
Uma Abordagem Orientada a Objetos de

uma Ferramenta de Auxilio a Programa~ao

Paralela.

USP !iFOSC / SBi

11111~!IIII~III~III~I~I!11~lllilll
8-2-00·n15

Tese apresentada ao Instituto de Fisica de

Sao Carlos, da Universidade de Sao Paulo,

para obtencao do Titulo de Ooutor em

Ciencias: "Ffsica Aplicada".

IFSC-USP SE!lIJ!GO DE BlBlllJTECA •
INFORMi\CAO



Calonego Junior, Nivaldi

Uma abordagem orientada a objetos de uma

ferramenta para auxiliar 0 desenvolvimento de aplicagoes em

arquiteturas paralelas - Sao Carlos, 1997.

144 p.

Tese (Doutorado)-Instituto de Ffsica de Sao Carlos,

1997.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Jose Santana

1. Programagao Paralela. 2. Ferramentas de apoio a

programagao.



~= = UNIV~RSIDADE
Llr~_J----..:J DE SAO PAULO

Av. Dr. Carlos Botelho, 1465
CEP 13560-250 - Sao Carlos - SP
Brasil

Fone (016) 272-6222
Fax (016) 272-2218

MEMBROS DA COMISSAO JULGADORA DA TESE DE DOUTORADO DE NIVALDI
CALONEGO JUNIOR APRESENT ADA AO INSTITUTO DE FfslCA DE SAO
CARLOS, UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, EM 31!1 011997.

------------------- - -----~---------------------------------.-<J'.r'~
Prof. Dr. ~fans Willem Siaets (IFSC-USP)

Prof. Dr. Onofre Trindade Junior (ICMSC-USP)
/'"1 / /7/".~ ~ c~' c./l/ c·L /..- s;;..-r-y-··"------------------~-------------------------------------------

IFSC-USP
SEHVI~O DE BIB\.IOTECA l

INFORMACAO



A minha esposa Reni, por toda dedicac;ao, aos

meus pais Nivaldi e Godiva pelos sacriffcios e

educac;ao, aos meus irmaos e sobrinhos, por todo

carinho e dedicayao.



Agradecimentos

Ao amigo e Prof Dr. Marcos Jose Santana., pela orientac;ao,
acompanhamento e paciencia que dedicou a este trabalho e a mim.

A Prof'. Dfl. Regina Helena C. Santana, pelas sugestoes valiosas e marcantes
neste trabalho.

Aos amigos Marcos e Regina, pela amizade sincera, incentivo pessoal
durante esses anos e pelos churrascos.

Ao Paulo, a Simone e ao Felipe, por todos os bons momentos e por me
aturarem nas horas criticas.

Ao amigo Pires, pelo incentivo, apoio incondicional, pelas pecarias e
churrascos.

A todos os professores e funcionarios do ICMSC que durante todos esses
anos tern contribuido para a minha formayao.

A todos os colegas do grupo, pelas constantes trocas de ideias e pelas
criticas que, sem duvida nenhuma, sempre contribuem.

A Vladerez e as secretarias do IFSC por sempre estarem dispostas a ajudar.

Aos companheiros e amigos: Ana Luisa, Boca, Robson, Walter, Roberta,
Mario, Flavio, Lais, Sarita, Cristina, Celia, Renata, Regina Sousa, Mauricio, Heli,
Elisa, Trolha, Jacques, Paulinho, Cabral e Eduardo~ Angelo, Luciano, pela atenc;ao
dispensada e muitos outros, que de uma maneira ou de outra contribuiram para a
realizac;ao deste trabalho.

A minha familia e aos meus pais em especial, que souberam compreender
minha ausencia e sempre me incentivam.

A minha esposa Reni, por me aturar nas horas mais dificeis.

Ao Sr. Ze, Da Olga e Lu, pela simpatia no atendimento do "redondo".

A Deus, por me acompanhar em todos os momentos.

A UNIC, a Capes, ao CNPq e it FAPESP pelo apoio financeiro.

IFSC-USP
SERVIl;O DE B1BliOTECA J

INFORIV1ACAO



L1STA DE FIGURAS

L1STA DE TABELAS

1.1 C00:SIDERA(,.'(lES I':!CL\IS .. "." ". """"",," " " " ]

1.2 DESCRI(,'\O DO PROBIHvL\ " .. "" .. """ .. """"" .

1.3 U\IA VIS.\.O MACROSC(>PIC\ IH FERR.\\IENTA E.\I Esn'Do ".

1.-1- ORG.\\'IZ.\(,'.\.O DO TEXTO " .. " "" """" .. " "" .

.. .. 7

. 10

2.1 CONSIDER.\(,.'()ES 10:ICL\IS .

2.2 CONCEITOS " " " " "" .. " 16

2.2.1 f..'ncapslIlamenlo " ".............. .. " " 17

2.2.2 IlerQ/u;a"""... .. "" 18

2.2.3 Po/illlorfislllo ". """ ".. . " " J 9

2.3 MI::nmos ORIE\'L\DOS :\ 013JETOS....... . 20

2.3.1 Analise de Sislelllas Oricntada a Ohjetos .." "". .. ".20

::.3.2 .ln6lise Baseada em OhjeIOs " .. " " " " " .." 21

2.3.30 ,\lillodo O;\{{ .. " " " 2-1

2.3.../0 .\li!todo Ohjectorv " """"""" ..""" .."" .." 26

2.3.50 .\Ji!todo i'ilsion " .." " ..""""""

2.-1- PlWGRA.\L\(,:,\O ORIENT.\DA.-\ OBJETOS """""" .. "" .. " .. ".. .. " 36

2.-1.1 !,'ncapslIlamcnlo """""""""""""......... .. 39

2. -I.2 Jferanr,:a" "" ..""" .." ". " 39

2 . ../.3 Polilllorjislllo .."" .. " " .." .." " " ..". " .." -10

2.5 CONSIDER.\<;c)r·:s FINAlS " -1-1

................... -1--1-

.................. -15



3./.2 Grafi.)s e Digrafi.)s..................................................... ... 51

3.1.3 Supern6s e ,"'uper-arco.1 .. 5-1

3.1.-1 Supergraji.)s e Superdigraji)s....................................... . 59

3./.5 Operar;iJes... ..63

3.2 U\IA ESTRIITRA DE CJ.ASSES HIFRAR()1 '[('.\S PARA MODEL,\R GR.\FOS E DiC;R\!OS .. ().f

3.2.1 .\Iode/o para . Ircos e .\'6.1' . .. 65

3.2.2 .\fode/o para .lrcos e Y6s Rotu/ados............................. .. ... 67

3.2.3 Mode/os para (;rafhs e Digrafhs.................................. .69

3.2.-1 Mode/a para Suhgraji.Js e SlIbdigra{os . 70

3.3 CONSIDERA<;'OES FI:\AIS ..72

·t MODELO ORIENTADO A OBJETOS PARA ARQUITETURAS E PROGRAMAS

PARALE LO S 7.t

.f I CO\iSIDER.\<;:<)ES INICL\IS .

.f.2 TAXO,",O\IL\S I: MODFLO PAIn 0 HARD\\'.\RE .

-1.2.1 Taxonol1uas para ,lrqulleturas Para/e/m· ..

-1.2.2 .\fode/o Orientado a Ohjetos para a Taxonomia de Duncan ..

.f.3 DESEJ\\'OLVI\lEXro DE PRCXiRAMAS P/\R.\I.ELOS/CONCORRl:SIES .

-1.3.1 l:'sqlle/etos para Ap/icar,;oes Parale/as .

.f ..f CO\iSIDERA<;'()ES FI:\.\IS. .. .

SO

.88

.... 90

5.1 CONSIDERA<;'C)I':S l:\ICL\IS .

5.2 I:-.iTERFACE BASEAD;\ FM ME'.;l i .

..100

.. 105

G.I CO\iSIDER.\<;'OES I:\ICL\IS. . .

6.2 COMPONENIES DO HARD\\'.\RE .

G.3 COMPOl\'E:\TES DO SOFIW.\RE .

6.3.1 Notar,:ao .

6.3.2 Tipos de Dados, Camus e Protoc%s de Comunicar,;ao

6.3.3 Subprogram as e Tare/as .

6.3.-10 Comando PLICE .

6.-+ PARm;Ao DOS PROCESSOS .

().5 MODEI,O 1)\RAO H.\RDWARE .. .

6.6 MAPEA1-.1ENTO DOS PROCESSOS NOS PROCESSADORES .

.... 106

... 107

.110

. III

. 111

ll3

.. 116

. 119

...120



6.7.1SlIhsI.wema para .IJlIltiplexm;Go Demllltiplexa~:Go de Canals OCelli.. ..1]3

6. 7.].1 Criar.;'Godos Processos AJlIxDel71l1x................ .. 1]-1

6.8 ESTE'\DE'\DO AFAPP 1'.\RA 0 A\lBIE'\TE PYM 129

6.8.1.1rqulletllra do hardware......................... .. 1]9

6.9 ARQUTETun DO SOFT\V\RE.............................. .. 130

6.10 CO,\SIDER.\(,'(lI:s FI'\AIS 131

71 CO'\SIDER\(,'()ES I:-JICL\IS .

7.1.1 Descrir.;·Godo Prohlema .. 135

7.1.] Orienta(;iio a Objetos.......................................... .. 136

7.1.3 :IJodelo ,IJatenuitico... .. 136

7.1.-1Modelos Arqlliteturais . ................137

7.1.5 Jnterface .. 137

7.1.6.1plica((Go................... . 137

7.2 CO,\TRIBU<;()ES RF.IJ·:V\'\TES .. 138

7.3 TRAlnl.lIOS FI'Tums .. 138

7..+ CONSlDER.\<;()ES FI:-JAIS .



F' 1 1 V' ~ ,. d fIgura . - Isao macroscoplca a erramenta. 8

Figura 2.1 - Encapsulamento 17

Figura 2.2 - Exemplo de heranc;a 19

Figura 2.3 - Sfmbolos para a geraC;8o do diagrama de objetos 22

Figura 2.4 - Notac;ao para 0 diagrama de estados 23

Figura 2.5 - Sfmbolos graficos do modele de objetos 24

Figura 2.6 - Exemplo de uma estrutura hierarquica de classes 25

Figura 2.7 - Sfmbolos do modele de analise, Jacobson (1994) 26

Figura 2.8 - 0 objetos Luiz e suas operac;oes 27

Figura 2.9 - Relac;ao de composic;ao 28

Figura 2.10 - Hierarquia de classes para composic;ao 29

Figura 2.11 - Dentro do objeto Luiz apenas 0 comportamento Salte esta

especificado 29

Figura 2.12 - Fases do desenvolvimento do sistema, Jacobson (1994) 30

Figura 2.13 - Subfases da analise e do projeto 31

Figura 2.14 - Exemplo de composic;ao e agregac;ao 33

Figura 2.15 - Resumo da notaC;80 grafica do modelo de analise 33

Figura 2.16 - Exemplo de composic;ao e agregac;ao 34

Figura 2.17 - Pre-condic;oes x Cicio de vida, Coleman; et. al. (1994) 36

Figura 2.18 - Estrutura hierarquica ambfgua 41

Figura 3.1 - Componentes possfveis para um grafo 45

Figura 3.2 - Semantica da interface de um no 46

Figura 3.3 - Um exemplo de grafo 51

Figura 3.4 - Exemplo de um grafo com identificadores 52

IFSC - U ~)P
f~ t:' ~~ \/ t r: {J [1 E 9 ~B L ! 0 ~ EC l~ h
. ~~N ~'~D p, {\,1 /"" (; A (1



Figura 3.5 - Um model a de rede 52

Figura 3.6 - Exemplo de um dfgrafo 54

Figura 3.7 - Nos e supernos rotulados. 57

Figura 3.8 - Super -arco rotulado. 58

Figura 3.9 - Super-arco rotulado e com peso 59

Figura 3.10 - Um exemplo de um dfgrafo rotulado 60

Figura 3.11 - Exemplo de um super-dfgrafo 61

Figura 3.12 - Classes GRFNo (a), GRFArco (b) e seus atributos 66

Figura 3.13 - Classe para a geraQao de objetos persistentes 67

Figura 3.14 - Classes para a representaQao de nos rotulados 67

Figura 3.15 - Classes hierarquicas para no e arco rotulados 68

Figura 3.16 - Classes para 0 gerenciamento de objetos do sistema 69

Figura 3.17 - Classes grafo e dfgrafo. .. 70

Figura 3.18 - Nfveis de visibilidade au subgrafos. .. 71

Figura 3.19 - Classe Super-no e Super-Arco. . 71

Figura 3.20 - Classe GRFSuperDigrafo e suas derivaQoes 72

Figura 3.21 - Visao macroscopica das classes 72

Figura 4.1 - Classes-base para a modelo dos componentes das arquiteturas. 83

Figura 4.2 - Classe-base para os meios de transmissao. .. 84

Figura 4.3 - Elemeto Processador. 85

Figura 4.4 - RepresentaQao grafica dos grafo de conexao dos elementos

processadores 85

Figura 4.5 - A classe FAPPElemProcessador. . 86

Figura 4.6 - Hierarquia de classes para a taxonomia de DUNCAN 87

Figura 4.7 - Dominios para programaQao paralela/concorrente. (a) MIMD

com memoria compartilhada, (b) MIMD com memoria distribufda, (c)

Sistemas distribufdos 87

Figura 4.8 - Um modelo para programas paralelos 91

Figura 4.9 - Meta-modelo para programas parelalos 92

Figura 5.1 - Modelo de interface 95

Figura 5.2 - Modelo de interface de Hix; Hartson (1993) 95

Figura 5.3 - Visoes da aplicaQao 97



Figura 5.4 - Elementos da interface da ferramenta. 99

Figura 5.5 -Intera<;ao usuario/interface/sistema 100

Figura 5.6 - Exemplo de ementos de processamento 101

Figura 5.7 - Classe base para formas baseadas em um par de pontos 102

Figura 5.8 - Estrutura das classes para gerar elementos de desenho 103

Figura 5.9 - Componentes para a interface 104

Figura 6.1 - Estrutura 16gica do Servidor de Processamento Paralelo 108

Figura 6.2 - Hierarquia de classes para as Elementos Processadores 109

Figura 6.3 - Canais 16gicos e protocolos 113

Figura 6.4 - Comandos PROC e FUNC da linguagem OCCAM2 115

Figura 6.5 - Estrutura 16gica de um Transputer T800 115

Figura 6.6 - Projeto /6gico das parti<;oes 116

Figura 6.7 - Estrutura 16gica para as aplica<;oes 117

Figura 6.8 - Topologia para a aplica<;ao 119

Figura 6.9 - Estrutura para uma aplica<;ao 122

Figura 6.10 - Representa<;ao 16gica de um multiplexador 123

Figura 6.11 - Representa<;ao 16gica de um demultiplexador 124

Figura 6.12 - Representa<;ao 16gica dos processos muxldemux 125

Figura 6.13 - Esqueleto para uma aplica<;ao generica 125

Figura 6.14 - Topologia para a aplica<;ao 126

Figura 6.15 - Elementos processadores PVM 130



T \BEL\ 2.1 - E \oue,:\o IX)S SISTI\L\S E \II:TODOS CO\[l'l T\C!O'-."AIS. C.\R\IICH.\H (1994) 15

T \BEL\ 2.2 - G\BARITO pAR.\ 0 \[ODELO DE OpERA<;CJES. . 35

T\BEL\ 2.3 - SI"iTAX1: E SE\L\'-."TIC\ IH LI:\GL\GE\l pARA.\ DESCR1('\0 IX) CICLO DE \!lH. . 36

T\BEL.\ 2.4 - Lr'-."m·. \(iE'-."S DE I'RO<'R.\\l.\(',\.o ORII·::--T\OAS .\ OllJETOS 40

T\BEL\2.5 - UTIUl.\<,·\o D1:CI.ASSI: VIRT!\LE\I C++. . .42

T\IlEL\ .1.1 - Ru["u.os 1'.\K\ IDE:\TlFIC\])ORES E :\OS.. . 49

T\13EL\ 3.2 - REL\<,' \0 ROT\·LO/IDI:-;TIFlC\])OR.. ..34

T\BEL\ 3.3 - REL.\<,'\O rDE"iTIFIC.\DOR!RoTI TU) I'\RA A FIGlR. \ 3.1 (). . .. 60

T\BEL\ 3.4 - T\BEI.\ DE OI'I·:R.\<,:<)ES. 63

T\BEL\ 35 - GER.\<,\O DE [J)F~jrrrC.\l)ORI:S. . . 64

T\BEL\ 3.6 - CL\SSES-BASE GRF. . 66

T\I3EI.\ 3.7 - CI.\SSES GRFRon'l.o, GRFNoRoTlTADO. GRFARCO 68

T\l3EL\ 3.8 - Cl..\sSES DE AR\L\Ll\:.\\IE'-."TO PAR ,\l~COS I: '-."e)s ...70

T\flEL\ 4.1 - T\XO\:O\IIA DE FL\'-:X... . .. 79

T·\BFL.\4.2 - T\XO'-."O\IIA DE Dl"-."C\i\.. .. .. 80

T \BEl.. \ () I - [:\E\!P[O P\R \ I\Sr\'-."CL \S 1'\](\ .\ CUSSl' F APPPROCLSS\DOR lOt)

T\13ELA 6.2 - r:\ST,\:\CL\S D\ CL\SSE F APPMEtvlOR1A. . . II()

T \BEI.A 63 - ESTR!-n 'R.\S B.\Src.\s I'AR.\ 0 ELE\II·:~jO PROCLSS. \DOR T800. . 110

T\BEL \ ('.4 - OBJETOS IH Cl..\sSE SFTPRocAHCiS. .. . 117

T\BEL.\ 6.3 - ESQITLETO pA](A 0 I'ROCESSO .\PI'I.lC I.... . 118

T \BEL\ ('.6 - ESQU-fETO I'\R\ 0 PROCESSO .\PI'L1c2.. .. liS

TillE!..\ 6 7 - Ese)! TI FTO I'\R.\ 0 PROCESSO .\PpLIc3.... .. .. liS

TABEL\ 6.8 - CO"FIGl 'R.\<,'.\o DOS El..EMEXIUS PROCESSADORES. . .. 119

T\BELA 6.9 - DEFI'-."r<,\.o D\S T.\REF.\S. ..... .. 120

T \BE!.. \ (,. I()-MAP \ PROCESSOS/PROCESS.\DORES. 120

T\BEI.A 6.11 - MAP.\ C\~.\L LOGICO/FisICO.... .121

T\BEL\ 6.12 - Ese)! LI.ETO I'\RA E:\F\lPLIFIC\R ()(.'O\[p,lli·nu I.\\IE:\TO DE C.\'-.".\1S FISICOS 127

T\BEL\ ('.13 - G\l3.\RITO P\RA l\! PROCESSOS \WI TIPI.E:\.\lXJR. 128

T \BELA 6.14 - GM3,\RITO 1'.\RA l f1\II'ROCI·:SSO DE\IULTlI'L1,:X,\!XJR... 128



Este trabalho contribui na busca de soluc;6es para 0 problema de auxflio a
programac;ao paralela, apresentando uma abordagem orientada a objetos,

como base para a construc;ao de uma ferramenta que da apoio ao

desenvolvimento de programas para/elos. Diversas ferramentas com

propostas analogas sac revisadas e suas caracteristicas principais sac

destacadas, visando a busca de um modelo adequado para a ferramenta a

ser proposta. A ferramenta desenvolvida, implementada e validada neste

trabalho (FAPP - Ferramenta de Auxflio a Programac;aoParalela) baseia-se

na tecnologia de orientac;ao a objetos. A teoria dos grafos, modelada

segundo a orientac;ao a objetos, serve de base para a criac;aode modelos

tanto para arquiteturas paralelas (hardware) como para programas paralelos

(software). Os modelos criados para 0 hardware e software, permitem ao

programador criar 0 ambiente para a programac;ao, definindo a sua

arquitetura paralela, os processos componentes de seu programa e 0

mapeamento 16gico desses processos nos processadores. A ferramenta

FAPP gera automaticamente 0 esqueleto para a aplicac;aoparalela. Todo 0

desenvolvimento efetuado e validado atraves de uma implementac;aobasica

da ferramenta e sac apresentadas as diretrizes para futuras extens6es,

visando outros ambientes de hardware e software, bem como

melhoramentos objetivando futuros trabalhos.



This work contributes to the solution of the parallel programming

supporting problem, by proposing an object-oriented approach as the basis

for building a tool to help the development of parallel programs. Several

tools with similar goals are revised and their main features are highlighted

aiming the search of an adequate model for the supporting tool to be

developed. The tool developed, implemented and validated in this work

(FAPP - Parallel Programming Supporting Tool) is based on the object-

orientation technology. The graph theory was modeled according to the

object-orientation and used as the basis for the creation of models for both

parallel architectures (hardware) and parallel programs (software). This

allows the programmer to create the programming environment by defining

his parallel architecture, the program processes and the logical mapping of

the processes on the processors. The FAPP tool automatically generates the

skeleton for the parallel application. The work is validated by means of a

basic implementation of the tool. The guidelines for future extensions aiming

other hardware and software environments as well as for future works, are

presented.
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Este capItulo estabelece 0 cenario no qual se insere 0

desenvolvimento desta tese de doutorado. Dessa forma, 0 desenvolvimento

de ferramentas que auxiliam a programaC;ao paralela e colocado como 0

tema geral da pesquisa e direciona a analise inicial. 0 objetivo central do

trabalho e estabelecido e as diretrizes basicas para 0 seu desenvolvimento

sac apresentadas.

A tecnologia envolvida no desenvolvimento do hardware permitiu, em

quatro decadas, aumentar da ordem de 102 (ENIAC) para 109 (CRAY-1)

FLOP/S a potencia computacional das unidades centrais de processamento,

para arquiteturas com um unico processador, alem de desenvolver

arquiteturas paralelas, como 0 KSR1 que atinge pica te6rico de 43,5

GFLOP/S (Steen (1993)), e as redes de computadores.

o desenvolvimento de software 1
, entretanto, nao tem ocorrido nas

mesmas proporc;6es que 0 desenvolvimento do hardware2
, causando a

"crise do software" (Pressman (1995)). Essa crise e decorrente do fato de

nao haver suporte, suficientemente bem automatizado, para manter e/ou

gerar aplicac;6es estaveis, com as respectivas documentac;6es atualizadas.

Diversos paradigmas e metodologias tem side propostos para solucionar

esse problema, mas 0 consenso e que paradigmas e metodologias distintos

devem ser aplicados a determinados conjuntos de problemas.

1Recentemente incorporada ao diciomirio Aurelio da lingua portuguesa. significa 0 conjunto de
program as e documentos que comp5em 0 sistema.
2Dispositivos fisicos que integram urn sistema computacional informatizado



A industria do software, desde a decada de 60, nao conseguiu

estabelecer uma plataforma s61ida para 0 desenvolvimento de aplicac;oes

estaveis para maquinas sequenciais e esta se deparando com novos

problemas: as arquiteturas paralelas, os sistemas distribufdos e os

requisitos de que as ferramentas utilizadas para 0 desenvolvimento de

software tem que evoluir em func;ao do hardware.

Em meados da decada de 80 os temas "arquiteturas paralelas" e

"redes de computadores" eram tratados separadamente. 0 avanc;o

tecnol6gico das redes de computadores provocou 0 aumento significativo da

vazao dos meios de comunicaC;§o (de cerca de 10 Mbps para 612 Mbps,

com previsao de 1 Gbps ate 0 final desta decada) e a diminuiC;§o

significativa das taxas de erro de comunicaC;§o nesses sistemas. Esses dois

fatores aproximaram as pesquisas voltadas para a programac;ao

paralela/concorrente. Alguns autores passaram a caracterizar os sistemas

distribufdos como um subconjunto das arquiteturas paralelas (Misra; Chandy

(1989)) (Zaluska (1991)).

As tecnicas de programac;ao desenvolvidas para maquinas

sequencia is sao, sob certos aspectos, de pouca valia para os novos

model os arquiteturais. Um problema basico da programaC;§o

paralela/concorrente e gerenciar a complexidade, pois, dentre os diversos

problemas decorrentes da utilizac;ao de arquiteturas paralelas os mais

comuns sac:

• desenvolvimento de algoritmos paralelos;

• determinac;ao de condi¢es para parada dos programas;

• gerenciamento de recursos ou dados para as subtarefas para/elas;

• granulac;ao da aplicac;ao e de suas subtarefas;

• utilizac;ao de mecanismos de comunicac;ao, principal mente, no

caso das redes de computadores;

• balanceamento de carga.

Ha pesquisadores que, em analogia as teorias de sistemas

distribuidos, apregoam ser 0 sistema operacional 0 responsavel pela



alocac;ao das tarefas, desobrigando 0 programador de escrever 0 c6digo

otimizado para uma determinada arquitetura (lhou; et al. (1993)). 0 sistema

Utopia, por exemplo, implementa um nfvel de abstra<;ao mais elevado, em

relac;ao a uma versao do sistema operacional UNIX, fazendo com que um

sistema integrado de redes de computadores possa operar como um todo e

de maneira transparente, estabelecendo 0 balanceamento dinamico das

cargas do sistema. Enquadram-se nesse tipo de sistema os ambientes que

utilizam bibliotecas de fun time, criando maquinas paralelas virtuais, tais

como PVM (Beguelin; et al. (1994)), MPI (Gropp; Skjellum (1995)), LINDA

(Carriero; et al. (1994)), PARMACS (Calkin; et al. (1994)).

Uma segunda Iinha de pesquisa defende que 0 ambiente e que deve

ser projetado (ou ter "conhecimento") para gerar 0 c6digo executavel para

uma determinada arquitetura (lima; Chapman (1992)). Em seu trabalho,

lima e Chapman propoem a intervenc;ao do programador apenas quando

estritamente necessario. 0 ambiente e suprido com informa<;oes relativas as

arquiteturas, tanto de hardware quanta de software, e sac aplicadas

tecnicas de inteligencia artificial para promover 0 transporte do c6digo fonte

entre maquinas distintas. Nesse caso, as altera<;oes da 16gica dos

algoritmos tem que ser efetuadas por programadores.

Ha ainda aqueles que defendem a ideia de que os programas

escritos para arquiteturas paralelas devem explorar 0 maximo de sua

potencia computacional, devendo 0 programador conhecer detalhes do

hardware, do sistema operacional e do compilador. Neste ultimo caso, fica

claro que a intenc;ao e minimizar 0 tempo de execu<;8o. Isso torna quase

impraticavel a migra<;ao dos programas para outras arquiteturas, pois a

soluc;ao do problema esta associada a plataforma de desenvolvimento.

o fato e que, aqueles que tern a necessidade de aumentar

significativamente 0 desempenho de programas, percebem 0 potencial que

o paralelismo do c6digo pode oferecer e se deparam com as dificuldades

impostas por essa abordagem. Os problemas normalmente encontrados, e

citados na literatura, apontam a adequa<;ao dos algoritmos ao hardware

como fator crucial na obten<;ao do aumento de desempenho. Em inumeros



casos ha a necessidade do desenvolvimento de novas tecnicas, modelos

matematicos e metodos que solucionem 0 problema e minimizem 0 tempo

de execuyao dos programas (Foster (1995)) (Hoare (1985)) (Andrews;

Schineider (1983)).

Muitas pesquisas tem side elaboradas com 0 objetivo de automatizar

o processo de paralelizac;:aode algoritmos sequenciais ja desenvolvidos.

Entretanto, nesse processo de transformac;:ao, a intervenc;:ao de

programadores experientes tem side contundente, pois, alem das

necessidades de eventuais alterac;:6esdos algoritmos, problemas casuais

com a comunicac;:ao,sincronismo ou desbalanceamento das cargas do

sistema, poclem provocar falhas durante a execuc;:aoou causar ° efeito

colateral de perda de desempenho. Essas pesquisas abordam

especialmente os casos nos quais os algoritmos sac implementados na

linguagem FORTRAN e devem ser adaptados para execuc;:aoem maquinas

com arquitetura MIMD, incluindo 0 caso de memoria virtual compartilhada

(Zima; Chapman (1992)).

A necessidade de adequac;:aodo software ao hardware, encontrada

inicialmente nos ambientes cientificos de desenvolvimento, tem

ultrapassado esses limites e provocado reflexos na especificac;:ao dos

sistemas computacionais modernos. Nesses sistemas definem-se os estilos

arquiteturais para 0 software (estilo: Fluxo de Dados; call e return;

Componentes Independentes; Maquinas Virtuais; e os Data-Centered

Systems), que delimitam 0 dominie para 0 qual 0 software e desenvolvido.

De acordo com Tracz (1994), nao ha consenso ou padrao para a

diagramac;:aodas arquiteturas do software; mesmo assim, elas podem ser

descritas atraves de gabaritos capazes de expressar atributos dos

componentes e das conex6es que as comp6em.

As pesquisas em programac;:aoparalela/concorrente apontam para

um futuro analogo ao que tem ocorrido com a programac;:aosequencial, isto

e:
• e necessario que sejam desenvolvidas e aprimoradas tecnicas de

programac;:aoparalela/concorrente;



• e necessario 0 desenvolvimento de ferramentas para auxiliar a

programa<;ao. Essas ferramentas tem que evoluir em fun<;8o dos

modelos arquiteturais modern os, sustentados pelo

desenvolvimento tecnol6gico.

As ferramentas para apoio a programa<;ao paralela devem considerar

as necessidades intrfnsecas dessa atividade, bem como estabelecer uma

arquitetura de software com dominio especffico, objetivando atender 0

requisito de obten<;ao de desempenho maximo do sistema. Nesse contexto,

estabelece-se a reJa<;8o de composi<;8o de um conjunto de programas

adequados a um conjunto de arquiteturas. Para essa composi<;ao e

necessario estabelecerem-se as rela<;6es entre os componentes do software

(para defini<;8o da arquitetura do software) e a rela<;ao entre os

componentes do hardware (para a defini<;ao da arquitetura do hardware),

bem como a rela<;ao entre 0 modele do software e 0 modelo do hardware.

Este trabalho aborda a defini<;ao e 0 projeto de uma ferramenta que

visa auxiliar a programa<;ao paralelalconcorrente.

A motiva<;ao para a investiga<;ao de ferramentas de apoio ao

desenvolvimento de programas paralelos e bastante diversificada. Em

particular, 0 assunto abordado nesta tese esta relacionado com a

experiencia e as dificuldades acumuladas pelo autor e demais elementos do

Grupo de Sistemas Distribufdos e Programac;ao Concorrente do

Departamento de Ciencias de Computa<;ao e Estatfstica do ICMSC-USP, ao

alongo do desenvolvimento e utiliz8<;8o de uma maquina paralela de

arquitetura MIMD com mem6ria distribufda, denominada Servidor de

Processamento Paralelo (SPP) (Trindade; Santana (1991 )). 0 SPP e uma

maquina com arquitetura paralela baseada em Transputers, cujo acesso e

estabelecido atraves de uma rede local de computadores (Soares; et al.

(1995)).

Essa maquina paralela tem caracterfsticas de um sistema multi-

usuario, e permite que no maximo quatro usuarios compartilhem



paralelamente 0 banco de processadores. A configurac;ao da arquitetura do

hardware, para cada um dos usuarios, e programavel por software, atraves

de uma rede de chaveamento. A rede de chaveamento opera como uma

interface de comunicac;ao programavel que define a interconexao dos

meios de transmissao (links), estabelecendo-se assim uma arquitetura para

a execuc;ao da aplicac;ao. Os servic;os oferecidos pelo SPP ficam

disponiveis atraves de chamadas a procedimentos remotos [AND94].

o ambiente de desenvolvimento de aplicac;6es para 0 servidor e 0

"Transputer Development System - TDS" (Inmos (1990)) e a linguagem de

programac;ao adotada e a OCCAM2 (Jones (1988)). A linguagem de

programac;ao OCCAM (Jones (1987)) foi desenvolvida para explorar de

maneira eficiente 0 Transputer e tem sua concepc;ao baseada na linguagem

CSP (Hoare (1978)). A especificac;ao CSP define uma gramatica formal para

a implementac;ao de programas paralelos/concorrentes. Ambas oferecem a

possibilidade de construc;ao de processos compostos e de granulosidade

variada, dependendo do algoritmo desenvolvido para a aplicac;ao. Esses

recursos da linguagem garantem a explorac;ao do paralelismo com diversos

graus de granulosidade.

Para a confecc;ao de um programa OCCAM 0 programador tem que

se preocupar em definir todos os seus processos, a granulosidade de cada

um deles e, talvez 0 mais importante, 0 mapeamento dos processos na

arquitetura, pois esse pode ser um fator de desequilibrio na medida do

desempenho do sistema.

As tecnicas de programac;ao sequenciais Iimitam a capacidade de

uma grande parte dos programadores em OCCAM, pois alem de terem que

criar algoritmos paralelos, tem tambem que supor uma arquitetura adequada

ao seu modele e mapear os processos e canais de comunicac;ao de seus

programas nessa arquitetura. Muitas vezes torna-se necessario que os

processos sejam transportados entre os elementos de processamento,

visando a melhoria do desempenho do sistema. Esse trabalho pode ser

diffcil sem 0 auxllio de uma ferramenta de apoio (Baker; Malvem (1991)).



Alam de ter sido a motiva<;80 inicial para 0 desenvolvimento deste

trabalho, 0 SPP foi tambam a primeira plataforma considerada para 0

desenvolvimento da ferramenta a ser discutida ao longo desta tese.

