinamentos

sucessivos, paru uma posterior composição das especificações dos diversos

subsistemas.

O desenvolvimento de Estelle concentrou-se em uma técnica simples e de

fácil aprendizado.para isto, utilizou-se da experiência adquirida no uso das técnicas

baseadas em máquinas de estados finitos e, agregou uma linguagem de programação

largamente conhecida (Pascal) para descrever as estruturas de dados. Com isto,

Estelle foi colocada rapidamente à disposição dos usuários, fazendo com que hoje em

dia se possa encontrar uma variedade razoâvel de ferramentas que auxiliam o

rt
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desenvolvimento de sistemas usando esta técnica. A desvantagem mais significativa 
de Estelle (em relação a LOTOS) está no grau de abstração da linguagem, obrigando 
a especificação de pequenos detalhes relativos à implementação. 

No que diz respeito a LOTOS, o projeto desta linguagem tinha como 
preocupação maior o desenvolvimento de uma técnica que dispusesse de uma sólida 
base matemática, e que utilizasse o maior grau de abstração possível. Como 
conseqüência disto, os resultados foram mais demorados e só agora começam a 
aparecer as primeiras ferramentas para LOTOS. O aprendizado de LOTOS é mais 
demorado, se comparado a Estelle, visto que os seus conceitos não são tão difundidos 
e utilizados quanto os conceitos de Estelle. A semântica da linguagem LOTOS é 
formalmente definida através de um conjunto de regras de inferência para suas 
estruturas, essas regras estão descritas em [VAS95]. Isto aliado aos conceitos e 
teoremas que definem a equivalência de comportamento entre sistemas, permite a 
verificação lógica das especificações realizadas com a linguagem LOTOS. Este 
embasamento teórico forte que LOTOS possui, é devido a sua similaridade com CSP, 
observando-se com detalhes o CSP descrito em [H0A85], verifica-se que muitos 
daqueles conceitos estão presentes em LOTOS. 
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Capítulo 4

Geradores de Aplicação

Este capítulo aborda conceitos importantes sobre geradores de aplicação,

incluindo uma discussão sobre sua construção, e os requisitos que um gerador de

aplicação deve possuir. Isso é feito verificando-se como identificar esses requisitos e

ró-o aplicá-losno desenvolvimento de geradores de aplicações.

4.L Introdução

Gerador de Aplictção, conhecido também como Gerador de Programas, é

uma técnica que está se tornando muito popular, e muitos produtos existentes já

fazemuso de vários conceitos desta abordagem.

A constante evolução e redução no custo de computadores têm levado a um

considerável aumento da população usuária. No entanto, a utilização dessas máquinas

não é tão trivial, sendo que os usuários têm hoje muito mais facilidades em comprá-

las do que utilizá-las. Existem muitas pessoas que têm acesso a algum sistema de

computador, requerendo a máquinapata alguma tarefa específica mas que não tem a

habilidade de produzir sofnuare.

As principais habilidades para produção de algum soþanre (programa)

podem ser resumidas nos seguintes pontos:

. habilidade para definir o problema;

t
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. o conhecimento e experiênciapara definir algoritmos para solução do
problema e a associação das estruturas de dados;

o o conhecimento e experiência para codificação, testes e depuração dos

requisitos do programa.

Um gerador de aplicação tem por objetivo principal, afastar o usuário da

codificação do programa, visto que muitas vezes, a aplicação é codificada em

diferentes linguagens de programação, requerendo do usuario conhecimentos
específicos de linguagens.

No que diz respeito às habilidades dos usuários, a maioria possui algumas, já
que os mesmos devem conhecer o problema a ser resolvido, e tem conhecimento
também de como são as estruturas do problema, e facilmentè conseguem transfotmâ-
las em estruturas de dados.

4.2 Definição

Geradores de Aplicação, segundo Cleaveland [CLE88], [MAS94], são

ferramentas que traduzem especificações para programas de aplicação. As
especificações descrevem um problema ou tarefa a ser executada pelo programa e

podem ser representadas de diferentes formas:

. diálogo interativo, em que o usuário seleciona uma série de menus;

. gráfftca, em que o usuário edita diagramas;

. linguagem de especificação, algumas vezes chamada de quarta

geração ou linguagem orientada à aplicação.

Em todas essas formas, a especificação pode ser usada para que o gerador de

aplicação possa gerar automaticamente um ou mais produtos; tipicamente um
segmento de código, uma sub-rotina ou um sistema de sofnvare completo.

Outra definição, muito similar a de Cleaveland, é a de Luker [LUK86], êffi
que um Gerador de Aplicação, chamado de Gerador de Programa, é uma parte de
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um soft'ware que produz vm programa em alguma linguagem objeto; a qual faz a
tradução dos conjuntos adequados de requisitos da especificação.

O GASC utiliza-se de uma linguagem de especificação como entrada, a qual
baseia-se em alguns conceitos de linguagens de especificações formais para sistemas
concorrentes que são: Estelle e I OTOS, juntamente com alguns detalhes de
linguagens de programação de alto nível, principalmente Pascal. A linguagem do
GASC será descritano capítulo 5, nela o usuário poderá definir sua aplicação que é
analisada e, se não contiver erros estruturais e semânticos, será gerado um programa
na linguagem OCCAM.

4.3 Operação de um Gerador de Aplicação

Um gerador de aplicação opera de forma muito similar a um compilador de

linguagem, traduzindo a informação de alto nível, para uma implementação de mais
baixo nível. Para modificar o produto, basta simplesmente alterar a especificação de

entrada e reapresentâ-Ia ao gerador, o qual produzirá o novo código conespondente.

Geradores de aplicação têm sido utilizados com sucesso em sistemas de

processamento de dados, banco de dados, interfaces com usuários e analisadores
sintáticos; porém a tecnologia tem obtido menos sucesso em sistemas e programação
em tempo real. Atualmente, tem-se procurado realizar mais estudos e aplicações para
geradores nesta área, principalmente para sistemas concorrentes.

Observando esta carência em geradores para sistemas concorrentes, é que este

trabalho procura viabilizar o desenvolvimento de aplicações concorrentes, de maneira
mais rápida e flicil aos usuários, através de uma ferramenta de simples utilização, gu€

é o GASC.

A figura 4.1 [CLE88] mostra o processo básico necessário para desenvolver
um programa (produto) usando um gerador de aplicação. Esse processo começa com
uma especificação, gu€ descreve o que o programa deve fazer. A especificação é

entrada para o gerador de aplicação, o qual produz esse programa. Finalmente, o
programa é compilado para produzir a aplicação executável.

o
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Aplicação

Executável

Compilador

Produto

(programa)

Gerador de

Aplicação

Especificação

Aplicação de

Entrada + Aplicaçilo de

Saída

Figura 4.1 - Esquema Geral de um Gerador de Aplicação.

Apesar de semelhantes, um gerador de aplicação se diferencia de um

compilador em alguns pontos. O compilador traduz sua entrada em uma aplicação

executável, ou seja, tem como saída código objeto de baixo nível. O gerador de

aplicação através de sua entrada (especificação) cria um programa geralmente em

linguagem de alto nível, o qual ainda deve ser compilado, ou serve como entrada de

uma outra ferramenta, para que se tenha uma aplicação executável. Os geradores de

aplicação podem ser classificados como pré-processadores [LUK86].
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o 4.4 Vantagens e Desvantagens de Geradores de Aplicação

Geradores de aplicação têm muitas vantagens. Eles permitem facilmente a

reutilização de um projeto de software em geral. Uma vez especificado o sistema,

pode-se gerar diversas aplicações executáveis diferentes. Uma mesma especificação

pode gerar aplicações em diversas linguagens de programação de alto nível, ou

mesmo diversas entradas para outras ferramentas. Assim, pode-se aumentar a

produtividade durante o desenvolvimento e manutenção de sistemas, simplesmente

automatizando as fases do ciclo de vida do sistema. Também é importante lembrar

que a entrada de um gerador de aplicação geralmente é muito fácil de se ler, escrever

e modificar, servindo como padrão para determinadas aplicações.

Outras vantagens do uso de geradores de aplicação são:

o redução de erros de programação, deixando o projetista concentrado

na especificação do problema;

. geração e manutenção de aplicação sem programadores;

. facilidade de prototipação e testes alternativos na especificação;

o facilidade de implementações padronizadas;

o automatização da criação de uma interface padrão ou um formato de

saída.

Apesar dessas vantagens, os geradores de aplicação têm algumas

desvantagens, principalmente em relação a custos. A principal é que são de dificil
construção, pois requerem: o cuidado no projeto de linguagens de especificação e

interfaces com o usuário, grande conhecimento do domínio da aplicação e a

habilidade para projetar unidades genéricas de soft'ware reutilizáveis no domínio da

aplicação. Analisando-se esses detalhes de geradores de aplicação é que se definiu na

linguagem de especificação do trabalho algumas características peculiares ao gerador

desenvolvido, descritas no capítulo 5.
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Outras desvantagens em geradores de aplicação são:

. um gerador de aplicação simples pode ser usado efetivamente em
poucas situações;

o reconhecimento de onde o gerador de aplicação pode ser usado é
dificil;

. a introdução de uma nova tecnologia pode trazer severas questões

organizacionais.

4.5 Uma Abordagem para a Construção de Geradores

O processo de construção de geradores de aplicação requer a adoção de uma

abordagem metódica para seu desenvolvimento. O processo de construção de um
gerador, sugerido por Cleaveland [CLE88], [MAS94], é um dos mais aceitos pela

comunidade científica, e é constituído de sete passos:

1 - Reconhecimento do domínio.

2 - Definição dos limites do domínio.

3 - Definição de um modelo fundamental.

4 - Definição de partes variantes e invariantes.

5 - Definição da especificação de entrada.

6 - Definição dos produtos.

7 - Implementação do gerador.

A seguir será descrito cada um desses passos, com o objetivo de servir como

um roteiro para o desenvolvimento de geradores de aplicações.
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Reconhecimento do Domínio

Cada gerador é construído para um fim específico. Ele serve como uma

ferramenta observável e facilmente encontra um caminho natural pata

desenvolvimento de soft'ware. O que torna dificil o processo de construção de um

gerador de aplicação, é como reconhecer onde utilizâ-lo.

Para tentar otganizar o reconhecimento do domínio, primeiramente alguns

pontos devem ser considerados:

. Reconhecimento de ocorrências em que há necessidade de separar o que

de como,

. Reconhecimento de ocorrências onde trata-se erir uma notação þrmql ou

ínformal,para poder saber o que poderá ser automatizado.

. Reconhecimento de ocorrências que necessitam da consolidação das

informações dispersas, tentando assim genera\izar e agregar as

ocorrências diversifi cadas.

Para solucionar esses problemas, deve-se consolidar a informação de uma

especificação como observa-se na figura 4.2.{t

'¡
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Programa Documentação
Escolhas

de Testes

Gerador de

Aplicação

Especificação

Figura 4.2 - Consolidação de Informações Dispersas para a Especificação.
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Definição dos Limites do Domínio

Esse segundo passo determina os limites do domínio da aplicação. Isto

determina a faixa de abrangência do gerador, dado que um gerador é freqüentemente

parte de um grande sistema, é importante realizar a interface da geração automâtica

de código com o resto do sistema. Portanto, deve-se fazer duas perguntas:

O que e onde as interfaces atuarão?

O que as interfaces incluirão ou excluirão?

Onde terminaram os limites do domínio, deverá àntecipadamente colocar

futuras alterações. Ele deve ser o melhor adaptável possível para uma evolução na

abordagem e requisitos que futuramente a especificação da linguagem venha precisar.

Definir os limites do domínio significa, essencialmente, definir a amplitude

do domínio. Assim como em projetos de engenharia hâ compromissos entre

amplitude do projeto, domínio alcançâve|, custos e eficiência.

Definição de um Modelo Fundamental

Um gerador deve ser compreensível, consistente e completo. Se ele é baseado

em um modelo matemático básico, provavelmente terá estes requisitos.