Entretanto, 0 desenvolvimento do trabalho deixou claro que devido a

aproximac;ao das pesquisas em redes de computadores/sistemas

distribuidos/arquiteturas paralelas, 0 surgimento de novos paradigmas de

programac;ao e novas metodologias/tacnicas para analise e projeto de

sistemas, uma ferramenta como a pretendida nesta pesquisa, tem que ser 0

mais flexlvel posslvel no sentido de permitirque novas tecnologias, matodos

ou paradigmas, possam ser facilmente incorporados ao sistema.

Esta tese mostra que a posslvel elaborar 0 projeto de uma ferramenta

desse tipo, com a caracterlstica fundamental de que possa evoluir de

acordo com as necessidades tecnol6gicas. 0 projeto estabelece um nucleo

comum as ferramentas que auxiliam a programac;ao paralela, fazendo com

que as evolu<;oes tecnol6gicas sejam tratadas como especializa<;oes de

elementos abstratos. A orientac;ao a objetos a utilizada como 0 paradigma

basico para 0 desenvolvimento de todo 0 processo de modelagem envolvido

no projeto da ferramenta.

Os conhecimentos adquiridos com a pratica de implementac;ao de

programas paralelos escritos na linguagem OCCAM e no desenvolvimento

de subsistemas servidores (Trindade; et a!. (1992)) (Andrade; Santana

(1994)) (Nascimento; et a!. (1995)) (Santana; et a!. (1996)), baseados em

mecanismos de RPC (Wilbur (1987)), permitiram vislumbrar uma ferramenta

para estender os conceitos utilizados no desenvolvimento de programas na

linguagem OCCAM2, permitindo a programac;ao em ambientes de

passagem de mensagem (Sunderam; et a!. (1994)) (Souza; et a!. (1996)) ou

para a gerac;ao de esqueleto para aplica<;oes em outras linguagens, tais

como CC++, FORTRAN M (Foster (1995)).

1.3 Vma Visao Macroscopica da Ferramenta em Estudo

A Figura 1.1 apresenta uma ViS80macrosc6pica do sistema proposto

nesta tese, na qual podem ser identificados tres nlveis de abstra<;80:



• 0 primeiro nfvel: "Banco de dados", e uma interface entre 0 nivel

imediatamente superior e 0 dispositivo de armazenamento das

informagoes da ferramenta.

• 0 segundo nfvel: "Componentes do Hardware", "Componentes do

Software" e "Estrutura para os Modelos Arquiteturais Propostos",

implementa classes de objetos para a descrigao do hardware, do

software e um nucleo para a descric;ao da aplicac;ao,

respectivamente. 0 subsistema "Estrutura para os Modelos

Arquiteturais Propostos" implementa classes que modalam os

conceitos da teoria dos grafos criando tipos abstratos de dados.

• 0 terceiro nfvel corresponde a interface da ferramenta. Os

conceitos model ados e implementados sac manipulados de

acordo com a "visao" que se deseja proporcionar para 0 usuario.

Como concebido nesta visao macroscopica, 0 nucleo da ferramenta

corresponde a implementac;ao de um metamodelo para arquiteturas de

computadores e, em um nfvel mais abstrato, correspondente as interfaces

graficas, estao os elementos que permitem a gerac;ao de novos modelos

arquiteturais.

Descritor para
os Componentes

do Hardware

Descritor para
os Componentcs

do Software

Editor GrMico
para

Arquiteturas

Editor GrMico
para

Aplica9ao

Editor Gnifico
para Mapear
a Aplica9ao

ComJXlnentcs do
Hardware

Componentes do
Software

Estruturas para os Modelos
Arquiteturais propostos

o subsistema "Componentes do Hardware" representa os elementos

que podem sar organizados para compor uma arquitetura de computador,

por exemplo: memoria, unidade central de processamento, dispositivos para



entrada e salda de dados, ou outros. 0 subsistema "Componentes do

Software" modela as linguagens que podem ser utilizadas para a

programaC;80 nas arquiteturas. 0 subsistema "Estrutura para os Modelos

Arquiteturais Propostos" implementa estruturas que permitem a descriC;80

das arquiteturas de hardware e arquiteturas de software (esqueletos para as

aplicac;oes). A manipulac;ao dessas estruturas e consistente com a

descric;ao dos componentes. Esse nudeo pode ser utilizado atraves da

ediC;80 de texto no formate ASCII, entretanto seria pouco amigavel para a

desenvolvimento de aplicac;oes. Assim, foi incluldo um terceiro nfvel, que

representa a interface com os programadores. Essa interface tem par

objetivo facilitar a descriC;80 de arquiteturas paralelas, dos esqueletos das

aplicac;oes e auxiliar a mapeamento do esqueleto da aplicaC;80 no projeto do

hardware, fornecendo para 0 programador a texto do esqueleto da aplicaC;80

na linguagem especificada.

o paradigma de orientac;ao a objetos, adotado como base no projeto,

tem sido apontado como uma posslvel SOIUC;80para a crise de software,

pais permite a reutilizac;ao, tanto em nfvel de projeto quanta de c6digo. 0

projeto da ferramenta segundo a paradigma de orientac;ao a objetos, visa

reutilizar ao maximo os componentes. Para tal foram desenvolvidos estudos

relacionados com as arquiteturas dos computadores, ambientes para a

programac;ao paralela e a teoria que oferece suporte para a modelagem

matematica do problema. As caracterlsticas comuns as arquiteturas de

computadores e as linguagens de programac;ao sac fatoradas e modeladas

segundo a teoria dos grafos. Os conceitos relativos a teoria dos grafos sao

modelados segundo 0 paradigma de orientac;ao a objetos.

o projeto da ferramenta especifica:

• Um conjunto de dasse-base fundamentado na teoria dos grafos

que constitui a nucleo para as aplicac;oes.

• Um conjunto de classes que modela as componentes basicos.

Esses componentes tern que ser utilizados para a especificac;ao

do hardware da arquitetura paralela.



• Um conjunto de classes-base que permite a descriC;;8odo

esqueleto do programa para aplicaC;;Qesparalelas.

• Um subsistema grafico que permite 0 mapeamento do esqueleto

da aplicaC;;8ono hardware especificado.

• Um conjunto de interfaces graficas para a manipulayao das

demais estruturas.

1.4 Organiza~ao do Texto

Considerando-se que 0 desenvolvimento deste trabalho envolve 0

estabelecimento de modelos para teorias distintas, optou-se por apresentar

no corpo da tese, a teoria com 0 respectivo modele orientado a objetos,

encerrados no mesmo capitulo, quando for 0 caso. 0 trabalho esta

organizado atraves de uma introduyao (capitulo 1) e mais sete capitutos e

um ap€mdice.

o capitulo 2 apresenta a revis80 bibliografica relativa as

metodologias de Analise Estruturada de Sistemas, Analise Essencial e

Analise Orientada a Objetos. 0 objetivo desse capitulo e mostrar que a

orientaC;;8oa objetos fornece subsidios para a elaboraC;;8ode um projeto

suficientemente flexivel para acompanhar a evoluyao tecnol6gica do

hardware.

o capitulo 3 refere-se a teoria dos grafos e seu respectivo modelo

orientado a objetos, com a definiyao das classes-base necessarias.

o capitulo 4 trata dos conceitos e taxonomias para as arquiteturas e

Iinguagens paralelas. S80 apresentadas, tambem, a estrutura de classes

hierarquicas que modelam a taxonomia apresentada segundo 0 paradigma

de orientaC;;8oa objetos.

o capitulo 5 discute a interface estabelecida para a implementaC;;8o

basica da ferramenta e aponta diretrizes para 0 estabelecimento de uma

interface grafica, como uma possivel extensao do ambiente proposto.

o capitulo 6 apresenta um prot6tipo para a ferramenta considerando

um ambiente de programayao paralela especifico. As diretrizes basicas para



que a ferramenta possa ser estendida a outros ambientes de programac;ao

paralela sao tambem estabelecidas.

o capitulo 7 conclui a trabalho, apresentando uma visao global dos

itens discutidos ao longo da tese, relacionando as contribuic;oes relevantes

identificadas na pesquisa desenvolvida e apontando diretrizes para

trabalhos futuros.

o capitulo 8 lista as referEmcias bibliograficas utilizadas para a

desenvolvimento de tad a a trabalho.

o apendice A apresenta a implementac;ao das classes-base para as

componentes das arquiteturas de computador e foi incluido com a intuito de

oferecer uma documentac;ao completa ao leitor interessado em maiores

detalhes.



2. Analise e Projeto de Sistemas

As ferramentas de desenvolvimento de sistemas implementam

tecnicas que sac aprimoradas com 0 passar do tempo, 0 que provoca a

manutenc;ao do sistema no sentido de atender aos novos requisitos

inerentes a evoluc;ao. A questao e: qual metoda e tecnica devem ser

utilizados para 0 desenvolvimento de uma ferramenta de auxilio a
programac;ao paralela? Para responder a essa pergunta e conveniente

analisar 0 contexte do desenvolvimento de sistemas das ultimas decadas.

Este capitulo apresenta as evoluc;6es das tecnol6gicas, com a

finalidade de estabelecer parametros que permitam a escolha de um metodo

para descrever 0 prot6tipo da ferramenta de auxflio a programac;ao paralela.

No final dos anos 60 e infcio da decada de 70, a concepc;ao de um

sistema estava baseada nos metodos de decomposic;ao funcional (Warnier

(1974)) (Jackson (1975)). Durante esse perfodo as arquiteturas dos

computadores eram "Single Instruction Single Data - SISD" (Flynn (1972)),

em sua grande maioria os programas eram implementados nas linguagens

COBOL ou FORTRAN, processados em lotes, utilizando sistemas

operacionais do tipo "batch" (Tanenbaum (1992)) e havia muita

preocupac;ao com 0 gerenciamento dos espac;os fisicos ocupados por

programas e dados. Os mainframes, utilizados na industria durante esse

perfodo, tinham como tarefa principal manipular grandes volumes de dados

com formatos semelhantes. A necessidade de compreensao da organizac;ao

dos dados em arquivos, acrescido da necessidade de gerenciar tais

informac;6es, induziu pesquisas para que fossem desenvolvidos os modelos
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de dados (Codd (1970)) (Codasyl (1971)) (Chen (1976)). A proliferagao de

linguagens, com suporte aos tipos de dados estruturados (Wirth (1986)),

apresentou novas perspectivas e mostrou como as estruturas de dados

pod em afetar a modularidade, interferir nos algoritmos e alterar a

desempenho dos sistemas.

No final da decada de 70 e in [cia dos anos 80, a difusao de novas

tecnicas de analise de sistemas (Demarco (1979)) (Gane; Sarson (1982)), e

suas extensoes, mostram que a analise e a projeto devem ser elaborados

independentemente do modelo arquitetural da maquina na qual a aplicagao

(au a sistema) sera executado.

Nesse mesmo per[odo fica sacramentado a conceito de maquina

virtual, surgem as sistemas operacionais que implementam esse conceito e

ocorre a proliferagao das redes de computadores (Tanenbaum (1992)). Ate

entao as arquiteturas paralelas eram utilizadas, em sua grande maioria,

para aplicagoes cientfficas.

Diversas variagoes da tecnica de Gane; Sarson (1982) foram criadas

com a intengao de embutir mais semantica e para permitir especificagoes de

sistemas de tempo real. Porem, a tecnica base faz usa do modelo entidade-

relacionamento (Chen (1976)) e de uma hierarquia de especializagao sabre

as processos (denominado Diagrama de Fluxo de Dados - DFD), ate chegar

no n[vel da decomposigao funcional (au Diagrama Hierarquico de Fungoes -

DHF), nao ficando explicita a maneira atraves da qual as processos sao

transformados em fungoes e nao havendo preocupagao com a arquitetura

do hardware.

A Analise Estruturada Modema (Yourdon (1990)) e a Analise

Essencial de Sistemas (McMenamim; Palmer (1991 )), diminuem a lacuna

semantica existente entre a DFD e a DHF, atraves de uma abordagem que

busca em primeira instancia identificar as necessidades essenciais do

sistema, ao inves da analise "top-down" pro posta par Gane; Sarson (1982).

Entretanto, a complexidade dos sistemas aumentou sensivelmente com a

difusao comercial das redes de computadores e das arquiteturas paralelas,

que trouxeram consigo a palavra de ordem "downsizing" para dentro das



empresas. as sistemas existentes tiveram seus projetos e dimensoes

alterados para a nova realidade.

No inicio da decada de 90, a proliferagao das redes de

computadores, com unidades autonomas e interligadas, contribuiu

significativamente com a difusao de novos paradigmas de programagao.

Mesmo as empresas que nao migraram seus sistemas para esse novo

modelo arquitetural, implementaram alguns subsistemas baseados no

modele cliente/servidor (MQllender (1993)).

a barateamento do custo do hardware levou para dentro das casas

os computadores pessoais, um mercado emergente a ser explorado e

marcante nas decadas de 80 e 90. A ideia de interagao direta com 0 usuario

tem exigido que as aplicagoes tenham uma boa parte de seu custo de

desenvolvimento voltado para essa interface. A combinagao de todos esses

fatores tem feito com que diversas empresas decidam-se por uma

abordagem orientada a objetos (Rumbaugh; et a!. (1991)) (Jacobson

(1992)) (Coleman; et a!. (1994)) (Martin; Odell (1996)). A Tabela 2.1 ilustra 0

desenvolvimento de linguagens de programagao, tecnicas de analise e

projeto de sistemas, modelos de dad os e das arquiteturas dos

computadores.

A analise da evolugao das arquiteturas apresentada Tabela 2.1 na

mostra que a tendencia e a utilizagao de arquiteturas paralelas. Embora

existam problemas para a produgao de programas paralelos, conforme

abordados no capitulo 1, a tarefa de distribuigao de dados e c6digo em

maquinas paralelas pode ser efetuada automaticamente pelo sistema. Essa

distribuigao pode ser efetuada de maneira estatica ou dinamica. Quando a

necessidade principal de ser gerado um programa paralelo e minimizar 0

tempo de execugao, a migragao dos programas para outras arquiteturas e

quase impraticavel (Zhou; et a!. (1993)), pois a solugao do problema esta

associada a plataforma de desenvolvimento e a migragao afeta

sensivelmente 0 desempenho global do sistema (Calonego Jr. (1994)).



Tabela 2.1 - Evolu<;ao dos sistemas e metodos computacionais,

Carmichael (1994).

I I I Arquiteturas
2000 I I : Maci<;amente

I I
I I I Paralelas.

Geradores de COdigo I I I

Usando ferram. CASE. I I I
I I I

para Anal. Orientada a I I I

Objetos. I : SistemasI
Ambientes de passagem I I Abertos.

1990 de mensagem. Bancos de Dadas : Analise : Arquiteturas
Ferramentas para Orient. A Objetos I Orientada a I paralelas.
conversao de programas (Versant/Objective : Objetos : Discos 6ticos.
sequencias em paralelos. ) I Analise I

I I
Paradigma SPMD. I Estruturada I

Ling. de progr. Paralelas. I I,
I : Moderna : Computa<;aoI
I I Analise I Paralelal

Geradores de C6digo : Modelo Entidade : Essencial
I
I Concorrente

Associados a Ferram. I Relacionamento I Analise : Arq. RISe.
I I1980 CASE. usando analise I I Estruturada I Redes

cstruturada. : Modelos I I
I I

C++. I Relacionais I I

Ling,. de 4a
. Gcra<;ao. SQL I (DB2/Oracle) I I

I Model0 Hieraq. I Analise I Sistemas de
1970 SmaUtalk I Modelo de Rede I baseada I Bancos de

: (CODASYL)
I I
I na decamp. I Dados

I ~ FuncionaJ I,
Ling. de 33 Gera<;ao ; Sist. de Gerenc.

,
J Unidades deI

1960 (COBOL. FORT AN. I De Arquivos I : Disco
I I

PLII) I (lSAM / VSAM) I I

1950 Ling,uag,em de maquina
, ,

I Arq. SISDI I

Linguagens Bancos I Analise de ; Hardware
de Dados I Sistemas I

Aqueles que tem a necessidade de aumentar signiticativamente 0

desempenho de programas, percebem 0 potencial que 0 paralelismo do

c6digo pode oferecer, e se depararam com as diticuldades impostas por

essa abordagem. Os problemas normalmente encontrados, e citados na

literatura, apontam a adequac;ao dos algoritmos ao hardware como tator

crucial na obten<;ao do aumento de desempenho. Em inumeros casos he a

necessidade do desenvolvimento de novas tecnicas, modelos matemeticos

e metodos que solucionem 0 problema e minimizem 0 tempo de execu<;ao

dos programas (Foster (1995)) (Hoare (1985)) (Andrews: Schineider (1983)).



A complexidade dos sistemas desenvolvidos durante a ultima decada,

tem feito com que as equipes que desenvolvem os sistemas busquem

reutilizar ao maximo 0 trabalho ja efetuado. 0 aumento da reutiliza980 do

c6digo em sistemas de software e uma maneira importante para que sejam

diminuidos os custos de desenvolvimento e de manuten98o. Isso reduz 0

tempo requerido para que novos requisitos sejam atendidos e amplia as

possibilidades de implementa980 impostas pela complexidade de novos

sistemas. "As linguagens de programa98o orientadas a objetos, em

conjunto com os ambientes de desenvolvimento, oferecem suporte

fundamental para a verdadeira reutiliza980 de c6digo, efetuada atraves dos

tipos abstratos de dados, heran9a e polimorfismo. A reutiliza980 de c6digo e

um pre-requisito para um conceito significativamente mais fundamental:

reutiliza980 de projeto" (Graver (1992)). Entretanto, a reutiliza980 somente e

viavel quando 0 software e projetado para essa finalidade, ou seja, quando

permite altera90es mais profundas que aquelas exigidas durante a

manuten98o.

Diante das considera90es tecidas anteriormente, fica claro que dentre

as 0P90es de metodos 1, ou paradigmas, desenvolvidos para a engenharia

do software, a orienta980 a objetos e uma abordagem recomendavel para 0

problema proposto no capitulo 1.

Os itens a seguir apresentam abordagens diferentes, segundo 0

paradigma de orienta980 a objetos. 0 objetivo e definir conceitos, nota90es

e 0 metoda a ser utilizado para a gera980 de um modelo para a ferramenta

de auxilio a programa<;80 paralela/concorrente.

o paradigma de orienta980 a objetos permite que os entes do mundo

real sejam abstraidos atraves de seus atributos e de suas intera90es. Um

metodo e dito orientado a objetos se esse oferecer suporte ao

1 "Os metodos de Engenharia de Software proporcionam paradigmas para construir 0 software"
(Pressman (1995)).



encapsulamento, a heranc;a e ao polimorfismo. Essas tres premissas da

orientac;ao a objetos SaGdetalhadas nos sub-itens a seguir.

2.2.1 Encapsulamento

o encapsulamento ocorre quando 0 acesso aos dados e efetuado

somente atraves de primitivas definidas no protocolo de acesso.

Encapsulamento e 0 processo de encerrar em capsula, conforme

ilustra a Figura 2.1. Ao contrario dos demais paradigmas para as linguagens

de programac;ao, nos quais SaG definidas estruturas de dados que SaG

passadas como argumentos de func;6es ou procedimentos, a programaC;ao

orientada a objetos exige que os objetos sejam definidos juntamente com as

mensagens as quais ele responde.

Diversos autores buscam explicar e exemplificar a terminologia para

o paradigma de orientaC;ao a objetos. As definic;6es de Penson (Penson;

Richard (1992)) SaG bastante claras e serao utilizadas no contexto deste

trabalho.



• "Objeto: e uma representac;ao de urn elemento do mundo real.

Cada elemento do mundo real possui informa<;6es que 0

caracterizam univocamente e tais informagoes sac encapsuladas

atraves dos protocolos de acesso" (Penson; Richard (1992)) ;

• "Mensagem: e urn identificador, com ou sem parametros, que

informa ao objeto uma ayao (ou urn conjunto de a<;6es) a ser

efetuada" (Penson; Richard (1992)) ;

• "Classe: e urn elemento abstrato de dados capaz de representar

urn conjunto de objetos. A classe, portanto, determina tipos de

objetos" (Penson; Richard (1992));

• "Instancia: A criayao de urn elemento a partir de urn tipo de

c1asse e 0 que se denomina objeto. Pode-se dizer que urn objeto

e uma instancia da classe a qual pertence" (Penson; Richard

(1992)) ;

• "Metodo: e a maneira atraves da qual e implementada uma

mensagem" (Penson; Richard (1992)).

"Objetos sac instancias de classes que respondem a mensagens

de acordo com metodos determinados pelo protocolo de descricao de

classe. as objetos tambem possuem variaveis de estado definidas no

protocolo de descriyao de classe".

as metodos publicos definem 0 protocolo de acesso aos objetos da

classe. as metod os protegidos somente podem ser utilizados por classes

derivadas a partir dessa. as metodos privados sac utilizados apenas por

outros metodos pertencentes a mesma dasse, nao estando disponfveis para

metodos de classes derivadas (Papas; Murray (1995)). Nem todas as

linguagens de programayao orientadas a objetos oferecem esses tres nfveis

de proteyao.

2.2.2 Heranca

E a relagao existente entre uma classe-mae (tambem denominada

super-classe, super-tipo ou base) e uma classe derivada a partir dela. A

classe derivada pode tambem ser denominada subtipo, subclasse ou
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classe-filha. A heran9a permite que sejam criadas estruturas hierarquicas de

classes. Em uma hierarquia de classes ha uma ou mais classes bases,

tambem denominada(s) ralz(es), e diversas classes-filhas. A Figura 2.2

apresenta um exemplo de classes hierarquicas.

o mecanisme de heran9a permite que as defini90es da classe base

sejam reutilizadas e modificadas, especializando sua especifica<;fio. A

utiliza9ao da heran9a para a cria9ao de uma nova classe a partir de uma ja

existente possui tres fatores importantes: a inclusao de novas informa90es e

c6digos sem altera9ao da classe base; a reutiliza9ao do c6digo; a altera9ao

do comportamento das classes, por exemplo atraves da redefini<;fio ou

sobrecarga2 dos metodos herdados.

Cidadao~---~--
__ l_~_

Mulher

As Instancias das classes (ou objetos) representam 0 comportamento

dinamico do sistema. Os objetos podem "conhecer" os destinatarios de suas

mensagens. 0 Polimorfismo ocorre quando 0 elemento que envia a

mensagem nao "sabe" quem trata a solicita9aO. Polimorfismo significa, pelo

menos no contexto de orienta<;fio a objetos, que as instancias que

transmitem nao precisam "conhecer" as instancias das classes receptoras.

Polimorfismo "significa que 0 transmissor de

esHmulos nao precisa conhecer as instancias das

classes receptoras. A instancia receptora pode

pertencer a uma classe qualquer" (Jacobson (1992)).



2.3 Metodos Orientados a Objetos

Alguns metodos apresentam apenas heuristicas, que caracterizam

as suas concep<;6es e apresentam abordagens direcionadas por modele de

dados, especifica<;ao de eventos ou pelo ambiente no qual a aplica<;ao sera

inserida. Essas abordagens caracterizam evolu<;6es na tecnologia da

orienta<;ao a objetos. 0 itens que seguem apresentam alguns desses

metodos.

2.3.1 Analise de Sistemas Orientada a Objetos

o metodo "Object-Oriented Systems Analysis - Modeling the Word in

Data" (Shlaer; Mellor (1990)), traduzido com 0 titulo "Analise de Sistemas

Orientada para Objetos" (Shlaer; Mellor (1990)), estabelece uma

classificac;ao para tipos de objetos. Para Shlaer e Mellor 0 significado de um

objeto lie uma abstra<;ao de um conjunto de coisas do mundo real de forma

que: todas as coisas do mundo real - as instancias - ten ham as mesmas

caracterfsticas; todas as instancias estejam sujeitas a, e em conformidade

com as mesmas normas" (Shlaer; Mellor (1990)).

Essa concep<;ao de objeto estabelece apenas as caracterfsticas dos

objetos, representados atraves de seus atributos. A sele<;ao das

caracterfsticas, ou atributo, devem ser abstrafdas segundo as regras de:

• independ€mcia (estabelece que os atributos sac disjuntos),

• fatoraC;8o (cada atributo representa apenas uma caracteristica do

objeto),

• completitude (agregado de dados que engloba todas as

informa<;6es que caracterizam 0 objeto).

Pode-se estabelecer uma analogia entre a defini<;ao de atributos para

o modele de analise proposto de objetos e atributos de entidades definidos

no Modelo Entidade-Relacionamento (M-ER) (Chen (1976)). Ao observar as

regras desse modelo, pode-se interpreta-Ias de maneira semelhante as

formas normais. Para Shlaer e Mellor um relacionamento e "uma abstra<;ao

de um conjunto de associa<;6es que subsiste sistematicamente entre

especies diferentes de coisas do mundo real", seguindo os mesmos



prindpios de cardinalidade do M-ER e definem a ligac;ao (ou vinculo)

estatico entre os objetos do sistema. As informa<;oes relativas as

associa<;oesentre objetos e/ou atributos sac inseridas no modelo, de forma

que esse estende 0 M-ER para a representa<;aoda semantica dos dados.

Ha a preocupa<;ao dos autores em representar as caracterlsticas

principais do paradigma de orientac;ao a objetos, estabelecendo uma

nota<;ao para a representa<;ao de abstra<;ao, encapsulamento e heran<;a,

acrescido de um diagrama de transic;ao de estados que modela 0

comportamento dinamico do sistema.

o metoda "Analise de Sistemas Orientada para Objetos" (Shlaer;

Mellor (1990)) sofre grande influ€mcia dos modelos de dados semanticos.

Os modelos de dados influenciam 0 desenvolvimento. 0 efeito cascata

produzido pelo modele de dados e abordado por Carmichael (1994) e sac

observaveis em todos os metodos de analise.

Segundo Coad; Yourdon (1992) a "Analise de Sistemas Orientada

para Objetos" e um conjunto de heurlsticas, pois nao descreve um metodo

de analise, mas sim regras para modelar objetos e seus comportamentos.

2.3.2 Analise Baseada em Objetos

o metodo de "Analise Baseada em Objetos" (Yourdon; Coad (1992))

sugere que os analistas identifiquem, em primeira instancia, "um campo de

atividade sob estudo ou considerag8o", denominado dominio do problema.

Estabelecido e compreendido 0 domlnio do problema, deve ser estabelecido

o escopo da aplica<;ao,0 qual os autores denominam "responsabilidades do

sistema" e definem como "uma organiza<;aode elementos de modo a formar

um todo" dentro do domlnio.

Sao definidos 7 (sete) prindpios para a geremciada complexidade do

sistema, denominados "Prindpios para a Administra<;aoda Complexidade",

que sac:

• abstra<;oes,

• encapsulamento,



• heranya,

• associayao,

• troca de mensagens,

• metodos organizacionais, escala

• categorias de comportamento.

Esses termos definem heuristicas para a gerayao de um projeto, com

notay80 grafica, que permitem definir agregayao e especializay80 (J. Smith;

D. Smith (1977)), troca de mensagens, classes, atributos, serviyos

(metodos) e diagrama de estados (comportamento dinamico). A Tabela 2.3

ilustra os elementos graficos que podem ser utilizados para compor projetos

de sistemas orientados a objetos, sendo:

• Classe: 0 identificador (ou nome) da classe de objetos; a palavra

Atributos e um conjunto de caracteristicas dos elementos que

pertencem ao conjunto Classe; Servir;os S80 ayoes (ou operayoes)

que podem ser efetuadas por objetos.

• Classe&Objeto: a notayao para expressar a classe e os objetos

instanciados a partir da mesma.

• Conexao: a associayao (ou ligay80) entre dois elementos.

• Parte/Todo: a relay80 de composiy80.

• Heranr;a: as hierarquias de especializay80 e generalizay80.

Classe Classe

Atributos Atributos

~Servi~os
Servi~os

~

(a) Classe (b) Classe&Objeto (c) Conexao (c) Parteff odo (d) Heran~a

Figura 2.3 - Simbolos para a gerayao do diagrama de objetos.

Os autores admitem que 0 metoda e apenas "um ponto de partida

para a aplicay80 da Analise Baseada em Objetos" e que 0 "metodo deve ser

expandido de acordo com as necessidades do projeto ou da

organizay8o"(Yourdon; Coad (1992)) .



Estabelecidos os conceitos, jargao e notagoes, sac propostas regras

para a identificagao de objetos, classes e servigos. A especificagao dos

servigos esta baseada em dois tipos de diagramas: diagrama de estados e

diagrama de servir;os. Os estados sac modelados por retangulos

interligados por seguimentos de retas orientados, que indicam 0 estado

atual e os posslveis estados futuros, caracterizando a maquina de estados

finitos definida pela interagao entre os objetos. Os servigos sac modelados

atraves dos slmbolos ilustrados na Figura 2.4, onde 0 significado de cada

urn dos itens, da esquerda para a direita, e:

• eondir;8o: estabelece pre e p6s condig6es para que um servigo

seja executado;

• bloeo: texto contendo parte da especificagao do servigo;

• loop: define estrutura de repetigao para as atividades;

• Coneetor indica as posslveis sequemciaspara as atividades.

<~-~>I_- C__ )
(c) (d)

Observa-se a preocupagao dos autores em nao utilizar notagoes e

regras vinculadas aos metodos de analise estruturada, essencial ou

moderna de sistemas, mas sim, uma busca em estabelecer uma nova

metodologia.

Uma caracterfstica marcante, e que os autores salientam, e a

eliminagao do maior numero posslvel de documentos de analise, com 0

objetivo de facilitar a comunicagao intra e extra-equipe. Segundo Coad;

Yourdon (1992), suas experiencias tem mostrado que documentos longos

introduzem redundancia e inconsistencias, prejudiciais ao bom andamento

do projeto.



Contudo, esse metoda nao oferece substfmcia para que sejam

tratados os conceitos de polimorfismo, funqoes virtuais e classes bases

puras. Em contrapartida, nao ha a restric;ao da impossibilidade de

ocorrencia de mais de um eventos num determinado instante, 0 que e uma

caracterfstica importante para a especificac;ao de programas paralelos.

2.3.3 0 Metoda OMT

Para os autores do metoda OMT (Rumbaugh; et al. (1991)) a

expressao orientaq8o a objetos diz respeito a organizac;ao do software,

tratando principalmente dos aspectos do comportamento e da

independencia entre si. 0 metodo revela-se pragmatico para a obtenc;ao de

modelos de classes e utiliza um diagrama analogo ao diagrama Entidade-

Relacionamento (Chen (1976)), para apresentar a estrutura das classes e

das associac;6es entre os objetos. A utilizac;ao do M-ER como base para a

gerac;ao de um metodo orientado a objetos sofre as mesmas influencias da

Analise Baseada em Objetos (Yourdon; Coad (1992)), estendendo a

notac;ao para acrescentar maior semantica ao modelo, conforme ilustra a

Figura 2.5. Cada item do modelo de classes em um diagrama de classes,

gerado atraves da utilizac;ao do item (a) da Figura 2.5, pode ser substitufdo

por objetos, item (b), para a obtenc;ao do diagrama de objetos.

Classe

Atributos

Operay5es

o o



A Figura 2.6 ilustra a exemplo de um modelo de classe na qual um

conjunto de aeronaves, compostas par pelo menos um pneu e zero au mais

turbinas, e base para a especializac;ao de aeronaves que podem ser de

carga au espac;onaves. Esse modelo permite que seja elaborada a

estruturac;ao 16gica dos dados, estendendo as conceitos do M-ER e

acrescentando um mecanismos para a representac;ao de heranc;a. Contudo,

nao e suficiente para a representac;ao do dinamismo associado aos objetos,

nem das mensagens que fluem entre as objetos. Para isso sao utilizados

dais outros diagramas denominados diagrama de f1uxo e diagrama de

eventos (au diagrama de estados).

o diagrama de fluxo de dados e utilizado para representar as

transformac;oes aplicadas aos dados, quando manipulados par objetos. 0

diagrama de fluxo de dados nao possui informac;oes de controle. Assim,

deve ser gerado um outro grafo, para representar a comportamento da

maquina de estados finitos.

Analisando-se a metoda pode-se identificar que ele agrupa tecnicas

bastante utilizadas na analise estruturada de sistemas, estende notac;oes e

aprimora as notac;oes dos metodos de Shlaer; Mellor (1990) e Coad;

Yourdon (1992), estabelecendo fases bem definidas para a processo. 0 fato

do metoda apresentar muitas das caracterfsticas da Analise Estruturada

pode ser fator positivo, pais isso diminui a tempo de aprendizagem.



2.3.4 0 Metoda Objectory

o OBJECTORY ou Object-Oriented Software Engineering-OOSE

(Jacobson (1992)) e um metodo bastante diferente dos demais, pois a

analise busca modelar 0 sistema a partir do ponto de vista do usuario, em

vez da analise da estrutura ou do comportamento do sistema. Esse tipo de

analise, denominada use-case-driven3
, utiliza tres elementos basicos para

compor 0 modele de analise do sistema:

• objetos de contrale, que coordenam as atividades do sistema;

• objetos de interface, que estabelecem as interagoes com os

usuarios;

• objetos entidades, que incorporam os conceitos da aplicagao.

A intengao desse tipo de modelagem e manter a estrutura interna, 0

comportamento e a dinamica do sistema independentes, de tal maneira que

cada uma dessas partes possam ser alteradas ou expandidas

independentemente umas das outras. A Figura 2.7 ilustra os slmbolos

graficos utilizados para a representagao do modele de analise. Utilizando

esses componentes e posslvel isolar a interface da aplicagao, criando-se

um elemento que ajuste a interface e a aplicagao.

o o

As classes sac modeladas segundo os atributos, 0 comportamento e

as partes. Dessa maneira 0 modelo dos entes do mundo real equivale a
tarefa de classifica-Ios segundo suas caracterfsticas mais expressivas,

estabelecendo quais sac as agoes (ou reagoes) desses entes a

determinados estfmulos e de quais partes eles sac constituldos. Essa



relac;ao de constituic;ao e importante pois define uma arvore hierarquica de

abstrac;6es ou uma relac;ao de composic;ao de agregac;ao.

Para Jacobson (1992) objeto e definido como: "uma entidade capaz

de guardar um estado (informac;ao) e que oferec;a um numero de operac;6es

(comportamento/ac;6es) para analisar ou modificar 0 seu estado. Um objeto

e caracterizado por um numero de operac;6es e um estado que lembra os

efeitos dessas operac;6es". 0 acesso ao objeto e efetuado apenas atraves

de suas operac;6es, pois a orientac;ao a objetos tem como um de seus

requisitos 0 encapsulamento. Note-se que externamente ao objeto observa-

se apenas as operac;6es para cada comportamento e nao como essas

operac;6es sac efetuadas. Pode-se observar como os objetos diferentes tem

comportamentos diferentes, apenas olhando-se dentro deles, conforme

ilustra a Figura 2.8.

Luiz

Operacoes
FaixaEtaria
Idade?
Anda
Danc;a
Pula

Para cada informac;ao, quaisquer associac;6es a outros objetos

tambem sac especificadas. Os modelos de objetos tem relac;6es uns com os

outros. Por exemplo 0 objeto Luiz pode ser composto por sua cabec;a,

brac;os, pernas e seu corpo, conforme ilustra a Figura 2.9.

Atraves dessa composi~ao pode-se estruturar 0 objeto Luiz em

partes. A razao dessa estruturac;ao depende de muitos fatores, mas sempre

depende do desejo de descrever detalhes do objeto, aumentando a sua

compreensao e obtenc;ao de partes reutilizaveis.



Um metoda similar de juntar partes diferentes e atraves do uso de

parti~oes hierarquicas. Isto significa que um objeto pode ser construido a

partir de outros objetos. Essa rela<;aoe normalmente denominada rela<;ao

consiste-de.

Uma maneira similar de mostrar a associa<;ao existente entre os

entes, e mostrar 0 uso da agrega~ao. As palavras hierarquia e agrega<;ao

sac utilizadas como sinonimos em algumas ocasi6es, mas, Jacobson define

muito bem a diferen<;a:"a palavra agregar vem do Latim aggregare (verbo),

cujo significado e e%ear junto, e e 0 oposto de particionar". Como pode

haver alguma dificuldade em expressar esse agrupamento de uma maneira

simples, um novo objeto e uma parti<;aohierarquica podem ser usados para

expressar a agrega<;Eio.

Essa abordagem proposta por Jacobson (1994) permite que 0

tratamento dado a alguns relacionamentos, utilizando 0 significado da

palavra relacionamento definido para 0 M-ER, seja modelado na hierarquia

das classes. Em um relacionamento familiar, os grupos de Homens,

Mulheres e crian<;asestabelecem a agrega<;aoFamilia. Como nao se pode

representar esse relacionamento triangular, um objeto Familia e adicionado

para expressar esta jun<;aode varios objetos, conforme ilustra a Figura 2.10.

Assim, 0 objeto "representa" a agrega<;ao, mas ele nao e por si s6 a

agrega<;ao. Uma agrega<;ao e a uniao de varios objetos e essa uniao e

muitas vezes representada por um objeto.



A visao interna de um objeto mostra a estrutura de suas informagoes

e como os objetos operam. Podem-se observar os atributos que os objetos

precisam armazenar, as partes das quais 0 objeto consiste e como 0

comportamento para as operagoes e definido, conforme ilustra a Figura

2.11. Isso faz com que os objetos oferegam suporte ao conceito de

oculta~ao de informa~ao, isto e, eles escondem suas estruturas internas

de seus vizinhos4
.

Atributos
Iclade
Esposa
Amigo
Endereyo

Comportamento
Salte

Dobre MinhaPernaDireila e
MinhaPernaEsquerda

Estenda MinhaPernaDireila e
MinhaPernaEsquerda

Levante MeuBrayoDireito ..
AndePartes

MinhaPernaEsquerda
MinhaPernaDireita
MinhaCabe9a
MeuBra90Direito
MeuBra90Esquerdo

Figura 2.11 - Dentro do objeto Luiz apenas 0 comportamento Salte

esta especificado.



Cada uma das operac;6es dos objetos fazem parte do comportamento

do objeto e podem modificar as informac;6es nele contidas. Para usar um

objeto nao e necessaria que se saiba a seu comportamento au como as

suas informac;6es sao representadas internamente, faz-se necessaria

apenas conhecer quais operac;6es eles oferecem. Alem de modelar a

ocultac;ao de informac;6es, a OBJECTORY permite a modelagem da

hierarquia de classes, do polimorfismo e dos aspectos dinamicos do

comportamento dos objetos instanciados a partir de uma classe.

o desenvolvimento do sistema e efetuado atraves de fases e sub-

fases, analogamente ao que ocorre nos demais modelos, conforme ilustram

a Figura 2.12 e a Figura 2.13, respectivamente. Os modelos utilizados sao:

• a modele de requisitos tenta capturar as requisitos funcionais;

• a modelo de analise objetiva dar ao sistema uma estrutura de

objetos robusta e facil de alterar;

• a modelo de projeto adapta e refina a estrutura de objetos para a

ambiente de implementac;ao;

• a modele de implementa~ao visa implementar a sistema;

• a modelo de teste visa realizar uma verificac;ao do sistema;

Analise Construc;ao Teste

• ~
~

o modelo de requisitos conta com a participac;ao ativa dos

usuarios, pais deve representar a expectativa do usuario com relac;ao ao

sistema. Quando ocorre a estabilidade do model05 as especificac;6es

produzidas sao re-estruturadas gerando a modele de analise. A

reestruturac;ao e efetuada par uma equipe de analistas com a finalidade de

I r. S r"'> U C f) ~:i: IiI\......· ,j ;
, c ,~> :-' F. n I r; !.•I () 'r " 0 A iI
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apresentar uma perspectiva 16gica do sistema para garantir a sua

manuten980 e robustez (Pressman (1995)).

o modele de analise esta divido em tres fases que permitem definir a

interface do sistema, 0 nucleo da aplica980 e 0 subsistema que desvincula a

aplica~ao da interface, conforme ilustra 0 item Analise, Figura 2.13. A

necessidade de retomar-se 0 modelo de objetos, ap6s ter side estabelecido

o modele funcional, e para garantir a robustez e a capacidade de

manuten980 do sistema. Quando esse modelo parece estar suficientemente

estavel passa-se para a fase de projeto.

o modele de projeto deve possuir poucas varia~6es, especializando

apenas os aspectos intrfnsecos a implementa~ao. 0 refinamento e

formaliza980 do projeto, resultantes do modele de projeto, estabelecem as

diretrizes do modelo de implementa~ao.A partir desse ponto 0 sistema e
gradualmente implementado em alguma linguagem de programa~ao.

Finalmente, 0 modelo de teste e desenvolvido para permitir a verifica~ao

do sistema desenvolvido. Este envolve principalmente a documenta980 das

especifica~6es e resultados de testes.

Analise

IModele de Objetes ~

IModele diniimicoh
Modelo funcional

Projeto

I Projeto do sistema ~

IProjete de ebjetos I

5Estabilidade do rnodelo significa haver consenso entre usuarios e analistas. nao havendo urn ponto
determinado que defina onde deve terminar essa fase da rnodelagern



2.3.5 0 Metoda Fusion

o metodo Fusion (Coleman; et al. (1994» oferece uma abordagem

sistematica que busca congregar e estender as boas caracterfsticas de

outros metodos. Para atingir esse objetivo 0 metoda estabelece tres fases:

• fase de analise,

• fase de projeto,

• fase de implementar;Bo;

havendo em cada uma das fases sub-fases que refinam cada uma

das etapas.

A utilizac;ao do metoda pressupoe a existencia de um documento de

requisitos do sistema, que deve ser produzido pelo c1iente do sistema. A

fase de analise e, portanto, um instrumento para capturar a essencia do

sistema, gerando modelos que fornec;am uma descric;ao formal, porem

declarativa, das ac;oes e reac;oes do sistema como um todo. Nessa fase sao

definidas as classes dos objetos que irao compor 0 sistema, 0

relacionamento entre elas, as operac;oes e as possfveis sequencias. 0

metoda, em analogi a ao OBJECTORY (Jacobson (1992», subdivide a fase

de analise em duas subfases: modele de objetos, modele de interface.

o modelo de objetos utiliza notac;ao semelhante ao M-ER,

analogamente ao metodo OMT (Rumbaugh; et al. (1991 », para representar

a semantica dos elementos que compoem 0 sistema, representando suas

caracterfsticas e suas associac;oes. A Figura 2.15 i1ustra os sfmbolos

graficos, definidos para a metoda Fusion, que permitem a representac;ao

estatica do sistema.

o exemplo ilustrado na Figura 2.6, utilizando a metoda OMT, esta

representado atraves da Figura 2.14, utilizando 0 metoda Fusion. 0

exemplo ilustra aeronaves que podem possuir zero ou mais turbinas, de 0

(zero) ate 18 (pneus) e que aeronaves de carga, objetos da classe ArCarga,

transportam objetos da cia sse Carga. A notac;ao fica mais clara que aquela

apresentada na Figura 2.6.

Analogamente ao M-ER, os relacionamentos podem possuir atributos



e identificadores, denominados papeis, que sac adicionados ao modelo de

objetos para esclarecer as ligac;6es utilizadas nos relacionamentos. E
importante notar que a agregac;ao permite a amissae de relacionamentos

entre classes, e pode ser utilizada para apresentar uma visao macrosc6pica

mais clara do todo, conforme ilustra a Figura 2.16 (Coleman; et al. (1994)).

Classe agregada

~CJ
(b) Agregac;ao

+ : Urn ou rnais.
* : Zero ou rnais
N ..M : Intervalo de Nate M.
N : Exatarnente N.
• : Totalidade.

(g) Restri90eS de cardinalidade
para relacionarnentos

o paradigma de orientac;ao a objetos tem como propriedade a

comunicac;ao entre objetos, atraves de troca de mensagens. Essa

propriedade e modelada no Fusion, assim como em outros metodos, atraves

de urn diagrama de estados, denominado Modelo de Interface.

Aeronave'ITurmna I0.. 18 0
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o modele de interface, analogamente ao Objetory, modela 0 sistema

como uma entidade ativa que interage com outras entidades (no caso do

Objectory sac os "actors"), para 0 Fusion sac os agentes. Os agentes

causam eventos que pravocam as operacoes no sistema. Para cada

operac;ao ha um conjunto de especificac;oes para pre e p6s condic;oes que

garantem a integridade do sistema. Essas especificac;oes foram intraduzidas

no modelo como caracterlsticas adquiridas dos metodos formais. 0 modelo

de interface e divido no modelo de operac;oes e no modelo de cicio de vida.

o modele de operac;oes tem por objetivo determinar as possiveis

ac;oes e reac;oes da interface do sistema. Para isso e gerado um documento,

descritivo e em linguagem natural, no qual sac especificadas as condic;oes

atuais do sistema, 0 event06 e as condic;oes posteriores ao tratamento do

evento, conforme ilustra a Tabela 2.2. As definic;oes das operac;oes nao

descrevem 0 algoritmo para tratar a solicitac;ao, e apenas uma caixa preta

que efetua uma solicitac;ao mantendo 0 sistema integra. Assim, 0 modele de

operac;ao nao diz nada relativamente aos estados intermediarios, atraves

dos quais 0 sistema passa enquanto a operac;ao esta ativa. Esses estados

6 "Unidade instantanea e at6mica de comunicar;tio entre 0 sistema e 0 ambiente"(Co!eman: et al.
(]99-1)).



sac dependentes da maneira pela qual sac implementadas as operagoes e

nao podem ser legftimas na fase de analise.

Operation: INome - identificador da operac;ao. I

Description: ITexto - Descric;ao da operac;ao. I

Reads: I !tens - Argumentos de entrada. I

Changes: I !tens - Argumentos de saida. I

Sends: IAgentes/Eventos I

Assumes: ICondic;oes iniciais. I

Results: ICondic;oes finais. I

A expressao cicio de vida, nao tem 0 mesmo significado que a

expressao utilizada na analise estruturada. A expressao, no contexto do

metoda Fusion, "define sequencias permiss[veis de interagao que 0 sistema

pode participar durante 0 seu tempo de vida. Se a qualquer instante 0

sistema recebe um even to que nao esta de acordo com 0 seu cicio de vida,

entao 0 sistema ignora 0 evento e mantem 0 seu estado inalterado"

(Coleman; et al. (1994)).

A Tabela 2.3 apresenta a sintaxe e a semantica das expressoes do

cicio de vida. Assim como numa Iinguagem de programagao as expressoes



do cicio de vida definem automatos finitos que descrevem a intera<;ao do

sistema com 0 ambiente.

Tabela 2.3 - Sintaxe e semantica da Iinguagem para a descri<;ao do

cicio de vida.

• "Alfabeto. Qua/quer evento de entrada ou saida que possa ser usado em uma
expressao.
Eventos de saida SaD prefixados com #.

• Operadores. Sejam x e y expressiJes cicio de vida, entao

I
X. y denota que x e seguido por y.

x!y denota que x e y SaD mutuamente exc/usivos.
x· denota a ocorrencia de x zero ou mais vezes.
x+ denota a ocorrencia de x uma ou mais vezes.
[xl denota que x e opcional.
xl!y significa a interca/a9ao arbitraria de x e y.

• Substituig6es. Uma expressao pode ser nomeada para substitui90es'
Nome = expressiio

Nome pode ser utilizado em outras expressoes, mas as substitui90es niio podem
ser recursivas.

• Precedencia de Operadores. Em ordem decrescente de precedencia:
D, " +, . , I, "

As opera90es podem ser parentizadas para alterar a precedencia padrao" [COL94].

o comportamento do sistema e descrito pelo cicio de vida e pelo

modele de operaC;8o juntos, conforme ilustra a Figura 2.17 - Pre-condic;oes x

Cicio de vida, Coleman; et. al. (1994). (Coleman; et al. (1994)).

Cicio de vida
Aceitar
R e je ita r

efetuar
ignorar

indefinido
Ig no ra r

A maneira atraves da qual a Orientac;ao a Objetos viabiliza a

abstrar;ao do mundo real, aliada a percepc;ao natural do ser humano, e



que tem tornado tao difundida essa tecnica. A Engenharia de Software

tem mostrado que um aspecto importante da programac;ao envolve a

comunicac;ao de um fen6meno atraves da compreensao e descric;ao do

mesmo, dentra de um domlnio. A POOl permite que entes do mundo real

sejam abstraldos e associados a aplicac;6es dentro de um domlnio.

Um problema bastante conhecido da Engenharia de Software e a

possibilidade de reutilizac;ao de modulos ja existentes para construir outros

novos. A funcionalidade dos componentes existentes nos sistemas sao

similares as necessidades dos sistemas novos. Existem, entretanto, muitas

diferenc;as que tornam imposslvel a reutilizac;ao dos componentes

existentes. Par essa razao, os componentes novos normal mente sac

implementados copiando-se os modulos ja existentes e modificando-os. Isso

significa que esses modulos novos tem que ser testados novamente.

Problemas maiores podem ser observados quando se deseja modificar

partes do sistema que sac afetadas por ambos os modulos ou quando

encontram-se erras em algum dos modulos. As linguagens orientadas a

objeto trazem como beneflcio os construtores, que permitem modificac;6es

incrementais dos programas atraves da definic;ao um novo componente, a

partir da extensao de um outro ja existente, preservando a relac;ao entre

eles.

"A orientac;ao a objetos tem se mostrado eficaz quando aplicada com

as finalidades de se obter abstrac;6es do mundo real e consiste numa

tecnica de projeto estavel que permite a reutilizac;ao de codigo" (Madsen; et

al. (1993)).

Programar;80 Orientada a Objeto e uma expressao que tem sido

utilizada para definir um novo paradigma para as linguagens de

programac;ao. a paradigma estabelece que as solu<;6es dos problemas

devem ser implementadas de tal maneira que os objetos possam trocar

informac;6es atraves do envio de mensagens. Esse conceito contrasta com a

programa<;ao estruturada, na qual passam-se estruturas de dados como



para metros para procedimentos bem definidos (Wilbur (1987)). Os itens a

seguir apresentam conceitos relacionados ao paradigma de POO.

o paradigma para as Linguagens de Programag80 Orientadas a

Objetos (LPOO) estabelece cinco componentes elementares:

"Objeto, e uma abstrag80 encapsulada que inclui informagoes de

estado e um conjunto claramente definido de protocolos de

acesso (correspondendo as mensagens que 0 objeto

responde). Um objeto e caracterizado por seus atributos, os

quais representam (ou modelam) as propriedades de algum

fenbmeno do mundo real que se deseja modelar.

Mensagem: e um sfmbolo, identificador ou palavra(s) chave(s), com

ou sem parametros, que representa uma ageo a ser

praticada pelo objeto.

Classe: representa um tipo especifico de objeto e e definida pela

descriC;8o de classe, que identifica tanto as variaveis de

estado quanta os protocol os de acesso para um objeto da

classe.

Instancia: os objetos S80 instancias de uma classe. As propriedades

de quaisquer instancias (objetos) S80 determinadas pela

descrig80 da classe a qual 0 objeto pertence.

Metodo: existe um metodo para cada mensagem definida para cada

objeto de qualquer classe. 0 metoda define como deve ser

implementada uma mensagem para um objeto. Tipicamente,

consiste em uma serie de expressoes objeto-mensagem e

podem usar protocol os de outras classes.

Propriedades mensuraveis pod em variar com a tempo. Um objeto

deve permitir a representag80 dessa variag80 em fung80 do tempo. Assim,

diz-se que um objeto tem associ ado a ele um estado que varia em fung80 do

tempo" (Winer; Pinson (1991 )).



2.4.1 Encapsulamento

Abstrac;ao e a ato de separar mental mente um au mais elementos de

uma totalidade complexa.

Encapsular e a processo de incluir au encerrar em capsula. Em

Iinguagem de programac;ao orientada a objetos a unidade de encapsulac;ao

e a objeto. A capsula au objeto inclui entidades especfficas como as dados

de estado e as protocol as de mensagens que as objetos respondem.

Todas as propriedades de uma abstrac;ao, incluindo valores das

abstrac;6es de dados (variaveis de estado), estao encapsuladas em um

objeto. Assim, falamos de objetos como se fossem encapsulac;6es de

abstrac;6es.

Os dais componentes essenciais dos objetos como encapsulac;6es

de abstrac;6es sao determinados:

• pelas definic;6es das abstrac;6es (definic;6es do campo de dados e

da func;ao membro contidos no protocolo de descric;ao da c1asse),

• pelo estado interno (valores reais dos campos de dados de um

objeto).

Um objeto caracteriza-se par sua descric;ao de classe. A descric;ao de

c1asse define todos as dados de estado de um objeto e todas as mensagens

(como func;6es membros - metodos) que um objeto pode responder.

Podem-se oferecer varias implementac;6es das func;6es membros de

uma descric;ao de classe em arquivos separados e compativeis. A

implementac;ao apropriada sera selecionada no momenta da compilac;ao au

link com apenas uma versao par programa. Normalmente a vinculo entre as

metodos e estabelecido no link.

2.4.2 Heran~a

o conceito de heranc;a, em geral, e descrito em termos de classes

biol6gicas. Uma subclasse herda propriedades de todas suas classes

superiores e normalmente possui tambem suas pr6prias caracteristicas.

Essa abordagem de heranc;a tem especializac;ao crescente nos niveis das

classes mais inferiores e mais genericos nas classes de niveis superiores.



As classes organizadas hierarquicamente estabelecem os conceitos

de subclasses, correspondendo as classes das classes inferiores. As

subclasses herdam as propriedades das superclasses que correspondem as

classes superiores a ela na hierarquia. Em algumas linguagens de

programac;:aoorientadas a objetos as classes sac tratadas como objetos.

Quando uma classe e derivada de uma (mica cadeia hierarquica, diz-

se que ha heranc;:asimples e a classe derivada herda as propriedades de

todos os seus ancestrais. No caso em que uma classe pode ser derivada de

mais de uma cadeia hierarquica, diz-se que ha heranc;:amultipia.

Em linguagens interpretadas, como Smalltalk, Sather e Eiffel, 0

metodo a ser usado para uma mensagem esta vinculado ao objeto no

momenta da execuc;:ao.Esse vinculo tardio oferece flexibilidade maxima

para 0 envio de mensagens a objetos em detrimento da eficiemcia.0 vinculo

tardio exige consultas a tabelas ou calculo de deslocamento do c6digo. As

linguagens compiladas, como C++, Smalltalk, Sather, Eiffel e outras,

executam um vinculo precoce, 0 metoda e vinculado ao objeto em tempo de

compilac;:ao. 0 vinculo tardio em func;:6es sao efetuados atraves da

declarac;:aode uma func;:aovirtual. A Tabela 2.4 apresenta algumas das

principais caracterfsticas das linguagens orientadas a objetos.

Tabela 2.4 - Linguagens de programac;:aoorientadas a objetos.

Coleta de Heranr;a 'Vinculo tardio Compi/ada Tratamento de
lixo excecao

C-;--;- Nao Multipla Sim C Sim
Ob;ective-C Nao Simples Sim C Nao
Turbo Pascal Nao Simples Sim C Niio
Parasol Nao Simples Sim C Nao
C+(a) Sim Mu!tipla Sim C Nao
Liana Sim Simples Sim I Nao
Smalltalk Sim Simples Sim PC Nao
Eiffel !)Jm AliJltipla Sim FC Sim
Sather Sim Multipla Sim l/C Sim
Beta Sim Simvles Sim C Sim
Ada Nao ------- -- C Sim

C - Linguagem compi/ada
1- Interpretada

fav~;~- 0 ~
t N ~-;i.) f\/l i:\ ,.;:i\ 0



o tratamento de exce<;ao e um elemento que, apesar de impor

sobrecarga na execu<;ao dos programas, e importante no sentido de evitar a

termino incondicional da execu<;ao.

2.5 Considera~oes Finais

Ha alguns pontos a serem ponderados relativos as linguagens de

programa<;ao e aos metodos de analise apresentados neste capftulo.

A analise historica mostra que as linguagens de programa<;ao

precedem a desenvolvimento de metodos e tecnicas para a

desenvolvimento de sistemas. Com rela<;ao a orienta<;ao a objetos isso nao

tem sido diferente. Como representar em uma estrutura hierarquica de

especializa<;oes uma classe derivada de duas outras, porem com

ascendente unico, conforme ilustra a Figura 2.18 - Estrutura hierarquica

ambfgua.. No exemplo dado as classes B e C herdam todas as

caracterfsticas da classe A e, consequentemente, a classe 0 herda duas

vezes essas mesmas caracterfsticas.

Figura 2.18 - Estrutura hierarquica ambfgua.

Ha casas nos quais a necessidade de haver duas caracterfsticas e

real. Par exemplo, suponha-se a conjunto dos numeros reais in, conjunto

dos numeros imaginarios I e a conjunto dos numeros complexos. Os

numeros complexos podem ser mode/ados como uma especia/iza<;ao de in e

de I, e a conjunto I como uma especia/iza<;8o de in. Assim, todo numero

comp/exo herda duas vezes as caracterfsticas de in. Par outro lado, ha

casos nos quais a c1asse base deve ser unica. Par exemplo, a classe dos

animais especializada nas subclasses rE3pteise mamfferos. Assim a classe



dos ornitorrincos nao pode herdar duas vezes as caraterfsticas da cia sse

animais.

A linguagem de programac;ao C++ oferece suporte para esse tipo de

problema, implementando a conceito de classe virtual, conforme ilustra a

Tabela 2.5. A classe virtual faz com que as caracterfsticas da classe base

sejam herdadas apenas uma vez.

class Repteis : public Animais { ... }:

class Mamiferos : public Animais { ... }:

class Ornitorrinco : virtual public Mamiferos. public Repteis { ... ).
J.

Outro ponto que deve ser fortemente considerado e a experiencia dos

autores Coad; Yordon (1992), que ao proporem a metoda Analise Baseada

em Objetos, deixaram bastante clara a visao de que a metodo nao deve

gerar pilhas de documentos que acabam gerando inconsistencias. "0

modelo deve auxiliar na compreensao do problema".

Os metodos desenvolvidos tendo como base extensoes do M-ER,

nao tecem comentarios relativos a obtenc;ao de conjuntos disjuntos gerados

por hierarquias de especializac;ao/generalizac;ao. Os modelos gerados

atraves do M-ER normalmente levam a estruturas que caracterizam a 3a
.

forma normal, eliminando das t-uplas as possiveis redundancias. 0 metoda

Fusion e pragmatico nesse ponto e oferece notac;ao especffica para

especializac;oes/generalizac;aes nao disjuntas. De acordo com os outros

metodos apresentados, as caracterfsticas comuns devem ser agregadas

para compor uma classe mais abstrata, ou superclasse.

Considerando-se a ordem cronol6gica com que os metodos foram

desenvolvidos e as notac;oes utilizadas, a metoda Fusion representa uma

boa oPc;ao, par se tratar da sintese de caracteristicas de outros metodos.



Os capltulos seguintes utilizam a notag80 do metoda para

representar os modelos que constituem 0 prot6tipo da ferramenta.

o problema original, proposto no capitulo 1, esta desmembrado em

tras outros dominios: modelos para automatos, modelos para arquiteturas

paralelas e interface para manipulag80 de maquinas de estados finitos, os

quais ser80 apresentados nos capitulos 3, 4 e 5 respectivamente.



A informatizac;ao dos sistemas existentes no mundo real, requer a

criac;ao de modelos matematicos que representem conceitualmente a

abstrac;ao desejada, a qual pode ser trabalhada e transformada em um

programa de computador. Ha uma gama de aplicac;oes que podem fazer

uso da teoria dos grafos para a gerac;aode modelos formais, por exemplo:

as linguagens de programac;ao,as redes de computadores, as arquiteturas

de computadores, entre outros.

A analise das taxonomias das arquiteturas (Steen (1993)), das

aplicac;oes para essas arquiteturas e da teoria de orientac;ao a objetos,

sugere que os conceitos desenvolvidos para a teoria dos grafos sejam

modelados segundo 0 paradigma de orientac;aoa objetos. Esses conceitos

podem ser especializados, ou pode ser elaborada uma hierarquia de

abstrac;oespara representar os conjuntos de arquiteturas e suas aplicac;oes.

No item 3.1 sac apresentados os conceitos e as definic;oesrelativos a
teoria dos grafos. No item 3.2 sac propostos os respectivos modelos,

segundo 0 paradigma de orientac;aoa objetos.

Desde 0 primeiro problema que envolveu conceitos matematicos

relativos a teoria dos grafos, cuja soluc;ao foi elaborada por EUler1, 0

desenvolvimento dessa teoria favoreceu diversas nomenclaturas e notac;6es

(Malkevitch; Meyer (1974)) (Boaventura (1979)). Como nao ha consenso,

nem um dicionario que padronize essas notac;oes e nomenclaturas, serao

1 Leonhard Euler - Matematico suiyo que, ao solucionar 0 problema das pontes de Koenigsberg em
1736. introduziu os conceitos para 0 desenvolvimento da teoria dos grafos.
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apresentados alguns conceitos, definidas notac;6es e nomenclaturas para

este trabalho, similares as encontradas na literatura (Tenenbaum; et al.

(1995)).

3.1.1 Nos e Arcos

Um no pode representar um elemento do mundo real ou um conjunto

de caracterfsticas comuns a varios elementos. Par exemplo: todos os

cidadaos tem 0 seu respectivo nome, todas as cidades tem 0 seu respectivo

nome, a cidade de Uchoa, a cidade de Jatar, 0 cidadao Joao e 0 cidadao

Jose, 0 conjunto de cidades Cidade e 0 conjunto de cidadaos Cidadaos,

podem ser representados por seis nos, um para cada um desses entes.

Nesse exemplo, notam-se que os nos designam um conjunto ou cada um

dos elementos do conjunto, conforme ilustra a Figura 3.1. Isso significa que

os nos saD abstrac;6es e as semanticas dessas abstrac;6es tem que ser

muito bem definidas.

No exemplo ilustrado na Figura 3.1, 0 conjunto Cidadao generaliza as

caracterfsticas dos elementos que possuem um nome. Assim, Joao, Jose,

Uchoa, Jatar, pod em ser elementos pertencentes a qualquer um dos dois

conjuntos, Cidade ou Cidadao. Por exemplo, uma cidade denominada

e~da~eC2)~c2)
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A Figura 3.1 expressa, ainda, duas outras caracterfsticas comuns a

todos os elementos, que sao:

• 0 fato de que cada um deles e um n6;

• a representac;ao grafica desses elementos.



Assim, e conveniente que um no seja compreendido atraves de tres

partes:

• a conceito intrinseco aos nos, fundamentado na teoria dos grafos;

• a abstrac;ao do(s) ente(s) do mundo real;

• a interface visual, que explicita de maneira clara e objetiva a

significado da abstrac;ao. Suponha-se que:

=> uma elipse seja a interface para representar a conjunto das

cidades, Figura 3.2a;

=> um circulo represente elementos do conjunto cidades,

Figura 3.2c e Figura 3.2d;

=> um retangulo represente a conjunto de cidadao, Figura 3.2b;

=> um losango represente elementos do conjunto cidadaos,

Figura 3.2e e 3.2f. Isso elimina ambiguidades e faz com que

a interface visual represente a noc;ao exata do significado

dos elementos abstraidos, au model ados, a partir do mundo

real.

B
(a)

Analogamente ao conceito de no, um arco pode representar a

associac;ao entre elementos do mundo real au a conjunto dessas

associac;6es. Par exemplo, J080 "conhece" Jose, estabelece que

associac;ao "conhece" esta relacionada aos dais elementos em questao,

mas poderia haver a generalizac;ao de que todos as elementos pertencentes

ao conjunto Cidadao conhecem uns aos outros. Novamente, e necessaria

estabelecerem-se regras que definam a interface, nao ambigua, para

diferenciar associac;ao entre elementos e entre conjuntos. Portanto, as nos

podem ser utilizados para modelar entes do mundo real (au conceitos) e as



arcos podem representar as suas associagoes. A interface visual atribui

semantica aos componentes do sistema, modelados atraves da teoria dos

grafos.

Definigao: 0 conjunto No e um conjunto nao vazio que representa

elementos abstrafdos do mundo real. Todo elemento pertencente ao

conjunto No tem como caracteristica 0 numero de associagoes com outros

nos.

Definigao: 0 conjunto Area e um conjunto que representa as

associagoes entre elementos que pertencem ao conjunto No.

3.1.1.1 Identificadores e Rotulos para Nos e Arcos

Independentemente do objetivo para 0 qual deseja-se a utilizag80 de

nos e arcos, e necessario que cada um dos elementos seja identificado

univocamente, ou seja, cada no e cada arco possui 0 seu respectivo

identificador.

Notagao: 0 conjunto de nos com os respectivos identificadores e

denotado por:

No = {n1,n2, ..., nm}

e representa 0 conjunto formado por nj E No I i,m ENe a < i ::;;m,

onde nj e 0 identificador do i-esimo no. A associagao entre dois nos i, k E

No, representada por intermedio de um arco, e denotada por um par <nj,nk>.

A introdugao de identificadores para os areos e denotada por j<i,k> e

significa que 0 j-esimo arco associa 0 i-esimo no ao k-esimo no.

Na maior parte das aplicagoes, euja base do modelo e a teoria dos

grafos, e necessaria a utilizag80 de rotulos para identifiear os nos ou os

arcos. 0 intuito nao e modelar esse conjunto de aplicagoes, mas sim

identificar os elementos perteneentes aos conjuntos No a Areo de maneira

unica, e nao por intermedio de uma relagao de ordem no conjunto. Por

exemplo, 0 conjunto No = {1, 2, 3, 4, 5} e 0 mesmo que No = {5, 1, 4, 3, 2} e

o conjunto Area = {1<1,2>,2<2,3>, 3<1,5>, 4<2,5>, 5<3,4>, 6<2,4>, 7<4,5>}

e igual ao eonjunto Area = {2<2,3>, 1<1,2>, 3<1,5>,5<3,4>, 6<2,4>, 7<4,5>,

4<2,5>}.



E importante salientar que 0 identificadar de um no nao e 0 rotulo

associado ao mesmo, mas sim um atributo a associado a cada um dos

elementos. Esse atributo e utilizado para controle, sendo definido e

gerenciado automaticamente pelo sistema, e faz com que os elementos

nunca sejam identicos. Por exemplo, imagine-se uma rede de computadores

com maquinas identicas, interligadas e que utiliza 0 rotulo para representar

os equipamentos que possuem as mesmas caracterlsticas. Assim, a

utilizayao de um identificador permite 0 reconhecimento exato de cada um

dos equipamentos. Caso nao houvesse a definigao de identificadores

unicos, maquinas distintas, porem com a mesma caracterlstica, nao

poderiam ser diferenciadas.

Definigao: um rotulo e um conjunto R formado por elementos rj E R I j

ENe Ratulo(nj) e uma relayao cujo domlnio e No ou Area e cuja imagem e
R.