Assim, é necessário um modelo fomecendo as bases para se definir

consistentemente um domínio semântico. A informação da especificação deve estar

expressa em termos do modelo fundamental, e o projeto do produto deve estar

baseado neste modelo. Dessa forma, a validação é verificação do produto em relação

ao modelo será facilitada.

Alguns modelos fundamentais comuns e simples são: conjuntos, grafos

dirigidos, sistemas de lógica formal e modelos computacionais como máquinas de

estados finitos.
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Definição de Partes Variantes e fnvariantes

Uma parte variante é alguma coisa "abaixo" do projetado no sistema
controlador. Uma parte invariante é alguma coisa que não pode ser modificada.

Decidindo o que é variante e invariante, pode-se fazer uma associação com
parametrização de uma sub-rotina, para torná-la de fácil reutilização. Os parâmetros
de uma sub-rotina são as variantes que programadores podem especificar quando a
sub-rotina é chamada. Uma sub-rotina que tem partes invariantes, não tem
parametrizaçäo e não pode ser modificada.

Uma parte variante em um gerador requer uma parametrização e usualmente
colresponde à especificação do sistema. Partes invariantes (o como) são usualmente
fixadas para a aceitação sobre o domínio ou implementação; são detalhes de projeto
que o usuário, geralmente, prefere não ter conhecimento.

Geradores de aplicação têm significativas vantagens sobre a simples
parametrização dos pro gramas :

. podem expressar informações invariantes em alguma propriedade da

linguagem;

. podem livremente construir um programa que está sendo orientado pelo
cliente, incluindo alguma otímização para satisfazer uma necessidade
específica;

. outra possibilidade de informação variante que adiciona flexibilidade e

poder aos geradores de aplicação é o "escape". Um escape é uma
construção de especificação-linguagem, que permite conter na
especificação alguns fundamentos da linguagem de implementação. Por
exemplo, o gerador de parser (analisador sintático) YACC [AHO86],
que é bastante utilizado, permite usar construções da linguagem C.

Definição da Especificação de Entrada

A entrada para um gerador pode possuir formas distintas, a melhor forma
depende da aplicação. Algumas das formas mais comuns são:
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a) Uma linguagem ou notação textual de todas as expressões necessárias de

informação.

b) Alguns geradores comerciais usam a abordagem de diálogos e

interações, menus e perguntas, para entrada da informação na

especificação.

c) Diagramas são uma abordagem pouco comum para especificação de

informação.

Os dois primeiros tópicos são mais utilizados para uma boa entrada da

especificação; como são citados vários exemplos em [CLE88], [LUK86]' [MAS94].

Definição dos Produtos

O produto de um gerador pode ser algo como: um programa, documentação

ou dados para teste, conforme esquematizado na figura 4.2. O gerador genericamente

transforma (formata) a especificação da informação de entrada em uma forma que

outra ferramenta possa utîlizar. Essas ferramentas incluem: formatadores de texto,

compiladores e até outros geradores. Tipicamente, um projeto de softuvare genérico

deve ser desenvolvido de forma a satisfazer as necessidades de todas as aplicações do

domínio.

Implementação do Gerador

Implementação é o último passo para a construção do gerador, e especificá-lo

é simples. O projetista do domínio determina como implementar o gerador, através

dos requisitos providos pelo analista do domínios [CLE88].

Basicamente, o projetista escreve um programa) que traduz a linguagem de

especificação para determinado produto. O gerador final como foi transcrito incluirá,

um analisador léxico, que farâ a leitura da especificação; um analisador sintático para

gerar uma árvore sintática ou uma estrutura de dados equivalente; um analisador

semântico que checará os effos semânticos, entre eles: checagem de tipos e atributos

incompatíveis. Finalmente, um produto que deve produzir a saída projetada.
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4.6 Ferramentas de AuxíIio à Construção de Geradores de

Aplicação

O gerador é um ferramenta de auxílio à produção de software, porém para ser

construído o projetista pode reconer a outras ferramentas. Como visto na parte de

implementação de um gerador, este deverá possuir um analisador léxico, sintático,

semântico etalvezum gerador de código intermediário;para isto existem ferramentas

que aufomatizam estes processos. Estas ferramentas muitas vezes possuem um

aprendizado complexo e demorado, inviabilizando sua utilização. Porém, é

importante salientar aqui, que existem princípios e técnicas fundamentais de

compiladores que proporcionam a implementação desses processos; dentre essas

técnicas, pode-se citar para a análise léxica, a utilização de máquinas de estados

finitos; para a análise sintática, analisadores ascendentes e descendentes; para a
análise semântica, gramâticas de operadores e definições dirigida por sintaxe; para

geração de código, código de operadores [HOP79], [AHO86] e [WAT89].

Caso o gerador ttaduza uma linguagem de especificação textual, às vezes é

até conveniente usar uma técnica específica, visto que as ferramentas procuram

utilizar-se de técnicas genéricas, porém nem sempre muito eficientes.

4.7 Considerações Finais

Observou-se que geradores de aplicação são técnicas relativamente novas

para desenvolvimento de aplicações diversificadas. Para se construir um gerador de

aplicação estão surgindo várias idéias novas, porém a apresentada aqui, entre as

pesquisadas é a que engloba melhor os requisitos de um bom projeto como sugere

Cleaveland [CLE88], [MAS94].

I
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Os geradores de aplicação procuram basear suas especificações de controle

com grandes fundamentos teóricos, pois isto facilita a conversão da aplicação para

um pioduto, que geralmente vem a ser um programa em linguagem de alto nível.

Nota-se também, que um gerador de aplicação deve dar bastante liberdade aos

usuários, mas sempre observando a consistência de seus produtos. Como mencionado

anteriormente, a diferenciação entre geradores de aplicação e compiladores é

importante, pois ambos têm o mesmo princípio, porém finalidades diferentes.

f¡
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Capítulo 5 

A Linguagem de Especificação do GASC 

Neste capítulo são apresentadas as descrições das estruturas léxica, sintática e 
semântica da linguagem de especificação do GASC. Essas descrições são 
acompanhadas de exemplos ilustrativos para demonstrar a utilização da linguagem. 
Com  o conhecimento desta linguagem é possível a construção de aplicações pelo 
usuário, tornando este capítulo de fundamental importância para a utilização da 
ferramenta desenvolvida. 

5.1 Introdução 

Um dos principais componentes de um gerador de aplicação é sua interface, 
pois é através dela que será especificado o produto final. Neste trabalho procurou-se 
definir uma interface de entrada que fosse simples e de fácil aprendizagem para o 
usuário, com isso foi escolhida uma notação textual, ou seja, uma linguagem de 
especificação como entrada. Nela o usuário deverá descrever suas aplicações através 
da combinação de suas estruturas. 

Na elaboração da linguagem de especificação optou-se por uma linguagem 
com um poder de abstração maior, em que um número maior de usuários tivessem 
condições de utilizá-la. Para isso, a linguagem deve conter estruturas que são do 
conhecimento de usuários com um pouco de conhecimento de programação de 
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computadores, e que tenham também noções sobre paralelismo e comunicação entre

processos

para dar suporte às aplicações sem dificuldades de especificação, foi rcalizada

uma combinação de características conhecidas e formais para se chegar ao resultado

final da linguagem de especificação do GASC. Essas características foram embasadas

na linguugã- de programaçäo Pascal e nas linguagens de especificação formal

Estelle e LOTOS

A seguir serão descritas as características estruturais e semânticas da

linguagem ¿ãnniAa pata o GASC, sendo que maiores detalhes técnicos e de

implement açáo u..rpãito do assunto poderão ser encontrados em [VAS96].

5.2 Estrutura Léxica

A estrutura 1éxica da lingtragem do GASC contém a definição das palavras

reservadas, símbolos especiais, identificadores, números e literais, bem como a

atribuição de uma codificação numérica parc cada um desses itens léxicos

(tokenslsímbolos), conforme é mostrado na tabela 5'1'

As palavras reservadas não poderão ser utilizadas pelos usuários como

identificadores, como na maioria das linguagens de programação e especificação' A

combinação dos itens léxicos irá formar as estruturas sintáticas descritas no próximo

tópico. É importante ressaltar que a codificação numérica da tabela 5.1 só é de

interesse para o analisador do gerador, não tendo influência na especificação das

aplicações.

(¡
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22 LN 45 68 $ (r¡r ¿" Arquivo)

2t INTEGER 44 67 t (SentençaVazia)

20 IF 43 WRITELN 66 LITERAL
r9 42GOTOXY WRITE 65 NÚur,no
t8 4tFROM WHILE 64 IDENT (Hcntifiødor)

t7 EXP 40 VAR 63

t6 ENDWHILE 39 62TO O
15 ENDSELECT 38 6lTHEN ):
t4 37ENDPAR SQRT 60 (:
l3 36ENDIF SPECIFICATION 59

t2 END 35 SEND 58

lt ELSE 34 SEN 57 I
l0 DO JJ SELECT 56 rl.

09 DIV 32 55RECEIVE

08 COS 3l 54REAL +
07 30CONST READ 53

06 29CLS PROC 52 )

05 28CHAR PRI 5t (
o4 27BYTE PAR 50 1

03 26BOOLEAN OR 49 t

02 25BEGIN OF 48

0l ARRAY 24 NOT 47

00 AND 23 46LOG ,

TOKEN SÍMBOLO TOKEN TOKENSÍMBOLO SÍMBOLO

ll

Tabela 5.1 - Identificação dos Itens Léxicos da Linguagem de Especificação

ô
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5.3 Estrutura Sintática

A linguagem desenvolvida neste trabalho possui uma estrutura sintática bem

definida e sem ambigüidade, sendo desenvolvida através de uma Gramática Livre de

Contexto, a qual foi escrita na Forma Normal de Backus (BNF) [VAS94], [AHO86],
e está na sua forma completa em [VAS96]. Essas estruturas foram embasadas em

aspectos da linguagem de programação Pascal, na sua disposição e formatação do

ambiente textual de trabalho, acrescidas dos aspectos formais de Estelle e LOTOS

para composições seqüenciais e paralelas.

A proposta de definição de comunicação de processos ressalta o uso, através

de troca de mensagens, que é a filosofia de comunicação da linguagem OCCAM,
com uso de máquinas paralelas e processadores baseados em "Transputers". O

objetivo da comunicação de processos é atingido, melhorando a sua estruturação de

forma e de especificação, tornado-a mais didática e fárcil, em se tratando de uma

linguagem de alto nível e com um poder de abstração maior.

Cada componente da sintaxe da linguagem será apresentado, bem como a

forma de sua utilização e organização.

Uma especificação escrita na linguagem do GASC contém a seguinte

estrutura geral:

. Cabeçalho

o Parte de Declarações

. Corpo da Aplicação

Cabeçalho

O cabeçalho de uma especificação inicia com a palavra reservada

SPECIFICATION, seguido do nome da especificação. A palavra SPECIFICATION
não poderá mais ser utilizada dentro da especificação.

O nome da especificação é escolhido pelo usuário e a identifica, ele não

possui nenhum significado dentro do programa, somente no final da especificação

o

Ct

62



â

para o fechamento da análise sintática e semântica, tornando mais legível a aplicação

do usuário.

Declarações

Nas declarações deverão ser definidas e especificadas as constantes, as

variáveis e os processos/procedimentos que poderão ser usados na especificação.

Deve-se observar que as declarações e utilizações deverão obedecer o escopo onde

foram definidos, isto é, sua utilização estará vinculada ao nível de sua declaração.

Corpo da Aplicação

É constituído por comandos. A lista de comandos deve ser precedida pela

palavra reservada BEGIN e terminada com a palavra reservada END seguido do

nome da especificação e ponto final, conforme figura 5.1. O nome da especificação é

analisado sintática e semanticamente, devendo ser o mesmo utilizado no cabeçalho

da especificação.

Os comandos dentro do corpo da especificação devem ser separados por

ponto-e-vírgula. Dentro do corpo geral da especificação poderão existir várias

palavras reservadas da linguagem e identificadores (variáveis, e outros) definidos

pelo usuário. As palavras reservadas servirão para construir os comandos, funções e

operadores.