Essa definigao e a proposta do modelo de dados Modelo Relacional

(Chen (1976)) acrescentando-se a caracterfstica de que cada relagao

possui uma chave unica (0 identificador do objeto), 0 que restringe as

operagoes sabre relagoes para operagoes sobre fungoes, ou seja. cada

elemento do domlnio associ a um unico elemento na imagem.

Notagao: R(ni) = {r1, rz, r3, ...rm } , onde m e 0 numero de rotulos

validos do conjunto e rj e 0 i-esimo rotulo.

Por exemplo, suponhamos os conjuntos No = {1, 2, 3}, Area =

{1 <1 ,2>, 2<2,3> } e as relagoes R1(ni) e RZ(ni) definidas Tabela 3.1.

o conjunto Rofuto (R1) relacionado ao conjunto No e composto por

dois elementos, R1 = {"Livro", "Caderno" } e 0 conjunto Rofuto (Rz)

relacianado ao conjunto Area possui, tambem, dois elementos R2 =

{"I ivro/caderno" , "caderno/livro"}. Apesar de haver dois nos com 0 mesmo

rotulo ("Livro"), esta caracterizado que se trata de dois nos distintos, par

passulrem identificadores diferentes (1, 3). A relagao NolRofuto ou

Areo/Rotuto pode ser representada por dois novos conjuntos: NoRotutado e

AreoRofutado. Esses conjuntos representam, diretamente, as relagoes entre

os rotulos e os respectivos identificadores associ ados aos nos ou arcos.



R1(ni)

Identificador Rotulo

n1 1 "Livro"

n2 2 "Caderno"

n3 3 "Livro"

R2(ni)

Identificador Rotulo

1 "Iivro/caderno"

2 "caderno/l ivro"

Definigao: NoRotulado e um conjunto nao vazio de nos no qual cada

um de seus elementos adquirem a caracterfstica de representar rotulo.

Definigao: ArcoRotulado e um conjunto de arcos cujos elementos

adquirem a caracterfstica de representar rotulo.

Notagao: NoRotulado{No, (Rotulo)} representa as relagoes validas

entre os nos e os rotulos. Por exemplo: NoRotulado{1 ("Livro"), 2("Caderno"),

3("Livro")}; onde, 1, 2, 3 sac os identificadores do nos.

Nota98o: ArcoRotulado{id[(Arco, Rotulo)]} representa as relagoes

validas entre os arcos e os rotulos. Por exemplo:

onde, 1,2 sac os identificadores dos arcos, <i,j> representam os nos

associ ados ao arco e 0 que aparece entre aspas e 0 rotulo do arco.

Em sistemas cujas atividades possam ser representadas por nos e

as associagoes entre essas atividades representadas por arcos, e razoavel

supor que ha casos nos quais a eficiemcia, ou 0 custo, das atividades e das

suas associagoes possam ser parametrizados.

Definigao: denomina-se Peso 0 conjunto das fungoes que podem ser

utilizadas para parametrizar 0 desempenho das atividades e/ou associagoes

em sistemas analogos ao sistema proposto no capftulo 1.

Notagao: Peso(fi) e 0 conjunto composto por todas as fungoes fi I tal

que i~O, fj representa 0 custo da atividade desejada e i 0 numero de



fun<;oesque eompoem 0 eonjunto Peso.

Um no com peso e um no que adquire a earaeterlstiea de poder

representar 0 eusto ou efieieneia da atividade que 0 mesmo representa. Por

exemplo, a taxa com que uma determinada unidade central de

proeessamento e eapaz de efetuar opera<;oes, ou a eapaeidade de

eomunica<;aoentre equipamentos.

3.1.1.3 Arcos e Nos Rotulados e com Pesos

Nos itens anteriores sac definidos eonjuntos e nota<;oes que

permitem a representa<;ao de elementos rotulados ou com pesos, porem

nao com ambas caraeterlsticas. Nos ou areos rotulados e com pesos

permitem que elementos que possuam essas earaeteristicas formem um

novo eonjunto.

Defini<;ao:0 eonjunto NoRotuladoPeso e um eonjunto eujos elementos

agregam as earaeteristieas de serem no, rotulo e peso.

Nota<;ao: NoRotuladoPeso{No(Rotulo, Peso)}, onde: No e 0

identifieador do no, Rotulo e 0 rotulo associado ao no e Peso e 0 peso do

no. Exemplo: NoRotuladoPeso{1("casa", 15), 2("tijolo", l)}, onde 1 e 0

identifieador do no eujo rotulo e "casa" e euja funCao peso e a eonstante 15;

o mesmo raeiocfnio e valido para 0 no eujo identifieador e 2.

Defini<;ao: 0 eonjunto ArcoRotuladoPeso e um eonjunto eujos

elementos possuem as caraeteristieas de serem areo, rotulo e peso.

Notar;ao: AreoRotuladoPeso{ld«i,j>, Rotulo, Peso)}, onde Id e 0

identifieador do arco; <i,j> representam os identifieadores dos nos i e j

assoeiados ao areo; Rotulo e do area e Peso e 0 peso do areo. Exemplo:

seja Areo= {1<1,2>, 2<2,3>} e seja ArcoRotulado={1 «1 ,2>, "Arco1"),

2«2,3>, "Are02")}. Suponha que os pesos para os dois areos (1 e 2) sejam

45 e 50 respeetivamente, entao, AreoRotuladoPeso={1 «1 ,2>, "Are01", 45),

2«2,3>, "Are02", 50)}.



3.1.2 Grafos e Digrafos

Grafos e dfgrafos sac eonjuntos eompostos atraves dos conjuntos No

e Areo, independentemente da representac;aografica desses eonjuntos.

3.1. 2.1 Grafos

Definic;ao: Urn grafo G eonsiste de urn eonjunto nao vazio No e urn

eonjunto Areo.

Notac;ao:Seja No = {n1,n2,n3, ..., nm} urn eonjunto finite que contem m

nos, e Areo = {1<n11n2>, 2<n1, n3>, ..., k<nj, n2>} urn eonjunto finite que

eontem k pares de nos. Urn grafo G e denotado por G = (No, Areo). G(No) e

o eonjunto nao vazio de nos do grafo e G(Areo) e 0 eonjunto de areos do

grafo.

Definic;ao: 0 grau de urn no eorresponde ao numero de areos

assoeiados ao mesmo.

Nota~o:

• Seja Gr(ni), onde Gr E N, 0 grau do no ni, tal que nj E No.

• Gn(No) = INoL onde Gn E N, 0 numero de elementos do

eonjunto No.

• Ga(Areo) = IAreoL onde Ga E N, 0 numero de elementos do

eonjunto Areo.

A Figura 3.3 e uma das possfveis representac;oes visuais para urn

grafo que possui 5 (cinco) nos e 7 (sete) arcos; nao e 0 grafo. Essa

representac;ao abstrata nao possui significado assoeiado nem aos nos nem

aos areas. Pode-se dizer que eada urn dos areos associa dois nos e que



cada n6 tem como caracterfstica estar associ ado a um determinado numero

de n6s. Essas caracterfsticas sao intrfnsecas aos arcos e n6s,

respectivamente.

Aos n6s e arcos, que compoem 0 grafo ilustrado pela Figura 3.3,

podem ser atribufdos identificadores, conforme ilustra a Figura 3.4. E
importante notar que, salvo raras exceyoes, os identificadores nao devem

ser apresentados, mas sim os r6tulos e/ou outras caracterfsticas mais

significativas para 0 modelo, conforme ilustra a Figura 3.5.

No caso da Figura 3.5, estao definidos os conjuntos R1 = {Pentium,

68020} e R2 = {C 1, C2} de r6tulos para os n6s e arcos, respectivamente.

Supondo-se que os identificadores para as n6s sejam No = {1, 2, 3}, pode-

se estabelecer a relayao R6tul01 da seguinte maneira :

R6tul01 (1) = Pentium, onde 1 = n1 E No;

R6tul01 (2) = 68020, onde 2 = n2 E No;

R6tul01 (3) = Pentium, onde 3 = n3 E No;

estabelecendo a relayao entre as conjuntos R1 e No.



Analogamente a relac;ao R6tu101,pode-se supor uma relac;ao R6tul02

e um conjunto de identificadores para 0 conjunto Areo = {1<1, 2>, 2<2, 3>}

tal que:

R6tul02(1) = C1, onde 1 = r1 E Areo;

R6tul02(2) = C2, onde 2 = r2 E Arco;

Cabe ressaltar que, caso nao tivesse sido definido um conjunto de

identificadores para os n6s, nao seria possivel explicitar a relac;aoentre dois

elementos distintos portadores de mesmo r6tulo, e 0 conjunto Areo seria

composto por um unico elemento, dado que <Pentium, 68020> seria 0

mesmo que <68020, Pentium> no caso de um grafo.

3.1.2.2 Digrafo

Definic;ao: Um digrafo consiste de dois conjuntos No e Areo. 0

conjunto Areo e formado por pares ordenados de n6s <i, j> I i, j E No, onde

No e um conjunto nao vazio de n6s, tal que i e j sac denominados n6-origem

e n6-destino, respectivamente.

Notac;ao:Seja No = {n1,n2,n3, ..., nm} um conjunto finite que contem m

n6s, e Areo = {1<n1, n2>, 2<n1, n3>, ..., k<nj, n2>} um conjunto finite que

contem k pares de n6s. Um grafo D e denotado por D = (No, Areo). D(No) e

o conjunto nao vazio de n6s do grafo e D(Areo) e 0 conjunto de arcos do

grafo.

Definic;ao: 0 grau de entrada de um n6 nj do digrafo D, tal que nj E

No, corresponde ao numero de elementos do conjunto Areo que tem como

n6-origem um n6 qualquer nk,tal que nkE No, e tem como destine 0 n6 nj.

Definic;ao:0 grau de saida de um n6 nj do digrafo D, tal que n E No,

corresponde ao numero de elementos do conjunto Areo que tem como n6-

destine um n6 qualquer nk,tal que nkE No, e tem como origem 0 n6 nj.

Notac;ao: Dre = IAreoL onde Dre ENe 0 numero de elementos

pertencentes ao conjunto Areo.

Uma possivel representac;ao grafica para um digrafo pode ser

efetuada atraves da utilizac;ao de segmentos lineares orientados que

estabelec;amalguma relac;aode ordem para os pares ordenados <i,j>EAreo,



conforme ilustra a Figura 3.6. Supondo-se a relac;ao apresentada na Tabela

3.2 para os elementos de No e supondo-se que 0 primeiro elemento do par

ordenado e 0 inicio do segmento (nao possui seta), obtem-se 0 seguinte

conjunto Area = {1<1 ,3>, 2<3,1>, 3<3,4>, 4<3,2>, 5<3,5>}.

Tabela 3.2 - Relac;ao r6tulo/identificador.

nj Identificador R6tulo (i)

n1 1 Assis

n2 2 Itu

n3 3 Jales

n4 4 Jatar

ns 5 Jau

3.1.3 Supern6s e Super-arcos

Ha casos nos quais determinados subconjuntos de n6s podem ser

agrupados para que seja gerado urn novo n6, formado a partir de

caracterfsticas fatoradas dos elementos que integram 0 subconjunto. Por

exemplo, ao inves de serem representadas cada uma das maquinas que

comp6em uma determinada rede de computadores, pode-se desejar

representar, num determinado instante, grupos de maquinas que

apresentem alguma caracterfstica comum. Nesse caso, podem ser gerados

n6s que representam apenas as abstrac;6es desejadas, por exemplo 0 tipo

de processador.



Definic;ao: 0 conjunto supern6 e composto por elementos que

pertencem ao conjunto G(No,Arco), possuem a caracterfstica de serem

representados por um unico no e sac identificados univocamente.

Notac;ao: 0 conjunto de supern6s e denotado por

SNo(No,G)={id1[Gs(No)], id2[Gs(No)}, ..., idm[Gs(No)}, }, onde m > 0, mEN

eo numero de supernos pertencentes a SNo, e Gs(No) sac subconjuntos de

G(No). Essa notac;ao explicita a caracterfstica de que um superno e um

grafo que possui identificador unico, como um no. Assim, dado 0

identificador do superno e possfvel identifitar 0 subconjunto representado.

Exemplo: seja No={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, Areo={1<1,2>, 2<2,3>,

3<3,1>,4<3,4>,5<2,5>,6<5,3>, 7<4,1>} e SNo={6[1, 2, 5],7[3,4,5],8[1,

2, 5]}. Os subconjuntos 1[1, 2, 5], 2[3, 4, 5], 3[1, 2, 5] podem representar

visoes macroscopicas do sistema modelado. Os subconjuntos 1[1, 4, 5], 3[1,

4, 5] contem os identificadores dos mesmos elementos e possuem

identificadores diferentes, logo trata-se de subconjuntos distintos. Note-se

que nesse caso nao esta representada a semantica que gerou essa

representac;ao, mas isso indica visoes diferentes de um mesmo subconjunto.

Para 0 conjunto de arcos, ha a possibilidade de existir mais do que

uma associac;ao entre dois nos. Por exemplo, nos casos em que ha mais de

um meio ffsico interligando os computadores em uma rede. Nesse caso,

eada arco representa um caminho alternativo para os dados e 0 modele

pode apresentar esses detalhes em nfveis diferentes de abstrac;ao,

dependendo da relevaneia dessa informac;ao. 0 eonjunto de arcos e

formado por subconjuntos e eada um dos subconjuntos e representado por

um elemento. Por exemplo, no conjunto Areo = {1 <1,2>, 2<1,2>, 3<2,1 >,

4<2,4>, 5<4,2>, 6<1,3>, 7<3,4>}, nota-se que os arcos {1,2,3} assoeiam os

mesmos nos; analogamente tem-se os areos {4,5} e finalmente as outras

duas partes {6} e {7}.

Definic;ao: SAreo e 0 eonjunto no qual os elementos sac subconjuntos

do conjunto Arcos e que associam pares de nos ou de supern6s. Cada

subeonjunto possui identificador unico.



Notagao: 0 eonjunto SAreo(id[Areo]) e eomposto por subeonjuntos do

conjunto de Arcos. Os identifieadores permitem que subeonjuntos

eompostos com os mesmos elementos possam representar abstrac;6es

distintas .. Exemplo: SAreo= {1 [1,2, 3],2[4, 5], 3[6], 4[7]}

Os eonjuntos SNo e SAreo nao possuem a caraeterfstiea de serem

rotulados. A neeessidade de representar nfveis de abstragao nos modelos

pode fazer com que seja indispensavel atribuir r6tulos aos elemento, seja

ele superno ou super-areo.

Definigao: supern6-rotulado e um eonjunto gerado a partir de

subeonjuntos do eonjunto de NoRotulado.

Notagao: SNoRotulado{ld(NoRotulado)}; onde Id e 0 identifieador do

subeonjunto gerado a partir do eonjunto NoRotulado.

A Figura 3.7 ilustra um eonjunto SNoRotulado eomposto por tres

subeonjuntos de NoRotulado, estando implfeito na representagao da

NoRotulado={(1 ,a), (2,b), (3,e), (4,d), (5,e), (6,f), (7,g), (8,h), (9,i), (10,j),

(11 ,k), (12,0), (13, u)};

• 0 eonjunto de supern6s rotulados,

SNoRotulado={1 ("Vogais", [1,a], [5,e], [9, i], [12,0], [13,u)),

2("Consoantes", [2,b], [3,e], [4,d], [6,f), [7,g], [8,h], [10,j],

[11,k]), 3("Letras", [1,a], [5,e], [9,i], [12,0], [13,u], [2,b],

[3,e], (4,d], [6,f), [7,g], [8,h], [10,j], (11,k])};

Definigao: SAreoRotulado e um eonjunto gerado a partir de

subeonjuntos do conjunto de AreoRotulado.
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Notar;80: SAreoRotulado{ld([Ar, <No,No>, RotuloJ)}, onde, Id e 0

identifieador do subconjunto, Ar e 0 identifieador de algum area perteneente

ao eonjunto Area, <No, No> S80 os nos assoeiados a Ar e Rotulo e 0 rotulo

do super-areo.

A Figura 3.8b apresenta um area eujo rotulo e Sa, tem peso 15, e a

linha pontilhada indica que e um super-areo. 0 super-areo Sa representa

uma possivel ViS80 maeroseopiea dos areos A 1, A2 e A3 que apareeem na

Figura 3.8a, podendo-se assumir, para a representar;80 em forma de grafo,

o seguinte:

No = {1, 2 }; NoRotulado {1("1"), 2("2")}

Area = {1<1 ,2>, 2<1,2>, 3<1,2> } ;

AreoRotulado={1«1,2>, "A1"), 2«1,2>, "A2"), 3«1,2>, "A3")}

SArcoRotulado={1[(1,<1,2>, "A1"), (2,<1,2>, "A2"), (3,<1,2>, "A3")]}

e <...~onsoant~
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Analogamente ao eoneeito de nos e areos com peso, super-areos e

supernos rotulados e com peso, permitem a representar;80 de grandezas

tais como 0 eusto ou a efieiemeia com que um eonjunto de atividades e
efetuado.

Definir;80: SNoRotuladoPeso e um eonjunto de supernos rotulados tal

que, para eada superno-rotulado e posslvel agregar uma medida que
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Notac;ao: SNoRotuladoPeso{Id[(No, Rotulo), Pill, onde Id e 0

identifieador do superna, (No, Rotulo) e um par ordenado que representa

identifieadores de nos com os seus respetivos ratulos e Pi e 0 identifieador

da func;ao assoeiada ao superna.

Exemplo: eonsiderem-se os eonjuntos

No={1,2,3,4,5};

Rotulo={"N01", "N02", "N03", "N04", "N05"};

NoRotulado={1 ("N01 "), 2("N02"), 3("N03"), 4("N04"),5( "N05")};

RotuladoPeso={1 ("N01 ",3), 2("N02" ,7), 3("N03",1), 4("N04" ,3),

5("N05",19)};

SNoRotulado={1 [(1, "N01 "), (2,"N02"), (3,"N03")],

2[(3,"N03"), (4,"N04"),(5, "N05")] };

SNoRotuladoPeso={1 [(1 ,"N01 ",3), (2,"N02",7), (3,"N03",3), 13],

2[(3,"N03",1), (4,"N04",3),(5, "N05", 19), 23] }

No exemplo aeima, 0 peso do superna e equivalente a soma dos

pesos pareiais.

Definic;ao: SArcoRotuladoPeso e um eonjunto eujos elementos saD

subeonjuntos de SAreoRotulado e a eada um desses subeonjuntos esta

assoeiada alguma func;ao peso que equivale ao peso de todos os areos do

subeonjunto.



Nota9ao: SNoRotuladoPeso{[id(Areo, Rotulo, Peso), SPeso]}, onde Id

e 0 identifieador do super-areo rotulado e eom peso; (Areo, Rotulo, Peso) e
uma tema ordenada na qual Area e 0 identifieador de algum areo; Rotulo e

Peso SaD 0 rotulo e 0 peso do areo, respeetivamente; e SPeso e 0 peso do

super-areo. Os eonjuntos Peso e SPeso SaD eonjuntos nao neeessariamente

distintos.

A Figura 3.9a ilustra um eonjunto de areos que assoeiam os nos 1 e

2. A Figura 3.9b ilustra 0 super-areo rotulado e eom peso gerado a partir dos

areos A 1 e A2. Os eonjuntos assoeiados a esse exemplo SaD:

NoRotulado = {1("1"), 2("2")}

Rotulo = f'A1", "A2"},

Areo={1 <1,2>,2<1,2>, 3<1,2> },

AreoRotulado={1«1,2>, "A1"), 2«1,2>, "A2"), 3«1,2>, "A3")}

ArcoRotuladoPeso={1 «1 ,2>,"A1 ",2),2«1,2>, "A2",5), 3«1,2>,

"A3",7)}

SArcoRotuladoPeso={1[(1, <1,2>,"A1",2), (2, <1,2>, "A2",5), SA, 9]}

~801 ~~2

A3:7

(a)

A3:7

(b)

o dfgrafo ilustrado na Figura 3.10 apresenta eineo pessoas e 0 seu

grau de parenteseo. Para esse exemplo nao e diffeil imaginar uma abstra9aO

que represente apenas os subeonjunto pais e filhos gerados a partir do

eonjunto No={1, 2, 3, 4, 5}, de aeordo eom a tabela 3.3. Isso pode ser



mode/ado criando-se as partigoes {1, 2} e {3, 4, 5} a partir do conjunto No.

A Figura 3.1 Oa ilustra essa abstragao.

n1 1 Luis

n2 2 Andre

n3 3 Leonor

n4 4 Andre

ns 5 Felipe

a1 1<n1, n4> Pai

a2 2<n2, n3> Pai

a3 3<n2, ns> Pai

a4 4<n2, n1> Irmao

as 5< n1, n2> frmao

a6 6<n4, n1> Filho

a7 7<n3, n2> Filho

a8 8<ns, n2> Filho

Alem disso, pode-se notar que para toda relagao "pai" existe 0 oposto

"filho". Esses dais arcos pod em ser "agrupados" com a finalidade de, por

exemplo, apenas simplificar a notagao, conforme ilustra a Figura 3.11 b. A

insergao de um segmento de reta pontilhado com orientagao nos dais

sentidos, e colocada com a intengao de sugerir alguma diferenciagao entre

arcos e super-areas. As duas elipses concentricas sao utilizadas para

representar que cada um dos nos e um super-nO. A associagao entre dois

super-nos pode ser omitida em fungao da visibilidade almejada.



~

Pai
Filho

Qilh~
(a) (b)

Defini<;ao: Supergrafo, SG, e um eonjunto, nao vazio, no qual eada

um de seus elementos sac identifieados univoeamente e sac eompostos por

pares perteneentes aos conjuntos SNo, SAreo,

Nota<;ao: SG( SNo, SAreo) = {id1[<Gs1(No», <Gs1(Areo»],

id2[<Gs2(No», <Gs2(Areo»], ... , idm[<Gsk(No», <Gsn(Areo»]}; onde:

m, k > 0, n 2:: 0, tal que m, k, n E N;

Gs(No) e Gs(Areo) SaD subeonjuntos de No e Area, respeetivamente;

SG( SNo): e 0 subeonjunto de supern6s;

SG( SAreo): e 0 subeonjunto de super-areas;

SGU(SNo): eo eonjunto No;

SGU(SAreo): eo eonjunto Area.

Exemplo:

No={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},

Areo={1 <1,2>, 2<2,3>, 3<3,4>, 4<4,5>, 5<1,3>, 6<1,4>,

7<1,5>},

G(No, Areo) = {[1, 2, 3, 4, 5], [1<1 ,2>, 2<2,3>, 3<3,4>, 4<4,5>,

5<1,3>,6<1,4>, 7<1,5>]}

SNo={6[1, 2, 3], 7[3, 4, 5]}

SAreo={8[2, 5], 9[6,7]}

SG(SNo, SAreo)={1[<1, 2,3>,<2,5>],2[<3,4, 5>,<6,7>]}



Oefinic;ao: 0 Superdfgrafo SO e um digrafo composto par super-areas

e supernos, tal que a relac;ao de ordem no subconjunto SAreo e preservada,

de acordo com a definic;ao de dfgrafo.

Notac;ao: SO( SNo, SAreo), onde:

SD(SNo): eo subconjunto de supernos;

SD(SAreo): eo subconjunto de super-areas;

SDU(SNo): eo conjunto No;

SDU(SAreo): eo conjunto Areo;

Supergrafos e Superdigrafos Rotulados

Oefinic;ao: SGRotulado e um conjunto, nao vazio, no qual cada um de

seus elementos, alem de possuirem as mesmas caracteristicas dos

elementos pertencentes ao conjunto SG, tem as seus respectivos rotulos.

Notac;ao: SGRotulado(SNo, SAreo, Rotulo) = {id1[<Gs1(No»,

<Gs1(Areo», R(id1)], id2[<Gs2(No», <Gs2(Areo», R(id2)], ... , idm[<Gsk(No»,

<Gsn(Areo», R(idm)]}; tal que, m, k > 0, n :2: 0, tal que m, k, n E N; R(idm) e

a relac;ao que tem como dominio a conjunto de identificadores dos nos do

supergrafo e contradominio a conjunto Rotulo.

Supergrafos e Superdigrafos Rotulados e com Pesos

Oefinic;ao: SGRotuladoPeso e um conjunto, nao vazio, no qual cada

um de seus elementos agrega caracteristicas dos elementos pertencentes

ao conjunto SGRout/ado e tem as suas respectivas func;oes-peso.

Notac;ao: SGRotuladoPeso( SNo, SAreo, Rotulo, Peso) =

{id1[<Gs1(No», <Gs1(Areo», R(id1), P(id1)], id2[<Gs2(No», <Gs2(Areo»,

R(id2), P(id2)], ... , idm[<Gsk(No», <Gsn(Areo», R(idm), P(idm)]}; tal que, m, k

> 0, n :2: 0, tal que m, k, n E N; P(idm) e a relac;ao que tem como dominio a

conjunto de identificadores dos nos do supergrafo e contradominio a

conjunto Peso.

. [ ~'~ \-,' i. ~~J ;~:' ;-,~;-a ':,.~r~T' C C .<~ :;:
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A intengao nao e listar todas as operagoes possfveis para os

conjuntos No, Areo, SNo, SAreo, G, SG, 0 e SO. Esses conjuntos

representam conceitos que serao modelados, no item 3.2, e servirao como

classes-base para especializagoes que constituirao tipos diferentes de

aplicagoes. Assim, 0 conjunto das operagoes, para os componentes dos

grafos, contem operagoes basicas implementadas como fungoes membra

das classes-base.

A definigao do conjunto G pressupoe a criagao dos conjuntos No e

Areo, que, por sua vez, utilizam-se de identificadores para abstrair e

representar os entes que sac modelados. A Tabela 3.4 apresenta uma

relagao dos conjuntos com as operagoes selecionadas.

NoRotulado
NoRotulado
NoRotulado
NoRotulado

NoPeso
NoPeso
NoPeso
NoPeso

rac;;ao
Ohter urn identificador.
Devolver urn identificador.
Criar urn novo elemento. com
o re ctivo identificador
Ohter au de entrada
Obter au de saida
Ohter 0 grau do no.

Recu rar de meio nao volMil
Armazenar em meio nao
volatil
Ohter rotulo
Alterar 0 rotulo
Recu rar de meio nao volatil
Armazenar em meio nao
volatil
Obter so.
Alterar 0 so
Recu rar de meio niio volatil
Armazenar em meio niio
volatil
Criar urn novo elemento. com
ores ctivo identificador

Coniunto Operac;;ao
A reo Ohter No origem
Areo Ohter No destino
Areo Armazenar em meio niio

volatil
A reo Alterar origem
A reo Alterar destino
A reo Recuperar de meio nao

volatil
G Verificar a conexidade
G Annazenar em meio nao

volMil
G Destruir urn grafo
G Criar urn grafo

Inserir no
G Listar os componentes do

grafo
G Inserir arco
G Eliminar arco
G Eliminar no
G Ohter caminho entre dois

nos
G Recuperar de meio nao

volatil



Os modelos sac apresentados de maneira tal que apenas os

elementos estritamente necessarios sac citados. Os detalhes de projeto e

implementa980 seguem em anexo no apendice A.

Tanto os nos quanta os arcos possuem identificadores unicos,

conforme argumentado no item 2.2. A c1asse GRFldList permite que sejam

instanciados objetos para 0 controle de identificadores. Nada impede que

seja utilizado um unico objeto instanciado a partir da classe GRFldList para

todo 0 sistema, conforme ilustra a Tabela 3.5. Entretanto, quando 0 sistema

e relativamente complexo, ha restric;oes para a capacidade de

representac;ao. Par isso e sugerido que existam objetos de controle

diferentes para elementos instanciados a partir de classes diferentes.

#define IDENTIFICADOR unsigned long int
class GRFld {

public:
const IDENTIFICADOR GetId ( void );
void Delete (const IDENTIFICADOR &);
private:

class GRFldList II Gerencia a cria«ao de identificadores
{

public:
GRFldList ( void) rid = 0: GRFldList * pt = (GRFldList *)

NULL;}
IDENTIFICADOR GetId (void): II Obtem urn identificador
const GRFldList * GetNext ( void) const: II Pega 0 prox. da

lista.
private:

IDENTIFICADOR id;
GRFldList *p;

} :
IDENTIFICADOR id: II Numero do proximo valor de identificacao
IDENTIFICADOR size: II Tamanho da pilha
GRFldList *p:
).
f·

A geraC;ao de identificadores e controlada por uma estrutura do tipo

pilha alocada dinamicamente. Quando um novo identificador e solicitado, a

lista e consultada, se houver algum ~d que tenha side devolvido para 0

sistema, esse Id e utilizado novamente; caso contrario e gerado um novo Id.



Essa c1asseimplementa uma pilha que permite que identificadores de

objetos ja destruidos sejam utilizados por objetos a serem criados. as

identificadores citados no item 3.1 sac gerados por essa classe. Ha uma

lista de identificadores para cada classe de objetos.

3.2.1 Modelo para Arcos e N6s

Cada um dos nos de um digrafo possui como elementos mais

abstratos 0 numero de arcos que chegam e que saem do mesmo. Isso

sugere uma classe abstrata na qual seja representado 0 grau do no. Classe

essa que virtualmente vira a ser especializada em func;aode caracterfsticas

de novos conceitos e/ou aplicac;oes. A utilizac;ao de uma classe virtual

abstrata e consequemcia direta da elaborac;ao de um modele orientado a

objetos do conceito em questao, uma vez que conceitos nao podem ser

instanciados.

Notac;ao:as linhas pontilhadas indicam que a classe e abstrata2
, ou

seja, nao podem ser instanciados objetos desse tipo de classe, embora essa

notac;aoseja utiJizada no metodo Fusion para indicar conjunto. as atributos

sac escritos utiJizando-se fonte "true type" normal, as func;oes membro no

formate italico e as func;oes membro virtuais estao no formato italico e

grifadas.

Por uma questao de consistencia da documentac;ao sera utilizada a

sigla GRF (GRaFo) como prefixo para as classes que modelam os conceitos

da teoria dos grafos. Por exemplo: GRFNo e GRFArco, apresentados na

Figura 3.12, sac as classes que representam, respectivamente, as

fatorac;oes dos atributos comuns a todos os nos e arcos de um digrafo. a

agrupamento de atributos modela a representac;ao dos conjuntos No e

Area, apresentados no item 3.1.1. A nomenclatura utilizada para os atributos

da ciasse GRFArco, apresentados na Figura 3.12b, induz representac;aode

semimtica no modelo, dado que e conceito de dfgrafo a caracterfstica de

representac;aode no-origem e no-destino. Contudo, esse significado e parte



apenas das aplica<;6es arquitetadas em fun<;ao das hierarquias de

especializa<;6es, propostas a partir dessas classes-base. Portanto nao

devem ser confundidos os identificadores de objetos com 0 significado da

palavra escrita.

GRFNo GRFArco

GrauEntrada Origem
GrauSaida Destino

(a) (b)

Figura 3.12 - Classes GRFNo (a), GRFArco (b) e seus

atributos.

Cada elemento do grafo deve possuir identificador unico. Isso

garante a propriedade da gera<;ao de objetos persistentes para a

reconstitui<;ao do grafo a partir de arquivo. As linhas pontilhadas indicam

essa modelagem, conforme ilustra a Figura 3.13. A Tabela 3.6 ilustra a

estrutura das classes GRFNo e GRFArco.

class GRFNo : public GRFFile (
public: GRFNo (const IDENTlFICADOR &. UNIT ge=O. UNIT gs=O):

protected: UINT grauEnt. grauSai:
private: IDENTlFICADOR id:

class GRF Arco : public GRFFile{
public: GRFNo (const IDENTlFICADOR &. GRFNo * or = (GRFNo *) NULL &.

GRFNo * des = (GRFNo *) NULL):

protected:
GRFNo *origem. *destino:



---- ...... -----_ ... _ .. _---- .. -----. ----._ .... _- .._--- .....

GRFldentificador GRFNo GRFArco
....~~~~~~..... ~~.~~...._._._~- ...... :--------- ~----------------------------.:.

Identificador GRFldentificador id GRFldentificador id

Leia Leia Leia

Escreva Escreva Escreva :

---- ....... ----_ .... _._--- ...... _- ---- ..... --_.- .. _ .. ' --- ........ .....

Figura 3.13 - Classe para a gerac;aode objetos persistentes.

Considerem-se as aplieac;oes nas quais os elementos do

mundo real SaDabstrac;oes identifieadas por nomes, ou r6tulos, em analogia

ao eoneeito de n6 rotulado. Dessa maneira, um n6 rotulado e um n6

aereseido da earaeterfstiea de possuir um r6tulo, e tanto os n6s quanta os

areos rotulados podem armazenar e restaurar os eonteudos de seus

atributos a partir de arquivos. A Figura 3.14 e a Tabela 3.7 ilustram a

hierarquia das classes e os seus respeetivos prot6tipos.

GRFRotuio Rotulo
Leia
Escreva

GRFRotulo Rotulo
Leia
Escreva

as elementos basieos que eompoem as aplieac;oes almejadas com

esse modelo SaD maquinas abstratas, representadas por n6s e areos

rotulados. Assim, e razoavel propor que n6s e areos possuam func;oes que

representem esforc;os, trabalho, eusto ou outros, em analogia aos ~os

rotulados com peso.



Pode-se, portanto, supor uma classe-base abstrata, que modele

diversos conjuntos distintos de fungoes e duas classes derivadas de

GRFNoRotulado e GRFArcoRotulado, conforme ilustram a Figura 3.15a e a

Figura 3.15b, respectivamente.

GRFNoRotuIado

I
GRFArcoRotulado

I
GRFNoRotuladoPeso

GRFFuncaoPeso funcao

GRF ArcoRotuladoPeso

GRFFuncaoPeso funcao

class GRFRotulo{
public: GRFRotulo ( const string &):
protected: string rotuIo:

}:
class GRFNoRotulado : public GRFNo{

public:
GRFNoRotuIado ( const IDENTIFICADOR &. const strinf &);
GRFRotulo * rotulo; //Pennite manipular qualquer filho.

1·
f·

class GRFNoRotuladoPeso : public GRFNoRotulado{
public:

GRFNoRotuladoPeso ( const IDENTIFICADOR &, const strinf &.
GRFFuncaoPeso *):

GRFFuncaoPeso * peso;
}:
class GRF ArcoRotulado : public GRF Arco{

public:
GRFArcoRotuIado (const IDENTIFICADOR &. const strinf &):
GRFRotulo * rotuIo; //Permite a manipular qualquer filho.

I·f,

class GRF ArcoRotuladoPeso : public GRF ArcoRotulado{
public:

GRF ArcoRotuladoPeso ( const IDENTIFICADOR &. const strinf &.
GRFFuncaoPeso *):

GRFFuncaoPeso * peso:
1·
f·

o atributo "funcao", pertencente a classe GRFNoRotuladoPeso,

permite que quaisquer objetos, instanciados a partir dessa classe, estejam
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associados a algum objeto, derivado a partir da c1asse GRFFuncaoPeso,

atraves do polimorfismo.

3.2.3 Modelos para Grafos e Digrafos

Por definig80, urn grafo e composto por urn conjunto de arcos e

urn conjunto de n6s. 0 modele proposto requer a criag80 de duas novas

classes. Essas classes sac estruturas de listas lineares que referenciam

objetos instanciados a partir das classes GRFNo e GRFArco, conforme

ilustra a Figura 3.16. Essa classe permite que quaisquer elementos das

classes GRFNo e GRFArco, ou de alguma de suas subclasses, possam ser

referenciados. Isso garante que futuras especializagoes, ou implementag6es

de aplicagoes, possam fazer uso das classes de armazenamento GRFNos e

GRFArcos.

Urn grafo e urn conjunto capaz de representar todos os n6s e todos

as arcos. Essa caracterlstica pode ser modelada atraves do mecanisme de

heranga multipla, ou seja, atraves de urn conjunto que especialize as

caracterlsticas das classes de armazenamento GRFNos e GRFArcos,

conforme ilustra a Figura 3.17. Ao ser imposta a restrig80 de que todo arco

parte de urn n6 origem e alcanga urn n6 destino, fica estabelecido 0 conceito

de dfgrafo. Assim, pode-se dizer que urn dfgrafo e uma especializagao de

urn grafo. Essa hierarquia esta ilustrada na Figura 3.19 e seus prot6tipos

est80 ilustrados na tabela 3.8.



GRFNos

Vetor :GRFNo

GRFAreos

Vetor :GRF Areo

typedef TIArrayAsVector<GRFNo> GRFNos(100,0, 10);

typedef TIArrayAsVectorlterato<GRFNo> IteratorGRFNos;

typedef TIArrayAsVector
I

<GRF Arco> GRFArcos( 100,0,10);

typedef TIArrayAsVectorlterator<GRFArco> IteratarG RFArcos;

class GRFGrafo{

protected:

GRF Arcos *arcos; /I Classe de armazenamento

GRFNos *nos; II Classe de armazenamento

};

3.2.4 Modelo para Subgrafos e Subdigrafos

A utiliza9ao de objetos polim6rficos permite que tanto os entes do

mundo real quanta as suas associa90es sejam model ados atraves de grafos

ou digrafos. Mas, ha casos nos quais e necessario representar

agrupamentos de objetos, de maneira analoga aos subgrafos. Par exemplo,

nos casos onde sac desejaveis representa90es de niveis diferentes de visao

ou a representa9ao de hierarquias de abstra9Eio conforme 0 exemplo

ilustrado na Figura 3.18.
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Os nos <Y,W,u>, que aparecem na Figura 3.18b, sao agrupados no

subgrafo T da Figura 3.18a. A explosao do no, au a desejo de visualizar

maiores detalhes, deve ser parte do modelo para 0 problema. Para modelar

a visao macroscopica do sistema pode ser necessaria a agrupamento de

diversos areas. Para isso foram criados as conceitos de super no, super

areo e super dfgrafo. Um super no e um digrafo rotulado. Um super area e
urn area rotulado e um conjunto de arcos, conforme iJustra a Figura 3.19.

GRF ArcoRotulado IGRF ArcosRotulados I

Um super dfgrafo e um digrafo, um conjunto de super nos e um

conjunto de super arcos, au seja, e uma especializac;ao do conceito de

digrafo. Para a implementac;ao dessa proposta, a fato dos nos e arcos

formarem as bases para a classe GRFDigrafo e suficiente. No entanto, para

maior clareza e estruturac;ao do modelo e interessante que sejam

modeladas classes analogas as classes bases da classe GRFDigrafo. As

classes GRFVetorSuperNo e GRFVetorSuperArco sao classes de

armazenamento, analogas as classes GRFNosRotulados e



GRFArcosRotulados, com a caracterfstica de ser um dfgrafo cujos n6s

podem ser outros dfgrafos (ou subdfgrafos), conforme ilustra a Figura 3.20.

A Figura 3.21 apresenta a visao macrosc6pica da estrutura de

classes, na qual nota-se que a proposta e um meta-modelo para sistemas

de gerenciamento de bancos de dados orientados a objetos (SGBDOO).

Caso haja a disponibilidade de um SGBDOO que ofere<;a suporte a edi<;ao

de meta-esquemas, as especializa<;oes que modelam as aplica<;oes podem

ser tratadas como versoes dos esquemas (Traina (1986)).

GRFSAreo

Vctor: GRF Areo
GRFGrafo

Vetor: GRFNo
Vetor:GRFAreo

SGrafo
GRFSNo

GRFSAreo
GRFNo



Os modulos Componentes de Hardware e Componentes de

Software, ilustrados na Figura 1.1, sac especializagoes das classes-base

apresentadas neste capitulo, cujos projetos constam do apendice B. a
capitulo 4 apresenta uma revisao bibliografica das arquiteturas de

computadores, de algumas linguagens de programagao e de suas

taxonomias, constituindo-se na base teorica para 0 modelo proposto.

o capitulo 5 mostra a estrutura logica de um conjunto de c1asses-

base para a manipulagao dos objetos instanciados a partir das classes

descritas nos capitulos 4 e 5.



4. Modelo Orientado a Objetos para Arquiteturas e Programas
Paralelos

o objetivo almejado com a desenvolvimento das arquiteturas

paralelas e melhorar a desempenho dos sistemas computacionais.

Infelizmente, atrelados ao alto desempenho estao as altos custos, tanto

para 0 desenvolvimento do hardware quanta do software. Quanta mais

pr6ximo do hardware estiverem as implementa90es dos sistemas, melhores

serao as desempenhos (Foster (1995)). Por outro lado, a utiliza9ao de

maquinas virtuais (McBryan (1994)) au coordination models (Ciancarini

(1996)), estabelecidas sobre a hardware, faz com que a software seja mais

flexfvel. Essa flexibilidade pode diminuir as custos de manuten9ao e permitir

a execuyao de um mesmo c6digo fonte em plataformas de hardware

diferentes.

Uma outra maneira de flexibilizar a software e atraves da utiliza9ao

de ferramentas analogas a FAPP, como par exemplo do sistema CAPTool -

Computer Aided Parallelisation Tools (Jonson; et al. (1996)). A ferramenta

CAPTool1 busca automatizar a processos de gera9ao de c6digo paralelo em

FORTRAN, utilizando heurfsticas gerar parti90es de dados e e

especializada para aplica90es numericas.

Este capitulo aborda alguns conceitos relativos a arquiteturas

paralelas, programa9ao paralela/concorrente e ambientes de programa9ao

paralelos/concorrentes. Essa sintese tem par objetivo definir as

caracterfsticas principais, de hardware e de software, para a

estabelecimento dos modelos orientados a objetos das classes-base que

representam esses elementos na ferramenta FAPP, apresentando uma

alternativa as problemas de programayao paralela .
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As arquiteturas paralelas podem ser definidas como "um conjunto de

elementos de processamento que podem se comunicar e cooperar para

resolver grandes problemas rapidamente" (Almasi; Gottlieb (1994)). Essa

definic;ao impoe alto grau de abstrac;ao sabre a conceito de arquiteturas

paralelas, permitindo que sejam elaboradas questoes relativas aos

elementos de processamento, aos mecanismos de comunicac;ao, a
cooperac;ao entre esses elementos de processamento e sobre a que

significa resolver grandes problemas rapidamente.

o conjunto de elementos de processamento e uma caracterlstica

intrlnseca ao hardware e as soluc;oes dos problemas geram a software.

Entretanto, quando se deseja estabelecer a cooperac;ao e a comunicac;ao

entre os elementos de processamento, deve-se considerar a interac;ao

hardware/software. No nlvel do hardware deve-se considerar quais sac as

mecanismos de interconexao entre os elementos de processamento, qual e

a topologia do mesmo equal e 0 custo da comunicac;ao. No nlvel do

software deve-se ponderar sobre a granulosidade da aplicac;ao, qual e 0

modelo computacional1 a ser utilizado, qual e a melhor algoritmo equal e a

visao que a programador tem da maquina (Treleven (1985)).

Analisar todas as arquiteturas paralelas com as posslveis variac;oes

para as dispositivos de entrada e salda de dados nao e uma tarefa

recomendavel, dado que as combinac;oes posslveis crescem

exponencialmente (Steen (1993)). Porem, essas premissas sao

fundamentais para se compreender a escopo da Ferramenta de Auxllio a
Programac;ao Paralela - FAPP, que e a objeto deste trabalho.

Para que a auxllio oferecido par essa ferramenta seja significativo e

necessaria que se armazenem informac;oes associadas a plataforma do

hardware. Essas informac;oes sao utilizadas para a auxiliar a geraC;80 do

esqueleto da aplicac;ao, analogamente a proposta de lima; Chapman

(1992), e devem ser suficientes para que a ferramenta possa auxiliar a



adapta980 do programa a arquitetura, buscando melhorar 0 desempenho do

mesmo. 0 refinamento, ou adequa9ao do programa a arquitetura atraves de

uma ferramenta, e facilitada quando se possui informa90es sobre a

arquitetura. Essas informa90es caracterizam grupos, ou conjuntos, de

maquinas com atributos semelhantes.

o modele para a ferramenta incorpora as informa90es propostas por

Almasi; Gottlieb (1994) e lima; Chapman (1992). 0 sistema proposto por

lima implementa uma ferramenta para paralelizar c6digo FORTRAN e,

segundo 0 autor, mesmo utilizando tecnicas de inteligencia artificial, faz-se

necessaria a interven9i3o do programador em diversas situa90es.

Estendendo os conceitos de arquiteturas paralelas para as redes de

computadores, Grimshaw (1993) criou 0 sistema Mentat a partir das

seguintes observa90es:

• os programadores podem compreender melhor 0 dominie da

aplica9i3o e, consequentemente, tomar decisoes de

particionamento melhores que 0 compilador, fate ja constatado por

lima;

• os compiladores efetuam 0 trabalho de defini9i3o e gerenciamento

de processos assincronos melhor que os programadores,

particularmente em ambientes que nao utilizam 0 paradigma

SPM02 (Foster (1995)).

o sistema Mentat nao e apenas um ambiente de chamada a

procedimentos remotos ("Remote Procedure Calls" (Wilbur (1987)) ), nem

um ambiente de programa9ao que utiliza maquinas virtuais, como por

exemplo PVM (Beguelin; et al. (1994)) ou MPI (Gropp; Skjellum (1995)).

Esse sistema utiliza a tecnologia de orienta9i3o a objetos para encapsular a

coopera9ao e interconexao, em nivel de linguagem de programa9ao, criando

um ambiente de programa9ao paralela. As classes base do Mentat, escritas

na linguagem C++, permitem que a aplica9ao fa9a usa dos objetos

instanciados a partir dessas classes. 0 ambiente gera 0 grafo de execu9i3o



instanciados a partir dessas classes. 0 ambiente gera 0 grato de execug80

do programa, eximindo 0 programador da responsabilidade de sincronizar

os processos gerados. 0 compilador gera 0 c6digo e executa 0 grafo de

dependEmcia de dados, no qual os n6s S80 chamadas a fungoes-membro de

objetos do Mentat e os arcos S80 as dependencias de dados encontradas

nos programas.

Pesquisas tem sido desenvolvidas com a tinalidade de simular a

execug80 de programas paralelos, com a finalidade de descobrir-se a priori

qual e 0 melhor modelo arquitetural do software para melhorar 0

desempenho do sistema (Manacero (1997), Sahni; Thanvantri (1996)).

A maioria dos ambientes para programag80 paralela operam segundo

as caracteristicas dos sistemas citadas anteriormente, adicionando-se a

esses as linguagens de programag80. Esses ambientes geram um grafo, ou

uma maquina de estados finitos, do programa para que sejam aplicadas

transformagoes nesse grafo. Essas transformagoes correspondem aos

novos programas ou as novas versoes.

o ambiente FAPP reune essas caracteristicas e as estende, segundo

o paradigma de orientag80 a objetos, para que sejam utilizadas como base

para a gerag80 do grafo do programa, do esqueleto da aplicagao e do grafo

da arquitetura do hardware.

Os itens a seguir apresentam os conceitos e modelos orientados a

objetos para 0 hardware e software utilizados pela FAPP, empregando os

conceitos e notagoes descritos nos capitulos 2 e 3.

4.2 Taxonomias e Modelo para 0 Hardware

A analise das taxonomias permite selecionar os elementos basicos

comuns a todas arquiteturas. Esses elementos basicos compoem 0 conjunto

de atributos da classe-base do modele orientado a objetos para as

arquiteturas paralelas.



4.2.1 Taxonomias para Arquiteturas Paralelas

Uma taxonomia ideal deve consistir dos seguintes atributos:

hierarquico, universal, extenslvel e conciso (Bem-Dyke (1993)). sendo:

• Hierarquico: 0 modelo que iniciando de um nlvel mais abstrato,

permite que as arquiteturas sejam refinadas em nlveis.

Arquiteturas semelhantes devem ser agrupadas ate que as

maquinas sejam muito bem descritas em seus detalhes.

• Universal: Cada computador deve possuir identifica980 (lnica, de

tal maneira que esse identificador 0 associe a uma taxonomia.

• Extenslvel: 0 mesmo nome deve ser aplicado a arquiteturas

futuras com 0 menor numero posslvel de altera90es da

nomenclatura.

• Conciso: utilizar nomenclatura simples e que permita realmente a

sua utiliza980.

A taxonomia de Flynn esta baseada no conjunto de instru¢es que

pode ser unitari03 ou multipl04 e no conjunto de dados aos quais aplicam-se

as instru90es (Flynn (1972)). A Tabela 4.1 apresenta as possibilidades para

as varia90es do numero de instru90es e da quantidade de dados.

Essa taxonomia tem sido utilizada principal mente pela abrangencia

de arquiteturas representadas, permitindo ate mesmo a representa980 de-

arquiteturas MISD, embora n80 haja registro na literatura da implementa980

de maquinas com essa arquitetura.

Uma classifica980 mais refinada foi proposta por Duncan (1990), a

qual conserva a taxonomia de Flynn e particiona as arquiteturas em

slncronas e asslncronas, conforme ilustra 0 resumo apresentado na Tabela

4.2 (Souza; et a!. (1996)). 0 modelo arquitetural baseado em sistemas

distribuldos (Tanenbaum (1992)) (MOllender (1993)) pode ser classificado

como sendo MIMD e, nesse caso, ha que se preocupar com os mecanismos

de comunica980 (ou troca de mensagens), dado que esses mecanismos

influenciam diretamente no desempenho do programa. 0 desenvolvimento



de programas paralelos baseados em redes de computadores e atualmente

tambem efetuado utilizando-se maquinas virtuais, tais como 0 PVM5

(Beguelin; et al. (1994)) (Sunderam; et al. (1994)) (Geist; et a!. (1994)) e 0

MPI6 (McBryan (1994)) (Walker (1994)).

SISD "Single Instruction Single Data": nesse caso ha apenas uma instru<;:aoatuando sobre
urn dado. Exemplo: Bull DPX 500. Control Data serie 4000. IBM-PC.

SIMD "Single Instruction Multiple Data": nesse caso uma imica instru<;:aoatua sobre dados
diferentes e e caracterizado par unidades de controle sincronas. porem distribuidas.
Exemplo Convex ]210 e 0 NEC SX-]/ll

MISD "Multiple Instruction Single Data": nao ha nenhuma maquina construida ate 0

momento.
MIMD "Multiple Instruction Multiple Data": nessc caso existem cadeias nao formatadas de

instru<;:6esatuando em paralelo sobre dados distintos. Exemplo: Cray. Y-MP. C92 eo
Pam's SN 100O.

A Taxonomia de Johnson (1988) estende a classificac;ao para

arquiteturas paralelas que utilizam diversos processadores, organizados no

estilo MIMD, classificando-as segundo a organizac;ao da memoria. A

memoria do sistema obedece a uma hierarquia e pode ser global ou

distribuida. 0 acesso aos dados depende da organizac;ao de memoria

utilizada, permitindo que 0 acesso as variaveis seja compartilhado ou

efetuado atraves de troca de mensagens. Assim, as arquiteturas MIMD

podem ser classificadas como:

• GMSV (Global Memory Shared Variable) para sistemas fortemente

acoplados (CouIDuris; et al. (1994));

• DMMP (Distributed Memory Message Passing) para sistemas

fraeamente aeoplados;

• DMSV (Distributed Memory Shared Variable) para sistemas

hibridos.

I Sao executadas diversas instru<;:6es simultaneamente
"'Parallel Virtual Machine" - PVM: Maquina Paralela Virtual
('''Message Passing Interface" - MPI: Interface para Passagem de Mensagens



A variedade de taxonomias encontradas na literatura e grande (Giloi

(1981)) (Bem-Dyke (1993)). Embora a taxonomia pro posta por Flynn seja

bastante abrangente, optou-se por modelar a taxonomia de DUNCAN, pois

esta encerra todas as caracterfsticas propostas por Flynn e estabelece

adicionalmente uma visao macroscopica para uma hierarquia de classes.

- Processadores Vetoriais
- Processadores Matriciais (SIMD)
- Arquiteturas Sist6licas

- Arquiteturas Hibridas
- Arquiteturas a Fluxo de Dados
- Arquiteluras de Reduc;;ao

- Arquiteturas nao
Convencionais

Para criar 0 modelo orientado a objetos para a taxonomia de Duncan.

considerou-se uma plataforma basica para 0 hardware, composta por

elementos fundamentais que definem 0 sistema, conforme ilustra 0 modulo

componentes do hardware apresentado no capitulo 1 - Figura 1.1. Esses

componentes sac:

• Processador: eiemento de processamento (Almasi; Gottlieb

(1994)), nao importando as caracteristicas da sua organizagao e

possuindo apenas capacidade de executar instrugoes a uma

determinada taxa. Isto generaliza os processadores existentes em

maquinas paralelas. Seus atributos representam caracteristicas

gerais comuns aos processadores, tais como: capacidade de

enderegamento, clock, fabricante, familia a que pertence, dentre

outras.



• Mem6ria: componente com capacidade predefinida para

armazenamento ao qual 0 processador tem acesso direto. Toda

mem6ria possui uma fungao, denominada "tempo de acesso", que

define a velocidade com que a mesma pode atender as

solicitagoes do processador. Tem como atributos principais: tempo

de acesso, tamanho maximo e organizagao do(s) m6dulo(s).

• Meio de transmissao: estabelece 0 elo ffsico de comunicagao entre

duas ou mais interfaces, definindo 0 nivel mais elementar de

associagao entre os componentes dos sistemas. E equivalente a:

camada de enlace de dados (para maquinas paralelas baseadas

em sistemas distribuidos fracamente acoplados), links (para

maquinas paralelas baseadas em Transputers) (Inmos (1990)) ou

ao meio fisico de comunicagao em sistemas fracamente acoplados.

• Interface: estabelece a conexao entre outros componentes e seus

respectivos meios de transmissao de dados, controlando a

comunicagao entre os subsistemas. Devido ao fato de que diversos

componentes podem utilizar um mesmo meio Hsico em um

determinado elemento de processamento, a classe interface de

comunicar;80 deve ser especializada para permitir a utilizagao

protocolo de comunicaq8o e meios de transmiss80 distintos. Para

os protocolos da familia TCP/IP um objeto interface de

comunicar;80 representa as caracteristicas encontradas no nivel IP

(Comer; Stevens (1991 )). Para aplicagoes em ambiente Novell

esse objeto representa 0 nivellPX.

• Perifericos: dispositivos de entrada e saida de dados aos quais 0

processador nao tem acesso direto. 0 processador nao possui a

interface embutida em seu hardware, mas utiliza-se de uma

interface para efetuar 0 acesso ao periferico.

• Mecanismo de Interconexao: abstrag80 dos mecanismos de

interconex8o das maquinas paralelas citadas na Iiteratura, e os

barramentos amplamente utilizados em maquinas comerciais, tais

como: ISA, EISA, PCI; dentre outros. Cada mecanisme impoe



restri90es ao conjunto "Processador"I"Memoria"I"Entrada/Saida"

caracterizando a desempenho otimo para cada conjunto. Em
muitas arquiteturas a "Processador" tem acesso aos dispositivos

"Entrada/Saida" atraves do espa90 de endere9amento reservado a
memoria principal. Contudo, esse fato n80 e relevante para a

projeto do software e e deixado para que seja tratado apenas

durante a implementa980. Nesse casas as objetos entradalsafda

(instElncias das classes "Entrada/Saida") armazenam tais

informa90es .

• Software Operacional: conjunto de sistemas operacronars, no

sentido de que caracteriza uma maquina virtual com a capacidade

de flexibilizar a utiliza980 de algum mecanisme de interconexao.

Representa informa90es intrinsecas relativas a adapta980 de seus

objetos aos objetos mecanismo de interconexao, tais como:

endere90s dos drivers controladores dos dispositivos de

comunica98o e outros elementos disponiveis num dado hardware,

au seja, representa a conjunto de dispositivos logicos e suas

respectivas associa90es ao "Mecanismo de Interconex80".

• Elemento Processador: essa classe e composta abstraindo-se as

caracteristicas gerais que podem ser obtidas da composi980 de um

software operacional com um mecanisme de interconex80,

resultando em elementos de processamento. Os elementos de

processamento pod em ser representados par algumas

caracteristicas tais como: suporte a multiprograma980, orienta980

a eventos, orienta980 a processos, mecanismos para troca de

mensagens, desempenho do conjunto software

operacionaVmecanismo de interconex80.

• Protocolos de Comunicayao: Representa a conjunto de protocolos

que garantem a integridade e consistemcia dos dados

armazenados na "Memoria". Estabelecem a sincronismo inerente a

todas as aplica90es paralelas au concorrentes, tais como:



"Comunicac;ao entre Processos", "Chamadas a Procedimentos

Remotos" e "Canais de Comunicac;ao".

• Rede de Comunicac;ao: para que haja comunicac;ao efetiva entre

os objetos e/emento de processamento os objetos proto C%S de

comunicaqao sac configurados para que operem com uma

determinada interface de com unica qao. Assim, os objetos rede de

comunicaqao sac elementos estritamente 16gicos que definem

quais protocolos estao associ ados a quais interfaces.

• Elemento de Processamento Paralelo: um objeto e/emento de

processamento para/e/o e obtido atraves da interconexao de

objetos e/emento de processamento que utilizam objetos rede de

comunicaqao. Dessa maneira, a classe "Elemento de

Processamento Paralelo" representa uma maquina paralela ou um

conjunto de maquinas paralelas interligadas. Nos casos em que se

tem maquinas paralelas virtuais, como por exemplo PVM ou MPI,

representam-se apenas as maquinas (e/ou estac;oes de trabalho)

que executam parte(s) da aplicac;ao (Cal6nego Jr.; et al. (1996)).

o modele proposto para as arquiteturas pressupoe a conexao de

seus componentes, ou seja, nao pode existir nenhum componente em

alguma arquitetura que nao esteja associado a pelo menos um outro

componente atraves de algum meio de transmissao. Assim, cada um dos

itens acima citados sac modelados com a finalidade de serem utilizados

como classe-base para elementos mais especificos, conforme ilustram as

Figuras 4.1 e 4.2.

Figura 4.1 - Classes-base para 0 modele dos componentes das

arquiteturas.



o prefixo FAPP (Ferramenta de Auxflio a Programac;ao Paralela) e
utilizado para diferenciar as classes-base dos componentes do hardware

das demais classes. Os elementos processadores, a serem utilizados pelos

programadores, devem ser modelados segundo esse conjunto de classes-

base. Para cada tipo de elemento processador a ser acrescentado a
ferramenta deve ser elaborada uma classe, derivada da classe

GRFNoRotuladoPeso, que encapsule as demais caracteristicas desse

elemento; uma aplicac;ao mais detalhada desse procedimento e
apresentado no capftulo 6.

o apemdice A apresenta as implementac;oes das classes-base para

os componentes basicos, incluindo programas-exemplo para cada uma das

classes, com os respectivos arquivos de saida gerados.

A classe GRFArcoRotuladoPeso, definida no capitulo 3, e base para

a classe FAPPMeioTransmissao, pois define as caracterfsticas dos arcos de

um digrafo rotulado e ponderado. A especializac;ao acrescenta os atributos

intrfnsecos aos meios de transmissao. Os demais componentes basicos

devem pertencer a classes que representem suas respectivas

caracterfsticas e cujas instancias sejam identificadas univocamente,

possuam um rotulo e permitam que seja definido 0 custo de utilizac;ao de

cada unidade. Por exemplo: um mecanisme de interconexao de uma

determinada maquina, possui um rotulo ("ISA", "PCI" ou outro) e define a

taxa de comunicac;ao maxima entre os elementos do sistema. Esses

atributos sac caracterfsticos dos objetos que pertencem a classe

GRFNoRotuladoPeso, permitindo que as classes-base para os

componentes do hardware sejam derivadas da classe GRFNoRotuladoPeso,

conforme ilustra a Figura 4.3.
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Modelados os componentes e os respectivos elementos de

processamento, a arquitetura paralela e descrita por meio de um grafo. Os

elementos processadores sac os n6s e os meios de ligac;;ao dos
processadores sac os arcos. A Figura 4.4 ilustra a representac;;ao grafica de

uma arquitetura paralela que contem 5 elementos processadores

(EPj,O:::;i:::;4),7 canais de comunicac;;ao (Ci, 0 :::; i .,.; 6) e uma possivel

topologia.

Figura 4.4 - Representac;;ao grafica dos grafo de conexao dos elementos

processadores.

Os objetos elemento-processador sac sub-grafos ou supern6s de

acordo com 0 modele proposto no capitulo 3. A Figura 4.5 representa a

classe GRFSuperNo como superclasse de FAPPElemProcessador, sendo a



representac;ao do encapsulamento de todos os componentes que comp6em

os objetos desse tipo.

Os elementos processadores podem possuir numeros diferentes de

portas para a conexao ffsica com os demais elementos. Assim, cada

elemento e composto par um conjunto de interfaces, conforme e
apresentado no apemdice A, c1asse FAPPElemProcessador.

A composic;ao de uma arquitetura paralela utilizando-se um conjunto

de elementos processadores e modelada por digrafos conexos,

caracterizando que todos os elementos de processamento estao

interligados. A estrutura apresentada na Figura 4.6 representa uma

hierarquia de classe que modela a taxonomia de Duncan. E utilizado 0

prefixo AP (Arquiteturas Paralelas) para caracterizar que a cia sse

APArquiteturaParalela e uma especializac;ao de um digrafo conexo. As

demais subclasses sac prefixadas com AP para indicar qual a sua classe-

base.

Os sistemas distribuidos fortemente acoplados (Mullender (1993))

apresentam como caracteristica principal a proximidade dos processadores

e a utilizac;ao de mecanismos de interconexao que permitem 0 fluxo de

informac;6es com taxas relativamente altas (Almasi; Gottlieb (1994)). Dentre

as arquiteturas assincronas distinguem-se as arquiteturas MIMD com

memoria compartilhada (Figura 4.7a) e MIMD com memoria distribuida

(Figura 4.7b) (Duncan (1990)). A diferenc;a basica entre essas duas



arquiteturas (ou dois sistemas distribufdos fortemente acoplados) reside na

maneira pela qual 0 acesso a memoria e efetuado.

Topologia de
Intercone:xao

Topologla de
Intercone:xao

com memoria compartilhada. (b)

distribuida, (c) Sistemas distribufdos.



A facilidade com que as maquinas paralelas virtuais pod em ser

implementadas, utilizando como plataforma sistemas distribufdos

fracamente acoplados, tem permitido a aplicaC;80 das teorias desenvolvidas

para maquinas MIMD a esses sistemas e vice-versa. Essa abordagem

especializa os domfnios de desenvolvimento de aplicac;oes para

arquiteturas paralelas e torna possfvel representar esse conjunto de

maquinas paralelas, de maneira simples, atraves da hierarquia de

abstrac;oes (Calonego Jr.; et al. (1996)).

Essa representaC;80 n80 pretende modelar as caracterfsticas do

hardware de todas as maquinas MIMD construfdas atualmente (Steen

(1993)), mas sim servir como um meta-modelo-base de representaC;80 de

arquiteturas, segundo 0 qual seja possfvel, a partir dos objetos, extrair

informac;oes imprescindfveis que auxiliem 0 projeto do software, 0

balanceamento de cargas e a simulaC;80 de sistemas.

4.3 Desenvolvimento de Programas Paralelos/Concorrentes

o desenvolvimento de programas paralelos/concorrentes e uma area

de pesquisa muito explorada no meio cientffico, especial mente para as

aplicac;oes numericas, havendo a necessidade de desenvolvimento de

tecnicas para 0 projeto e implementaC;80 de programas. As propostas nesse

senti do buscam apresentar modelos de programac;ao, normal mente

especfficos para as respectivas arquiteturas.

o modelo de maquina de von Neumann assume que um processador

e capaz de executar uma sequencia de c6digos de operaqoes, que

caracteriza 0 primeiro nfvel 16gico de abstraC;80 do hardware do computador,

denominado tambem de programa executavel. Programar em linguagem de

maquina demanda altos custos de desenvolvimento para 0 software e

muitas vezes torna impraticavel 0 desenvolvimento do mesmo. Para evitar a

utilizaC;80 das linguagens de maquina e facilitar 0 desenvolvimento do

software, foram desenvolvidas linguagens de programaC;80, tais como:

FORTRAN, PASCAL, COBOL, C, Ada, Lisp, Prolog, C++. Essas linguagens



al8m de possufrem as caracterfsticas ja citadas, implementam paradigmas

de programa980, permitindo que as problemas sejam abordados de

maneiras diferentes. Entretanto, a processo de transforma<;80 de um

programa-fonte em um programa executavel 8 posslvel somente porque a

compilador 8 capaz de estabelecer alguma equivalencia entre as maquinas

de estados finitos descritas pelas linguagens. Assim, quaisquer algoritmos

podem ser escritos em alguma linguagem de programa<;80e as linguagens

podem ser modeladas segundo alguma maquina de estados finitos, fazendo

com que cada programa implemente uma determinada maquina de estados

finitos.

A programa<;80paralela introduz fontes adicionais de complexidade,

fazendo com que a programador tenha que se preocupar com a

gerenciamento dos processos, processadores, balanceamento de cargas,

desempenho, "dead-locks", "live-locks" , comunica<;80e qual a modelo de

computa<;80que deve ser utilizado. "Um modelo computacional 8 a maneira

atrav8s da qual a computa<;80 8 efetuada" (Almasi; Gottlieb (1994)) e

consiste dos seguintes atributos:

• Primitivas de computa<;80:que S80 a<;oesbasicas do computados

au um conjunto de tipo de dados e opera<;oes definidos para a

conjunto de instru<;oes.

• Espa<;o de endere<;amento: define a quantidade de memoria

disponfvel e como as dados S80 armazenados e recuperados.

• Unidades escalaveis: regras para particionar e escalonar as

unidades do problema definindo unidades de controle sabre as

primitivas.

• Comunica<;80: defini<;80 de padroes atrav8s dos quais as

unidades de trabalho trocam informa<;oes.

• Sincronismo: mecanismo que impoem restri<;oes temporais na

ordem de execu<;80 das atividades do sistema.

as itens a seguir apresentam a abordagem para programa<;ao

paralela, proposta par Foster (1995), eo modelo orientado a objetos para as



conceitos propostos. A implementac;ao desses conceitos traduz a tecnica

para a programac;ao paralela implementada na ferramenta.

4.3.1 Esqueletos para Aplicac;oes Paralelas

Para auxiliar 0 desenvolvimento de programas paralelos e oferecer

uma maneira uniforme para a elaborac;ao dos mesmos, Foster (1995)

propos uma serie de passos baseados em quatro princfpios: partic;ao,

comunicac;ao, aglomerac;ao, e mapeamento.

Assume-se que um programa paralelo consiste de uma ou mais

tarefas que tem suas execuc;oes concorrentes ou paralelas e podem ser

criadas ou destrufdas dinamicamente. As tarefas encapsulam uma memoria

local, as portas de comunicac;ao com outras tarefas e um programa. Cada

tarefa pode executar as operac;oes comunicac;ao (transmissao/recepc;ao de

mensagem), criar outras tarefas ou terminar sua execuc;ao. As tarefas

podem ser alocadas nos diversos processadores e assume-se que 0

mapeamento nao altera a semantica do programa. A transmissao das

mensagens sac assfncronas, porem a recepc;ao e sfncrona.

o conceito de memoria local, definido para as tarefas (Foster (1995)),

esta associado ao conceito de localidade de dado, que reflete a

disponibilidade para 0 acesso aos mesmos, podendo 0 acesso ser remoto

ou local. Definem-se canais de comunicac;ao para 0 acesso aos dados

remotos.