SPECIFICATION / ident;

I DeJìnição de Constantes J 2

I Definição de Variáveis J

I Definição de Processos J
BEGIN

I CorPo J
END ident.

Figura 5.1 - Estrutura Geral de uma Especificação.

I As palavras reservadas serão escritas em maiúsculo, sendo que isso não é necessário na ferramenta.
2 A estrutura entre colchetes inclinados (itálico) é opcional, não existe obrigatoriedade de utilização.

ît
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Na figura 5.2 estâ descrito um exemplo que especifica o mínimo necessário

para adefinição de uma aplicação (especificação)'

SPECIFICATION esPec;

BEGIN

END espec.

Figura 5.2 - Definição Mínima de uma Aplicação'

I DeJinição de Constantes J

Ár.u da estrutura onde são declarados os identificadores que terão o seu valor

constante dentro da especificação, de acordo com o escopo da declaração' A sintaxe

necessári aparaespecificar as constantes é a seguinte:

CONST ident = < exPressão > 3 ;

I ident=< exryressão] ; J* o

Nessa estrutura o significado de seus componentes são descritos na tabela 5.2'

î

\

È

3 Uma explicação sobre a estrutura da <expressão> será realizada posteriormente'

4 A estrutura entre colchetes e o símbolo "i" indica a utilização de zero ou mais vezes da estrutura'
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Tabela 5.2 - Componentes da Estrutura de Constantes.

Os valores associados às constantes são resultantes das expressões

coffespondentes, e não mudam na especificação durante a execução da aplicação'

Esses valores podem assumir diversos tipos, como no exemplo da figura 5'3'

CONST a = 'Trabalho';

b:341;

c:'f ;

d:a+3.5;

Figura 5.3 - Exemplo de Declaração de Constantes'

I Deftnição de Variúveis ]

Areada estrutura onde são declaradas as variáveis que serão utilizadas dentro

da especificação, observando também o escopo da declaração. As variáveis têm por

objetivo auxiliar o usuário na obtenção de resultados, que podem ser alterados no

decorrer da execução da aplicação.

,
Símbolo que indica o término da estrutura de

uma constante.

< expressão > Expressão que conterá o valor, juntamente com o

tipo de dado a ser representado pelo identificador.

Símbolo de associação do valor da expressão

para o identificador.

ident Identificador qug representará o valor da

expressão, a ele é associado o tþo da expressão.

CONST Identifica o início da declaração das constantes

(palawa reservada).

SÍMBOLO SIGNIFICADO
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paradescrever suas variáveis o usuário deverá obedecer a seguinte sintaxe:

VAR ident [, ídent J* : <tiPo> ;

I ident [ , ident J* .' < tiPo > ; J*

Na definição das variáveis deve-se especificar o tipo ao qual estarão

associadas. Esses tipos e o significado dos componentes da sintaxe dessa estrutura

estão descritos na tabela 5.3.

Tabela 5.3 - Componentes da Estrutura de Definição de Variáveis.

As variáveis declaradas com o tipo array devem ser declaradas conforme o

exemplo da figura 5.4, emque [ 2,3 Trepresenta um arranjo bi-dimensional com duas

e três posições respectivamente. A faixa do arranjo deve ser do tipo byte ou inteiro'

Esse exemplo tem sua representação conespondente de zero até o limite especificado

menos .r-, ,ru linguagem Pascal seria [ 0..1, 0..2]. De maneira geral:

ARRAY Ilimite [,limiteJ*l oF <tipo>;

r!

al

â

,
Símbolo que indica o término das variáveis que

possuem um determinado tiPo.

< tipo > Tipo de dado das variáveis, ele pode possuir um

dos seguintes valores:

Byte - Byte Caracter - Char

Inteiro - Integer Ananjo - ArraY

Real - Real Lógico - Boolean

Símbolo delimitador entre os identificadores e

seu tipo.

ident Identificador que representa uma variável dentro

da gspecificação.

VAR Indica início da declaração de variáveis, palavra

reservada.

SÍMBOLO SIGNIFICADO
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VAR a: integer;

b,c,d : real;

e : aûay 1.2,31 of b¡e;

Figura 5.4 - Exemplo de Declaração de Variáveis.

Os tipos permitidos na linguagem do GASC têm o mesmo significado

daqueles da maioria das linguagens de programação e especificação.

I Deftnição de Processos J

Area da estrutura onde são declarados os processosþrocedimentos para

auxílio na execução das tarefas propostas na especificação. A possibilidade de

utilização de processos/procedimentos melhora a modularização da especificação do

usuário. Na especificação das aplicações, o usuário não poderá dispor de chamadas

recursivas, uma vez que este tipo de chamada não existe na linguagem OCCAM. Se

ocoffer alguma chamada recursiva, será comunicado a ocorrência de um erro através

da emissão de mensagem pelo gerador.

Os processos/procedimentos possuem a mesma sintaxe da especificação geral

a nível de declaração de constantes, variáveis e processos. A diferença entre elas está

na descrição ou utilização de parâmetros por parte dos processos e na sua

subordinação em relação ao escopo de sua definição, possuindo uma estrutura

hierárquica dos módulos (processos/procedimentos). A hierarquia da linguagem do

GASC é a mesma utîIizada em Estelle, possuindo o mesmo esquema, descrita na

figura 3.3 (seção 3.2.1). Para a especificação dos processos, bem como na

especificação geral, a linguagem do GASC possui uma sintaxe bastante similar a da

linguagem LOTOS, essa sintaxe é apresentada a seguir com seus componentes

descritos na tabela 5.4.

rt
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PROC ident [ ( < definição de parâmetros > ) J ;

I Definição de Constantes J

I Definição de Variáveis J

I Definição de Processos J

BEGIN

I Corpo J

END ident;

Tabela 5.4 - Componentes da Especificação de um Processo/Procedimento'C

< definição de parâmetros ) : A palavra reservada vAR, aqui empregada'

representa uma passagem por referência, ciractetizando que se durante a execução da

aplicação quando houver mudança no valor de parâmetro dentro do módulo, o valor

de entrada também será arterado. A não utilizaçáo da palavra vAR simboliza uma

passagem de parâmetros por valor, em que o parâmetro de entrada não modifica seu

valor na especificação, mesmo q_,r. .rr. seþ alterado no módulo' Na figura 5'5

encontra-se um exemplo ilustrandò a diferença entre esses dois tipos de passagem de

parâmetros. Para a deirnição de parâmetros deve-se seguir a sintaxe abaixo'

(tVARIident[,identJ*:(tipo>;[[VAR]ident[,identJ*"(tipo>J*)

< definição de Parâmetros > Simboliza a declaração de parâmetros

pelo processo/Procedimento.

utilizados

ident Identificador que rePresenta

procedimento na especificaçio, de acordo com a

hierarquia da definição.

o nome do

PROC Palawa resenrada, indicando o início

declaração de processo/procedimento'

de uma

SÍMBOLO SIGNIFICADO
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PROC exemplo ( parametrol: integer; VAR parametro2: real);

CONST a: 'Teste';

VAR b: byte;

BEGIN

I Corpo J

END exemplo;

Figura 5.5 - Exemplo de Módulo com Parâmetros.

I Corpo J

Á¡ea do programa que constitui a parte executável da especificação e dos

módulos. No corpo são encontradas diversas palavras reservadas que constituem os

comandos empregados para a execução.

Os comandos constituem as diversas operações pré-definidas da

especificação, que são passíveis de utilização pelo usuário, de acordo com as suas

necessidades de 
"tp""ift"ação. 

Os comandos (<comandos>) possíveis de serem

utilizados no co{po são apresentados a seguir, sendo que cada um desses comandos

devem ser finalizados com ponto-e-vírgula-

< atribuição > : utilizadapara definir ou aLterar o valor de uma variável. As

atribuições devem possuir tipos compatíveis entre o identificador e o tipo da

expressão (compatibilidade verificada pelo GASC) e seguir a sintaxe descrita abaixo.

No caso de identificadores do tipo array (ananjo), as expressões que representam sua

dimensão devem ser byte ou inteiro.

ident := ( €XPressão > ;

ident [ < lista de expressão > I := < expressão > ;

Na figura 5.6, pode-se observar alguns exemplos de atribuições.

C
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a i=2;
b :='A';
c::(a+2)13;
dll,ll::c;
e [a+l] :: d[,a] + 3.5;

Figura 5.6 - Exemplos de Comandos de Atribuição.

< chamada de processo/procedimento > : utilizada para tealizar a chamada

de um processo/procedimento definido na área de declarações da especificação. As

chamadas consiitem na especificação do nome do procedimento declarado,

juntamente com os parâmetros atuais respectivos a ele (ver figura 5.7). As expressões

que representam as passagens de parâmetros devem ser separadas por vírgula.

ident [ ( < lista de exPressão ) 5 J ;

Chamadal;

Chamada2 ( parametrol, parametro2 );

Figura 5.7 -Exemplos de Chamada de Processo.

( comando condicional > : nessa estrutura há uma escolha na execução de

uma seqüência de comandos, condicionados à expressão (condição) qu" deverá

possuir um resultado lógico (booleano). Após a execução dessa seqüência, o controle

de execução retorna ao comando subsequente à palavra ENDIF, a qual ftnaliza o

comando condicional. Se a condição representada na <expressão) tem valor

verdadeiro, os comandos que seguem a palavra THEN são executados, caso

contrário, os comandos que seguem apalavraElsE são executados, caso existam. A

sintaxe desse comando, descrita a seguir, é similar a maioria das linguagens. Na

figura 5.8 tem-se um exemplo simples que ilustraautilização desse comando.

a . 5 A explicação sobre a <lista de expressõep será realizada posteriormente a defrnição de expressões.
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IF < expressão >

THEN [< comandos > 6 J

I ELSE I comandos > J

ENDIF;

IF(a<b)
THEN a := b;
ELSE b := a;

ENDIF;

IF(a<b)THEN
a:=b;

ELSE
b::a;

ENDIF;

Figura 5.8 - Exemplo de Comando Condicional'

<
repetidamente várias tarefas de acordo com uma condição. Enquanto a condição for

verdadeir a, realiza-se a execução dessas tarefas. Somente quando a condição se

tornar falsa, o comando deixa de ser executado. A condição (< expressão >) deve ser

uma expressão lógica. o comando de repetição deve ser finalizado com ENDWHILE,

conforme observa-se pela sintaxe a seguir e a figura 5.9.

WHILE(expressão>DO

[<comandos>J
ENDWHILE;

G

ta

e . 6 <comandos> são todas as possíveis construções do [Corpo] da especificação, sua notação completa está no anexo I
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WHILE(a(=b)DO
u,:4+ l;

ENDWHILE;

PAR
[<comandos>J

EITIDPAR;

PRIPAR
[<comandos>]

ENDPAR;

PAR
vet [ 1,3 ]:= 5;

c::d;
ENDPAR;

PRIPAR
a:= vet 1"2,3 l; (maior Prioridade)

¿': f + 1; (menor prioridade)

ENDPAR;

Figura 5.9 - Exemplo de Comando de Repetição'

( comando paralelo > : executa uma seqüência de comandos em paralelo'

com ou sem prioridade, esta execução dependerá ãa máquina onde será executada a

aplicação, poàendo ser um paralelismo lógico, fisico ou misto'

A seguir são apresentadas as sintaxes do comando paralelo sem e com

prioridade respectiuu111.itt., juntamente com um exemplo na figura 5'10'

a

r¡

Figura 5.10 - Exemplo de Comandos Paralelos'

< comando de comunicação > : essa estrutura serve para a comunicação

através de troca de mensagêffi, utilizando-se a mesma filosofia de Estelle [vAS95]'

As mensagens são expressões, que devem ser de tipos existentes na linguag€ffi, sendo

o comando para o envio (SEND) e recebimento (RECEIVE) de mensagens' As trocas
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SPECIFICATION Canais; 
VAR a, b: integer; 
PROC Envia; 	 Esquema visual do exemplo ao lado. 
BEGIN 

SEND 2 TO Recebe; 
RECEIVE a FROM Recebe; Escopo x (Canais) 

END Envia; 
PROC Recebe; Processo A (Envia) Processo B (Recebe) 

BEGIN 
RECEIVE b FROM Envia; mensagem, 
SEND 3 TO Envia; Escopo x+1 Escopo x+1. 