No nfvel de projeto de programa as tarefas sac modeladas por nos e

os canais sao modelados por arcos, conforme ilustra 0 dfgrafo apresentado

na Figura 4.8. As tarefas sac pedac;os de codigo que pod em ser executadas

sequencialmente em um unico processador. Caso duas tarefas, que

compartilham um canal, sejam alocadas em processadores diferentes, entao

tem que haver um canal de comunicac;ao ffsico interligando os

processadores no qual os canais logicos sac mapeados.

o projeto do programa define um mecanismo unico de comunicac;ao

entre as tarefas (canais), fazendo com que os programas sejam executados

independentemente da localizac;ao desses dados. Assim, 0 algoritmo pode



ser proposto sem que haja preocupaC;ao do programador com a alocagao

das tarefas nos processadores.

Assumindo-se que cad a processo e um comando basicos da

linguagem, tem-se que cada comando e um no para um grafo que gera

processos. Assim, um processo e um supergrafo e as tarefas representam a

aglomeragao desses supergrafos, conforme ilustra a Figura 4.9.

Os objetos da classe SFTProcesso sac consequencia das partic;6es

geradas pelo algoritmo e os objetos da classe SFTIarefa sac as

aglomerac;6es criadas para distribuir os processos nos processadores. 0

prefixo SFT caracteriza 0 conjunto de classes-base para modelar os

modelos computacionais para 0 software.

As tecnicas de programaC;ao sequenciais limitam a capacidade de

uma grande parte dos programadores em OCCAM, pois alem de terem que

criar algoritmos paralelos, tem que supor uma arquitetura adequada ao seu

modelo e mapear os processos e canais de comunicagao de seus

programas a essa arquitetura. Muitas vezes torna-se necessario que os

processos sejam transportados entre os elementos de processamento,

visando-se a melhoria do desempenho do sistema. Esse trabalho pode ser

diffcil sem 0 auxflio de uma ferramenta automatica (Baker; Malvem (1991 )).



As maquinas paralelas virtuais genericas (incluindo-se nestas os

ambientes PVM (Beguelin; et al. (1994)), Linda (McBryan (1994)), MPI

(Walker (1994)), e outros), implementadas a partir de sistemas distribufdos

fracamente acoplados, podem diminuir 0 trabalho do programador.

Entretanto, ainda existe a possibilidade de criagao de uma maquina virtual

que possa comprometer 0 desempenho do sistema.

4.4 Considera~oes Finais

Neste capitulo apresentaram-se os modelos computacionais, os

respectivos meta-model os e como uma ferramenta pode implementar os

conceitos de programagao paralela por esqueleto.

o paradigma proposto para a linguagem CSP permite que os

algoritmos paralelos sejam elaborados independentemente da arquitetura.

Esse avango na area da programagao paralela/concorrente, inicialmente

proposto por Hoare (Hoare (1985)), e apresentado como uma tecnica para

desenvolvimento de programas (Foster (1995)). Os conceitos apresentados

por Foster mostram que e possivel 0 desenvolvimento de programas

paralelos de maneira analoga ao desenvolvimento de programas

sequenciais, ou seja, resolver 0 problema sem associa-Io a uma arquitetura

especifica. A tecnica proposta por Foster (1995), e analoga a programagao

por esqueleto desenvolvida par Zima; Chapman (1992).

Os problemas sac particionados em processos que se comunicam

atraves de mensagens, e a aglomerac;ao dos processos comp6em as

tarefas. Entretanto, nao ha nessa tecnica suporte para 0 mapeamento dos



processos nos processadores. Assim, ha a necessidade do programador

intervir para defrnir esse mapeamento. Nesse sentido a ferramenta pode

auxiliar, informando ao programador dos recursos de hardware disponlveis

e facilitar a gerac;ao dos processos controladores dos canais de

comunicac;ao, conforme e apresentado para a aplicac;ao descrita no capitulo

6.



Este capitulo apresenta 0 modele de interfaces utilizado para a

implementagao da ferramenta, caracterizando um conjunto de interfaces

para os componentes basicos, tratando de maneira uniforme os elementos e

oferecendo as diretrizes para as novas interfaces que venham a ser

desenvolvidas em fun<;ao da extensao do ambiente.

o metodo FUSION descreve 0 modelo de interface para definir os

elementos que estabelecem a intera<;ao entre 0 sistema e 0 ambiente no

qual 0 mesmo esta inserido. Essa abordagem isola 0 projeto e

implementa<;ao do sistema da interface, a qual e utilizada para interagir com

o ambiente. A palavra interface e utilizada para estabelecer os limites da

implementa<;ao do sistema.

Segundo Coleman et al. (1996), os elementos que fazem parte do

ambiente sac denominados agentes, que podem solicitar atraves de

eventos, que 0 sistema efetue operaqoes. Os eventos sac unidades

atomicas de comunica<;ao que podem ou nao possuir argumentos, conforme

ilustra a Figura 5.1.

o projeto de interfaces tem significado mais abrangente do que a

defini<;ao de um conjunto de primitivas, requerendo esfor<;os

colaboracionistas par parte dos usuarios, no sentido de auxiliarem as

projetistas na defini<;ao de uma interface amigavel para a sistema. Segundo

Hix; Hartson (1993), os projetistas de interfaces devem ter como diretrizes:

• utiliza<;ao facil;

• permitir que a usuario execute suas tarefas mais rapidamente;



• possuir baixa taxa de erros;

• satisfazer 0 usuario;

• manter 0 usuario por mais tempo utilizando 0 sistema.

__ S_'i_ste_m_a__ I/

Mesmo estabelecendo-se diretrizes, ou padroes, para 0 projeto de

interfaces, os fatores humanos fazem com que as interfaces sejam

elaboradas e validadas empiricamente. Para Hix; Hartson (1993) 0 projeto

da interface vai alem daquele proposto por Coleman et al. (1996),

subdividindo a elaborac;ao da interface no projeto dos componentes e

implementac;ao dos comandos, conforme ilustra a Figura 5.2.
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Para este trabalho sac utilizados os componentes predefinidos no

ambiente de programac;ao Borland1 para a linguagem C++ e disponiveis

para 0 sistema operacional Windows95. Esse ambiente permite que as

implementac;oes das interfaces sejam elaboradas de acordo com 0 modele

de HIX; Hartson (1993).

Para a implementac;ao e testes das classes-base da ferramenta foi

utilizada uma interface textual, conforme ilustra 0 apendice A, dado que

seria necessario um projeto de interface para cada classe. Entretanto,

utilizar interface textual faz com que a interac;ao da ferramenta com 0

ambiente seja menos amigavel, pois 0 usuario e responsavel por garantir a

consistencia e a integridade de todo 0 trabalho de edic;ao efetuado. Visando

melhorar e flexibilizar 0 ambiente, elaborou-se 0 projeto e implementou-se

uma interface mais sofisticada, baseada em menus, para ilustrar a utilizac;ao

do prot6tipo da ferramenta. Os itens a seguir apresentam detalhes dessa

interface definidas para a ferramenta.

A interface da ferramenta oferece ao usuario uma possivel visao do

ambiente no qual ele esta desenvolvendo suas aplicac;oes, sendo espedfica

para cada modelo arquitetural. A Figura 5.3 ilustra esse esquema de vis6es,

analogo as visoes dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados -

SGBD, apresentadas por Korth (1986).

Os componentes sac descritos e armazenados em arquivos com a

finalidade de serem utilizados para compor 0 hardware e 0 software das

aplicac;oes, sendo reutilizados quando nao houver alterac;ao do ambiente de

desenvolvimento da mesma. Cada visao representa um ambiente de

desenvolvimento distinto.

A interface para a definic;ao dos componentes estabelece quais tipos

de componentes podem ser utilizados. Cada arquitetura e composta a partir

desses componentes basicos, contudo, tais elementos sac utilizados



apenas para definir os atributos de arquiteturas especfficas. Tem-se, sob

essa 6tica, tres visoes distintas do sistema para cada ambiente: visao da

ferramenta, visao do projetista da arquitetura e a visao do programador.

Interfaces para a
defmi\(ao dos
Componentes

A visao da ferramenta corresponde a estrutura de classes e grafos de

interagao entre os objetos, que permitem ao projetista especializar 0 sistema

em fungao da necessidade do ambiente. Os projetistas sao, portanto,

especialistas em projetos orientados a objetos que tem conhecimento e

suporte suficientes para implementarem as novas arquiteturas, estendendo

as caracterfsticas da ferramenta. Os projetistas definem:

• os componentes para 0 software, que reflete 0 nfvel de abstragao

do ambiente de programagao que 0 programador poderc~ utilizar.

Para isso 0 projetista tem que definir os gabaritos que serao

utilizados para a geragao do esqueleto da aplicagao .

• os componentes do hardware, que definem os tipos de dispositivos

dos quais 0 projetista fara uso ao definir a arquitetura paralela;



• os elementos processadores, que estabelecem quais e quantos

elementos podem ser utilizados para processar as informa<;oes;

• as interfaces de comunica<;ao,que sac utilizadas por elementos

processadores para terem acesso ao meio de transmissao;

• a arquitetura, que define a maneira atraves da qual 0 programador

informa a ferramenta como estao interligados os elementos

processadores.

A visao do programador e aquela especificada pelo projetista, que

permite a utiliza<;ao:

• dos componentes de software para descrever os programas e/ou

tarefas do sistema;

• dos elementos de processamento para descrever quantos sao

utilizados pela aplica<;aoe as suas interliga<;oes.

Definir uma interface para a ferramenta pressupoe a descri<;ao de

todos os comandoslintera<;oes posslveis. Isso requer a descri<;aode todas

as arquiteturas possiveis, uma vez que e necessario que existam

armazenados todos os componentes de hardware e de software. Como isso

e uma questao de evolu<;aotecnol6gica, e 0 numero de combina<;oescresce

em fun<;aoda combina<;aodesses elementos, essa pratica torna-se inviavel.

Analogamente a proposta para os modelos arquiteturais, optou-se por

definir um conjunto de classes-base para a confec<;aode uma interface que

possa evoluir de acordo com as especializa<;oes arquiteturais acrescidas a
ferramenta.

Para que 0 projeto da interface seja 0 mais independente posslvel da

aplica<;ao, optou-se por definir um conjunto de janelas com caracteristicas

semelhantes, vinculadas a um documento principal, cujas caracteristicas

visuais podem ser observadas na janela "FAPP", ilustrada na Figura 5.4. Os

itens que aparecem na parte superior da janela sao denominados itens do

menu principal.

As classes-base com prefixo FAPP, apresentadas no capitulo 4,

descrevem os atributos comuns aos elementos que compoem 0 hardware,

permitindo 0 incremento do numero de atributos em fun<;ao do nivel de



especializagao de suas subclasses. Esses atributos sac comuns a todas os

elementos que comp6em uma arquitetura. Assim, descreveu-se um conjunto

de objetos basicos instanciados das classes FAPP para ilustrar a interface

para esses componentes. 0 exemplo de aplicagao apresentado no capitulo

6 ilustra algumas especializagoes para a ferramenta.
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Cada item do menu principal e composto por sub-itens que geram

eventos (mensagens para os objetos da janela c1iente) que sac capturados

pelo sistema operacional e passados para a janela cliente atraves da janela

da aplicagao (definida para 0 sistema), conforme ilustra a Figura 5.5.

o tratamento desses eventos implica na criagao de janelas

especificas para cada tipo de componente, conforme ilustram as janelas



FAPPIGProcessador e FAPPIGMemoria. As letras IG informam que as

classes FAPPIGMemoria e FAPPIGProcessador sac as respectivas

interfaces para objetos instanciados a partir da classe FAPPMemoria e

FAPPProcessador.

I Usuarios

Janela da
Aplicac;ao

Mensagem

para 0 objeto
Janela
cliente

I
E~

C6digo do
Evento

Sistema

Operacional

Cada uma das linhas das tabelas e uma tupla2 na qual os usuarios

podem efetuar alterac;6es, atraves da edic;ao dos atributos, ou utilizar para a

elaborac;ao de novas componentes, conforme ilustra a Figura 5.6.

Ao comparar-se as janelas FAPPIGMemoria e FAPPIGProcessador

da Figuras 5.4, pode-se observar a uniformidade da interface, fazendo com

que a usuario aprenda a utilizar esses componentes com facilidade.

Excetuando-se 0 item "edit" do menu principal, os demais elementos

estao dispostos ordenadamente da esquerda para a direita. Essa disposic;ao

tem por finalidade induzir a uma sequencia 16gica de passos para a gerac;ao

de aplicac;6es, conforme 0 exemplo que e apresentado no capitulo 6.

Apesar da adoc;ao de uma interface grafica para a FAPP ser

altamente recomendavel, em func;ao dos beneffcios que ista pade trazer, ela
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A interface baseada em menus, apresentada no item 5.2, e suficiente

para a validagao da proposta e, mesmo nao sendo tao amigavel, oferece ao

usuario condigoes para descrever e manipular os elementos que compoem

o seu software.

A implementagao de uma interface grafica, conforme sugerida a

seguir, requer um volume de trabalho de programac;ao consideravel,

devendo ser elaborada em trabalhos futuros.

A analise dos elementos que compoem os grafos permite que a cada

um deles esteja associada um forma grafica. Assim, apresentar na tela do

computador os grafos ou dfgrafos nao e tarefa complicada. Adotando-se a

classe ilustrada na Figura 5.7 como base para as classes GRFNo,

GRFArco, GRFSuperNo, GRFSuperArco, as classe derivadas tem que

sobrescrever os metodos que das aos objetos da classe uma determinada

forma. Entretanto, ha necessidade de que os elementos que comp6em essa

interface possuam significados especfficos. Isso demanda um projeto



minucioso dos componentes e das suas representac;6es. Por exemplo,

elementos processadores que diferem apenas pela quantidade de memoria

local, devem possuir alguma diferenciac;ao visual que informe essa

diferenc;apara 0 usuario.

A classe FGPonto apenas define as caracterfsticas de um ponto na

tela. A Classe FGPontos define um par de pontos e os objetos de desenho

que podem ser utilizados para descrever a forma e 0 preenchimento da

figura, essas caracterfsticas sac imprescindfveis para a programac;ao em

ambiente Windows, pois definem 0 contexte do dispositivo de safda grafica.

o metoda forma e virtual puro, permitindo que as subclasses da

classe FGPontos definam formas geometricas variadas, que podem ser

trac;adasutiIizando-se um par de pontos.

o ambiente de desenvolvimento IOE3
, versao 4.52, possui as classes

TPoint, TOC, que possuem essas caracterfsticas. A classe TOC utiliza 0

contexto de dispositivo e encapsula diversos metodos que implementam

formas geometricas.

. .----- _-------------_ _-- ..
: Atributos .

FGPonto: pI
FGPonto: p2
Pineel: pi
Caneta: ea

: Metodos
forma

Atributos
Cor
Tamanho
Abscissa
Ordenada

Figura 5.7 - Classe base para formas baseadas em um par de

pontos.
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A estrutura de classes, apresentada na Figura 5.8, foi utilizada para

implementar um prot6tipo de um editor grafico, com a finalidade de explorar

as dificuldades que eventualmente poderiam ocorrer ao utilizar-se a

ferramenta com uma interface grafica.

FAPPI GReta

forma

FAPPIGElispe

forma

FAPPIGRctanguio

forma

FAPPIGRotulo

forma

FAPPIGElispcDupia

forma
FAPPIGRetanguio

forma

Figura 5.8 - Estrutura das classes para gerar elementos de

desenho.

A classe TStreamableBase encapsula a sistema de gerenciamento de

arquivos, permitindo que as objetos sejam armazenados em cadeias nao

formatadas ("streams"). Assim, as elementos desenhados na tela podem ser

armazenados e recuperados de arquivos. A classe FAPPIGGrafica e a base

para todos as objetos de desenho. Cada uma das suas FAPPIGReta,

FAPPIGElipse e FAPPIGRetanguio apenas definem as respectivas formas

que devem ser apresentadas na tela.

A classe FAPPIGRotulo permite criar r6tulos au legend as para as

figuras. As figuras rotuladas sao criadas atraves do mecanismo de heranc;a

multipla. A Figura 1.8 ilustra apenas como criar um retangulo rotulado,

entretanto, a criar dos demais componentes e analoga.



A definigao dos objetos de desenho nao e suficiente para a utilizagao

do sistema, e necessaria que sejam criadas as classes que estabelecem a

interface entre a sistema e a usuario. A Figura 1.9 ilustra a estrutura

hierarquica para as objetos de interface que constroem as figura solicitadas

pelos usuarios.

A classe TClienteDC e base para quaisquer classes que utilizem

algum contexto de dispositivo. A classe FAPPConstDC especializa as

caracterfsticas da classe Tclient para a contexto a aplicagao FAPP.

A classe FAPPIGConstrutor encapsula as caracterfsticas dos

contextos dos dispositivos, permitindo que cada construtor utilize a seu

proprio conjunto de ferramentas de desenho, definidos pelas classes

FAPPConstReta, FAPPConstElipse, FAPPConstRetangulo.

A classe TDialog cria objetos de dialogo na forma de caixas de texto,

que devem ser especializadas de acordo com a dialogo que se pretende

estabelecer com 0 usuario do sistema. Assim, a classe FAPPDialRotulo

define como deve ser a dialogo entre a usuario e a sistema para que seja

definido a rotulo do objeto de desenho.



A classe FAPPCRentanguloRot e um exemplo de derivagao multipla

com qual criam-se objetos de desenho retangulares e rotulados. Os demais

objetos de desenho seguem 0 mesmo padrao.

5.4 Considera.;oes Finais

Interfaces baseadas em menus podem ser alteradas com facilidade,

pois nao requerem alteragoes dos eventos gerados, mais sim do tratamento

a eles aplicados. Para substituir uma janela da aplicagao basta criar a

classe que estabelece a interface e substituir 0 objeto que recebe a

mensagem (ou evento) pelo novo objeto instanciado da nova c1asse.

Interfaces graficas sac matS amigaveis e dao ao ambiente mais

elegancia, porem sac inevitavelmente mais especificas, pois deve-se criar

um objeto de interface diferente para cada tipo de componente. Como a

variedade de elementos e grande e evolutiva em fungao da tecnologia

disponivel (novos processadores, novas interligagoes, novas linguagens,

dentre outros) a interface grafica deixa, eventual mente, de atender as

expectativas dos usuarios.

A inconveniencia do modele descrito no item 5.3 e que nao estao

previstos mapas de bits. Contudo, essa estrutura permitiu 0 dominio das

necessidades relativas ao projeto e implementagao de interfaces graficas e

pode ser utilizada como diretriz para a confecgao de uma interface mais

sofisticada para a ferramenta.



Este capftulo apresenta um prot6tipo para a ferramenta FAPP em um

ambiente de programac;ao paralela. Os passos apresentados neste exemplo

devem ser repetidos para instancia-Ia para outros ambientes.

Nessa abordagem os m6dulos dos programas e os parametros

formais compoem 0 esqueleto da aplicac;ao. Os m6dulos sac definidos pelo

programador atraves da interface da ferramenta.

Procedimentos e func;oes que executam concorrentemente, utilizam

um determinado conjunto de headers1
, que necessitam ser gerados

independentemente para cada conjunto de processos que compoem uma

tarefa e que serao executados em paralelo.

A utilizac;ao da ferramenta e efetuada atraves das fases seguintes:

• Definic;ao dos componentes do hardware. 0 hardware e composto

por elementos processadores que sac utilizados para definir as

arquiteturas. Uma arquitetura e composta por diversos elementos

processadores e a interligac;ao desses elementos processadores

define 0 modele arquitetural do hardware no qual a aplicac;ao e

mapeada. 0 item 6.2 descreve esses detalhes utilizando uma

arquitetura paralela baseada em Transputers (Trindade; et al.

(1992)).

• Definic;ao dos componentes do software. A definic;ao da linguagem

e necessaria para que sejam gerados os modelos dos comandos,

1Headers - cabec;:alhos de subprogramas utilizados para a definic;:iiode constantes. variaveis e
configurac;:ao do ambiente



que definem 0 nivel de abstrag80 para a descrig80 dos programas.

Assume-se, no exemplo, que 0 nivel mais baixo de abstrag80 S80

os processos, entretanto, 0 modele preve manipulag80 ao nivel de

comandos da linguagem. Esse nivel corresponde a descrigao dos

componentes do software, conforme ilustra a Figura 1.1. 0 item 6.3

descreve os comandos da linguagem OCCAM2, que e utilizada

para gerar 0 exemplo da aplicag80.

• Elaboragao do esqueleto para a aplicag80. S80 descritos todos os

processos que compoem a aplicag80, caracterizando 0 modelo de

partigoes descrito no capitulo 4. 0 item 6.4 apresenta um exemplo

de aplicag80 modelado por partig80 de processos.

• Elaborag80 do modelo arquitetural do hardware. A interconex80

dos elementos processadores define 0 modele de maquina no qual

os processos devem ser mapeados. 0 item 6.5 descreve como

elaborar esse modelo.

• Elaborag8o do mapeamento. 0 mapeamento dos processos nos

processadores n80 exige a descrig80 de tarefas, conforme

proposto por Foster (1995), dado que essa atividade corresponde

a aglomerar e encapsular os processos, conforme descrito no

capitulo 4. Para 0 ambiente proposto para aplicagoes analogas a

essa, 0 sistema e capaz de gerenciar automaticamente essas

atividades, conforme e apresentado no item 6.6.

• Gerag80 da aplicag80. A gerag80 da aplicag80 e dependente do

ambiente, sendo 0 programador responsavel por preencher 0

esqueleto gerado com os algoritmos especfficos.

6.2 Componentes do Hardware

A descrig80 dos componentes e utilizada para compor os elementos

processadores que descrevem 0 modele arquitetural do hardware da

aplicagao. A seguir destacam-se e modelam-se os atributos principais de

cada ente do mundo real que e parte do hardware do sistema.



o Servidor de Processamento Paralelo (SPP), adotado como uma

plataforma de testes para validaC;8o do exemplo, e uma maquina com

arquitetura maci<;amente paralela e multi-usuario (Trindade; et al. (1992)).

Esse sistema pode ser logicarnente desmembrado em dois subsistemas: 0

Processador de Entrada (PE) eo Banco de Transputers (8T). 0 BT permite

que no maximo quatro usuarios compartilhem urn total de no maximo 916

Transputers, interligados por uma chav6, configuravel dinamicamente

atraves de softwi;lre.

o 8T possui um subsistema controlador responsavel por gerenciar

as atividades do banco e estabelecer a interface com 0 PE, conforme ilustra

a Figura 6.1. 0 PE e urn microcomputador no qual tem-se em execuC;ao um

programa servidor para as operac;oes basi cas de seguranc;a do sistema,

operando tambem como um servidor para 0 8T nos casos em que ha

necessidade de acesso as informac;oes armazenadas em disco, podendo

ainda operar como roteador de pacotes, nos casos em que as primitivas sac

executadas no B1,

Login
Logout

Lot

Processador de Entrada (PE)

Serviyos de
seguranya

Roteamcnto de
Pacotes ETIBT de pI p2 pn

+-+ -~-- ---.- ---.-
• • •

Observa-se nesse sistema tres tipos basicos de elementos de

processamento: estac;oes de trabalho (ET), 0 processador de entrada (PE) e

os Transputers. 0 Processador de entrada e composto e organizado tal

:::t~:g\!~f;[~~)D~:. D~nLtOTCCA i.
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como uma estagao de trabalho, acrescido da caracterfstica de servir como

interface entre as estagoes de trabalho e a Banco de Transputers. A Figura

6.2 apresenta a estrutura hierarquica que e utilizada para modelar esse

conceito. 0 prefixo SPP indica que as e!ementoS- de processamento, que

encapsulam a c1asse FAPPElemProcessador, modelam as conceitos

utilizados para a elaboragao. do. Servidcr de Processamento Paralelo

(Trindade; et al. (1992)). A c1asse EPT800 representa a conjunto de todos

as processadores modelo T800 produzidos pela INMOS2 (Inmos (1990)).

I f APPE-lemProcessador I
I I

SPPEstacao EPT800

FAPPlnterface: conectaElemProc SPPLink: link [4-]

I FAPPMemoria:mcmoria

SPPProcEntrada
FAPPProcessador: processador

FAPPlnterfacc: concctaBT

A criagao de objetos das classes apresentadas na Figura 6.2

pressupoe a existencia de objetos instanciados das classes-base, tais

FAPPSoftwareOper; cujos exemplos de instancias sao apresentadas na

Tabela 6.1 e Tabela 6.2.

Tabela 6.1 - Exemplo para instancias para a classe

FAPPProcessador.

Idcntificador Tamanho Unidade Tempo de Acesso Palavra
1 512 K 20 8
2 4- M 100 16
'"l 8 M 60 32.1



Identificador Familia Fabricante Clock benchmark

I 80486 Intel 66 10
2 80586 Cvrix 100 18
~ T800 INMOS 10 8.'

As demais instancias para os exemplos de objetos das classes-base

sac apresentadas no apendice A. Os atributos ide ntifica dor e

benchmarkITempo de acesso sac herd ados da classe GRFNoRotuladoPeso

e correspondem ao identificador do no e ao seu peso, respectivamente. 0

rotulo e atributo para ser utilizado apenas como interface com 0 usuario,

tendo sido omitido neste exemplo.

Definidas as caracterfsticas dos componentes basicos, modelam-se

os elementos processadores. A Tabela 6.3 ilustra os atributos de um

elemento processador do tipo T800 (Inmos (1990)).

A coluna T800 indica qual tipo de processador e utilizado como

componente basico para 0 elemento processador, referenciando a linha 3

da Tabela 6.3. A coluna 2 indica 0 tipo de memoria e assim sucessivamente.

Isso mantem a consistencia entre 0 modele arquitetural e os componentes

predefinidos.

TSOO memoria linkO link I link2 link3 canal nome codigo
3 2 3 ~ 3 3 3 PO 1.'
3 2 3 ~ 3 3 3 PI 2.'
3 2 3 ~ ~ 3 ~ P2 ~

.' .' ., .1

:1 2 3 3 3 3 3 P:1 4

A seguir serao apresentados os comandos da linguagem OCCAM-2,

suas sintaxes e os respectivos exemplos. Esses elementos sac os

componentes basicos para a elaborac;ao do software.



6.3.1 Notacyao

<xxx> : denota que a informaC;ao xxx e obrigat6ria. Por exemplo,

<tipo> tem que ser substitufdo por algum tipo de dado.

[, xxx] : a informaC;ao xxx e opcional e caso haja uma lista de

argumentos formais ou identificadores de variaveis, os itens

da lista sac separados por virgula u,".

[; xxx] : a informaC;ao xxx e opcional e caso haja uma lista de tipo de

dados que comp6em os protocolos, os itens da lista sac

separados por ponto-e-virgula u;".

Identificador : cadeia alfanumerica valida para a linguagem que

identifica subprogramas ou variaveis.

TIPO: Tipo de dado.

Os demais sfmbolos sac descritos no alfabeto da linguagem e na sua

carta sintatica (Jones (1988)).

6.3.2 Tipos de Dados, Canais e Protocol os de Comunicacyao

Alem dos tipos primitivos de dados a linguagem permite a utilizac;ao

de conjuntos e tipos estruturados de dados, que podem tambem ser

utilizados para a definic;ao de canais 16gicos de comunicaC;ao.

6.3.2.1 Tipos Primitivos de Dados

• Tipo de dado 16gico

=) BOOl assume TRUE ou FALSE.

• Tipo de dado caracter

=) BYTE sac 8 bits.

• Tipo de dado inteiro

=) INT16 sac 16 bits.

=) INT32 sac 32 bits.

=) INT64 sac 64 bits.

• Tipo de dado real

=) REAL 16 numeros representados com 16 bits.



=> REAL32 numeros representados com 32 bits.

=> REAL64 numeros representados com 64 bits.

A comunica9ao atraves de canais e efetuada segundo a protocolo

definido para a canal. A defini9fio de canais para a troca de informa90es e

baseada em tipos primitivos de dados e tem a seguinte sintaxe:

CHAN OF <TIPO> <nome>(,<nome>]:

onde,

nome: e um identificador para a canal.

Exemplos:

• Canal de comunica9ao para dados do tipo inteiro.

CHAN OF INT CanalLogic01:

• Dais canais de comunica9ao para dados do tipo inteiro

representados com 32 bits.

CHAN OF INT32 CanalLogic02, CanalLogic03:

• Canal de comunica9ao para dados de numeros reais ( nota9ao em

ponto flutuante) representados com 64 bits

CHAN OF REAL64 CanalLogic04:

• Canal de comunica9ao para dados do tipo /6gicos.

CHAN OF BOOL CanalLogic05:

• Canais do tipo stream.

CHAN OF ANY CanalParaQualquerStream:

6.3.2.2 Tipos Estruturados de Dados

Nos casas em que as canais utilizam estruturas de dados mals

complexas que as tipos primitivos, ha a possibilidade da defini9ao dessas

estruturas atraves da utiliza9ao do comando PROTOCOL. A sintaxe para a

comando PROTOCOL e:

PROTOCOL <identificador> IS <tipo>[; <tipo>]:

Embora exista 0 tipo primitivo de dado ANY em OCCAM, nao e

permitido que sejam declarados protocolas contendo canais do tipo ANY.

Em situa90es abstratas e interessante a possibilidade da existencia de

protocolos que utilizam a tipo primitivo ANY. Entretanto, as protocolos sao



padroes que devem ser muito bem definidos para estabelecerem as

interfaces de comunica9ao entre processos, nao cabendo portanto a

utiliza9ao de tipos genericos abstratos. A Figura 6.3 ilustra as abstra90es de

especializa9ao elaboradas para modelar esses conceitos.

Exemplos:

• as protocolos mais simples podem sobrescrever os tipo primitivos

de dados da linguagem OCCAM.

PROTOCOL protocolo.int IS INT:

PROTOCOL protocolo.misto IS Baal; REAl64:

CHAN OF protocolo.int dado:

CHAN OF protocolo.misto dad01, dad02:

• as protocolos mais complexos sac definidos a partir da

combina9ao dos tipos primitivos da Iinguagem OCCAM.

PROTOCOL NumeroComplexo IS REAl32; REAl32:

PROTOCOL MeuProtocolo IS INT; REAl32; Baal;

CHAR:

Cada tipo de canal a ser utilizado na aplica9ao deve ser definido

como componente basico e compoe a lista de protocolos e tipos permitidos.

6.3.3 Subprogramas e Tarefas

a comando PROC define que um determinado subconjunto de

comandos constitui um processo com granulosidade mais grossa que os

comandos. Nas linguagens OCCAM2 e CSP os comandos assumem 0

"status" de processos (Jones (1988)) havendo palavras reservadas que

definem algoritmos com granulosidade maior.



• 0 Coman do PROC

PROC <identificador> ( < lista de argumentos formais> )

-- Insira aqui a defini~ao das variaveis locais

-- Insira 0 texto do procedimento aqui

A definigao do comando estabelece 0 gabarito para a geragao dos

esqueletos dos subprogramas, para quaisquer programas OCCAM. A Figura

6.4 ilustra 0 modele utilizado para inserir esse comando no contexto da

ferramenta FAPP.

Exemplo

PROC soma ( INT x, y, VAL z)

-- Insira aqui a defink;ao das variaveis locais

-- Insira 0 texto do procedimento aqui

Fungoes sac subprogramas que retornam valores atraves dos

registradores da unidade central de processamento ou atraves da pilha de

execugao do programa, constituindo uma estrutura de dados da memoria

local de cada elemento processador. Isso implica na codificag80 de todos os

processos que trocam mensagens atraves de procedimentos.

<tipo>[, <tipo>] FUNCTION <identificadorJuncao> « /ista de argumentos formais > )

-- Insira aqui a defini~ao das variaveis locais

-- Insira 0 texto do procedimento aqui

result <identificador>[, <identificador>]

Exemplo

INT FUNCTION soma ( INT x, y)

-- Insira aqui a definig80 das variaveis locais

INTz:

SERVICO DE BIBLIOTECA. ••
INFORMACAo



z:= x + y

result z

Urn programa e constituido por diversos modulos, caracterizando

urn digrafo. A Figura 6.4 ilustra essa caracteristica, mostrando que

todos os procedimentos ou func;6es constituem urn superno para urn

digrafo.

SFTListaArgs I

o programador deve ter em mente que cada Transputer possui 4

(quatro) links, conforme i1ustra a Figura 6.5. Cada link possui urn canal

fisico de entrada e urn canal fisico de saida, ou seja, cada urn dos

canais dos links e urn meio de transmissao simplex. Cada urn dos links

e uma interface full-duplex, pois os Transputers podem receber e transmitir

link1.out
Link1.in

~ 0 Link Link 4'" ,
--'-

0 2 -
1 5

~ 2 Link Link 6"' ,
- 1 3 -

3 7

link2.out
link2.in

linkO.out
linkO.in

link3.out
link3.in



o comando PLACE permite que 0 programador estabelec;a a

associac;aoentre um canal 16gicoe um determinado link de um Trasnputer.

A sintaxe do comando e:
PLACE <canal.logico> AT <canal.fisico> :

onde, canal.logico e um identificador de variavel do tipo CHAN.

a exemplo dado a seguir informa que 0 canal fisico IinkO.in pode

receber quaisquer tipos (ANY) de informa90es. Na verdade, linkO.in e
uma constante, sendo os comandos dentro das caixas abaixo

equivalentes.

CHAN OF ANY canal:

PLACE canal AT linkO.in : ¢> PLACE canal AT 0 :

CHAN OF INT cin, cout:

PLACE cout AT linkO.out : ¢> PLACE cout AT 1 :

Este exemplo foi escrito e testado no Servidor de Processamento

Paralelo (SPP), mas pode ser executado em uma malha de Transputers,

desde que os links dos mesmos sejam interligados de acordo com a

definic;aodo programa.

As elipses representam os processos. Os areas representam as

comunicac;6es,ou ligac;6es16gicas,entre os processos. 0 processo applic1

atribui um valor inicial para a variavel X e transmite seu valor para applic2.

o processo applic2 adiciona 0 valor 10 a X e transmite esse valor para

applic3. 0 processo applic3 adiciona mais 10 ao valor recebido e transmite-

o para applic1, conforme ilustra a Figura 6.6.

8
z



o ambiente de desenvolvimento permite que os processos sejam

compilados separadamente e os c6digos devidamente "carregados" nos

respectivos elementos de processamento.

SFfTarefas

SFTOCCAMProc: processos

Cada um dos subprogramas da aplicagao deve possuir pelo menos

um canal 16gicoque 0 associe a outro subprograma. Caso isso nao ocorra e
porque existe c6digo que nao e utilizado durante a execugao da aplicagao.

Assim, toda aplicagao possui as caracterfsticas de ser um dfgrafo conexo,

composto por tarefas, conforme ilustra a Figura 6.7.

COdigo Tipo Nome
1 CHANOFSP ent
2 CHANOF SP sai
3 CHAN OF INT x
4 CHANOFINT z
5 CHANOF INT v
6 CHANOFINT x
7 CHAN OF INT z
8 CHANOFINT v

A comunicagao entre os processos e definida pelos canais 16gicosX,

Y e Z. A Tabela 6.4 apresenta a lista de argumentos formais para os

processos, obedecendo a seguinte relagao de ordem:

applic1 argumentos 1,2,3 e 4;

applic2 argumentos 5 e 6;

applic3 argumentos 7 e 8.



Essas informac;:oes sac suficientes para que os objetos que

representam os processos, e que gerenciam suas pr6prias listas de

argumentos, gerem os respectivos gabaritos, ilustrados na Tabela 6.5,

Tabela 6.6 e Tabela 6.7.

#USE strmhdr
#USE linkaddr
#USE stnnhdr
#USE sphdr
#USE splib
#USE spinterf
#USE solib
PROC applicl(CHAN OF SP ent, CHAN OF SP sai , CHAN OF INT x, CHAN OF INT y)

-- Insira aqui a identificarrao das variaveis

#USE strmhdr
#USE sphdr
#USE splib
#USE spinterf
PROC applic2(CHAN OF INT x, y)

-- Insira aqui a identificar;ao das variaveis
-- Insira aqui 0 texto da aplicarrao

#USE sphdr
#USE splib
#USE spinterf
PROC applic3(CHAN OF INT y, z)

-- Insira aqui a identificar;ao das variaveis
-- Insira aqui 0 texto da aplicarrao

o conjunto de cabec;:alhose padrao, devendo 0 programador edita-Io

em func;:aoda necessidade de outras bibliotecas.



A arquitetura paralela, para 0 modelo computacional utilizado nessa

aplica98o, instancia tantos elementos EPT800, Figura 6.8, quantos forem os

processadores necessarios e existentes no banco de processadores.

to.host
( 3

A topologia utilizada e apresentada na Figura 6.8. as valores

agregados as variaveis linkx.in e linkx.out (Figura 6.5), onde 0 ~ x ~ 3, estao

definidos nas bibliotecas strhdr e Iinkaddr do ambiente de

desenvolvimento. Esses valores podem ser definidos diretamente no c6digo

fonte, pelo programador, atraves do uso de constantes. Entretanto,

assumem-se os valores ilustrados na Figura 6.5 caso isso nao ocorra.

A rede de comunica980 define os elos de Iiga9ao entre os elementos

processadores, determinado 0 processador-origem, 0 processador-destino,

qual eo canal de origem, qual eo canal destino eo identificador (nome) do

elo de liga9ao (meio de transmissao), conforme ilustra a Tabela 6.8.

C6digo T8000rigem LinkSaida T800Destino LinkEntrada NomeCanal
1 4 0 1 3 from. host
2 1 3 4 0 to. host
3 1 0 2 3 cO
4 2 0 3 0 c1
5 3 1 1 2 c2

Definido 0 mapa de interliga9ao dos elementos processadores, ou

modele arquitetural do hardware, esse conjunto de informa90es permite a

elabora9ao de um gabarito, conforme i1ustraa Tabela 6.9.



CHAN OF ANY from. host, to. host. cO, cl. c2 :
PLACED PAR
PROCESSOR 0 T8

PLACE cO AT linkO.out :
PLACE cl AT link2.in: -- LINKO
PLACE from. host AT link3.in : -- LINIO
PLACE to.host AT link3.out :
-- Insercao das chamadas dos procedimentos que
-- que executam no processador 1

PROCESSOR 1 T8
PLACE cO AT link3.in : --3
PLACE c2 AT linkO.out : --3
-- Insercao das chamadas dos procedimentos que
-- que executam no processador 2

PROCESSOR 2 T8
PLACE c2 AT link3.in : --3
PLACE cl AT linkl.out : --3
-- Insercao das chamadas dos procedimentos que
-- que executam no processador 3

o mapeamento dos processos nos respectivos elementos

processadores e elaborado em duas etapas:

• definir quais processos estao associados a quais processadores,

• quais canais 16gicos estao mapeados em quais canais fisicos.

Os canais listados na primeira linha da TabeJa 6.9 tem que estar

associ ados aos respectivos argumentos formais dos procedimentos,

estabelecendo 0 mapeamento canal 16gicolffsico. Para isso e elaborada a

classe SFTMapa que equivale as estruturas apresentadas na Tabela 6.10 e

Tabela 6.11.

C6digo Processador Processo
1 1 J
2 2 2
3 3 3

IFSC-USP
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C6digo Canal L6gico Canal Fisico
1 1 1
2 2 2
3 ., 3.)

4 4 4
5 5 5
6 6 3
7 7 4
8 8 5

Definidos OS mapas, a ferramenta permite que seja gerado 0

esqueleto da aplica<;80,conforme ilustra 0 texto do programa fonte dado a

seguir.
#USE strmhdr
#USE linkaddr
#USE strmhdr
#USE sphdr
#USE splib
#USE spinterf
#USE solib
PROC applicl(CHAN OF SP from.isv, CHAN OF SP to.isv, CHAN OF INT CHAN OF INT z,
CHAN OF INT x)

#USE strmhdr
#USE sphdr
#USE splib
#USE spinterf
PROC applic2(CHAN OF INT y, x)

#USE strmhdr
#USE sphdr
#USE splib
#USE spinterf
PROC applic3(CHAN OF INT z, y)

CHAN OF ANY from.host. to.host. cO. cl. c2 :
PLACED PAR
PROCESSOR 0 1'8

PLACE cO AT linkO.out:
PLACE cl AT link2.in: -- LINKO
PLACE from. host AT link3.in : -- LINK3
PLACE to. host AT link3.out :
applic 1(from.host,to.host,c 1,cO)

PROCESSOR 1T8
PLACE cO AT link3.in : --3
PLACE c2 AT linkO.out : --3



PROCESSOR 2 T8
PLACE c2 AT linkJ.in : --3
PLACE cl AT linkl.out : --3
applic3(c2,c1)

No exemplo de aplicac;ao gerada nao ocorre concorrencia entre

processos que necessitam compartilhar par canais ffsicos. Assim, a item 6.7

apresenta como a ferramenta FAPP gerencia esse tipo de atividade.

Um exemplo simples, de controle de concorrencias em canais ffsicos,

pode ser criado a partir algumas pequenas altera96es no exemplo anterior.

Suponhamos que apenas as aplicac;6es applic1 e applic2 devam ser

executados paralelamente e que nao seja apenas uma soma, mas sim duas

somas em paralelo, conforme ilustra a Figura 6.9. Nesse novo programa as

valores das variaveis x e y devem ser acrescidos de 10 unidades

paralelamente. Suponhamos que para efetuar essa operac;ao optou-se

utilizar apenas um canal fisico.

y

X

X + 10
Y + 10

E claro que par se tratar de um exemplo simples e com apenas duas

aplicac;6es, a sincronismo poderia ser tratado na aplicac;ao. A intenc;ao e a

de se generalizar a exemplo. Imagine-se diversos processos concorrentes

em um processador e que trocam informac;6es com outros processos noutro

processador e devem compartilhar a mesmo link (canal fisico).



Uma posslvel soluc;ao para 0 problema e a criac;ao de dois

processos: um que efetua a multiplexac;ao das informac;6es e outro que

efetua a demultiplexac;aodessas informac;6es.

6.7.1 Subsistema para Multiplexa~ao/Demultiplexa~ao de Canais

OCCAM

Os multiplexadores/demultiplexadores, tambem denominados

muxldemux), operam de maneira analoga a uma chave seletora. Nesses

tipos de sistemas uma variavel de controle e fornecida ao subsistema para

seu estado posa ser alterado e permitir que apenas um dos elementos de

entrada esteja conectado a salda. A Figura 6.10 apresenta a estrutura

16gicade um mux que possui n canais de entrada.

Pode-se assumir para 0 exemplo da Figura 6.10 que ao ser colocada

uma variavel de controle com valor 1 (um), 0 multiplexador conecta 0

Elemento_1 a salda; caso 0 controle seja 2 (dois), entao a salda passa a

estar conectada com 0 Elemento_2; e assim sucessivamente para todas as

entradas.

Elemento 1
Elemento 2

•••Elemento n

Um subsistema demultiplexador opera de maneira analoga ao

multiplexador. Contudo, 0 demultiplexador possui entrada (mica e, mediante

uma variavel de controle, distribui os dados atraves dos canais de salda,



Elemento_1

Elemento_2

Em ambos os subsistemas 0 estabelecimento da conexao entre 0

meio ffsico de transmissao e 0 canal de entrada, ou safda (respectivamente

para mux ou demux) e estabelecido atraves da disposic;ao ffsica dos

elementos.

No caso da comunicac;ao entre processos, os componentes

muxldemux sac processos concorrentes aos elementos que desejam trocar

informac;oes. Nao ha a possibilidade de que sejam identificados os

processos atraves da disposic;ao ffsica dos mesmos. Alem disso, 0

subsistema de controle intrfnseco aos multiplexadores e demultiplexadores,

e utilizado para estabelecer 0 sincronismo da comunicac;aoe tambem dos

tipos de dados definidos para cada um dos canais.

o compartilhamento de um determinado meio ffsico por um conjunto

de processos deve estar sujeito a alguma disciplina. Essa disciplina e

imposta pelo mecanisme de controle de acesso ao meio, que nesse caso

trata-se de um mecanisme de multiplexac;aode dados.



A Figura 6.12 i1ustra um conjunto de n+1 processos em execu9fio

concorrentes em um determinado processador, um dos quais corresponde

ao processo que efetua 0 controle acesso ao link. Do outro lade existem

tambem n+1 processos, dos quais um deles e 0 demultiplexador, enquanto

os demais aguardam dados.

IApIical'iio 0 1 ~

'-A-Pli-'ca-9-a-o-02~1 ) :::,;,IC-
•••

JApIica9ao 11

!APlica9ao 12

•••
IAplica9iiO In

Demulti-
plexador

Embora haja um identificador por processo na linguagem de

programa<;80OCCAM, ao criar 0 esqueleto da aplica9fio 0 programador nao

deixa explfcito quais processos devem compartilhar quais canais ffsicos,

definindo apenas todos os canais 16gicosque sac utilizados para a troca de

mensagens, conforme ilustra a Figura 6.13.

protocolo.AOn

)C§ca<;ao~

) C§ca<;a0::V
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C§ca<;ao~

~ica<;a~

•••
C§ca<;a~

protocolo.A01

A defini<;ao dos canais 16gicos, com seus respectivos protocolos,

pode ser utilizada para a gera9fio dos processos muxldemux tao logo sejam

definidas a topologia, Figura 6.14, e 0 mapa de execu9fio dos processos.



Embora os protocolos de comunicayao possam expressar um mesmo

tipo de dado, a Figura 6.13 mostra que cada aplicayao (Aplicayao Oi,

Aplicayao 1i; 1~ i ~ n) possui seu pr6prio protocolo.

Pode-se supor que esse esqueleto para a aplicay80 deva ser

executado na topologia ilustrada na Figura 6.14. Assuma ainda que os

processos Aplicayoes Oi (onde, 1~ i ~ n) sac executados no processador TO

e os processos Aplicayoes 1i (onde, 1~ i ~ n) sac executados no

processador T1.

Diante desse quadro, nota-se que ha necessidade da criayao de um

processo multiplexador que controle as dados entre 0 link1 do Transputer

TO e a Iink4 do Transputer T1. Para as dados que fluem de T1 para TO 0

procedimento e analogo.

o processo MUX deve canter !J.canais 16gicosde entrada e apenas

um canal ffsico de safda. OS!J.canais 16gicosde entrada devem associar as

entradas do MUX aos respectivos canais 16gicos das aplicayoes. Alem

disso, a MUX deve associar valores aos canais 16gicos a fim de que a

demux possa rotear os dados corretamente. Isso leva a seguinte definiyao

do protocolo para um canal 16gicode safda do MUXlDEMUX:

CHAN OF ANY sai.mux, ent.demux :

No m6dulo principal do programa fonte em OCCAM apareceriam as

comandos apresentados na Tabela 6.12. As linhas 12 e 22 mostram que a

canal 16gico"sai.mux" do processo MUX do processador 0 esta associado

ao canal 16gicoent.demux do processo DEMUX do processador 1. Assim,

tudo aquilo que a MUX rotear atraves do canal "sai.mux", sera recebido pelo

lFSC·USP
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processo DEMUX atraves de seu canal "ent.demux". Falta, portanto, a

16gica ou 0 algoritmo para a implementa<;ao dos processos MUX e DEMUX.

Um gabarito para a cria<;ao de um multiplexador, segundo a lista de

canais que aparecem na linha 18 do programa da Tabela 6.12, e
apresentado na Tabela 6.13. E importante que seja ressaltado que, embora

o canal16gico "sai.mux" tenha side declarado do tipo "CHAN OF ANY", para

esse canal e definido um protocolo, composto por numero inteiro

(identificador do processo) e pelo protocolo de comunica<;ao do processo da

aplica<;ao.

Tabela 6.12 - Esqueleto para exemplificar 0 compartilhamento de canais

fisicos.

1 protocolo.AO I COI:
2 .protocolO.A02 CO2:
3 ...
-l protocolo.AOn COn:
5
6 orotocolo.AIO CIO:
7 protocolo.Al2 Cl2:
8 ...
9 orotocolo.Aln Cln:
10 PLACED PAR
II PROCESSOR 0 T8
12 PLACE sai.mux AT 1 :
13 PAR
I-l Aolica'taoO 1(CO1)
15 Aplica'tao02(C02)
16 ...
17 Aplica'taoOn( COn)
18 MUX(COL C02, ... , COn, sai.mux)
19 DEMUX« lista de canais de recoerrao>. ent.demu:x)
20
21 PROCESSOR I T8
22 PLACE ent.demux AT 4 :
23 PAR
24 AplicarraoII(CII)
25 Aplica'taoI2(CI2)
26 ...
27 Aplica'taoOn( C In)
28 MUX«lista de canais de saida >. sai.mux)
29 DEMUX(CIL Cl2 ..... CL ent.demux)



PROC MUX(COI, C02, ..., COn, sai.mux, parada)

BOOLpare:

protocolo.AOI COOl

protocolo.A02 C002

protocolo.AOn cOOn

SEQ

pare := TRUE

\\ 'HILE pare

SEQ

ALT
COI ? COOl

sai.mux ! n: C002

parada ? pare

o processo associ ado ao MUX deve reconhecer 0 protocolo de

comunicac;ao para a entrada de dados e distribuir essas informac;6es

atraves dos respectivos canais das aplicac;6es. A Tabela 6.14 apresenta 0

c6digo correspondente ao DEMUX associado ao c6digo fonte da Tabela

6.13.

PROC DEMUX(COl, C02, ... , COn, ent.demux, parada)
BOOL pare:
protocolo.AOl COOl
protocolo.A02 C002

protocolo.AOn COOn
INT processo:
SEQ
pare:= 1RUE
WHILE pare
ALT

ent.demlL"X? processo
SEQ

CASE processo



I
SEQ

ent.demux? COOl
COI !COOl

2
SEQ

ent.demux? C002
CO2! CO02

Tabela 6.14 - Continuavao

n
SEQ

ent.demux? COOn
COn! COOn

parada ? pare
SKIP

Muitas aplicavoes tem sido desenvolvidas utilizando-se maquinas

virtuais, visando a flexibilidade do software. Entretanto, esses ambientes

nao apresentam ferramentas que auxiliem 0 projeto e manutenvao de seus

programas. Esta sev80 apresenta uma analise de como a ferramenta FAPP

pode ser instanciada para dar apoio a programav80 paralela nesses

ambientes, tomando-se como exemplo 0 PVM.

6.8.1 Arquitetura do hardware

o desenvolvimento de aplicagoes em ambiente PVM exige que 0

programador defina os elementos de processamento que compoem a sua

arquitetura, 0 conjunto de processos que S80 executados e 0 paradigma de

programag80 (single program multiple data ou multiple program multiple

data). A definig80 da arquitetura do hardware, no PVM, pode ser

especificada atraves de um arquivo de configurag80, constando de um

identificador 16gico para 0 processador.

Essa caracteristica pode ser facilmente definida no ambiente FAPP

atraves da especializag80 da classe FAPPElemProcessador. Cada um dos

tipos de maquinas utilizadas para compor a maquina virtual deve ser

modelado por uma classe, conforme ilustra a Figura 6.15. Cada urn dos



objetos elemento-processador instanciados dessas classes tem como

atributo 0 seu identificador 16gico. Assim, gerar a estrutura do hardware,

para uma aplica~o PVM, consiste em fornecer aos usuarios 0 elenco de

elementos processadores que podem ser selecionados, deixando que a

ferramenta gerencie a configura<;:80 do sistema.

A arquitetura paralela El, portanto, uma especializa~o da c1asse

APMemoriaDistibuida, ilustrada na figura 4.6, cuja caracterrstica especial e
o gerenciamento da configurac;ao.

Os processos conforme as defini<;:oes de CSP/OCCAM podem ser

comandos. Isso difere do conceito de processo apJicado na teoria de

sistemas operacionais (Tanembaum (1992)), que corresponde a um

programa em execu~o juntamente com suas variaveis de estado. Assim,

nessa se~o utiliza-se 0 conceito de processo segundo a teoria de sistemas

operacionais.

Essa diferenciacao e necessaria para a elabora~o do modele para

os processos. Um processo e a especializaC80 de um dfgrafo-rotulado-

completo, pois todos os subprogramas que compoem 0 processos tem seu

c6digo alcan9avel, definem-se os canais 16gicos de comunica980 entre eles

e cada processo e identificado univocamente.

Os subprogramas, para a Iiguagem C, n80 podem ter seus c6digos

locais a algum subprograma, por defini~o da linguagem. Assim, modela-se

o conjunto de subprogramas como uma especializa980 da classe

GRFSuperNoRotuladoPeso, que e definida como um conjunto de n6s que



possui rotulo e peso. Os comandos basicos da linguagem sac nos rotulados

e com peso. Essa abordagem permite que a ferramenta:

• possa ser instanciada para auxiliar a programaC;80 ate 0 nfvel de

geraC;80 do texto completo da aplicaC;80;

• armazene informac;oes que auxiliam a distribuiC;80 dos processos,

visando 0 balanceamento de cargas;

• oferec;a ao usuario nfveis distintos de abstrac;ao durante a fase de

projeto do sistema.

o ambiente PVM permite que os programas sejam desenvolvidos

utilizando-se os paradigmas SPMD ou MPMD. Assim e necessario que a

ferramenta oferec;a suporte a esses mecanismos.

o modelo implementado na ferramenta FAPP e MPMD, utilizando a

tecnica de programac;ao proposta por Foster (1994). Para 0 auxflio na

geraC;80 do c6digo na linguagem C, e necessario que os comandos de

definiC;80 de subprogramas sejam modelados, analogamente aos comandos

OCCAM. Nesse caso, 0 auxilio da ferramenta, para a gerac;ao do c6digo no

atual estado de desenvolvimento n80 e vultoso, pois 0 esqueleto da

aplicaC;80 resume-se a um conjunto de prot6tipos, gerados em func;ao das

aglomerac;oes definidas por Foster (1994). Entretanto, considerando-se os

aspectos mais genericos do desenvolvimento de software, a ferramenta

pode ser muito util para a manutenc;ao do sistema.

Assim, considerando-se a discuSS80 acima, 0 paradigma SPMD e
uma especializaC;80 da proposta MPMD, pois ha restric;oes nas partic;oes da

aplicaC;80, sendo gerado um arquivo unico, contendo todos os

subprogramas e 0 programa principal.

6.10 Considera.;oes Finais

A utilizaC;80 de referencias para os elementos basicos, permite que a

alteraC;80, ou manutenC;80 dos programas e processos seja efetuada de



maneira consistente e, em alguns casos, quase transparente para 0

programador.

As especializagoes a partir da classe GRFSuperNo, para

subprogramas, permite que a ferramenta seja estendida ao nivel de

comandos. Isso faz com que a programayao sejam elaborada utilizando-se

digrafos. Entretanto, essa possibilidade nao esta implementada.

o exemplo apresentado na listagem acima ilustra uma maneira de se

desenvolver programas paralelos utilizando-se a topologia em uma malha

de Transputers. Contudo, no exemplo apresentado nao ocorre concorrEmcia

em relagao os canais fisicos. Quando ha concorrencia por canais fisicos, ha

a necessidade do estabelecimento do sincronismo na execuyao do

programa. 0 item 6.7 apresenta maiores detalhes com relagao a esse

problema e apresenta soluyao utilizando processos para

multiplexagao/demultiplexayao de canais fisicos.

A interface para aplicagoes, utilizando 0 contexte apresentado neste

capitulo, sao apresentas em seqOencias nas amostras da tela de execugao

da ferramenta.
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Neste capftulo sac tecidas algumas considerac;oes relativas ao

desenvolvimento deste trabalho, ressaltadas as contribuic;oesrelevantes da

pesquisa desenvolvida, comentados os pontos basicos que estabelecem a

continuidade da pesquisa e, finalizado 0 capitulo, e elaborada uma analise

global dos resultados obtidos.

No contexte do desenvolvimento de programas para arquiteturas

paralelas, ha urn conjunto de modelos arquiteturais que definem regras para

o desenvolvimento de software. Diversos ambientes tern side propostos com

a finalidade de auxiliar 0 programador no desenvolvimento das aplicac;oes,

nao havendo consenso em relac;ao a urn modelo arquitetural deva ser

utilizado.

Esta tese contribui para a soluc;ao do problema discutido acima,

apresentando uma abordagem para modelagem de programas e

arquiteturas paralelas, que pode ser utilizada para a implementac;aode uma

ferramenta de apoio ao desenvolvimento de programas paralelos.

A abordagem, baseada em orientac;ao a objetos, foi proposta e

validada no trabalho, como discutido nos itens que seguem.

7.1.1 Descri~aodo Problema

o capitulo 1 discutiu a evoJuc;ao do hardware e do software,

mostrando a necessidade do desenvolvimento de novas ferramentas para a

elaborac;aode programas, particularmente, no caso de programas paralelos.

Foi estabelecido que modelos arquiteturais para software, tem side

propostos em func;ao da plataforma de hardware no qual devem ser



executados. 0 custo de desenvolvimento e manutengao das aplicac;6es faz

com que os programadores utilizem mecanismos mais flexlveis de

programac;ao (como, por exemplo, os ambientes de passagem de

mensagem), arcando com a perda de desempenho de suas aplicac;6es.

Considerando-se as diversas ferramentas de programac;aodiscutidas

na literatura, pode ser estabelecido um modele geral para a ser a base da

investigac;aodesta tese.

7.1.2 Orienta~aoa Objetos

A revisao dos metodos orientados a objetos e dos conceitos

associados a essa teoria (capitulo 2), mostram que essa tecnologia de

desenvolvimento de software tem evoluldo bastante, com reflexos nos

conceitos e notac;6esadotadas.

Dos metodos analisados, decidiu-se adotar a notac;ao do metodo

FUSION, por permitir a representac;ao das caracterfsticas e conceitos

capturados na etapa anterior (caracterlsticas principais das ferramentas) e,

por apresentar notac;6esja familiares, diminuiu 0 tempo de aprendizado.

o paradigma de orientac;ao a objetos foi escolhido como base para a

abordagem, em func;aoda facilidade com que e posslvel projetar um sistema

com a finalidade de estenderem-se as aplicac;6es, ou reutilizarem-se os

c6digos.

7.1.3 Modelo Matematico

Os computadores e as linguagens de programac;ao podem ser

modelados por automatos finitos ou, mais genericamente, por grafos. Assim,

no capitulo 3, a notac;ao matematica, os conceitos e as respectivas classes

de objetos para a teoria dos grafos foram definidos.

Como resultado, aliando-se a orientac;ao a objetos, obteve-se um

conjunto de classes-base que e utilizados para modelar tanto os

componentes do hardware quanta do software, al8m de ser util para outras

aplicac;6es.



7.1.4 Modelos Arquiteturais

o capitulo 4 trata em detalhes os modelos arquiteturais, com a

finalidade de eleger uma taxonomia como base para os respectivos modelos

orientados a objetos.

A taxonomia de Duncan e a mais indicada, segundo os criterios

definidos no capitulo. 0 modele orientado a objetos da taxonomia de

Duncan, e criado como uma especializac;ao de um dlgrafo conexo,

utilizando-se para isso a notac;aodo metoda FUSION.

Os componentes do software tambem sac modelados com a mesma

teoria. Entretanto, e necessario que seja definido 0 nlvel de abstrac;ao em

que a ferramenta de apoio atua. Pode-se, com a estrutura proposta, modelar

as Iinguagens ate 0 nlvel dos comandos, de modo analogo as respectivas

cartas sintaticas das linguagens. Porem, adotou-se 0 nfvel de subprograma

como plataforma basica para 0 projeto de programas paralelos.

No capitulo 5 sac apresentadas as caracterlsticas desejaveis em uma

interface, um modelo de interfaces baseado em menus e a proposta de uma

hierarquia de classes para criar objetos de desenho em uma interface

grafica para uso com a ferramenta, desenvolvida com base nos modelos

propostos nesta tese.

A interface, baseada em menus, e implementada para oferecer ao

usuario vis6es de um ambiente, no qual cada janela representa uma visao

diferente. Essa interface e suficiente para mostrar que 0 modele para a

ferramenta e viavel.

o capitulo 6 apresenta uma especializac;ao da ferramenta para uma

arquitetura especffica, com a finalidade de validar a utilizac;ao do modele

proposto e apresentar os passos que devem ser seguidos para estender a

utilizac;aoda ferramenta FAPP para outros modelos arquiteturais.
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7.2 Contribui~oes Relevantes

Dentre as diversas contribuic;oes obtidas com a modelagem,

implementaC;8oe validaC;8odeste trabalho, destacam-se:

• um ambiente de desenvolvimento de programas paralelos com

flexibilidade para ser estendido para diversas arquiteturas;

• uma ferramenta que utiliza a descric;aodo hardware para auxiliar a

gerac;aodo esqueleto da aplicac;8o.

• gerac;aode um conjunto de classes-base para a teoria dos grafos,

que pode ser aplicado a outros problemas que tem como modelo-

base a teoria dos grafos;

• projeto dos elementos baseados em grafos/dfgrafos ponderados, 0

que oferece uma plataforma para definir estrategias para alocaC;8o

estatica de subprogramas e simulaC;8ode c6digo.

• sistematizaC;8o do desenvolvimento de programas paralelos

aplicando a tecnica proposta por Foster (Foster (1994)).

• uso da tecnologia de orientaC;8o a objetos como base para 0

modele da teoria dos grafos, arquiteturas paralelas e linguagens

de programac;8o.

o trabalho apresentado nesta tese e apenas 0 embri80 para uma

linha de pesquisa nessa area. Diversos trabalhos podem ser estabelecidos

a partir deste, destacando-se:

• a analise das linguagens de programaC;8oparalelas para definir-se

uma taxonomia, permitindo que outras linguagens possam ser

agregadas a ferramenta com maior facilidade.

• 0 estabelecimento do escopo das arquiteturas para 0 qual a

ferramenta sera efetivamente utilizada, para que possa ser

especificada uma interface grafica, mais robusta e amigavel.



• insergao de algoritmos que auxiliem os programadores na tarefa

de particionar e aglomerar os processos em func;aoda distribuic;ao

dos dados, implementando novos paradigmas de programac;ao.

• inserc;aode algoritmos que auxiliem 0 balanceamento de carga.

• extensao do ambiente para simulac;aode programas paralelos.

• 0 desenvolvimento de um estudo da eficacia da ferramenta no

auxilio da programagao paralela. Essa necessidade decorre do

fato dos usuarios terem que assimilar os conceitos e tecnicas

implementados, antes de iniciarem 0 desenvolvimento das

aplicac;6es.

o trabalho desta tese contribui significativamente para a soluc;ao do

problema de apoio ao desenvolvimento de programas paralelos, pois alem

de estabelecer um meta-modelo para 0 hardware e software, oferece a

implementac;ao de uma tecnica de programac;aoque auxilia 0 programador

durante as fases de desenvolvimento do software.

A sistematizac;aopara 0 desenvolvimento da aplicac;aopermite que a

manutenc;aodo programa seja efetuada com menor grau de dificuldade, pois

nem sempre 0 programador deve interagir diretamente com 0 texto do

c6digo gerado, por exemplo quando ocorre alterac;ao da configurac;ao do

hardware.
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Os programas apresentados neste apendice foram gerados utilizando·se 0 ambiente de

desenvolvimento integrado fomecido pela Borland "Integrated DeYelopment Environment - IDE", na

versao 4.52.

As classes definidas neste trabalho foram implementadas inicialmente utilizando-se uma

interface textuaL devido it complexidade de implementa~ao de interfaces para 0 ambiente Windows 3.1 e

Windows95. As classes prefixo FAPP <!:erramenta de Auxilio a ~grarna~ao ,Earalela) foram

implementadas e testadas, sendo apresentadas na seguinte sequencia:

• arquivos de cabe\:alhos, contendo a defi~ao das classes, necessarios para a gera9ilo do

codigo:

• implementa~o dos metodos da classe:

• programa-exernplo para a utiliza~o da classe;

• arquivo-exemplo apresentando as informa90es armazenadas por objetos instanciados a partir

dessas classes.

As informa~Oes correspondentes as variaveis de estado dos objetos aparecem no formate

<dado>, para facilitar a compreensilo do mesmo, A fun~o GetToken. extrai os dados que silo

armazenados nas variaveis de estado dos objetos. Essa primitiya foi eliminada do c6digo em versOes

posteriores, que passaram a utilizar urn sistema de gerenciamento de banco de dados.

A macro TxxxyyyASzzz<classe>, disponivel para os compiladores C++ utilizados, faz com que

a classe passada como argumento seja manipulada segundo urn tipo abstrato de dado, apresentando uma

solu~ao rapida e pratica para a implementa9ao de estrutura de dados analogas it estrutura apresentada na

figura 3.16.