END Recebe; 
BEGIN 4 mensagem. 

PAR 
Envia; 
Recebe; 

ENPAR; 
END Canais. 

de mensagens são permitidas somente entre processos/procedimentos do mesmo 
escopo (nível) conforme figura 5.11. Na comunicação, as mensagens (< expressões >) 
devem ser enviadas ou recebidas por processos, sendo que o recebimento deve ser 
feito em uma variável. A sintaxe dos comandos de comunicação é a seguinte: 

SEND < expressão > TO ident; 

RECEIVE ident FROM ident; 

Figura 5.11 - Exemplo de Comandos de Comunicação. 

< comando de seleção > : o comando de seleção (SELECT) escolhe o 
primeiro comando de comunicação que estiver disponível (pronto para executar) e 
executa-o, juntamente com os comandos associados àquela comunicação, que são 
finalizados com uma barra ("I"), conforme observa-se na sintaxe geral do comando e 
na figura 5.12. 

SELECT 
[ < comando de comunicação> : < comandos > 1 J* 

ENDSELECT; 
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SELECT

RECEIVE aFROM Recebe : a:= 1; I

SEND 2 TO Recebe : b:= 1;

u.:6 + l; 
I

ENDSELECT;

Figura 5.12. Exemplo de Comando de Seleção'

< comando de leitura > : este comando recebe dados do teclado e os

armazena nos identificadores especificados na lista de identificadores (ver figura

5.13). Os identificadores devem ,., ,rpurudos por vírgula, e esse comando possui a

seguinte sintaxe:
READ ( ident [,ident J * );

READ ( a, b, c );

READ ( d );

Figura 5.13 - Exemplo de Comandos de Leitura'

( comando de escrita > : é utilizado para apresentar em vídeo os valores

especificados na lista de expressão (\MRITE). os valores, quando forem literais

(såqüência de caracteres) devem ser colocados entre apóstrofos. Existe a

porriUinaade do comando WRITELN que leva o cursor pata a linha subsequente do

ui¿"o na primeira coluna. A sintaxe desses comandos é apresentada a seguir, com

exemplos na figura 5.I4.

IVRITE ( < lista de exPressão > );

WRITELN;

ç

)
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WRITE ( 'Valor de a: ', a );

WRITELN;

Figura 5.14 -Exemplo de Comandos de Escrita'

( comando de tela > : manipula o vídeo com relação a posicionamento e seu

estado. Os comandos de tratamento de tela são CLS, que limpa o vídeo colocando o

cursor no canto esquerdo superior, ou seja, na linha 1 coluna I e GOTOXY que leva

o cursor do vídeo puru u.oi.rnu e a linha indicadas pelas expressões do comando, a

primeira expressão representa a colunae a segunda a linlia, como no exemplo da

frgrrru 5.15 em que GOTOXY conesponde a posicionar na coluna 10 e linha 3 do

vídeo. As expressões do comando GOTOXY devem ser sepafadas por vírgula,

conforme a sintaxe abaixo:

CLS;

GoroxY ( < expressão >' ( expressão > );

IF menor < maior

THENGOTOXY(10,3);

ELSE CLS;

ENDIF;

Figura 5.15 - Exemplo de Comandos de Tela'

< expressão > : as expressões estão presentes em quase todas as composições

dos comandos possíveis em uma especificação, tornando as construções estruturais

mais poderosas devido a grande possibilidade de combinações das expressões. As

expressões envolvem dados dos tipos bytes, inteiros, reais, caracteres e lógicos, sob

as formas de constantes e variáveis. Na elaboração de uma expressão podem ocolrer,

além de variáveis, números, funções matemáticas pré-defînidas e literais, sendo que

. todos eles podem ser combinados com os operadores aditivos, multiplicativos e

a
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relacionais descritos abaixo. Na utilização desses operadores deve ser verificada a

compatibilidade dos operandos que os envolvem. A ordem de avaliação das

operações é a mesma que amatemáúica e al'gicautilizam.

Operadores Multiplicativos :

*rlrDrv.

Operadores Aditivos:

+

euando uma expressão está entre parênteses ela é avaliada em primeiro lugar

não importando quais operadores a precedem ou sucedem. Qs operadores de mesmo

nível dè prioridade são ãvaliados dalsquerdaparaa direita. As funções pré-definidas

têm prioridade sobre os operadores aritméticos.

Os operadores relacionais atribuem à expressão o tipo de dado lógico

(booleano), podendo também ser composta por subexpressões, colocando elas entre

parênteses.

Operadores Relacionais :

AND , OR s= ,1r) ,1= r )= I *'

Funções Pré-Definidas :

SEN(<exPressão>);

COS(<exPressão>);

SQRT(<exPressão>);

LN((expressãot);

EXP(<exPressão>);

LOG(<exPressão>);

As funções pré-definidas da linguagem do GASC são do tipo real e têm o

significado matemático coffespondente ao seu nome' que são: Seno, Cosseno, Raiz

Quadrada, Logaritmo Neperiano, Exponenciação Neperiana e Logaritmo na Base

)

{

C

à

a:
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Dez, conforme apresentação anterior respectiva. A expressão que é parâmetro das

funções deve ser de um tipo numérico (byte, inteiro ou real).

A figura 5.16 mostra exemplo de expressões na estrutura de diversos

comandos.

a:=(2+45)*SEN(45);
IF(2 -c * 3 ) +((c+6)/( I +a)

THENa::(c*2.3);
.ELSE c::(a/2.3);

ENDIF;

Chamada((3+a),d);

vet [ (3 +c), (5 - a) ] :: ( SQRT (2.5)- SEN ( 30 ) +2);

Figura 5.16 - Exemplo de Expressões.

< Iista de expressão > : uma lista de expressão compõe-se basicamente de

uma seqüência de expressões separadas por vírgula, conforme a seguinte sintaxe:

( expressão> [,1 expressão> J *

5.4 Estrutura Semântica

A semântica da linguagem do GASC é operacional, sendo analisada a nível de

operação das estruturas sintáticas. Na semântica são feitas as verificações dos tipos

de dados declarados e suas utilizações na especificação, dos identificadores que

representam o nome da especificação e processos, a consistência dos diversos

comandos com relação ao emprego lógico de variáveis e expressões que completam a

sua sintaxe, análise de comunicação entre processos, e outras verificações. Quando o

a

,ì
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GASC encontra um erïo, durante a análise, uma mensagem adequada é emitida para

que o usuário possa retificar sua aplicação (ver Apêndice A).

Como descrito na seção 5.2 (figura 5.1), uma especificação no GASC deve

conter um cabeçalho, no qual é rcalîzado uma análise semântica com relação ao

emprego do nome da espécificação. No final da especificação deverá apresentar

como identificador o mesmo nome empregado no cabeçalho, esse nome não pode ser

utilizado durante toda a especificação.

Será apresentado a forma semântica de como são tratados e interpretados,

pelo analisadãr, as diversas partes de uma especificação. Nessa seção será

ãpresentada as ações semânticas de cada uma das estruturas sintáticas da linguagem

do GASC , caracterizando uma semântica dirigida por sintaxe [VAS94], ry4s96]'

lAHOs6l

I DeJinição de Conslantes J

Na definição de constante a semântica atribuída a essas operações é a

verificação do resultado da expressão, bem como sua consistência semântica. É

verificado ainda a existência de uma especificação anterior do identificador, no

escopo atual ou escopos inferiores, observando a hierarquia dos módulos. Ressalta-se

q.r. ã nível (escopo)ìnicializa em zeÍo, o módulo filho recebe um e assim por diante,

como é mostrado na figura 5.17.

I DeJinição de Varíúveis J

A análise de variáveis dentro da especificação controla a sua utilização a nível

de existência, em que é verificado se houve anteriormente na especificação um

identificador já declàrado, igual ao analisado, observando também o escopo atual ou

escopos inferiores (ver figura 5.I7).

.t
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SPECIFICATION Espec;

PROC Pl;
BEGIN
END PI;
PROC P2;

PROC P3;

BEGIN

END P3;

BEGIN

END P2;

END Canais.

Esquema visual do exemplo ao lado.

Especificação Geral ESPEC (Nível ZERO)

Proc Pl (Nlvel LIM) Proc Pl (Nlvel UM)

PmP3 (N.2)

a

Figura 5.L7 -Hierarquia de Níveis (Escopos) entre Módulos.

I Deftnição de Processos J

Na definição de processos/procedimentos é feita uma veriflcação com relação

a declarações anteriores de identificadores com o identificador associado ao processo,

observando-se o escopo de declaração. Nessa verificação semântica é analisada a

passagem dos parâmetros, verificando-se o modo como foi definido sua passagem,

por t.f.rencia ãu por valor. No final dos processos é verificado se o nome utilizado

para identificá-lo é o mesmo utilizado na finalização.

I Corpo J

O corpo da especificação possui basicamente a maior parte da análise

semântica, concentrada na utîlização dos identificadores declarados e nas expressões

utilizadas nos diversos comandos da especificação. Cada comando da especificação

apresentada possui um conjunto de ações semânticas a serem avaliadas pelo GASC'

juntamente com as restrições dos identificadores definidos no momento de sua

criação.
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analisadas verificándo-se a existência do identificador, observando-se seu escopo, se

representa realmente um nome de variável, compatibilidad" 9o tþo de dado da

variável e o varor da expressão que irá receber. Atribuições com incompatibilidade de

tipo acarretam em effo semântico. Se o identificador for do tipo aranjo, a dimensão

de sua faixa também é analisada.

processo/procedimento dentro da especificação tenha sucesso' o identificador

utilizado nesta chamada deve estar deciarado como procedimento e dentro do escopo

permitido, bem como os parâmetros utilizados na sua construção' Os parâmetros são

analisados em termos dos parâmetros afuais, os que são passados, e os formais, os

que são definidos, observando a compatibilidade de tipos entre eles' Quando ocotrer

passagem por referência os parâmetroi atuais devem sár variáveis. É verificada aqui a

chamada recursiva de processos/procedimentos, não permitida na linguagem'

< comando condicional > : no comando condicional é verificado o tipo de

dado representado pela expressão que o compõe sintaticamente; o valor desta

expressão deve ser do tipã lógico (booleano). Se forem empregado variáveis'

parâmetros ou constantes dentro ãu .*pr.tsão, cada um será analisado conforme sua

existência e o tiPo.

( comando de repetição > : quando um comando de repetição é empregado

na especificação, são realizadas análisås para se definir o tipo da expressão, o qual irá

sofrer as mesmas conferências .*pr"gådas nas expressões utilizadas no comando

condicional.

( comando paralelo > : näo existe a necessidade de verificação semântica

nesta estrutura, pois este comando é soment e palaque o gerador crie um conjunto de

instruções de código coffespondente em occAM, âs verificações são

colTespondentes a cada comando.

(comandodecomunicação>:aanálisesemânticadoscomandosde
comunicação é feita com relação à conferência do tipo de dado que representa a

expressão e os identificadores dos comandos sEND e RECEIVE, respectivamente'

verificando a níver de existência dos identificadores e compatibilidade entre os tipos

que envolvem os dois comandos. É verificado se o nome dos

processos/procedimentos comunicantes a quem se envia e recebe uma mensagem são

compatíveis e se estão em um mesmo nível hierárquico. Para cada SEND de um

pro.èrro é necessário que se tenha um RECEIVE coffespondente no processo

a

"¡
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receptor (para quem o SEND se referencia), e vice-versa. As informaçöes com

relação à comunicação são armazenadas e as suas conferências semânticas são

realizadas no início jo ,orpo de um nível inferior respectivo dentro da especificação.

( comando de seleção > : neste comando também não existe a necessidade

de verificação semântica, pelo mesmo motivo do comando paralelo'

identificadores empregados nesse comando quanto a sua existência na especificação

e os sçus escopos.

( comando de escrita ) : os tratamentos são para o comando WRITE, onde

os identificadores possuem as mesmas verificações do comando de leitura, incluindo

o tratamento para as expressões.

( comando de tela > : nos comandos de tela, a única análise semântica

realizada está no comando GOTOXY, €ß que as expressões empregadas para as

coordenadas são analisadas de acordo com o tipo de dado que elas representam

dentro da especificação, sendo que elas deverão ser do tipo byte ou real'

< expressões > : é analisado o tipo do resultado de cada subexpressão,

combinando-o com os resultados das composições da expressão. É verificando

também, a declaração anterior dos operadores, variáveis e constantes, utilizados na

expressão.

5.5 Considerações Finais

pode-se observar que a linguagem do GASC tem diversas estruturas similares

às linguagens pascal, Esielle e LOTOS, porém possui uma característica própria

tentanào ser mais legível e de fácil compreensão para os usuários. Destaca-se seu

poder de abstração principalmente na comunicação de processos'

A linguagem aqui apresentada tem a possibilidade de combinação das

estruturas sintáticas tornando-a de grande aplicação a diversos tipos sistemas.

&

o
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As estruturas léxica e sintática foram apresentadas por completo' através de

uma notação de fácil entendimento. Na parte semântica procurou-se descrever de

forma global quais as ações que são realizadas para a verificação da consistência das

construções empregadas pelo usuario'

Para a análise da especificação do usuário, o GASC emite diversas mensagens

de erros adequadas (ver epenAice A), confonne o effo ocolrido' para que o usuario

possa retificar sua aplic ação . ,.upi., entâ-la ao gerador' Essa alteração pode ser

realizadaem qualquer ediior de texto na forma ASCII. Quando não houver e''os na

aná|ise, o GASC gera um produto corespondente à aplicação, o qual será

apresentado no Próximo caPítulo.

î¿

J
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Capítulo 6

O Gerador de Aplicação para Sistemas

Concorrentes

Neste capítulo será mostrado como foirea\izado o desenvolvimento do GASC

para aanálise estrutural e semântica de uma aplicaçäo, e como é a equivalência entre

ãs estruturas sintáticas da linguagem do GASC com o produto gerado na linguagem

OCCAM.

6.1 Introdução

para obter a geração do produto final do GASC é necessárîo fazer uma série

de verificações ttu upli.ução do usuário, coffespondente as construções sintáticas e

ações semânticas permitidas para essas construções. Como o GASC realiza essas

vårificações pode ser observado na figura 6.1, que descreve o esquema geral do

mesmo, dividido em módulos funcionais.

O processo básico necessário para desenvolver um programa (produto)

usando um gerador de aplicação foi mostrado no capítulo 4 (figura 4.1). Esse

processo inicia-se com uma especificação que descreve o que o programa deve fazer'

À especificação é a entrada para o gerador de aplicação, o qual produz esse

programa. Finalmente, o programa é compilado para produzir a aplicaçäo executável

lcLE88l.
û
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Paraisso, é importante fazer uma associação do processo de desenvolvimento

de um gerador de aplicação com o GASC, o qual rcaliza as seguintes fases do

processo de operação, que são:

. Especificaçf,o: através da Linguagem de Especificação.

o Gerador de Aplicação : realiza a análise estrutural e semântica de

uma especificação e gera um produto final.

o Produto þrograma): resultado final do GASC, guo é um programa

na linguagem OCCAM.

Para a rea\ização da segunda fase, utilizou-se de várias teorias e técnicas para

construção de compiladores para ageração do produto final do GASC. O modo como

o GASC realizaas verificações na aplicação e gera o programa em OCCAM pode ser

observado através de sua estrutura geral, a qual é mostrada na figura 6.L.

Aplicação ( Especifìcação do Usuário) Programa em OCCAM

Geração de Codigo Intermediário

Geração de Codigo Objeto

Tabela de Símbolos

Tratamento de Erros

Análise Léxic¿

Anålise Sinøtica

Análise Semântica

Síntese

Análise
ct

o

3

I

Figura 6.1 - Estrutura Geral do GASC.
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A seguir é descrito o desenvolvimento do GASC, destacando as funções de

cadamódulo (figura 6.1) e suas principais características.

6.2 Analisador Léxico

É uma interface do GASC com o usuário. Ela possui acaracterística de leitura

da aplicação, o agrupamento dos caracteres que compõem a especificação em itens

léxicos, ou seja, õr ti-Uolos básicos da linguagem, como: identificadores' palavras

reservadas, constanteso caracteres especiais, entre outros' Com os itens léxicos

encontrados, a análise léxica atribui uma codificação numérica (tolcen) pata a

definição de cada um desses itens, conforme tabela 5.1 (capítulo 5), os quais

representam os símbolos terminais da linguag€ffi, que comumente são denotados por

V; tAHO86l, [VAS94]. A análise léxica também ignora os espaços em branco e os

comentários encontrados na aplicação, e encontra effos léxicos tais como: caracteres

inválidos e tamanhos de identificadores, literais e constantes. Considerando-se o

exemplo da figura 6.2, obtem-se a identificação dos símbolos da tabela 6'l'

SPECIFICATION ex;

VAR a, b : byte; { Definicao de Variaveis }

BEGIN

u':6+1;
END ex.

Figura 6.2 -Exemplo para obtenção dos Itens Léxicos.

é

4

¡
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SÍMBOLO IDENTIFICAÇÃO SÍMBOLO IDENTIFICAÇÃO 

SPECIFICATION palavra reservada BEGIN palavra reservada 

ex identificador a identificador 

• , caracter especial := caracter esp. (duplo) 

VAR palavra reservada b identificador 

a identificador + caracter especial 

, caracter especial 1 constante 

b identificador • , caracter especial 

• caracter especial END palavra reservada 

byte palavra reservada ex identificador 

• , caracter especial. caracter especial 

Tabela 6.1 - Identificação dos Símbolos da Figura 6.2. 

6.2.1 Especificação 

O analisador léxico desenvolvido para o GASC foi especificado através de 
um autômato finito determinístico, conforme figura 6.3, o qual foi implementado de 
forma específica para cada item léxico. No grafo de transição a seguir, os círculos 
representam os estados, as arestas comunicantes entre os estados são rotuladas com 
os símbolos a serem reconhecidos e os estados finais são representados por círculos 
duplos [VAS94]. 
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Figura 6.3 - Autômato Finito Determinístico

Para identificar cada uma das palavras reservadas, identificadores, números,
literais, comentários e símbolos especiais, foi desenvolvido um módulo (sub-rotina)
o'Léxico" que atribui a cada símbolo um código (token) coffespondente. A figura 6.4
mostra a estrutura geral desse módulo.
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Sub-rotina Léxico 
Enquanto não for final de arquivo faça 

Ler caracter 
Escolha caracter 

( ) : identificador 
( ) : números 
( ) : comentários 
( ) : literal 
( ) : simb_simples 
( ) : simb_duplo 

Fim Escolha 
Fim Enquanto 

Fim Léxico; 

Figura 6.4 - Estrutura Geral do Analisador Léxico. 

Para o tratamento de cada tipo de símbolo, o módulo "Léxico" ativa uma 
parte do software composto por diversas rotinas auxiliares. Todos os detalhes da 
implementação do analisador léxico pode ser encontrado em [VAS96]. 

6.3 Analisador Sintático 

O analisador sintático possui a função de agrupar os tokens obtidos pelo 
analisador léxico em estruturas sintáticas (declarações, comandos, corpo, blocos, lista 
de identificadores, expressões, ... , especificação), verificando a sintaxe da 
especificação fonte com relação à linguagem do GASC. Um exemplo de 
agrupamento de tokens pode ser visto na figura 6.5. 
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SPECIFICATION ex; VAR a"b : byte; BEGIN a := b + l; END ex.

tl,"

Figura 6.5 - Exemplo de Estruturas Sintáticas.

6.3.1 Parser Descendente Recursivo, Usando a Técnica LL(l)

O analisador sintático (parser) implementado é descendente recursivo e

realiza a análise sintática através de um parser dirigido por tabela (Table-Driver),
usando a técnica LL(1), na qual a análise é efetuada da esquerda para a direita (L"ft-
to-right) com uma derivação mais a esquerda (Left-most derivation) e sendo

verificado um símbolo à frente [AHO86], [VAS94]. Essa técnica é eficiente para

implementação de um parser específico, para uma linguagem bem definida e consiste

de:

. ENTRADA: contendo a sentença (especificação) a ser analisada.

o PILHA: usada para simular a recursividade; ela prevê a parte de

entrada que estará para ser analisada, sendo finalizada com $,

representando o final do arquivo (sentença).

o TABELA DE PARSING: ou tabela de análise sintática, contém as

ações a serem efetuadas

v

ó

89



:l

O esquema geral de funcionamento de um analisador sintático utilizando a
técnica LL(l) pode ser visto na figura 6.6.

snTabela de Parsing

Algoritmo

$at Entrada

Pilha

Figura 6.6 - Esquema Geral de um Parser Usando a Técnica LL(l).

A Tabela de Parsing é uma estrutura na qual o analisador sintático baseia-se
para tomar uma atitude. ELa é composta por símbolos não terminais (VÐ em suas

linhas e símbolos terminais (V) em suas colunas (figura 6.7), o algoritmo para a
construção dessa tabela pode ser encontrado em [AHO86] e [VAS9a].

Tabela de Parsing

vt

(a

I

¡

Þ

Figura 6.7 - Estrutura da Tabela de Parsing.
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6.3.2 Algoritmo Geral

O algoritmo para a análise sintatica de uma especificação é mostrado na

figura 6.8, em que foi utilizado um pseudo-código de maneira geral para a
representação do algoritmo. Na implementação desse algoritmo foram necessárias

algumas rotinas auxiliares menos relevantes, como para empilhar, desempilhar, topo,

entre outras. O procedimento que realizaas tarefas deste algoritmo é o Procedimento
AnáliSe_Sintática, o qual é descrito na sua totalidade em [VAS96], juntamente com

as demais rotinas auxiliares.

Algoritmo

Sejam

x - Topo da pilha.

a - Símbolo atual de entrada.

Início

Enquanto não for final de arquivo faça

Se x = a desempilha x e avança entrada

Se x é sÍmbolo de entrada - Consulte M[x,a]

ERRO

M[x,a] =

x = u\nt¡, então x é substituído na

Pilha por \ilvu com u no topo
Fim Enquanto

Se fim de arquivo e Pilha vazia então

SUCESSO

Senão

ERRO

Fim se

Fim.

è

5

?
Figura 6.8 - Algoritmo Sintático.
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6.4 Analisador Semântico

No analisador semântico são feitas verificações quanto ao sentido das

estruturas sintáticas utilizadas na aplicação, para que possibilitem a geração de

código, ou seja, obtenham informações da aplicação fonte para que seja possível a
geração de código.

As principais verificações semânticas feitas são:

1 - Tipos incompatíveis.

Exemplo:

VAR x: boolean;
a,b : integer;

BEGIN

X:: A;

a:: x;
x:: b;

END ex.

2 - Anáäse do escopo do identificador (identificador duplicado)

Exemplo:

VAR a, a,b: integer;

3 - Incompatibilidade entre parâmetros.

Exemplo:

PROC x ( a, b: real );
BEGIN
END x;

e,
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BEGIN
i

x(a,b,t);

END ex.

4 - Incompatibilidade de Comunicação.

Exemplo:

PROC envia;
BEGIN

SEND 2 TO recebe;

END envia;
PROC recebe;
BEGIN

SEND 3 TO envia;
END recebe;
BEGIN

PAR
envia;
recebe;

ENDPAR;
END ex.

No GASC a implementação das rotinas que realizam as verificações

semânticas permitidas à Linguagem de Especificação é feita através das produções

sintáticas. A cada produção há um conjunto de ações que verificam a consistência das

composições da aplicação do usuário. Todos os detalhes de implementação de cada

ação semântica podem ser encontrados em [VAS96].

6.4.1 Estruturas de Dados

Para arealização da análise semântica foi necessário a utilização de estruturas

de dados basicamente encadeadas, devido a recursividade da análise sintática. A
seguir são apresentadas de maneira global as principais estruturas utilizadas na

implementação e o seus objetivos.

F
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Tabela de Símbolos

Constitui a estrutura mais importante para a realização da análise semântica.
Trata-se de uma lista duplamente encadeada (ver figura 6.9) que tem por finalidade
afinazenar todos os identificadores encontrados na especificação, juntamente com
seus atributos, categoria e nível em que se encontra. Uma apresentação de maneira
figurada, bem como o objetivo de cadaparte desta estrutura é vista a seguir:

CATEGORIA ATRIBUTONIVELNOME

NOME: nome do identificador encontrado na especificação.

CATEGORIA:
1 - nome de programa ( especificação ).
2 - variáxel do tipo byte.
3 - variável do tipo inteiro;
4 - vanâvel do tipo real;
5 - variável do tipo booleano;
6 - vartáxel do tipo aranjo;
7 - variáxel do tipo caracter;
8 - constante;
9 - nome de procedimento;

ÑVBt: nível onde o identificador foi declarado ( escopo ).

ATzuBUTO: de acordo com a categoria.
1, 213r 4,5r7: nada;
6 - tipo do arranjo;
8 - tipo da constante;
9 - número de parâmetros;

Quando na especificação for encontrado um identificador, é realizada uma
busca recursiva nessa estrutura para se obter informações sobre este identificador,
isto é, todos os dados necessários para a realização das comparações que a análise
semântica comporta são obtidos nesta tabela. Dependendo dos resultados obtidos na
busca e na resposta dos dados encontrados, o analisador executa as verificações
seguintes ou emite mensagem de erro conforme a discordância encontrada rta
comparação (ver Apêndice A).

f
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SPECIFICATION teste;

VAR a : integer;

BEGIN

a..: l;
END teste.

Esquema geral, da Tabela de Símbolos

ponteiro para mesmo nlvel

ponteiro para nível inferior

3a 00

0Iteste 0

Figura 6.9 - Exemplo para Apresentação da Tabela de Símbolos.

A busca é realizada apafür do início da Tabela, percolrendo no mesmo nível

o identificador até encontrá-lo ou acabar as declarações daquele nível. Se houver uma

declaração de procedimento, a busca muda de nível, ou seja, outros ponteiros de

memória são atualizados para continuar ateahzação dabusca.

Pilha de Expressões

Estrutura que contém informações referentes às expressões encontradas na

especificação. As expressões são empilhadas de acordo com a ordem de avaliação.

As comparações são realizadas a partir do topo, desempilhando os tipos das

expressões e verificando dentro do contexto semântico a consistência das mesmas,

conforme figura 6.10.

<expressão l>

<expressão 2>

<expressão 3>

<expressão 4>

Resulta a
# <expressão 1)

<expressão 2)

<expressão 3>

þ

Figura 6.10 - Apresentação da Pilha de Expressões
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Pilha de Procedimentos

Estrutura que contém os nomes de procedimentos que são encontrados na
especificação. A finalidade desta estrutura é verificar o emprego dos identificadores
que simbolizam os nomes de procedimentos, de acordo com as regras existentes no
analisador estrutural. As comparações são realizadas quando, na especificação, se

ftnaliza um procedimento ou a especificação principal. Os nomes de procedimentos
encontrados na pilha são retirados após a análise. Um exemplo que utiliza essa

estrutura é mostrado na figura 6.11.

situação da pilha em (l)

(l)
SPECIFICATION teste;

PROC a;

BEGIN

END a;

BEGIN

END teste.

situação da pilha em (2)

(2) teste

teste

a

Figura 6.11 - Exemplo para Apresentação da Pilha de Procedimentos.

Quando o procedimento ("a") é finalizado, faz-se uma conferência na pilha de

procedimentos, e então, o nome é retirado. Se não houver concordância, o analisador
emite uma mensagem de erro. O mesmo acontece com o identificador que representa

o nome da especificação ("teste").

Lista de Procedimentos

Esta estrutura possui a finalidade de informaÍ ao analisador todos os nomes de

procedimentos que estão ativos, ou seja, que podem ser utilizados dentro da

especificação. Em uma utilização de procedimento é verificada a existência do
procedimento, o identificador que representa esta chamada, é procurado na Tabela de

Símbolos para que seja verificada a sua existência como procedimento e,

posteriormente, faz-se a busca na lista constatando a possibilidade de utilização deste

procedimento na posição da especificação em que foi ativado (utilizado).

.l

Þ
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Fila de Parâmetros

Esta estrutura tem como objetivo arrnazenar os parâmetros de cada chamada

de procedimento para a comparação com os parâmetros armazenados na Tabela de

Símbolos. Se os tipos não forem compatíveis são emitidas mensagens de erro e a
análise é interrompida (abortada). O emprego da estrutura do tipo fila se caracteriza
pelo fato de que, quando se realizaa comparação do primeniro parâmetro encontrado,

este é retirado da estrutura e o próximo é analisado de acordo com a situação descrita

na especificação.

Lista de Comunicação

Estrutura que contém as informações sobre os comandos de comunicação.

Quando da utilização de um comando SEND ou RECEIVE os dados necessários para

a criação de um canal em OCCAM serão guardados temporariamente nessa estrutura,

com: nomes dos processos comunicantes, variáveis, tipo da expressão e linha do

arquivo objeto onde será criado o canal. A finalidade dessa estrutura é servir de

auxílio para verificar se para todo comando SEND existe seu respectivo RECEIVE
no mesmo nível, e vice-versa.

6.5 Gerador de Código

Esta é a última fase do gerador, no GASC não é criado diretamente um código

objeto executável para uma máquina real, no entanto, é gerado um programa na

linguagem OCCAM, o qual deverá ser compilado para que o usuário obtenha uma

aplicação executável de sua especificação.

J-.
É importante observar que a medida que a aplicação do usuário é analisada,

vão sendo geradas linhas de código equivalentes na linguagem de programação

OCCAM, que são gravadas em um arquivo temporário. Após a análise, o conteúdo

deste arquivo temporário é transferido para um arquivo definitivo de geração. O

j,
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nome deste novo arquivo gerado recebe nome do arquivo da especificação (aplicação
do usuário) com a extensão *.OCC': (nome.occ).

6.5.1 O Código Gerado em OCCAM

O funcionamento do gerador de código é baseado nas estruturas sintáticas da
linguagem do GASC. A medida que a análise e validação são feitas, gera-se um
conjunto de instruções equivalentes em OCCAM. Algumas estruturas possuem
equivalência similar, pois para a definição da Linguagem de Especificação foram
considerados os aspectos relacionados à legibilidade e facilidade de compreensão das
estruturas

A seguir será mostrado os conjuntos de instruções equivalentes em OCCAM,
em relação as estruturas sintáticas da linguagem do GASC, as quais foram agrupadas
em construções sintáticas no capítulo 5.

I Cabeçalho J

Quando inicia-se a análise de uma especificação, obrigatoriamente são

geradas algumas linhas destinadas ao funcionamento ideal do programa em OCCAM.
Essas linhas, quase sempre, são necessárias ao programa gerado. São elas:

#USE userio - Biblioteca Padrao de I/O

#USE stremio - Biblioteca Padrao de I/O Arquivos

#USE snglmath - Biblioteca de Matemática

INT char:

As três primeiras linhas são bibliotecas comumente usadas por alguns
comandos ou operações em OCCAM, QUe, vma vez ausentes, poderiam afetar o
funcionamento do programa. Essas bibliotecas serão sempre declaradas, mesmo que
não venham a serem utilizadas.

I

Essas bibliotecas são necessárias respectivamente para:
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o Entrada e Saída de Dados em Dispositivos Externos.

. Entrada e Saída em Arquivos (Memória Secundária).

. Cálculos Matemáticos.

Em seguida tem-se a declaração de uma variárvel, identificada por char do

tipo inteiro, ela é usada em comandos de leitura ("read"), o qual será explicado
posteriormente, e no comando de finalização da especificação. A declaração ocolle,
mesmo que comandos de leitura não sejam gerados.

Na figura 6.12, tem-se um exemplo de uma especificação mínima possível na

Linguagem de Especificação do GASC e seu respectivo código gerado em OCCAM.

OCCAM
Esoecificacão

SPECIFICATION inicio;

BEGIN

END inicio.

#USE userio - Biblioteca Padrao de I/O

#USE streamio - Biblioteca Padrao de I/O Arquivos

#USE snglmath - Biblioteca de Matematica

INT char:

SEQ

keyboard ? char

Figura 6.12 - Exemplo de Especificação Mínima e seu Código Gerado.

I DeJinição de Constøntes J

O resultado gerado em OCCAM paracada lista de constantes é o seguinte:

6
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VAL identl IS expressão¡ :

|VAL ident2 IS expresstuz:l I

/VAL idenÇ IS expressãon:J

É importante observar que, a cada nova constante definida na Especificação,

uma linha equivalente e exclusiva será gerada para definir esta constante em

OCCAM

Uma estrutura importante que aparecerâ com frequência em varios comandos,
,-t4
é a expressão. E importante ressaltar algumas características dessa estrutura.

A expressão pode assumir valores que podem ser um número ou variável, ou

mesmo, combinações entre números, variáveis, operações aritméticas, lógicas ou

relacionais. Todas as operações permitidas devem obedecer a compatibilidade entre

os tipos envolvidos. Sendo assim, a expressão pode possuir um dos tipos pré-

definidos para a Linguagem de Especificação. Devido a estes fatos importantes, sua

utilização é muito ampla dentro de uma especificação.

Em resumo, uma expressão é um conjunto de operadores e operandos cujo
resultado pode ser atribuído a uma variável ou então analisado para a tomada de

decisão.

I Definição de Variáveís J

O resultado gerado em OCCAM para cada lista de variáveis é o seguinte:

¡ Para o conjunto de variáveis simples.

tþo ident¡rident2e,.,*-,.1identn :

Os possíveis valores que o tipo pode assumir são descritos na tabela 6.2 e

alguns exemplos são encontrados na tabela 6.3.

d

c Toda estrutura que estiver situada entre colchetes inclinados (em itálico) indicam uma situação opcional.
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o Para variáveis de tipo arranjo, de dimensão "k"'

[n1] [n2]...[n Åtìpo identl, ident2,.........., idento :

Da mesma forma que para variáveis simples, o tipo dos aranþs, pode ser

qualquer um dos definidos na tabela 6.2, exceto o próprio alranjo. É importante

relembrar que o conjunto de limites dessas variáveis poderá assumir valores entre:

0..n1-1, 0..n2-1, ..., 0..n¡-1 ,paraidentificação de uma posição dentro do arranjo.

Tabela 6.2 - Relação entre Tipos: Linguagem Especificação ê OCCAM.

Tabela 6.3 - Exemplos de Tipos: Especificação <+ occAM.

Na figura 6.13, é mostrado um exemplo de código gerado para a

especificação de algumas constantes e variáveis.

a¡

ARRAY fl,2,...,nf OF tipo ltll2l,.....,lnl típo

CHAR BYTE

BOOLEAN BOOL

REAL REAL32

INTEGER INT

BYTE BYTE

J: CHAR; BYTE J:

h, i: BOOLEAN; BOOL H ,I :

f, g: REAL; REAL32 F ,G :

e: INTEGER; INTE:
d: BYTE; BYTE D :

c: ARRAY Í1,2,31OF INTEGER; nl[2][3]INr c :

VAR a, b: ARRAY Í3,2) OF BYTE; [3][2]BYTE A,B :
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Esoecificacão

SPECIFICATION constvar;

CONST a: 5;b :2.4i

nome:'Jose Mauro';

valor: 100;

traco: '-',

VAR aa, bb: b¡e;

cc: integer;

dd: real; ee, ff: boolean; gg: char;

hh, ii: anay [,10] of byte;

BEGIN

END constvar.

OCCAM

#USE userio - Biblioteca Padrao de I/O

#USE streamio -- Biblioteca Padrao de I/O Arquivos

#USE snglmath - Biblioteca de Matematica

INT char:

VALAIS5:
VAL B TS 2.4 :

VAL NOME IS 'JOSE MAURO' :

VAL VALORIS IOO :

VAL TRACO IS '.0 :

BYTE AA,BB :

INT CC :

REAL32 DD :

BOOL EE ,FF :

BYTE GG :

lrlu0lBYTE HH ,II :

SEQ

keyboard ? charai

Figura 6.13 - Exemplo de Geração de Código para Constantes e Variáveis.

I Definição de Processos I e I Deftníçño de Parâmetros J

A geração do código equivalente em OCCAM, para definição de

processo/procedimento, fica da seguinte forma:

PROC ident ( /Definição de Parâmetros/ )

I Definição de Constantes J

I Definição de Varióveis J

I Definição de Procedimentos J

SEQ

I Comandos J

q

t02



a{

O código gerado para os parâmetros em OCCAM é o seguinte:

/tipo identl, ident2,...., idenÇ/YAL tipo identl, ident2,...., idenÇJ[.....J

Nos parâmetros, os tipos podem ser quaisquer um dos definidos para geração

da especificação em OCCAM conforme tabela 6.2. A forma de passagem dos

parâmetros pode ser:

Passagem por Referência:

tipo identl, ident2,........, idenÇ,

Passagem por Valor:

VAL tipo identl, ident2,........, idenÇ,

A primeira linha do processo, determina o início do mesmo, com a definição

do processo e a representação dos parâmetros formais (passagem por Referência ou

Valor).

Logo após a definição do cabeçalho e das declarações para o processo, é

gerada a palavra SEQ, indicando que todos os comandos que virão a seguir fazem

parte do processo/procedimento em questão; estes comandos situam-se em uma linha

abaixo do SEQ e duas colunas à frente (abaixo do o'Q"). Após o término dos

comandos do procedimento, este é finalizado com o seguinte símbolo:

: (dois pontos) - indica final dos comandos do procedimento.

É importante observar que os comandos do processo/procedimento deverão

ser executados sequencialmente em OCCAM, com exceção dos comandos

subordinados à estrutura do comando paralelo (PAR e/ou PRI PAR), que serão vistos

posteriormente.

Diversos exemplos de definição e utihzaçäo de processos/procedimentos,

bem como dos comandos que serão descritos a seguir, escritos na Linguagem de

ê

{
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Especificação e os repectivos códigos gerados em OCCAM a partir dessas

especificações, podem ser encontrados em [VAS96].

I comøndos J

- Comando de atribuição

O resultado da geração de código em OCCAM do comando de atribuição:

o Atribuição paravariáveis do tipo ananjo:

ident [expressão 1 ] [expressão2]........ [expressãon] :: expressão

o Atribuição para variáveis de tipo diferente de arranjo:

ident:= expressão

- comando de chamada de processo/procedimento

A geração da chamada de processo em OCCAM tem o seguinte formato:

ident ( / expressão¡, €Xpressão2,..., €xpr€ssãon / )

- comando condicional

O comando IF gerado em OCCAM tem a seguinte forma:

Com ausência do ELSE f comandos / tem-se:

{

104



IF

Observações:

expressão + uma linha abaixo do IF e duas colunas à frente

SEQ + uma linha abaixo de expressão e duas colunas à frente

/comandos-/ -+ uma linha abaixo dq SEQ e duas colunas àfrente

TRUE + abaixo de comandos e na mesma coluna do início da expressão

SKIP -+ uma linha abaixo e duas colunas à frente do TRUE

Com a presença de ELSE f comandos / tem-se:

expressão + uma linha abaixo do IF e duas colunas à frente

SEQ -+ uma linha abaixo de expressão e duas colunas à frente

f comandos -/ + uma linha abaixo do SEQ e duas colunas à frente

TRUE + abaixo de comandos e na mesma coluna do início da expressão

SEQ + uma linha abaixo e duas colunas à frente do início do TRUE

/comandos/ + abaixo do SEQ e duas colunas à frente

IF

l¡

. Para enceffar as condições de um comando IF, basta alinhar a coluna do

próximo comando com a coluna do início da palavra IF.

. Todos os comandos que estão subordinados à estrutura dos comandos IF
ou WHILE, são executados sequencialmente. A exceção são os

comandos subordinados ao comando PAR e/ou PRI PAR, os quais serão

explicados posteriormente.
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- comando de repetição

A geração deste comando na linguagem OCCAM terá o seguinte formato:

WHILE expressão

SEQ linha abaixo de expressão e duas colunas à frente

I comandos J + uma linha abaixo do sEQ e duas colunas à frente

Para abandonar o comando de repetição, basta alinhar a coluna do próximo

comando com a coluna do início da palavra WHILE.

- comando paralelo

O comando paralelo em OCCAM tem o seguinte formato:

Sem prioridade:

PAR

I comandos J + uma linha abaixo de PAR e duas colunas à frente

Com prioridade:

PRI PAR

I comandos J -+ uma linha abaixo do PRI PAR e duas colunas à frente

Para enceffar o comando paralelo, basta posicionar os próximos comandos na

mesma coluna onde se inicia apalavraPAR ou PRI.

- comando de comunicação

O código conespondente ao comando SEND em OCCAM é:

channeln ! expressão
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Channel é um palavra fixa que representa um canal de comunicação, em que

n é incrementado u 
"idu 

ocorrência correta do SEND. Só é permitido um canal de

cada tipo, associado a cadanível hierarquico da especificação. Este canal é definido

automaticamente (quando se encontram o SEND e RECEIVE correspondentes), na

área destinada a deõlaração de variáveis. É anaüàado qual o tipo da expressão que é

enviada do SEND para o RECEIVE. O tipo do canal (channeln) defrnido na area de

variáveis será do mesmo tipo da expressão analisada.

O código conespondente ao comando RECEIVE em OCCAM é:

channeln ? ident

Da mesma forma que para o SEND channel um palavra fixa que representa

um canal de comunicação, em que n é incrementado a cada ocorrência correta do

RECEIVE. Todas as observações feitas para o SEND são válidas para o RECEIVE. A
figura 6.14 ilustra a comunicação entre processos de mesmo nível hierarquico.

Para a geração de código os processos/procedimentos comunicantes devem

estar em um mesmo nível hierárquico, similar a ESTELLE [BUD87]' [VAS95]. Além

disso, uma vez estabelecido um canal (channeln) de comunicação, de um

determinado tipo, outro canal deste mesmo tipo não pode ocorrer neste nível

hierárquico, aóarretando effo por duplicação de mesmo tipo de canal. Cada

comunicação encontrada na especificação deve, obrigatoriamente, ter um tipo de

canal diferente em cada nível. A cada ocorrência de comunicação, é criada uma

variável global (channeln) que representa o canal de comunicação, do tipo da

mensagem (expressão) que se deseja transmitir (enviar/receber).

Cana!

B
Canal¡

Canal¡

D E

C

Canaln

GF

Canalr*r

Figura 6.1 4 - Nível Hierárquico dos Processos/Procedimentos.
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A figura 6.15 mostra o código gerado em OCCAM para o exemplo da figura

5.1 1, apresentado no capítulo 5.

cÓuco rv occnvt

#USE userio .- Biblioteca Padrao de I/O

#USE stremio -. Biblioteca Padrao de I/O Arquivos

#USE snglmath - Biblioteca de Matematica

INT char:

CHAN OF INT channell, channel2 :

INT A,B :

PROC ENVrA ( )
SEQ

channell ! 2

channel2 ? A

PROC RECEBE ( )
SEQ

channell ? B

channel2 !3

SEQ

PAR

ENVIA ( )
RECEBE ( )

keyboard ? char

Figura 6.15 - Código em OCCAM do Exemplo da Figura 5.11.
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- comando de seleção

Em OCCAM o comando SELECT equivale a:

ALT

I comando de comunicação

SEQ

I comandos J J + uma linha abaixo e duas colunas à frente da palawa SEQ

I comando de comunicaçtio

SEQ

I comandos ] I + uma linha abaixo e duas colunas à frente da palawa SEQ

Observações:

. O comando de comunicação gerado será: ou channel¡ ? ident , ou
channel¡ ! expressão.

o Para encenar este comando de seleção, basta alinhar a coluna do
próximo comando com a coluna do início do ALT.

- comando de leitura

Este comando em OCCAM tem o seguinte formato:

read.echo.tipol (keyboard, screen, ident¡, char)

read.echo.tipo2 (keyboard, screen, ident2, char)

read.echo.tipon (keyboard, screen, identn, char)

109



Será gerado o código em que se tenha colrespondência com o tipo do

identificador (variável) da especificação. A relação da linha de código gerada para o

tipo da variável da especificação pode ser observadanatabela 6.4.

Tabela 6.4 - Relação de Tipos no Comando de Leitura.

Observações:
. Para cada variável da lista de variáveis do comando READ da especificação,

cria-se um código de leitura em uma linha exclusiva em OCCAM, de acordo

com o tipo da variável no comando de leitura da especificação.

. Em comandos de leitura, a variâvel global (char) do tipo inteiro deve ser

declarada para que estes comandos funcionem. Esta variável tem a função de

retornar um código numérico, determinando, ou não, um erro de leitura.

- comando de escrita

Para o comando WRITE tem-se o seguinte código em OCCAM:

write.tipol (screen, expressão¡)

write.tipo2 (screen, expressão2)

write.tipon (screen, expressãon)

A correspondência entre o tipo da expressão da especificação e o código
gerado para esta expressão pode ser observadanatabela 6.5.

CHAR read.echo.char (keyboatd,screen,ident)

REAL read.echo.real32 (keyboard,screen,ident,char)

INTEGER read.echo.int (keyboard,screen,ident,char)

read.echo.int (keyboard,screen,ident,char)BYTE

TIPOS POSSÍVEIS PARA
LEITURA NA ESPECIFICAÇÃO

COMANDO CORRESPONDENTE EM OCCAM

{
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STRING write.fu ll. string (screen,ident)

CHAR write.char (screen,ident)

REAL write.real3 2 (screen,ident,0,0)

INTEGER write.int (screen,ident,0)

BYTE write. int (screen,ident,0)

TIPOS POSSÍVEIS PARA
ESCRITA NA ESPECIFICAÇÄO

COMANDO CORRESPONDENTE EM OCCAM

Tabela 6.5 - Relação de Tipos no comando de Escrita.

observe que para cada expressão escrita, cria-se um código colrespondente

em uma linha exclusiva em OCCAM.

O código gerado para WRITELN em OCCAM é:

newline (screen)

- comandos de tela

os comandos em occAM que representam o comando cLS, são:

goto.xy (screenr 0r 0)

clear.eos (screen)

O código equivalente em OCCAM para GOTOXY é:

goto.xy (screen, expressãorr expressão2)

em que expressão1 e expressão2 são, respectivamente, posições da coluna e linha na

tela.
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operadores Existentes na Linguagem de Especilicação

O código em OCCAM que envolvem os operadores aritméticos e relacionais

das expressöes possuem a mesma representação dalinguagem de Especificação.

Funções Pré-definidas para Cálculos Matemáticos

A seguir é mostrado o código gerado em OCCAM para as funções

matemáticas pré-definidas permitidas pela Linguagem de Especificação do GASC'

Essas funções podem estar envolvidas em expressõeS e, representam

respectivamente: Seno, Cosseno, Raiz Quadrada, Logaritmo Neperiano,

Exponenciação Neperiana eLogatitmo na Base Dez'

SIN (expressão)

COS (expressão)

SQRT (expressão)

ALOG (expressão)

EXP (expressão)

ALOG 10 (exPressÍio)

Finalização da EsPecificação

É a última linha gerada (no arquivo de geração), indica o término do

programa gerado em OCCAM, como já foi observado isto acontesse com a geração

do comando que espera que se pressione uma tecla'

- Fim da esPecificação

Keyboard ? char
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6.6 Exemplos

Nesta seção são apresentados dois exemplos ilustrativos de especificações na
linguagem do GASC

Na figura 6.L6, tem-se um exemplo sem erros de análise, que lê dois valores

inteiros do teclado e verifica o maior deles em paralelo, atribuindo o resultado do

maior.elemento da comparação a uma outra variável e escreve esta variável no vídeo,

o código gerado em OCCAM para esse exemplo pode ser verificado na figura 6.17.

SPECIFICATION paralelo ;

VAR a, b, c: integer;

BEGIN

CLS;

WRITE (' Entre com os valores de A e B:');
READ (a, b);

PAR { Realiza a comparacao em paralelo }

IF(a>b)
THEN c:: a;

ENDIF;

IF(b>a)
THEN c:: b;

ENDIF;

IF(b=a)
THEN c:= a;

ENDIF;

ENDPAR;

WRITELN;

WRITE (' O Maior Valor Eh: ', c);

END paralelo.

Figura 6.16 - Exemplo sem Erros na Linguagem do GASC.

ll3



cÓuco ptvt occ¡.lvt

#USE userio - BibliotecaPadrao de VO

#USE stremio - Biblioteca Padrao de VO Arquivos

#USE snglmath - Biblioteca de Matematica

INT char:

INTA,B,C:
SEQ

goto.xy (screen, 0, 0)

clear.eos (screen);

write.fi¡ll.string (screen," Entre com os valores de A e B: ")
read.echo.int (keyboard, screen, A, char)

read.echo.int (keyboard, screen, B, char)

PAR
IF

(A >B)

SEQ

C::A
TRUE

SKIP

IF
(B >A)

SEQ

C::B
TRUE

SKIP

IF
(B:A)

SEQ

C:=A
TRUE

SKIP

newline (screen)

write.full.string (screetr," O Maior Valor Eh: ")
write.int (screen, C, 0)

keyboard ? char

J Figura 6.17 - Código em OCCAM do Exemplo da Figura 6.16.
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O exemplo da figura 6.18, faz a comunicação entre dois processos e contém

um erro semântico, no qual o segundo processo (Recebe) envia uma mensagem paru
um identificador não declarado na especificação. A figura 6.19 mostra a tela do
gerador de aplicação e como será emitida a mensagem de erro para o usuário.
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SPECIFICATION teste;

VARa,b:integer;
PROC Envia;

BEGIN

SEND 2 TO Recebe;

RECEM a FROM Recebe;

END Envia;

PROC Recebe;

BEGIN

RECEIVE b FROM Envia;

SEND 3 TO Nada;

END Recebe;

BEGIN

PAR

Envia;

Recebe;

ENPAR;

END teste.

LINHA ESPECIFICAÇAO

Figura 6.18 - Exemplo com EIro na Linguagem do GASC.
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Gerador de Aplicacoes para Sistemas Concorrentes

Universidade de Sao Paulo - USP/ICMSC

Especificação a ser Analisada e Convertida ... : teste

ERRO Linha ll
Identifiacador do SEND não foi declarado

Figura 6,19 - Mensagem de Erro do Exemplo da Figura 6.18.

6.7 Considerações Finais

Neste capítulo foram discutidos os aspectos relacionados com o processo de

desenvolvimento do GASC. Isto foi realizado através de um refinamento da estrutura
geral do GASC, detalhando as funções e as características importantes de cada

módulo, destacando a relação das estruturas sintáticas com o código gerado na

linguagem OCCAM.

A especificação dos módulos do GASC é de suma importância para trabalhos

co-relacionados, pois este capítulo serve de roteiro para o desenvolvimento de

ferramentas que aumentem a diversidade de entrada do GASC, bem como para o
desenvolvimento de outros geradores de aplicações.

Outro aspecto importante é a portabilidade do GASC, como pode-se

obeservar pela descrição do código gerado, há possibilidade de geração do produto
final em outras linguagens de programação, necessitando para isto somente a
alteração no gerador de código.
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Capítulo 7

Conclusão

Neste capítulo são discutidos os tópicos principais envolvidos no

desenvolvimento deste trabalho, incluindo os aspectos da revisão bibliográfica

reahzada. são apresentados também, as principais contribuições da ferramenta

desenvolvida. E, finalizando, expõem-se algumas sugestões de trabalhos futuros'

7.1 Revisão Bibliográfica

para o desenvolvimento do trabalho apresentado nesta dissertação foi

necessária uma revisão bibliográfica que abordasse os assuntos relacionados com

processamento paralelo, linguagens de especificação formal e geradores de

aplicações.

A utilização de processamento paralelo evoluiu de forma bastante rápida nos

últimos anos. Até poucos anos atrás, máquinas que suportassem este tipo de

processamento só eram encontradas em laboratórios de pesquisas. Atualmente,

arquiteturas paralelas já são encontradas comercialmente, tornando o número de

usuários maior e conseqüentemente mais atrativa pesquisas nesta area [KIR9I],

lPATe6l.

Dentro de processamento paralelo, destaca-se a classificação de Flynn das

arquiteturas de computadores [FLy72], o desempenho de arquiteturas paralelas e

uma breve visão ,ôbr. linguagens de programação concorrentes, enfatizando a

linguagem OCCAM. O pror.rru-ento 
-paralelo 

vem requerendo a atenção de
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diversos pesquisadores e, tem demostrado ser uma iirea muito promissora na ciência

da computação [ALM94], [PAT96I.

Outro aspecto da revisão bibliográfica é a especificação formal de sistemas

dentro do desenvolvimento de soffia,are, isto tem despertado o interesse dos

desenvolvedores de sofñ,vare. Acrescentando-se a isso, atualmente a ISO vem

tentando padronizar algumas das linguagens de especificações formais, dentre as de

interesse para este trabalho, destacam-se: Estelle e LOTOS, que são recomendadas

para sistemas concorrentes [BOL87], [BUD87], [VAS95]. A revisão dessas

linguagens foi realizadaem termos de seus aspectos sintáticos e semânticos, umavez
que esses aspectos serviram de base para aformulação da linguagem de especificação

do GASC (Gerador de Aplicação parasistemas concorrentes).

Finalizando a revisão bibliográfica, tem-se uma discussão sobre o
desenvolvimento de geradores de aplicação. Foi discutido suas vantagens,

desvantagens e abordado os tópicos de projeto que devem ser enfatizados no

desenvolvimento e implementação de um gerador de aplicação [CLE88], [MAS94].
Esta revisão serviu como um guia par.a o desenvolvimento do GASC.

Dentre os tópicos abordados na revisão bibliográfica, devem ser ressaltados:

. a grande evolução das arquiteturas paralelas e sua "popularização" nos

últimos anos;

o a falta de experiência dos usuários de computação no desenvolvimento de

programas paralelos;

o a faltade ferramentas e linguagens de especificação especialmente voltadas

para a construção de programas paralelos.

Estes tópicos incentivaram o desenvolvimento do Gerador de Aplicação para

Sistemas Concorrentes que é apresentado nesta dissertação.
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7.2 Considerações Finais

Em decorrência da evolução apresentada pela computação paralela, discutida
na seção 7.1, os usuarios necessitam construir sofhuare paralelos/concorrentes. No
entanto, a maioria dos usu¿írios de computação não estão preparados para o
desenvolvimento de programas paralelos, tornando fundamental a utilização de

ferranientas que auxiliem nesta tarefa. Porém, diversos usuarios não dispõem destas

ferramentas, ou têm dificuldade em utilizá-las, para suporte à construção de suas

aplicações.

Para tentar amenizar as dificuldades de se construir sofi'v,are concorrentes,

este trabalho apresenta uma ferramenta que facilita a especificação de aplicações,

através de uma linguagem de facil compreensão e um gerador automático de código

em linguagem paralela/concorrente.

A ferramenta desenvolvida neste trabalho, um Gerador de Aplicação para

Sistemas Concorrentes, é composta de uma linguagem de especificação textual, um

analisador estrutural e semântico, e um gerador de código OCCAM.

Na linguagem do GASC tem-se todas as características de sintaxe e semântica

bem definidas, de forma que seja possível a geração automática de código na

linguagem de programação OCCAM. Essas características foram embasadas em

linguagens de programação conhecidas como: Pascal e Modula 2; e também nas

linguagens de especificação formais citadas na revisão bibliográfica.

Alguns pontos devem ser salientados:

. a possibilidade de especificar uma aplicação e, validá-la sem a necessidade

de uma máquina paralela;

o a possibilidade de construção de outros geradores de códigos [VAS96]: a

linguagem do GASC é totalmente independente da linguagem de

programação considera para a geração do código. A versão do GASC

apresentada nesta dissertação gera código em OCCAM para alterar esta

característica basta construir novos geradores de código, gu€ baseados na

mesma especificação irão gerar programas em outras linguagens.
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o detecção de erros: ao fazer a análise estrutural e semântica da especificação

de uma apli cação, o GASC quando encontra algum elro, emite uma
mensagem adequada para que o usuário possa facilmente corrigir seu effo.

o comunicação entre processos: só é permitida se ao enviar uma mensagem,

exista outro processo que receba esta mensagem, e vice-versa, evitando, em
alguns casos, a presença de deadlock.

7.3 Trabalhos Futuros

O GASC apresentado nesta dissertação é a versão inicial de um ambiente para

o desenvolvimento de aplicações concorrentes, portanto deve ser aprimorado e

expandido. Alguns caminhos podem ser seguidos:

. criação de uma interface grâfica, através da elaboração de diagramas,
juntamente com a linguagem do GASC, para especificar e modelar

s ofnu ar e concorrentes ;

. elaboração de um menu interativo com o usuário, através de diálogos,

melhorando o ambiente e tomando-o mais auto-explicativo;

. um gerador de código para outras linguagens de programação concorrentes,

tornando o GASC com uma abrangência maior.
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Apêndice A - Mensagens de Erros do GASC 

A seguir são mostradas as possíveis mensagens de erros que o usuário poderá 
encontrar durante a análise de uma especificação, sendo as mesmas agrupadas 
conforme tabela abaixo: 

MENSAGENS DE ERRO 	• 

IDENTIFICADOR 
Identificador duplicado '(' nome do identificador ')' 
Identificador não declarado 'Ç nome do identificador ')' 
Identificador já declarado 
Identificador não e nome de procedimento 
Identificador não e arranjo 'Ç nome do identificador 'y 
Identificador não e o nome da especificação, esperado = nome esperado 

PASSAGEM DE PARÂMETROS 
Numero de parâmetros invalido 
Tipo de parâmetro incompatível 
Nome de procedimento 
Leitura de constante não permitida 
Dimensão invalida 
Nome de procedimento incompatível, esperado = nome esperado 
Passagem de parâmetros incorreta 
Passagem de parâmetro por referencia incorreta 
Passagem de parâmetros invalida 'Ç nome do parâmetro 'y 
Numero de paramentos invalido 

ATRIBUIÇÃO 
Atribuição com tipos incompatíveis 
Atribuição para constante '(' nome da constante ')' 
Atribuição para nome de procedimento '(' nome do procedimento ')' 
Atribuição para nome geral da especificação '(' nome da especificação 1)' 
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Caracter INVALIDO " caracter inválido "

LÉXICO

:> símbolosS os

SINTÁTICO

Falta atributo do arranjo
Falta atributo do aranjo'(' nome da variável arranjo')'
Faixas do arranjo deve ter exp. BYTE ou INTEIRA
Dimensão maior/menor

ARRANJO

Tipo incompatível para expressão
Tipo incompatível para operação de adição

Tipo incompatível para operação de subtração

Tipo incompatível para operação de multiplicação
Tipo incompatível para operação de divisão
Tipo incompatível para operação de divisão inteira
Tipo incompatível para expressão lógica
Operação não permitida para este tipo

nome do ident.saoIdentificador com ti vel

TIPOS DE EXPRESSÖES

Chamada de procedimento com nome geral da

Chamada recursiva
especificaçáo

CHAMADA DE PROCES SOSÆROCEDIMENTOS

Comunicação incorreta
Identificador do SEND deve ser nome de procedimento

Identificador do SEND não foi declarado

Comunicação do SEND com o próprio processo

Comunic ação incorreta, não possui RECEIVE colrespondente

Identificador no RECEIVE não pode ser nome da Especificação

Identificador no RECEIVE não pode ser nome de procedimento

Duplicação de Canal no RECEIVE -> Usando identificador do mesmo tipo

Comunicação do RECEIVE com o próprio processo

RECEIVE foi não declaradoIdentificador do

cOM{.JNICAçAO

127