Classe-base que representa as possiveis configura~5es de memoria utilizadas para implementar

urn Elemento de Processamento.
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2.1 Cabe~alho para a classe base FAPPMemoria

#ifndef FAPPMemoria H I I prevent header from

#define FAPPMemoria H I II being included twice

#include <classlib/arrays.h>

#include <cstring.h>

#include <iostream.h>

#include <fstream.h>

class FAPPMemoria {

public:

FAPPMemoriaO;

FAPPMemoria(const string& s):

FAPPMemoria( const FAPPMemoria& me);

~F APPMemoriaO;

FAPPMemoria& operator=( const FAPPMemoria& me):

int operator==(const FAPPMemoria& me) const;

int operator!=(const FAPPMemoria& me) const:

int operator«const FAPPMemoria& me) const;

friend ostream& operator <« ostream&. const FAPPMemoria&);

int GetObjeto(ifstream&);

void Memlnic(string, int, char, int, int):

string IdGetO const:

void IdSet(string);

void TamanhoSet(int);

int TamanhoGetO:

void UnidadeSet(char):

char UnidadeGetO;

void TempoAcessoSet(int);

int TempoAcessoGetO;

void PalavraSet(int);

int PalavraGetO:

private:

string objetold: II Identificador do objeto

int tamanho: II Tamanho da memoria

char unidade: II Unidade da memoria: K/M/G/T !J:.tes

int tempoAcesso: II Em nano-segundos
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int palavra; II Largura da palavra 8/16/32/64 bits

II string orgranizacao: II 4x4 I 8Xl I ...

typedef TIArray AsVector<F APPMemoria> TIArrayMemoria:

typedef TIArray AsVectorIterator<F APPMemoria> TIArray IterMemoria;

const int FAPP _MAX_MEM=20;

typedef TArray AsVector<F APPMemoria> ContainerType;

typedef TArray AsVectorIterator<F APPMemoria> IteratorType;

#endif

I I ---------------------------------------------------------------------------

II Copyright (C) 1994 Borland International

II FAPPMemoria.cpp

I I --------------------------------------------------------------------------

FAPPMemoria::F APPMemoriaO{ }

FAPPMemoria::F APPMemoria(const FAPPMemoria& mc){

objetoId = mc.objetoId;

tamanho = mc.tamanho:

unidade = mc.unidade;

tempoAcesso = mc.tempoAcesso:

palavra = mc. palavra:

FAPPMemoria: :~FAPPMemoriaO{ }

FAPPMemoria& FAPPMemoria: :operator=( const FAPPMcmoria& mc) {

objetoId= mc.objetoId:

tamanho = mc.tamanho;

unidade = mc.unidadc:

tcmpoAcesso = mc.tempoAcesso;

palavra = mc.palavra;

return *this:



int val=I: II retoma I caso sejam iguais
if ((tempoAcesso != mc.tempoAcesso) I (tamanho != mc.tamanho) I

(palavra!=mc.palavra) I (unidade != mc.unidade)

) val = 0;

int FAPPMemoria: :operator! =(const FAPPMemoria& mc) const {

int val=l; II retorna 1 caso sejam iguais

if ((tempoAcesso == mc.tempoAcesso) & (tamanho != mc.tamanho) &

(palavra == mc.palavra) & (unidade == mc.unidade)

) val = 0:

int FAPPMemoria: :operator« const FAPPMemoria& mc) const {

return (tamanho == mc.tamanho):

}

ostream& operator«( ostream& os, const FAPPMemoria& mc) {

os « "Identificador <" « mc.objetold « "> " « endl;

os «" Tamanho <" « mc.tamanho « "> " « endl:

os«" Unidade <"« mC.unidade« "> Bytes" «endl;

os « " Tempo de acesso <"« mc.tempoAcesso « "> ns" « endl;

os «" Palavra <"« mc.palavra « "> bits" « endl « endl:

return os;

int FAPPMemoria::GetObjeto(ifstream& file){

string id tam. uni. ta, pal;

if (GctToken(file, id)) return 1;

if (GctToken(file. tam» return 1;

if (GetToken(file. uni)) return 1;

if (GetToken(file, ta» return 1;

if (GetToken(file, pal» return L

II Existem dados: Nao ha verifica9ao de consistencia

II Caso 0 arquivo de dados contenha dados em ordem crrada

II ocorrera erro ao iniciar 0 objeto.

objetold = id:



APENDICEA

tamanho = atoi(tam.c_str()):

unidade = (uni.c_str())[O];

tempoAcesso = atoi(ta.c _str()):

palavra = atoi(pal.c_str());

return 0;

tamanho = tam:

unidade = uni:

tempoAcesso = ta:

palavra = paL

string FAPPMemoria:: IdGetO const { return objetold;}

void FAPPMemoria: :IdSet(string obj){ objetold = obj; }

void FAPPMemoria: :TamanhoSet(int t){ tamanho = t;}

int FAPPMemoria: :TamanhoGetO{ return tamanho ;}

void FAPPMemoria::UnidadeSet(char c){ unidade = c; }

char FAPPMemoria:: UnidadeGetO{ return unidade; }

void FAPPMemoria: :TempoAcessoSet(int t){ tempoAcesso = t:}

int FAPPMemoria::TempoAcessoGetO{ return tempoAcesso: )

void FAPPMemoria::PalavraSet(int pH palavra = p; }

int FAPPMemoria: :Pala\TaGetO{ return palavra: 1

#include <classlib/arrays.h>

#include <iostream.h>

#include <strstrea.h>

#include <fstream.h>

#include "..\include\memoria.h"

class FAPPGPersisMem{

public:

FAPPGPersisMem( const char far*):

~F APPGPersisMemO:

SEA\'l(,:O DE 8\lH.IOTECA •
INFonMACA.O
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void inserir(F APPMemoria);

void remover(F APPMemoria&);

FAPPMemoria& obter(F APPMemoria):

void gravarO;

protected:

TIArrayMemoria arrayMem(F APP _MAX _MEM);

fstream file:

int mode:

#include "gerpmem.h"

FAPPGPersisMem::F APPGPersisMem( const char far* arquivo H

mode = ios::in I ios::app;

file.open( arquivo. mode ):

void FAPPGPersisMem: :inserir(F APPMemoria& pH

arrayMem.Add(p);

void FAPPGPersisMem: :remover(F APPMemoria& pH

arrayMem.Destroy(p ):

FAPPMemoria& FAPPGPersisMem: :obter(F APPMemoria mH

TIArray IterMemoria i(arrayMem. GetItemslnContanerO):

int achou = 0;

while (!achou && i!=OH

if (m == *i.Current())

void FAPPGPersisMem: :gravarO{

TIArrayIterMemoria i(arrayMem. GetItemslnContanerO):
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while (i != O){

file« *i.CurrentO;

i++·

I I ---------------------------------------------------------------------------

II Copyright (C) 1995 - Nivaldi Calonego Junior

II Geral. cpp

II Utiliza process.h e a defini<;ao da classe em process.cpp.

I I -------------------------------------------------------------------------

extern const int FAPP _MAX _MEM;

int CriarArrayMem(TIArrayMemoria& arrayMem, int& numItems){

int i=O;

int stop=O:

ifstream MEMORIA ]ILE;

MEMORIA]ILE.open("memoria. txt");

if (!MEMORIA _FILEH

cerr« "Nao pode abrir 0 arquivo " «endl;

return 1:

FAPPMemoria p;

while ( !stop H

stop = p.GetObjeto(MEMORIA_FILE);

if (!stop){

i++:

arrayMem. Add(new FAPPMemoria(p)):

numItems = i;

MEMORIA ]ILE.closeO;

return 0:

void ContainerSave(TIArrayMemoria cont. ofstream& fileH

TIArrayIterMemoria i(cont);

while (i != O){
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}

int mainO{

int numltems:

TlArrayMemoria arrayMem(FAPP _MAX_MEM);

if (CriarArrayMem(arrayMem, numltems))

return 0: II Nao ha dados no arq.

ofstream file("Saida");

ContainerSave( arrayMem, file);

file.closeO:

return 0:

2.4 Arquivo-exemplo Gerado

Identificador <MJ I/m!8-70>

TAMANHO <1> <M> TEMPO DE ACESSO <70> LARGURA PAL. <8>

Identificador <M121m!16-70>

TAMANHO <2> <M> TEMPO DE ACESSO <70> LARGURA PAL. <16>

Identificador <MJ41m!32-70>

TAMANHO <4> <M> TEMPO DE ACESSO <70> LARGURAPAL. <32>

Identificador <MJ8/m!32-70>

TAMANHO <8> <M> TEMPO DE ACESSO <70> LARGURA PAL. <32>

Identificador <MJ 161m!32-70>

TAMANHO <16> <M> TEMPO DE ACESSO <70>

Unidade central de processamento composta apenas por circuitos capazes de efetuar opera90es

16gicas e/ou aritmeticas.

#ifndef FAPPProcessador H

#define FAPPProcessador H I

#incl ude <classlibl arrays. h>

II prevent header from

II being included twice



#include <cstring.h>

#include <iostream.h>

#include <fstream.h>

#include "gettoken.h"

class FAPPProcessador{

public:

FAPPProcessadorO;

FAPPProcessador(const string& s);

FAPPProcessador(int cl, const string& s);

FAPPProcessador( const FAPPProcessador& mc);

~F APPProcessadorO;

FAPPProcessador& operator=( const FAPPProcessador& mc);

int operator==(const FAPPProccssador& mc) const;

int operator!=( const FAPPProcessador& mc) const;

int operator« const FAPPProcessador& mc) const;

friend ostream& operator «(ostream&. const FAPPProcessador&);

string IdGetOconst;

int ClockGetO const; II Retoma 0 clock do processador

string FabricanteGetO const:!1 Retorna 0 fabricante do processador

string FamiliaGetO const; II Retoma a familia do procesador

virtual int BenchMarkGet(void); II Retoma 0 benchmark do proccssador

int GetObjeto(ifstream &); II Le urn objeto processador do stream

void IdSet(string);

void FabricanteSet(string);

void FamiliaSet(string);

void ClockSet(int);

virtual void BenchMarkSet(int);

protected:

string objetoId; II Identificador para 0 objeto

string fabricante; II Intel· INMOS . ZILOG

string familia; II 80xxx • T800 - 68xx.x

int clock; I I Clock do processador em MHz

int benchMark; I I Benchmark do processador
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typedef TArray AsVector<F APPProcessador> ContainerType:
typedef TArray AsVectorIterator<F APPProcessador> IteratorType;

#endif

I I ---------------------------------------------------------------------------

II Copyright (C) 1994 Borland International

II FAPPProcessador.cpp

I I ---------------------------------------------------------------------------

#include "process.h"

FAPPProcessador::FAPPProcessadorO{ benchMark = OJ
FAPPProcessador::F APPProcessador( const FAPPProcessador& mc){

objetoId = mc.objetold;

fabricante = mc.fabricante:

familia = mc.familia:

clock = mc.clock:

benchMark = mc.benchMark:

FAPPProcessador: :-F APPProcessadorO { }

FAPPProcessador& FAPPProcessador:: operator= (const FAPPProcessador& mc) {

objetoId= mc.objetoId;

fabricante = mc.fabricante;

familia = mc.familia:

clock = mc.clock:

benchMark = mc.benchMark:

return *this:

int FAPPProcessador::operator==(const FAPPProcessador& mc) const{

int val=l:

if «clock != mc.clock) I (familia != mc.familia) i

(fabricante! =mc.fabricante)

) val = 0:



int val=l;

if «clock == mc.clock) & (familia == mc.familia) &

(fabricante==mc.fabricante)

) val = 0:

I I A compara<;30 entre processadores e controvertida

II Drystrones x Weatstones x ... Assim pode-se definir a

II capacidade de processamento dos mesmos e 0 operadoe de compara<;30

int FAPPProcessador: :operator« const FAPPProcessador& mc) const {

return (benchMark == mc.benchMark);

ostream& operator< « ostream& os, const FAPPProcessador& mc) {

os « "Identificador <" « mc.objetold « n>" « endL

os «" Familia <"« mc.familia « ,,>n « endl:

os «" Fabricante <" « mc.fabricante « ">" « endl:

os «" Clock <" « mC.clock « ">" « endl:

os«" BenchMark <"« mc.benchMark« ">"« endl:

return os:

int FAPPProcessador: :GetObjeto( ifstream& file) {

string id fam. fab, cl. ben:

if (GetToken(file, id)) return I;

if (GetToken(file. fam» return 1:

if (GetToken(file, fab») return 1:

if (GetToken(file. cl)) return 1;

if (GetToken(file, ben)) return 1;

objetold = id:

familia = fam:

fabricante = fab:

clock = atoi(cl.c_str());

benchMark = atoi(ben.c_str()):

return 0:
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return objetoId;

}

int FAPPProcessador: :ClockGetOconst{

return clock:

}

string FAPPProcessador: :FabricanteGetO const {

return fabricante;

}

string FAPPProcessador: :FamiliaGetO const {

return

familia;

int FAPPProcessador: :BenchMarkGetO{

return benchMark:

void FAPPProcessador::IdSet(string in){

objetold = in;

}

void FAPPProcessador: :FabricanteSet(string in){

fabricante = in:

}

void FAPPProcessador: :FamiliaSet( string in) {

, familia = in;

void FAPPProcessador: :ClockSet(int in){

clock = in;

void FAPPProcessador::BenchMarkSet(int in){

benchMark = in:

3.3 Programa-exemplo para a Classe FAPPProcessador

I I -- •• -.---------.------- •• -----.--------------.- •••••• -- •• --------------.--.

II Copyright (C) 1995 - Nivaldi Calonego Junior

II Geral. cpp



II Utiliza process.h e a defni<;ao da classe em process.cpp.

I I --------------------------------------------------------------------------

#include <classlib/arrays.h>

#include <iostream.h>

#include <strstrea.h>

#include <fstream.h>

#include "..\include\process.h"

const int FAPP _MAX _PROC=20; IlNumero maximo de processadores perrnitido

ifstream PROC _FILE;

int Criar ArrayProc(TIArrayProcessador& arrayProc, int& numItems){

int stop=O;

ifstream PROC ]ILE;

PROC ]ILE.open("process.txt"):

if (!PROC]ILE){

cerr« "Nao pode abrir 0 arquivo II «endL

return 1:

numItems=O;

FAPPProcessador p;

while ( !stop ){

stop = p. GetObjeto(PROC ]ILE);

if (!stop){

numItems++;

void ContainerSave(TIArrayProcessador& cont, ofstream& file){

TIArrayIterProcessador i(cont);

cout« "Numero de processadores lidos: ":

cout « cont.GetItemslnContainerO «endl:

while (i != O){

file« *i.CurrentO« endl:

::0, 'c (~ \1 I Or;.) 0 t 'oJ 1 fl l.. !0 "f E CA'
INFOPMACAo
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int mainO{

int numItems;

TIArrayProcessador IArrayProc(F APP _MAX _PROC);

if (CriarArrayProc(IArrayProc, numItems)) return 0; II Nao ha dados no arq.

ofstream file("Saida");

ContainerSave(IArrayProc, file);

file.closeO;

return 0;

3.4 Arquivo-exemplo Gerado

Identificador <proc I>

FAMILIA<T800>

FABRICANTE <INMOS>

Clock<lO>

BENCHMARK <8>

Identificador <proc2>

FAMILIA<80486SX>

FABRICANTE<Intel>

Clock<25>

BENCHMARK <8>

Identificador <proc3>

FAMILIA<80486SX>

FABRICANTE <Intel>

Clock<25>

BENCHMARK <8>

Identificador <proc4>

FAMILIA<Pentium>



FABRICANTE<lntel>

Clock<lOO>

BENCHMARK <10>



Essa classe-base permite que sejam instanciados objetos que representam elementos basicos para

entrada e saida de dados.

#ifndef FAPPEntSai H

#define FAPPEntSai H I

#include <classlib/arrays.h>

#include <cstring.h>

#include <iostream.h>

#include <fstream.h>

class FAPPEntSai{

public:

I I prevent header from

II being included twice

FAPPEntSaiO:

FAPPEntSai(const string& s):

FAPPEntSai(int cl. const string& s):

FAPPEntSai(const FAPPEntSai& me):

~F APPEntSaiO:

FAPPEntSai& operator=(const FAPPEntSai& me):

int operator==( const FAPPEntSai& me) const

int operator!=(const FAPPEntSai& me) const

int operator« const FAPPEntSai& me) const:

friend ostream& operator «(ostream&. const FAPPEntSai&):

string IdGetO const:

void IdSet(string);

int TaxaGetO const;

void TaxaSet(int):

char UnidadeGetO const:

void UnidadeSet(char):

int GetObjeto(ifstream&):

private:

string objetold; II nome do dispositivo

int taxa: II Taxa de transferencia



L
const int FAPP _MAX_ES=20;

typedef TArray AsVector<F APPEntSai> ContainerType;

typedef TArray AsVectorIterator<F APPEntSai> IteratorType:

#endif

4.2 lmplementafiio dos Metodos para a Classe FAPPEntSai

I I ---------------------------------------------------------------------------

II Copyright (C) 1994 Borland International

II FAPPEntSai.cpp

I I --------------------------------------------------------------------------

#includc "entsai.h"

#includc "gettoken.h"

FAPPEntSai::F APPEntSaiO{ }

FAPPEntSai::F APPEntSai(const FAPPEntSai& mc){

objetoId = mc.objetoId;

unidade = mc.unidade;

taxa = mC.taxa:

FAPPEntSai: :~FAPPEntSaiO{ }

FAPPEntSai& FAPPEntSai::operator=(const FAPPEntSai& mc){

objetoId = mc.objetold;

unidade = mc.unidade;

taxa = mC.taxa:

return *this;

string FAPPEntSai: :IdGetOconst {

return objetoId:

int FAPPEntSai: :TaxaGetO const {

return taxa:

char FAPPEntSai::UnidadeGetO const{

return unidade:
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void FAPPEntSai::ldSet(string in){

objetold = in:

}

void FAPPEntSai: :TaxaSet( int in) {

taxa = in:

void FAPPEntSai::UnidadeSet(char in){

unidade = in:

int FAPPEntSai::operator==(const FAPPEntSai& mc) const{

int val= I; II retorna I caso sejam iguais

if «taxa!=mc.taxa) I (unidade != mc.unidade))

val = 0:

return val:

int FAPPEntSai: :operator! =(const FAPPEntSai& mc) const {

int val= I; II retorna 1 caso sejam iguais

if «taxa==mc.taxa) & (unidade == mc.unidade»

val = 0;

return val:

int FAPPEntSai::operator«const FAPPEntSai& mc) const{

return (taxa == mc.taxa):

ostream& operator< « ostream& os, const FAPPEntSai& mc){

os « "Dispositivo <" « mc.objetold « ">" « end!:

os «" Taxa <"« mC.taxa « "> ";

os « " <" « mc.unidade « "> bits por segundo" « end!:

return os;

int FAPPEntSai::Get~ieto(ifstream& file){

string id uni, tax:

if (GetToken(file, id» return 1:

if (GetToken(file, tax» return 1:
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if (GetToken(file. uni» return 1;

II Existem dados: Nao ha verifica~ao de consistencia

II Caso 0 arquivo de dados contenha dados em ordem errada

II ocorrera erro ao iniciar 0 objeto.

objetoId = id;

unidade = (uni.c_str())[OI;

taxa = atoi(tax.c_str());

return 0;

I I -------------------------------------------------------------------------

II Copyright (C) 1995 - Nivaldi Calonego Junior

II Gcral. cpp

II Utiliza process.h e a defini~ao da classe em process.cpp.

I I -------------------------------------------------------------------------

#include <dasslib/arrays.h>

#include <iostream.h>

#include <strstrea.h>

#include <fstream.h>

typedef TIArray As Vector<F APPEntSai> TIArrayEntSai:

typedef TIArray AsVectorlterator<F APPEntSai> TIArray IterEntSai:

int CriarArrayES(TIArrayEntSai& arrayES. int& numItems)(

int stop=O;

ifstream ENTSAI _FILE;

ENTSAI _FILE.open("entsai.tx1");

if (!ENTSAI]ILEH

cerr« "Nao pode abrir 0 arquivo II «endL

return 1;

FAPPEntSai p;

while ( !stop H

stop = p.GetObjeto(ENTSAI]ILE);

if (!stop){ arrayES. Add(new FAPPEntSai(p); numltems++:} }

IFSC·USP
SERVH;O DE B1BLlOTECA tl

INFORMACAO
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void ContainerSave(TIArrayEntSai& cont. ofstream& file){

TIArrayIterEntSai i(cont):

while (i != O){ file« *i.CurrentO« end!: i++; }

int mainO{

int numItems;

TIArrayEntSai arrayES(F APP _~ ENTSAI);

if (CriarArrayES(arrayES. numItems)) return 0: II Nao ha dados no arq.

ofstream file("Saida");

ContainerSave(arrayES. file);

cout « "acabou":

4.4 Arquivo-exemplo Gerado

Dispositivo <pi>

Taxa <10> <M> bits por segundo

Dispositivo <p3>

Taxa <1000> <M> bits por segundo

Dispositivo <p4>

Taxa <1000> <G> bits por segundo
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Classe que representa 0 conjunto de programas necessanos para que 0 hardware funcione a

contento, podendo ser algum tipo de firmeware.

#ifndefFAPPSoftwareOper_H II prevent header from

#define FAPPSoftwareOper _HI I I being included twice

#include <classlib/arrays.h>

#include <cstring.h>

#include <iostream.h>

#include <fstream.h>

#define MAX TAM VISAO SO 20- - -

struct FAPPSOBuffer{

char objetold[MAX_TAM_ VISAO_SO): /I ldentificador do objeto

char sistema[MAX_TAM_ VISAO_SO); II Nome do sistema operacional

char versao[MAX _TAM _VISAO _ SO);

char benehMark[MAX _TAM _VISAO _ SOl :/lindiee para a eompara~ao

class FAPPSoftwareOper{

public:

FAPPSoftwareOperO:

FAPPSoftwareOper( eonst FAPPSoftwareOper&):

FAPPSoftwareOper( struet FAPPSOBuffer);

-F APPSoftwareOperO:

FAPPSoftwareOper& operator=(eonst FAPPSoftwareOper& me):

int operator==(const FAPPSoftwareOper& mc) const

int operator« const FAPPSoftwareOper& me) const

friend ostream& operator «(ostream&. eonst FAPPSoftwareOper&):

string SistemaGetO const: II Obtem 0 nome do sistema

void SistemaSet(string): II Modifiea 0 nome do sistema
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string VersaoGetO const; II Obtem versao
void VersaoSet(string); II modifica versao

int BenchMarkGetO const: II Obtem desempenho

void BenchMarkSet(int); II Modifica desempenho

int GetObjeto(ifstream&);

string IdGetO const;

void IdSet(string);

protected:

string objetold; II Identificador do objeto

string sistema; II Nome do sistema operacional

string versao;

int benchMark; II Indice de comparal13.0 entre dais sistemas

typedef TIArray AsVector<F APPSoftwareOper> TIArraySoftwareOper:

typedef TlArray AsVectorIterator<F APPSoftwareOper> TlArraylterSoftwareOper;

typedef TArray AsVector<F APPSoftwareOper> ContainerType:

typedef TArray AsVectorlterator<F APPSoftwareOper> IteratorType:

#endif

II Copyright (C) 1994 Borland International

II FAPPSoftwareOper.cpp

I I -------------------------------------------------------------------------

FAPPSoftwareOper::F APPSoftwareOperO { }

FAPPSoftwareOper::F APPSoftwareOper( const FAPPSoftwareOper& me) [

objetold = mc.objetold;

FAPPSoftwareOper::F APPSoftwareOper( struet FAPPSOBuffer obj) {

o~ietold = obj.objetoId;



sistema = obj.sistema;

versao = o~.versao;

benchMark = atoi (obj.benchMark);

FAPPSoftwareOper: :-F APPSoftwareOperO { }

FAPPSoftwareOper& FAPPSoftwareOper: :operator= (const FAPPSoftwareOper& mc){

objetoId = mc.objetoId;

sistema = mc.sistema;

versao = mC.versao;

benchMark = mc.benchMark;

return *this;

string FAPPSoftwareOper::SistemaGetOconst { return sistema:}

void FAPPSoftwareOper:: SistemaSet( string s) { sistema = s: J

string FAPPSoftwareOper:: VersaoGetOconst {return versao: }

void FAPPSoftwareOper:: VersaoSet(string v) { versao = YJ
string FAPPSoftwareOper: :IdGetOconst {return objetold;}

void FAPPSoftwareOper: :IdSet(string id){ objetold = id;}

int FAPPSoftwareOper: :BenchMarkGetO const { return benchMark:}

void FAPPSoftwareOper::BenchMarkSet(int b) {benchMark = b:}

int FAPPSoftwareOper: :operator==( const FAPPSoftwareOper& mc) const {

int val=1: II retorna 1 => mesmo nome e versao

if ( (sistema != mc.sistema) I (versao != mc.versao» val = 0:

return (val):

int FAPPSoftwareOper::operator«const FAPPSoftwareOper& me) const{

return (benchMark == mc.benchMark);

}

ostream& operator«(ostream& os, const FAPPSoftwareOper& mc){

os« "Sistema Operacional <" «mc.objetold« ">" «endl:

os « " nome do sistema <" « me.sistema « ">" « endl:

os « " versao <"« mC.versao « ">" « endl:

os « " benchmark <" « mc.benchMark « ">" « endl:

return os;
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int FAPPSoftwareOper: :GetObjeto( ifstream& file){

string tkO, tkl, tk2, tk3;

if (GetToken(file, tkO» return 1:

if (GetToken(file, tkl» return 1;

if (GetToken(file, tk2» return 1;

if (GetToken(file. tk3» return 1;

objetoId = tkO;

sistema = tk1:

versao = tk2;

benchMark = atoi(tk3.c_str());

return 0;

5.3 Programa-exemplo para a Classe FAPPSoftwareOper

I I ------------------------------------------------------------------------

II Copyright (C) 1995 - NivaIdi Calonego Junior

II tstso.cpp

II Urn teste para a classe FAPPSoftwareOper

II Utiliza process.h e a defni~o da classe em process.cpp.

II Arquivo; V_So.H

I I -------------------------------------------------------------------------

#ifndefFAPPSOVisao H II prevent header from

#define FAPPSOVisao H I II being included twice

#include <fstream.h>

#include "softoper.h"

#include <owl\listbox.h>

#define MAX ITEMS 30

class FAPPSOVisao{

public:

FAPPSOVisaoO;

~F APPSOVisaoO;

int Existe( const FAPPSoftwareOper&);

int IniciaContainer(string): II Cria urn container a partir de urn arquivo

void SalvaContainer(string); II Grava container no arquivo

void Insere(F APPSoftwareOper): II Insere urn elemento no container



void Apaga(const char*); II Apaga urn elemento do container

unsigned ObtemNumitensO: II Niunero de elementos do container

void GetListId(string**. int&): II Monta uma lista contendo 0

II identificadores dos objetos existentes no container

int GetObjeto(F APPSoftwareOper&); II Obtem copia do objeto da lista

II deve ser passado 0 atributo de identificacao do objeto: objetoId

int GetObjeto(int FAPPSoftwareOper&); II Obtem uma copia do elemento

protected:

TArray AsVector<F APPSoftwareOper>* container:

int Maxltems:

private:

string* Messages!]:

FAPPSOVisao::F APPSOVisaoO{

Maxitems = MAX_ITEMS:

container = new TArrayAsVector<FAPPSoftwareOper>(MAX_ITEMS. O. 3);

int FAPPSOVisao: :IniciaContainer(string fileName){

int stop=O:

ifstream SOFTOPER _FILE;

SOFTOPER _FILE.open(fileName.c _strO):

if (!SOFTOPER ]ILE){

cerr« "Nao pode abrir 0 arquivo "« endl;

return 1:

while ( !stop ){

FAPPSoftwareOper p:

SERVICO DE BIBLIOTECA ,
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stop = p.GetObjeto(SOFTOPER]ILE);
if (!stop)

container->Add(p):

}

int FAPPSOVisao:: GetObjeto(F APPSoftwareOper& so){

IteratorType i(*container);

while (i){

if ( i.CurrentO.IdGetO == so.IdGetO ){

so = i.CurrentO: II Retorna uma copia do objeto

return 0:

} II Armazena os objetos

void FAPPSOVisao::GetListId(string* lista[MAX_lTEMS], int& n){

IteratorType i(*container):

n=O:

while (i){

lista[n] = new string(i.CurrelltO.IdGet());

n++:

i++:

void FAPPSOVisao:: SalvaContainer(strillg fileName){

ofstream file;

file.open(fileName.c_str()): II Cria stream a associa a file

IteratorType i(*container): II Instancia urn iterador para 0 container

while (i){

file« i.CurrentO« endl: II Armazena os objetos

i++:



}

int FAPPSOVisao: :GetObjeto(int indice, FAPPSoftwareOper& obj){

IteratorType i(*container); II Instancia urn iterador para 0 container

while (i && (indice > O»{

i++:

indice--;

}

if (i){

obj = i.CurrentO; II Armazena os objetos

return 0:

int FAPPSOVisao::Existe(const FAPPSoftwareOper& so){

return ( container -> HasMember(so) );

void FAPPSOVisao: :Insere(F APPSoftwareOper so){

if (container->GetItemslnContainerO < MaxItems)

container-> Add( so);

::MessageBox(O. "Capacidade de armazenamento foi esgotada".

CLASSE: FAPPSOVisao - ERRO".

MB_OK IMB_ICONEXCLAMl\TION):

void FAPPSOVisao: :Apaga( const char* id){

IteratorType i(*container);

int indice = 0:

while (i){

if ( strcmp (i.CurrentO.IdGetO.c_strO, id) == 0 ){

container->Destroy( indice):

break;

} II Annazena os objetos
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i++:
indice++;

}

unsigned FAPPSOVisao: :ObtemNumItensO{

return( container ->GetItemslnContainerO);

#include "v so.h"

int mainO{

FAPPSOVisao v;

string obj;

if (v .IniciaContainer("SOFfOPER. TXT")){

cout« "Nao ha dados no arquivo de netrada " «end!;

return 0; II Nao ha dados no arq.

v. SalvaContainer(" saida");

cout « "Salvou saida - ok";

cin» obj;

v.Apaga(obj);

v.SalvaContainer("saidal ");

return 0;

Classe-base que armazena as informa~oes elcmentares contidas nos elementos de

proccssamento descritos no capitulo 4.

6.1 Caberalho para a classe hase FAPPElemProcessador

#ifndef FAPPElemProcessador H II Evita que 0 cabe~alho seja incluido

#define FAPPElemProcessador HIli duas vezes

#include <fstream.h>

#ifndef FAPPProcessador H

#includc "..\include\process.h"

#endif

#ifndef FAPPMemoria H
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#endif

#ifndef FAPPEntSai H

#endif

#ifndef FAPPMecInterconexao _H

#include "..\include\intercon.h"

#endif

#ifndef FAPPSoftOperacional_ H

#include "..\include\softoper. h"

#endif

#include "..\include\gettoken.h"

class FAPPElemProcessador{

public:

FAPPElemProcessador();

FAPPElemProcessador(const FAPPElemProcessador& me);

FAPPElemProcessador& operator=(const FAPPElemProcessador& me):

int operator==( const FAPPElemProcessador& me) const

int operator!=(const FAPPElemProcessador& me) const

int operator«const FAPPElemProcessador& me) const;

friend ostream& operator «(ostream&. canst FAPPElemProcessador&):

II Metodos

int GetObjeto(ifstream&): II return 1 = erro

int equivalente(F APPElemProcessador. FAPPElemProcessador);

protected:

char mem:!IO nao possui memoria local

string objetoId: II Identificador do objeto

FAPPSoftwareOper*w:

FAPPProcessador *processador;

FAPPMemoria *memoriaLocal:

FAPPMecInterconexao *mecInter:
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int nItensEntSai; II Niunero de itens na lista de dispositivos de 110
ListaEntSai entSai;

int benchMark

}:

typedef TIArray As Vector<F APPElemProcessador> TIArrayElemProcessador;

typedef TIArray As VectorIterator<F APPElemProcessador> TIArrayIterElemProcessador:

#endif

6.2 lmplementariio dos Mtftodos da Classe FAPPElemProcessador

I I ---------------------------------------------------------------------------

II FAPPElemProcessador.cpp

I I ---------------------------------------------------------------------------

#include "..\include\elemproc.h"

FAPPElemProcessador::F APPElemProcessadorO{

processador = NULL:

memoriaLocal = NULL:

meclnter = NULL:

so = NULL;

mem = '0';

FAPPElemProcessador::F APPElemProcessador( const FAPPElemProcessador& mc){

mem = mc.mem:

objetold= mc.objetold;

benchMark = mc.benchMark:

nItensEntSai = mc.nItensEntSai:

processador = new FAPPProcessador(*mc.processador):

memoriaLocal = new FAPPMemoria(*mc.memoriaLocal):

meclnter = new FAPPMecInterconexao(*mc.mecInter):

so = new FAPPSoftwareOper(*mc.so);

IterListaEntSai i(mc.entSai):

while (i){

FAPPEntSai es;

es = i.CurrentO,

entSai.Add(es);



FAPPElemProcessador: :-F APPElemProcessadorO{

if (processador) delete processador;

if (memoriaLocal) delete memoriaLocal;

if (mecInter) delete meclnter;

if (so) delete so;

mem = mC.mem;

benchMark = me. benchMark

nltensEntSai = mc.nItensEntSai;

objetold= mc.objetold;

processador = new FAPPProcessador(*mc.processador);

memoriaLocal = new FAPPMemoria(*mc.memoriaLocal);

meclnter = new FAPPMecInterconexao(*mc.mecInter);

so = new FAPPSoftwareOper(*mc.so);

IterListaEntSai i(mc.entSai);

FAPPEntSai es;

while (i){

es = i.CurrentO.

entSai.Add(es);

i++'

int FAPPElemProcessador: :equivalente(F APPElemProcessador x.

FAPPElemProcessador y){

int val=1; II retoma I caso sejam iguais

II Verificar a lista de dispositivos de I/O



if «*(y.processador) != *(x.processador)) I
(*(y.memoriaLocal) != *(x.memoriaLocal)) I

(*(y.mecInter) != *(x.mecInter»

) val = 0;

int FAPPElemProcessador: :operator==( const FAPPElemProcessador& mc) const {

return objetold == mc.objetold;

int FAPPElemProcessador::operator!=(const FAPPElemProcessador& mc) const{

int val=!: II retorna I caso sejam iguais

if ((*processador == *(mc.processador) &

(*memoriaLocal == *(mc.memoriaLocal» &

(*mecInter == *(mc.mecInter»

) val = 0:

int FAPPElemProcessador: :operator« const FAPPElemProcessador& mc) const {

return (benchMark < mc.benchMark);

ostream& operator«(ostream& os. const FAPPElemProcessador& mc){

os« "Elem. Processador: <" «mc.objetold« ">" «end!:

os «" Tipo mem: <" « mC.mem « ">" «end!:

os «" Num. disp. de E/S: <" « mc.nItensEntSai « ">" « end!:

os«" BenchMarck: <"« me. benchMark «">"« end!:

os «" Processador: " « *(mc.proeessador) « end!;

switch(me.mem) {

case '0': os«" Nao tern memoria local" «end!: break:

case 'I': os«" Mem. Local: "« *me.memoriaLocal« end!: break:




