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Resumo

Técnicas de estimativa de Pior Caso de Tempo de Execução, como elas são complexas

e demandam bastante custo para implantação, não têm sido amplamente adotadas como

solução para implementação de aplicações de tempo real. Esta dissertação apresenta

uma abordagem simples para estimar o pior caso de tempo de execução. Sua idéia con-

siste em uma mudança de paradigma que permite interpretar problemas em contextos

específicos, contrariando as abordagens convencionais que tentam especificar para o

caso geral.

Palavras-chave: Sistema Operacional de Tempo Real, Tempo Real, Pior Caso de

Tempo de Execução
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Abstract

Technics for Estimation of Worst Case Execution Time, as they are complex and re-

quire very costly to be implemented, have not been widely adopted as a solution for

development of real-time application. This dissertation presents a simple approach to

estimate the worst case execution time. His idea consist in a change of paradigm that

allows interpret problems in specific contexts, unlike the conventional approaches that

attempt to specify the general case.

Keywords: Real-Time Operating System, Real Time, Worst Case Execution Time
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CAPÍTULO 1

Introdução

Este capítulo apresenta o assunto da presente dissertação,

discutindo as motivações para a sua realização, seus prin-

cipais objetivos, contribuições, limitações, assim como sua

estruturação em capítulos.

1.1 Motivação

Devido à crescente penetração de sistemas computacionais no cotidiano das pessoas,

o domínio de sistemas de tempo real (aqueles que operam dentro de prazos estabele-

cidos) tem crescido consideravelmente nos últimos anos. Exemplos típicos são caixas

eletrônicos, microondas, ou os mais de cinqüenta processadores integrados nos car-

ros modernos. Nem todas dessas aplicações têm características de tempo real e muito

menos ameaçam vidas humanas.

Mas o que significa “tempo real”? Não significa “rápido” como corriqueiramente

é confundido. E sim comportamento determinístico, atuando dentro de prazos previa-

mente conhecidos. Ou seja, aplicações de tempo real precisam realizar sua computação

dentro de um tempo finito e conhecido. Se tomarmos o exemplo de um consumidor com

o seu carro novo. Seria completamente inaceitável se seu carro parasse de funcionar na

estrada, simplesmente por que a unidade de controle do motor violou algum prazo de

processamento.

1



1.2 OBJETIVOS 2

Dessas aplicações de tempo real destacamos dois tipos básicos: não-críticas e críti-

cas. O primeiro corresponde àqueles sistemas que não lidam com vidas humanas e

alguns atrasos são tolerados. Por outro lado, o segundo tipo contém sistemas que lidam

com vidas humanas e envolvem risco de catástrofes caso algum prazo seja perdido. De-

vido a esses tipos de áreas de aplicação, Sistema Operacional de Tempo Real (SOTR)

tem ganhado considerável importância, porque depende deles o bom funcionamento

dessas aplicações. E, assim como elas, ele deve operar de forma determinística e com

prazos estabelecidos.

Para garantir correto funcionamento de um SOTR, a solução mais indicada é a

análise do Pior Caso de Tempo de Execução (PCTE), que significa calcular o limite

máximo do tempo de execução de um programa ou parte dele. Essa tarefa consiste em

analisar fluxo de controle deste software e estimar o tempo de execução para cada in-

strução, descobrindo a partir disso seu pior caso [2]. Entretanto, na maioria dos casos

nem teste de cobertura, nem análise de tempo real são investigados [3], comprometendo

consideravelmente a confiabilidade dessas aplicações.

Nas últimas décadas, vários trabalhos foram desenvolvidos para certificar o PCTE

das aplicações [4], mas a complexidade, o custo e o tempo consumido para testar e

analisar não permitiram sua ampla utilização, principalmente quando tratamos de apli-

cações de tempo real não-críticas onde a exigência de cumprimento de prazos não é tão

rigorosa.

1.2 Objetivos

O objetivo desta Dissertação é fornecer um mecanismo simples e amigável que permita

ao desenvolvedor fazer uma análise de PCTE do seu programa sem a complexidade

introduzida por técnicas que buscam resultados gerais.
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1.3 Contribuições e Limitações

Esta dissertação contribui para pesquisa neste tópico em vários aspectos. Primeira-

mente não se encontrou na literatura tentativa de certificar o PCTE para SOTR. Im-

portante ressaltar, no entanto, que, embora este trabalho trate de PCTE, não apresenta

contribuição em termos de Teoria da Computação. Durante o estudo para certificar

o PCTE do sistema operacional JingleOS [5], percebeu-se que seria necessário uma

alternativa aos métodos tradicionais de forma a satisfazer os requisitos de um SOTR

para aplicações não-críticas. Nesse cenário, propomos uma interpretação diferente para

o problema do PCTE. Em vez de procurar uma solução genérica, o desenvolvedor é

responsável por especificar o contexto que será responsável pelo PCTE. Em outras

palavras, o programa pode ter outros caminhos que possam consumir mais tempo, mas

não serão atingidos de acordo com a especificação do sistema. E, como toda aplicação

de tempo real é definida e opera dentro de restrições especificadas pelo desenvolvedor,

o programador pode certificar o contexto para seu PCTE.

Isso foi necessário porque as abordagens tradicionais de análise tentam especificar

PCTE para todo e qualquer contexto do programa. Isso, no entanto, recai no velho e

conhecido problema da parada que é não-computável [6]. O PCTE depende da lógica

de programação, das propriedades do hardware e possivelmente de dados de entrada do

programa. Em outras palavras, não existe uma maneira genérica que permita certificar

o PCTE de um programa. Nesse sentido, embora limitadas, várias propostas foram de-

senvolvidas [4], mas não apresentam ampla utilização devido sua grande complexidade.

Em relação a outros trabalhos, este tem a vantagem de certificar um SOTR para

aplicações de tempo real não-críticas (JingleOS) através de uma nova abordagem de

certificação bem mais simples e viável. Esta proposta de certificação, embora desen-

volvida para o JingleOS, pode ser utilizada por qualquer aplicação que precise de algum

tipo de certificação ou garantia de funcionamento.
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Dentro dessa proposta de certificação, foi desenvolvido um protótipo de uma ferra-

menta (plugin) integrada ao ambiente de desenvolvimento (Netbeans [7]) do JingleOS.

Dado que não existe solução analítica conhecida para este problema, um estudo em-

pírico é apresentado nesta dissertação.

1.4 Organização da Dissertação

Esta dissertação tem mais seis capítulos organizados da seguinte forma:

• Capítulo 2 - Fundamentação Teórica: O Capítulo seguinte proverá uma fun-

damentação teórica para possibilitar uma melhor compreensão desta dissertação.

Leitores familiarizados com o tema podem dispensar sua leitura;

• Capítulo 3 - Estado da Arte: um resumo dos trabalhos desenvolvidos na área de

SOTR, suporte a tempo real para Java e validação de tempo real é apresentado;

• Capítulo 4 - O Sistema Operacional JingleOS: Nesse Capítulo, a motivação e

arquitetura do Sistema Operacional JingleOS são descritas;

• Capítulo 5 - Método de Certificação: mostra a proposta de uma nova abor-

dagem de análise de PCTE para o sistema operacional JingleOS;

• Capítulo 6 - Prova de Conceito: por sua vez, é dedicado à prova de conceito do

método descrito no Capítulo 5.

• Capítulo 7 - Conclusão: este Capítulo conclui o trabalho, apresentando um breve

resumo e destacando suas contribuições. Além disso, aponta trabalhos futuros a

fim de mostrar novas direções para evolução deste trabalho.



CAPÍTULO 2

Fundamentação Teórica

Este capítulo dedica-se a discutir conceitos básicos para a

compreensão deste trabalho. Inicialmente discute-se o con-

ceito de tempo real e os tipos de aplicação. Posteriormente,

Sistemas Operacionais de Tempo Real são devidamente ex-

plicados, descrevendo os aspectos relacionados ao escalon-

amento de processo, alocação de memória etc. E, por fim,

trata das implicações da utilização de Java em ambientes de

tempo real, haja vista que o comportamento de Java é bas-

tante não-determinístico.

2.1 O que é Tempo Real?

Tempo real não significa “rápido” como muitos desenvolvedores pensam. Significa um

comportamento confiável e previsível em reação a um evento. Essa reação deve ser

sempre antes de um prazo previamente especificado. Por exemplo, aplicações que apre-

sentam alta performance ou rápidas respostas, mas que comprometem a previsibilidade

e a confiabilidade, não se encaixam na classificação de tempo real. Nesse sentido, ainda

que não tenha havido nenhum erro na computação, pode-se dizer que uma aplicação de

tempo real falhou, caso ela não tenha atendido seu prazo.

Dessas aplicações, algumas não podem em hipótese nenhuma ter seu prazo expi-

5



2.2 SISTEMAS OPERACIONAIS DE TEMPO REAL 6

rado, pois esse atraso pode acarretar catástrofes. Normalmente essas aplicações ofer-

ecem riscos físicos ao mundo real ou tratam com vidas humanas. Elas são chamadas

de aplicações de tempo real críticas (hard real-time application) [8]. Nesse domínio

inclui-se, por exemplo, controle de tráfego aéreo, controle de um reator nuclear, muitas

aplicações financeiras, controle de tração de um carro etc. Por outro lado, existem

aquelas em que alguns atrasos ocasionam poucas perdas ou algum descontentamento,

são chamadas de aplicações de tempo real não-críticas (soft real-time application) [8].

Normalmente essas aplicações são aquelas onde ocorrem acessos concorrentes ou nas

quais há a necessidade de atualizar instantaneamente mudanças de situações em sis-

temas conectados. Nessa categoria se inclui, por exemplo, um software que mantém e

atualiza planos de vôos para companhias aéreas ou sistemas de transmissão de áudio

vídeo (atrasos acarretam má qualidade, mas a transmissão pode continuar).

As necessidades de tempo real normalmente são endereçadas a sistemas opera-

cionais e/ou linguagens de programação síncronas os quais dão suporte à implemen-

tação desses sistemas. Tais linguagens de programação são utilizadas em sistemas

reativos (aqueles que são normalmente interrompidos e que exigem respostas rápidas).

2.2 Sistemas Operacionais de Tempo Real

Um Sistema Operacional de Tempo Real (SOTR) é um sistema voltado para aplicações

de tempo real. Sua função é facilitar a implementação, mas não garantir que o resultado

seja realmente de tempo real. Isso depende do correto desenvolvimento da aplicação.

Um SOTR pode garantir que os prazos não serão perdidos de maneira determinística

ou de maneira geral. Como as aplicações de tempo real críticas não podem ter seus

prazos perdidos, exigem uma garantia determinística. Já as não-críticas, como toleram

alguns atrasos, aceitam a garantia mais geral. É desejável, no entanto, que nunca os

prazos sejam perdidos. Nesse sentido, normalmente é mais importante o quão rápido
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e previsível eles podem responder a um determinado evento do que quantos trabalhos

eles podem realizar ao mesmo tempo.

Nos SOTRs, destacam-se quatro serviços considerados básicos:

• Escalonamento de processo

• Comunicação entre processos

• Alocação de memória

• Timers

Esses serviços básicos, no entanto, são comuns à grande maioria dos sistemas op-

eracionais, sendo ou não de tempo real. O que os diferenciam é justamente o compor-

tamento determinístico de tempo, peculiar aos SOTRs. Tempo determinístico significa

que os serviços do SO consomem apenas uma fatia de tempo previamente conhecida.

A determinação do tamanho dessa fatia não deve envolver variáveis que só permitam

saber seu valor na execução como, por exemplo, o número de processos executando.

Por essa razão, normalmente se resumem a uma constante.

Evidentemente existem outros serviços como sistema de arquivo, comunicação de

rede, gerenciamento de rede, interface gráfica etc. Esses serviços, no entanto, dependem

dos serviços básicos disponibilizados pelo núcleo do SO.

Embora todos esses serviços básicos tenham relação com o suporte a tempo real,

alguns pesquisadores defendem que o fator chave de um SOTR é atrelar previsibilidade

à mínima latência de interrupção e à mínima latência para troca de processos. Acredita-

mos que esse é um aspecto importante, mas que o suporte a tempo real não se resume a

isso. Há fatores, por exemplo, como sincronização e comunicação entre processos que

afetam diretamente a performance e previsibilidade.
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2.2.1 Escalonamento de processo

Um dos serviços mais importantes providos por um SO é o gerenciamento de processos.

Isso permite ao desenvolvedor projetar sua aplicação como sendo vários “pedaços” de

software. Cada pedaço constitui uma parte fundamental executável chamada processo.

Isso é útil porque cada processo pode ter seus próprios requisitos como objetivo, re-

cursos e prazo. No entanto, apenas um processo detém o domínio do processador por

vez. Alterna-se, portanto, entre vários processos o uso do processador a fim de simular

um processamento em paralelo. Essa tarefa de determinar quando um processo deve

liberar o processador e qual será o próximo processo a ser executado é desempenhada

pelo software conhecido como escalonador de processo.

O escalonador de um SOTR, além da tarefa de determinar os processos que serão

executados, deve se certificar que as mesmas nunca percam seus prazos. Ele deve elimi-

nar qualquer fator que adicione imprevisibilidade, pois em aplicações de tempo real isso

é fator crucial para manter o sistema estável. Normalmente tais sistemas operacionais

fazem o escalonamento de processo baseado no esquema chamado escalonamento pre-

emptivo baseado em prioridades. Preemptivo, porque permite que o escalonador inter-

rompa uma tarefa que esteja executando quando a sua fatia de tempo tenha expirado ou

para que uma tarefa de maior prioridade execute.

A idéia básica desse algoritmo é que um processo que possui prioridade mais el-

evada sempre será executado antes dos demais. Quando um processo com prioridade

maior é iniciado, qualquer outro deve ser interrompido para lhe dar preferência e, assim

que ele terminar seu processamento, os demais podem voltar a executar.

Para implementar o algoritmo de escalonamento, a maioria dos sistemas opera-

cionais atribuem algum estado aos processos. O ciclo de estados está ilustrado na

Figura 2.1. O estado “Executando” significa que o processo detém o processador. Um

processo está “Bloqueado” quando ele está esperando algum evento ou operação de E/S.

Já o processo no estado “Pronto” significa que ele está com todas suas pré-condições



2.2 SISTEMAS OPERACIONAIS DE TEMPO REAL 9

satisfeitas e está esperando para executar.

Pronto

Bloqueado

Executando

Início Fim

Figura 2.1 Ciclo de Estados de um Processo

Já o esquema de escalonamento de processo está ilustrado na Figura 2.2. Primeira-

mente o esquema determina se o processo deve continuar ou não executando, caso não,

ele o interrompe, salvando todo o seu contexto para que posteriormente ele possa re-

tomar sua execução do ponto onde tenha parado. Em seguida, determina qual o próximo

processo a ser executado e coloca o que foi interrompido no estado de “Pronto”. Depois

disso, configura todo o ambiente para execução do novo processo, alocando recursos,

recuperando o contexto etc. Quando o ambiente estiver pronto, permite o processo

executar; e, finalmente, reinicia o ciclo.

2.2.1.1 Inversão de Prioridade

Dentro desse esquema de escalonamento, existe um grande problema relacionado às

prioridades. Ele acontece quando um processo ou thread com menor prioridade exe-

cuta antes de um com maior prioridade. Para que isso aconteça, um processo de baixa

prioridade deve estar bloqueando um recurso que o processo de maior prioridade neces-

site. Quando isso ocorre, qualquer processo com prioridade média pode ser executado

antes do de maior prioridade. A Figura 2.3 ilustra essa situação. Considerando A, B

e C processos de maior, de média e de baixa prioridade respectivamente. O processo

C bloqueia um recurso X, necessário para A; o escalonador preempta C, pois B tem

prioridade maior que C; em seguida, acontece o mesmo com B, porque A apresenta

maior prioridade; só que A é bloqueado esperando a liberação do recurso X; então o
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Início

Salvar o contexto do
processo

Processo deve continuar
executando?

Determinar o
próximo processo

Configurar o ambiente
para o novo processo

Deixar o processo
executar

N

S

Figura 2.2 Esquema de Escalonamento de Processo

escalonador autoriza B executar; quando B terminar, C volta a executar e libera o re-

curso X; nesse momento, C é novamente preemptado pelo escalonador, permitindo A

terminar sua execução e, por fim, C volta a executar. Note que o Processo B terminou

sua execução antes do Processo A. Isso é chamado de inversão de prioridade.

Processo A

Processo B

Processo C

Tempo

Bloquear(X) Desbloquear(X)

EstaBloqueado(X)

Figura 2.3 Inversão de Prioridade

Uma das maneiras de se resolver esse problema é utilizando a herança de prioridade.

Ela ocorre quando um processo de baixa prioridade herda a prioridade de outro com
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maior prioridade, evitando que um processo de média prioridade preempte o processo

de baixa prioridade. O mesmo exemplo com a herança de prioridade está ilustrado na

Figura 2.4. No momento em o escalonador percebe que o Processo C bloqueia um

recurso que A necessita, ele faz C herdar a prioridade de A. A passa a ter o estado

“Bloqueado” e C, portanto, executará antes de B. Assim que C libera o recurso X,

C volta a ter sua prioridade original; o processo A passa para o estado “Pronto”. O

escalonador preempta C e permite A, em seguida, B e, por fim, C terminarem suas

computações.

Processo A

Processo B

Processo C

Tempo

Bloquear(X)

EstaBloqueado(X)

HerdaPrioridade(A) Desbloquear(X); RecuperarPrioridade()

Figura 2.4 Herança de Prioridade

2.2.2 Comunicação entre Processos

É importante notar que processos não são partes isoladas e sim partes de um todo e

que podem se “comunicar” para gerar resultados lógicos esperados. Essa comunicação

permite: uma aplicação controlar outra; compartilhar dados entre processos; aumen-

tar a velocidade de um determinado processo, transformando-o em vários subproces-

sos; modularizar a aplicação etc. Mas para que um processo não interfira em outro, é

necessário um mecanismo que remedeie essa comunicação.

A princípio, processos podem usar a memória para comunicarem entre si. Acontece

que quando um processo é iniciado uma determinada região de memória é alocada

para ele e não há como se alocar essa mesma região para outros processos, haja vista
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que cada processo tem seu único espaço de endereçamento. Por essa razão, o núcleo

do sistema operacional, que tem acesso a todo espaço de endereçamento de memória,

deve agir como um canal de comunicação. Sem um sistema operacional regulando o

acesso a esses recursos, pode-se gerar dados corrompidos ou permitir que os processos

se interfiram.

No contexto de tempo real, essa comunicação torna-se bastante relevante, haja vista

que adiciona uma sobrecarga e pode comprometer a previsibilidade. Portanto, esse

serviço também deve ser considerado no suporte a tempo real.

2.2.3 Alocação de Memória

Alguns SOTR apresentam alocação dinâmica de memória, mas ela apresenta proble-

mas para o desenvolvimento de aplicações de tempo real: fragmentação, alocação e

desalocação de memória[9].

A alocação dinâmica envolve consulta a estruturas de dados para encontrar áreas

livres na memória, adicionando atrasos imprevisíveis. Já a desalocação pode acontecer

de duas maneiras: explícita e implícita. Na primeira, o próprio desenvolvedor desaloca

usando comandos específicos da respectiva linguagem de programação como, por ex-

emplo, em C, usa-se operação “free”, em C++ “delete”. Já desalocação implícita é feita

por um coletor de lixo (garbage collector), ele periodicamente vasculha a memória em

busca de objetos não mais referenciados, desalocando-os. O coletor de lixo usa o pro-

cessador de forma imprevisível (normalmente quando não há mais espaço na memória)

e adiciona uma sobrecarga maior que a desalocação explicita.

O outro problema é a fragmentação de memória gerada pela alocação dinâmica de

memória. Como a memória é alocada em blocos, ao passo que se desaloca vai se criando

“buracos” (pedaços de memória não alocados entre regiões alocadas) na memória e com

o passar do tempo esse problema aumenta e o escalonador terá dificuldade cada vez

mais para encontrar espaços contíguos de memória.
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O uso de alocação dinâmica de memória apresenta um sério problema para apli-

cações de tempo real, pois adicionam atrasos imprevisíveis e não-determinismo. Por-

tanto, não é desejável tal característica em SOTR para aplicações de tempo real críticas.

A alocação, portanto, deve ser feita durante a inicialização do sistema, porque permite

saber o tempo necessário previamente, embora aumente o tempo de inicialização.

A memória normalmente é usada também para comunicação rápida entre proces-

sos. Isso é feito compartilhando uma determinada região de memória e monitorando o

acesso a ela.

2.2.4 Timers

O temporizador é parte essencial para tempo real. Deseja-se que a sua precisão seja a

maior possível. Normalmente é suficiente uma precisão de nanosegundos. Ele é usado,

por exemplo, pelo escalonador para garantir que os processos não percam seus prazos.

Esse serviço, no entanto, é dependente das limitações de hardware.

2.3 Java e Tempo Real

A linguagem de programação Java é uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento

de software com qualidade, rapidez e baixo custo. Entretanto, tais softwares execu-

tando em máquinas virtuais de propósito geral conseguem no máximo atender aos req-

uisitos de aplicações de tempo real não-críticas. Isso está relacionado aos aspectos fun-

damentais da linguagem: coleta de lixo (garbage collection), carregamento de classe

(class loading), compilação em tempo de execução (Just-in-time compilation) e geren-

ciamento de thread (sincronização).
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2.3.1 Coleta de Lixo

O coletor de lixo apresenta um grande benefício para o desenvolvimento de aplicações.

Ele isenta o desenvolvedor do gerenciamento da memória, diferentemente de outras

linguagens de programação, como C++. Apesar disso, a coleta constitui um obstáculo

para o desenvolvimento de aplicações de tempo real críticas. Acontece que o coletor de

lixo é executado quando a memória de Java não apresenta mais espaço para alocação de

objetos ou quando a própria aplicação requisita. Isso consome uma determinada fatia

de tempo do processador e adiciona imprevisibilidade e não-determinismo, pois não

há como prever quando o coletor irá interromper a aplicação e nem quanto tempo ele

precisará. Essa quantidade de tempo depende do número e do tamanho dos objetos, das

suas conexões e da quantidade de memória livre necessária para garantir as próximas

alocações. Esse tipo de técnica dos Coletores de Lixo tradicionais é chamado de “pare-

o-mundo” (stop-the-world).

Para ambientes de tempo real, um mecanismo mais sofisticado precisa ser utilizado.

A técnica, utilizada no Metronome [10], o coletor de lixo de tempo real da máquina vir-

tual IBM WebSphere [11], consiste em dividir o tempo de processamento do coletor em

uma série de ciclos chamado quanta. O coletor, portanto, precisa realizar seu algoritmo

em passos discretos. De forma que os seguintes passos possam ser realizados:

1. Preemptar a aplicação por um período determinístico bem pequeno

2. Continuar o processo de coleta

3. Fazer a aplicação voltar a executar

De certa forma essa técnica está dividindo o algoritmo stop-the-world em pequenas

partes. Isso, no entanto, não é suficiente para aplicações de tempo real. Por exemplo,

imagine-se um cenário em que o coletor que possui um quanta de 1 milisegundo: se

uma aplicação está autorizada a utilizar apenas 0,1 milisegundo até que o coletor a
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interrompa novamente, um pequeno progresso será feito. Em efeito, tem-se que um

intervalo muito pequeno entre as pausas não difere muito do algoritmo stop-the-world.

O Metronome trata esse tipo de problema garantindo uma percentagem mínima com

que uma aplicação pode contar. Nesse caso, pequenos intervalos entre os quantas,

como no exemplo anterior, são evitados. Ele implementa um mecanismo de janela

deslizante, onde dentro de uma janela é garantido à aplicação uma utilização mínima do

processador. O Metronome utiliza um quanta de 500 microsegundos em uma janela de

10 milisegundos e uma utilização mínima de 70% como valores padrões (esses valores

são configuráveis).

2.3.2 Carregamento de Classe

Normalmente as máquinas virtuais Java postergam o carregamento de uma classe (copiá-

la para memória) até que ela seja referenciada pela primeira vez. Acontece que o tempo

necessário para essa operação é totalmente imprevisível, pois depende de vários fatores

como, por exemplo, o tamanho da classe, a quantidade de classes referenciadas pela

mesma e que ainda não foram carregadas; depende da velocidade de leitura na mídia

onde a classe encontra-se armazenada. Então, para aplicações de tempo real, todas as

classes devem ser carregadas no momento da inicialização a fim de evitar essa impre-

visibilidade. Acontece que as máquinas virtuais de propósito gerais não o fazem, tendo,

portanto, que ser feito manualmente.

2.3.3 Compilação

Para garantir a portabilidade, Java é uma linguagem interpretada que apresenta como

código básico os bytecodes. A máquina virtual se encarrega de interpretá-los e traduzir

as ações para código de máquina. Entretanto, esse processo de interpretação é bastante

custoso, o que tornaria o desempenho de Java muito ruim. Por essa razão, Java tem
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utilizado compiladores dinâmicos que permitem a compilação em tempo de execução

(Just-in-time compilation). Eles compilam em tempo de execução aqueles métodos

freqüentemente executados para código nativo. Ao contrário de fazê-lo antes do pro-

grama executar, esse tipo de compilação mantém a portabilidade. Essa solução tem se

mostrado eficaz, fazendo Java apresentar desempenho semelhante a linguagens compi-

ladas como C++.

Toda e qualquer compilação é um procedimento muito custoso, principalmente

quando se realiza otimizações. Além disso, essa compilação concorre com a aplicação

o tempo do processador, porque ela é feita em tempo de execução.

Existem duas abordagens básicas de implementação. Uma seria fazer a compilação

mais rápida sem muitas otimizações de um número maior de métodos, reduzindo o

tempo de compilação. A outra opção seria compilar um pequeno número de métodos,

justamente os mais usados (hot methods), realizando grandes otimizações. Essa última

opção é a mais utilizada, haja vista que normalmente nas aplicações apenas um número

justamente pequeno de métodos é executado freqüentemente.

A compilação em tempo de execução apresenta um grande desafio: “quando com-

pilar?”. É necessário fazer uma análise de qual a contribuição de um método compilado

para a performance da aplicação. Se um método, por exemplo, é usado somente durante

um curto período de tempo, a compilação pode não representar ganhos significativos

para a performance geral do sistema, terá, todavia, consumido tempo para sua com-

pilação. Quando o programa termina de executar, por exemplo, tem-se a noção exata

de quanto cada método contribui, mas essa informação não tem mais valor, porque a

aplicação já se encerrou [12].

Outro problema é que a aplicação fica com performance baixa no início, pois leva

um tempo para identificar os métodos que serão compilados. Algumas aplicações não

toleram esse tipo de atraso como, por exemplo, interfaces com usuário. No contexto

de aplicações de tempo real, apresenta também um grande problema, pois é impossível
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saber o que e quando vai ser compilado, adicionando, assim, imprevisibilidade e não-

determinismo. Um método interpretado, por exemplo, pode apresentar uma grande

diferença de tempo em relação ao compilado.

Para as aplicações em que a compilação em tempo de execução não é indicada,

existe uma alternativa: a compilação antes da execução (Ahead-of-time compilation). A

idéia básica é justamente gerar código nativo para todo o código antes da execução da

aplicação. Essa compilação, no entanto, devido às restrições de Java, tem que ser feita

sem as devidas referências de campos estáticos, de classes e de métodos. Isso ocorre

porque só é possível saber o endereço de memória onde essas informações se encontram

durante a execução. Elas serão preenchidas na primeira vez em que a aplicação for

executar, afetando, portanto, a performance só nesse vez.

Outro problema relacionado a esse modelo de compilação é que ela é dependente

da versão da máquina virtual. Um código compilado, por exemplo, pode chamar roti-

nas (alocação de memória, endereços de strings, localização do constant pool etc) da

máquina virtual que podem estar implementadas de maneiras diferentes em cada versão.

Há ainda o fato que alguns métodos são raramente executados e não há ganho de

performance com sua compilação. Pior, há um consumo maior de memória, haja vista

que o código nativo é cerca de dez vezes maior que os bytecodes [12].

Apesar disso, a compilação antes da execução permite acelerar a inicialização,

porque não há interpretação de bytecode nem aquele período onde os métodos estão

sendo compilados. A aplicação apresenta uma uniformidade de desempenho bem maior

do que a compilação em tempo de execução. Além de eliminar a imprevisibilidade e

o não-determinismo relacionados à compilação. Por essa razão, é a indicada em ambi-

entes de tempo real.
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2.3.4 Gerenciamento de Threads

O padrão Java não apresenta garantia para o escalonamento de threads nem para pri-

oridades entre threads. Normalmente, elas são escalonadas de acordo com a política

do sistema operacional, independentemente das suas prioridades Java. No Linux, por

exemplo, a thread tem atribuída a si a prioridade padrão do SO. Além disso, o SO pode

aumentar ou diminuir sua prioridade de acordo com a política de escalonamento [13].

Há ainda o fato da especificação da linguagem Java só prevê dez níveis de prioridades,

pouco para sistemas de tempo real.

Enfim, no padrão Java, uma aplicação que deve tratar um evento com prazo crítico

não possui nenhuma garantia que uma thread de menos prioridade não vai executar

antes de uma de maior prioridade. Uma maneira de contornar esse problema seria

dividir o programa em várias partes, mas adicionaria uma sobrecarga na manipulação

bem como na comunicação desses eventos. Por essas razões, a especificação Java para

tempo real [14] (JSR01) estende Java para eliminar esses problemas.

Quando se utiliza muitas threads, o que normalmente acontece, é necessário ter

certeza que o sistema executará corretamente (thread safe). Para que isso ocorra, é

necessário haver algum mecanismo de sincronização a fim de garantir a corretude do

sistema. Entretanto, a especificação de Java não determina como deve ser implemen-

tada. Há, portanto, uma imprevisibilidade relacionada a esse mecanismo, indesejada no

âmbito de sistemas de tempo real.

Outro problema relacionado ao uso de threads para aplicações de tempo real é a

inversão de prioridade semelhante ao descrito na Seção 2.2.1.1. Ela acontece quando

uma thread de menor prioridade executa antes de uma com maior prioridade e deve

também ser evitada no contexto de tempo real.



CAPÍTULO 3

Estado da Arte

O objetivo deste Capítulo é fazer um estudo do estado da

arte de Sistemas Operacionais de Tempo Real disponíveis

pela comunidade de pesquisa e determinar os mecanismos

que dão suporte a aplicações de tempo real. Discute tam-

bém o que tem sido feito no âmbito de Java para con-

tornar seu comportamento não-determinístico, de forma a

dar suporte a tempo real. E, por fim, trata das técnicas de

validação de aplicações de tempo real, mais precisamente,

aquelas que tentam determinar o Pior Caso de Tempo de

Execução.

3.1 Sistemas Operacionais de Tempo Real

3.1.1 MURATI

O principal objetivo do projeto MURATI [15] é examinar a construção de sistema op-

eracional de tempo real, tolerante a falhas, distribuído para aplicações de tempo real

complexas. Ele é um sistema orientado a objetos, com encapsulamento de serviços.

Os seus objetos consistem em duas partes principais: uma parte de controle (joint), a

qual é uma estrutura de dados auxiliar associada a todo objeto, e um conjunto de pon-

tos de acessos de serviços, que são pontos de entradas para os serviços oferecidos por

19
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um objeto. Cada joint mantém as informações (tais como tempo de processamento,

informações de segurança e proteção) e requisitos (tais como serviços e recursos) dos

objetos.

No projeto MURATI, cada aplicação é descrita em termos de um grafo (grafo

acíclico direcionado com nó raiz - rooted directed acyclic graph). Os vértices repre-

sentam serviços e os arcos descrevem tempo ou dados precedentes entre dois vértices.

Objetos se comunicam através de vínculos semânticos. Tais vínculos desempenham

checagem de tipo e de área (range) das informações.

MURATI é organizado em três diferentes níveis: o núcleo, o nível supervisor e o

nível de aplicação. O núcleo é o conjunto mínimo de serviços em tempo de execução.

Ele consiste em um conjunto de objetos incluindo: um despachante (dipatcher) que é

invocado quando um serviço é concluído, ou quando outro serviço é iniciado; um car-

regador (loader) que carrega os objetos na memória; um servidor de tempo time server

que provê o conhecimento de tempo dos objetos que estão executando; um servidor

de comunicação (communication server) que é responsável por enviar e receber men-

sagens e um manipulador de recurso (resouce manipulator) responsável por gerenciar

recursos.

Os objetos supervisores no MURATI preparam todos os futuros processamentos,

certificando-se de seus tempos de serviço através da pré-alocação de recursos sempre

que possível. Esses objetos são: o alocador (allocator) que extrai os requisitos de

recursos dos grafos de recursos dos solicitantes e aloca os recursos requeridos; os veri-

ficadores (verifiers) que verificam o uso e a reserva de recursos; o conector (binder) que

é responsável pela conexão entre os objetos de comunicação (communication objects)

bem como por verificar que suas relações semânticas estão devidamente estabelecidas; o

servidor de autenticação (login server), provendo uma interface com o usuário do MU-

RATI; servidor de nome (name server), responsável para conectar diferentes espaços

de nome (name spaces) e manter informações de estado e localidade das máquinas.
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3.1.2 S.Ha.R.K

O S.Ha.R.K. (Soft and Hard Real-time Kernel) [16] é um sistema operacional proje-

tado e desenvolvido com o objetivo de construir um núcleo para pesquisa que ajude

na implementação e nos testes de novos algoritmos de escalonamento. Ele apresenta

uma arquitetura configurável projetada para suportar aplicações de tempo real críti-

cas e não-críticas. O seu núcleo é completamente modular em termos de políticas de

escalonamento, de servidores aperiódicos e de protocolos de controle de concorrência,

permitindo que aplicações sejam desenvolvidas independentemente de uma configu-

ração de sistema particular. Suas principais características são:

• Simplicidade de desenvolvimento

• Flexibilidade para a modificação da política de escalonamento

• Previsibilidade

• Adesão ao padrão POSIX

O maior benefício da arquitetura do núcleo proposto é que uma aplicação pode ser

desenvolvida independentemente de uma configuração particular do sistema. Módulos

podem ser adicionados, removidos ou substituídos para uma mesma aplicação. Tor-

nando possível avaliar os efeitos de políticas de escalonamento específicas em termos

de previsibilidade, sobrecarga e performance.

A independência entre aplicação e algoritmo de escalonamento é atingida através

da introdução do conceito de modelo. Cada tarefa pede ao sistema para ser escalonada

segundo uma qualidade de serviço especificado por um modelo. Em outras palavras,

um modelo é uma entidade usada pelo sistema para separar os parâmetros de escalon-

amento dos parâmetros de qualidade de serviço requeridos por cada tarefa. Nesse sen-

tido, o núcleo provê uma interface comum para isolar os requisitos de qualidade da

implementação do escalonador.



3.1 SISTEMAS OPERACIONAIS DE TEMPO REAL 22

S.Ha.R.K é baseado em um Núcleo Genérico (NG). Ele não implementa nenhum

algoritmo de escalonamento e posterga as decisões de escalonamento para entidades

externas, os módulos de escalonamento. Da mesma maneira, o acesso a recursos com-

partilhados são coordenados pelos módulos de recursos que por sua vez também são

externos ao núcleo.

Esses modelos são necessários para fazer o NG independente do algoritmo de escalon-

amento: como o núcleo não implementa nenhum algoritmo, ele não sabe como servir

uma tarefa, mas invoca uma solicitação de serviço para entidades de escalonamento

(módulos externos). O NG não interpreta os modelos, mas apenas os passa para os

módulos; cada módulo, lendo a parte comum do modelo, pode entender se a tarefa

pode ser realizada o não. Dessa forma, uma aplicação que usa esses modelos fica in-

dependente dos módulos usados dentro do sistema que implementam os algoritmos de

escalonamento e provêem a qualidade de serviço solicitada.

3.1.3 Spring

O projeto Spring [17] visa desenvolver um sistema operacional que seja previsível e

flexível para ambientes dinâmicos, grandes e complexos. Ele assume que o sistema

está fisicamente distribuído e composto de multiprocessadores. Cada multiprocessador

contém um (ou mais) processador de aplicação, um (ou mais) processador de sistema

e um subsistema de E/S. O processador de aplicação executa tarefas de aplicações pre-

viamente garantidas pelo algoritmo de escalonamento; o processador de sistema retira

do processador de aplicação sobrecargas causadas pelo algoritmo de escalonamento e

por outras atividades do sistema operacional, evitando comportamento imprevisível na

execução de tarefas garantidas. O subsistema de E/S manipula operações de E/S não-

críticas, dispositivos de E/S com baixa velocidade e censores rápidos.

Cada tarefa solicita recursos antes de ser iniciada e os liberas assim que concluída.

Isso acontece porque o compilador já leva em consideração os recursos necessários
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quando cria as tarefas. Essa abordagem faz com que o algoritmo de escalonamento

elimine imprevisíveis bloqueios porque todos os recursos necessários para uma tarefa

são assinados no início da sua execução.

Uma tarefa consiste em código reentrante, dados locais, dados globais, uma pilha,

um descritor de tarefas e um bloco de controle de tarefa. O descritor de tarefa contém

todas as informações relacionadas a uma tarefa. O bloco de controle de tarefa também

mantém algumas dessas informações. A diferença é que as deste último se referem

apenas a uma instância de tarefa específica. Por isso, quando é invocado múltiplas

instâncias de uma tarefa, o código reentrante e o descritor da tarefa são compartilhados.

O Spring categoriza os tipos de tarefas pelas suas interações com o ambiente e

efeitos nesse, utilizando dois critérios principais para classificá-las: importância e req-

uisitos de tempo. A importância de uma tarefa significa os valores informados ao sis-

tema quando a tarefa satisfaz seu prazo. Já os requisitos de tempo de uma tarefa podem

variar dentro de grande espectro, incluindo prazos críticos, prazos não-críticos e exe-

cução periódica. Tarefas podem ainda não apresentar nenhum requisito de tempo.

Baseado na importância e nos requisitos de tempo, o sistema pode definir três tipos

de tarefas: críticas, essenciais e não essenciais. Essas tarefas, quando ativadas, apre-

sentam informação sobre seus requisitos de recursos ou restrições de tempo inseridos

no bloco de controle de tarefa (estrutura de dados onde são inseridas as tarefas a serem

executadas). O Spring utiliza também a noção de pré-alocação para evitar atrasos e au-

mentar o desempenho. As tarefas podem ainda apresentar outros fatores complicadores

como, por exemplo, uma tarefa pode ser preemptiva ou periódica; ela pode apresentar

uma grande variedade de restrições de tempo, de comunicação e de tolerância a falha.

O algoritmo de escalonamento separa os mecanismos da política e é composto por

quatro módulos. O módulo de mais baixo nível é o despachante do processador, que

simplesmente remove a próxima tarefa da tabela global de tarefas de sistema, que con-

tém todos as tarefas garantidas. As tarefas nessa tabela já estão arrumadas na devida
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ordem para cada processador de aplicações. O segundo módulo é um escalonador lo-

cal, novamente um por processador. Ele é responsável por localmente garantir que uma

nova tarefa possa atender seu prazo, e por ordenar as tarefas devidamente na tabela

de tarefas de sistema. O terceiro módulo é o escalonador global (distribuído), o qual

tenta encontrar um local para execução de toda tarefa que não pode ser garantida lo-

calmente. O módulo final é um meta controlador de nível, o qual pode adaptar vários

parâmetros ou mudar o algoritmo de escalonamento através da percepção de mudanças

significativas e pode servir também como interface com usuário do sistema.

Para o gerenciamento de memória, existem vários segmentos de recursos como

código, pilhas, blocos de controles de tarefas, descritores de tarefas, dados locais, dados

globais, portas, discos virtuais e memória não segmentada. Para eliminar atrasos im-

previsíveis devido a alocação dinâmica de memória (page faults e page replacement),

o núcleo do Spring pré-aloca um número fixo de instâncias das estruturas de dados

do núcleo, e tarefas são aceitas dinamicamente se as estruturas de dados necessárias

estiverem disponíveis.

O Spring apresenta para isso três escalonadores: um de interrupção que roda no

subsistema de E/S; o outro para o processador de aplicação que garante (algoritmo)

tarefas que apresentam prazos críticos e, por fim, o que escalona as tarefas do próprio

Spring. Este último executa exclusivamente no processador de sistema.

As interrupções são tratadas no processador de sistema, assim não afeta os processos

das aplicações. As interrupções são tratadas como eventos que são passíveis de escalon-

amento, ou seja, quando ocorre uma interrupção, é instanciada uma nova tarefa que será

passível de escalonamento (rotina de garantia) assim como qualquer outra tarefa.

A comunicação entre processos é feita através de portas ou memória compartilhada,

mas o algoritmo de escalonamento irá sincronizar o acesso a eles. A sincronização

e comunicação com cinco primitivas de comunicação entre processos: SEND, RECV,

SEDW (send and wait), RECVW (receive and wait), CREATMB (create mailbox).
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Mailbox são objetos de memória. O núcleo do Spring elimina a necessidade de semá-

foros através da implementação de exclusão mútua diretamente como uma parte do

escalonador de tarefas.

3.1.4 SPOS

SPOS (Smart Phone Operating System) [18] foi projetado e desenvolvido para disposi-

tivos embarcados. O Sistema Operacional SPOS é baseado em uma arquitetura simples

para o núcleo capaz de abstrair a plataforma de hardware e recursos de dispositivo.

Ele apresenta alto desempenho, gerenciamento de energia, escalonamento preempitivo

baseado em prioridade, rápida inicialização, variedade de drivers e uma excelente esta-

bilidade e operabilidade.

SPOS é sistema operacional de multiprocessamento e suporta dois tipos de algo-

ritmos: escalonamento preemptivo baseado em prioridades e escalonamento mesa re-

donda (round robin). Quando um processo estiver executando, ele continuará até que

outro processo de maior prioridade seja escalonado ou então até quando o próprio pro-

cesso liberar o processador. Outra configuração possível é a utilização do escalona-

mento de mesa redonda entre os processos de mesma prioridade.

3.1.5 Windows CE

O Windows CE, sistema operacional desenvolvido pela empresa Microsoft, apresenta

também suporte para aplicações de tempo real. Ele integra tecnologias conhecidas

como a API (Application Programming Interface) do sistema operacional Windows

para desktop bem como recursos de tempo real. A arquitetura pode ser vista na Figura 3.1

O Windows CE implementa isolamento do espaço de endereçamento a fim de evitar

que um processo interfira no funcionamento de outro. A Camada de Hardware apresenta

todas as interações do SO com o hardware. Ela se relaciona diretamente com a Camada
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de OEM (Original Equipment Manufacturer).

Figura 3.1 Arquitetura Windows CE [1]

A Camada de OEM contém os drivers de dispositivos, o boot loader, os arquivos

de configuração e aa Camada de Adaptação do OEM. Essa camada de adaptação é

responsável pelo carregamento do sistema operacional na memória e o processo de

inicialização. Já a Camada do Sistema Operacional é a que contém o kernel do SO e os

principais serviços de comunicação, de multimídia e de gerenciamento de dispositivos.

Com relação ao gerenciamento de memória, o kernel do Windows CE usa um sis-

tema de paginação baseado em memória virtual [19]. Esse sistema de memória virtual

utiliza blocos de memória de 1.024 bytes ou 4.096 bytes paginados em regiões de 64

Kb.

O escalonador de processo do SOTR utiliza o algoritmo baseado em prioridade. Ele
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possui duzentos e cinqüenta e seis níveis de prioridade e suporta a execução simultanea

de trinta e dois mil processos. Processos com a mesma prioridade alternam-se no uso

da CPU segundo o algoritmo round-robin com fatia de tempo. O tamanho da fatia de

tempo é ajustável pelo projetista do sistema.

3.1.6 QNX Neutrino

O sistema operacional QNX Neutrino, desenvolvido pela empresa QNX Software Sys-

tems, tem sido muito utilizado para aplicações que precisam executar sem interrupções

durante muito tempo. Ele possui suporte ao padrão POSIX. Relógios, sincronização de

processos, proteção de memória, escalonamento de processos, memória compartilhada,

sinais com extensão para tempo real, semáforos, threads, temporizadores, entre outras

funções obedecem a esse padrão.

No QNX Neutrino, todo driver, aplicação, pilha de protocolo e sistema de arquivos

executam fora do kernel em um espaço de memória protegido. Ele apresenta uma fun-

cionalidade de proteção a falhas. Quaquer parte que falhe pode ser recuperada auto-

maticamente sem afetar o kernel ou outros componentes. Nesse modelo de arquitetura,

também chamada de microkernel, a comunicação é basicamente feita por troca de men-

sagens.

O sistema central pode gerenciar até quatro mil e noventa e cinco processos. Cada

processo pode conter até trinta e duas mil setecentos e sessenta e sete threads. As

políticas de escalonamento disponíveis são: FIFO (First In, First Out), round-robin, e

um servidor esporádico que faz parte do padrão POSIX.
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3.2 Java e Tempo Real

3.2.1 Projeto Komodo

O objetivo do projeto Komodo [20] é sistemas embarcados de tempo real. Ele utiliza

microcontroladores para satisfazer os requisitos de tempo real. Sua abordagem per-

mite realizar troca de contexto de maneira muito rápida, através de um processador

que consegue executar instruções de diferentes threads simultaneamente, ou seja, ap-

resenta processamento paralelo real. Enfim, um hardware multithreading que permite

manipulação eficiente de eventos simultâneos com prazos críticos. Além disso, existem

helper threads, que executam, por exemplo, carregamento de classe (class loading) ou

coleta de lixo (garbage collection) e podem executar concorrentemente com as threads

de tempo real. O escalonador de hardware garante que essas threads de tempo real não

serão afetadas.

O microcontrolador Komodo consiste em um núcleo de processador Java multipro-

cessado. Ele permite disparar o que chamam de Interrupt Service Threads (ISTs) para

manipulação de eventos em vez de utilizar Interrupt Service Routines (ISRs) que são

normalmente usadas para tratar eventos. Isso permite manipular eventos rapidamente,

pois existe paralelismo real e para tratar qualquer evento nenhum ciclo do processador

é consumido, ou seja, não existe latência de troca de contexto.

A Figura 3.2 descreve a arquitetura do projeto Komodo que apresenta quatro ca-

madas. O cerne do projeto é o núcleo processador Java que suporta multithreading. O

gerenciador de prioridades contém uma série de esquemas de escalonamento em hard-

ware adequado para manipulação de eventos de tempo real. A unidade de sinal responde

a eventos externos e ativa threads que estão em espera. Conexões para periféricos ex-

ternos são partes integrantes da unidade de E/S.

Acima da camada de hardware existe uma máquina virtual Java adaptada para su-

portar tempo real chamada Komodo Java Machine (KJM). Ela inclui um carregador de
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Figura 3.2 Arquitetura Komodo

classe (class loader) que cria estruturas de dados de tempo real na memória; é tam-

bém, juntamente com o coletor de lixo (garbage collector) de tempo real, responsável

pelo gerenciamento de memória. A KJM disponibiliza também um Application Pro-

gramming Interface (API) compatível com o padrão Java além de classes específicas do

Komodo.

A última camada é um middleware chamado OSA+ que permite desenvolver apli-

cações de tempo real distribuídas em uma rede computadores. Isso permite superar

problemas relacionados a limitações de hardware de um simples microcontrolador.

O esquema de escalonamento deve ser implementado em hardware e o escalonador

de hardware deve decidir dentro de um ciclo do processador. Os seguintes esquemas de

escalonamento de tempo real foram adaptados para um microcontrolador multithread

e implementados no núcleo do processador Komodo: Fixed Prority Preemptive (FPP),

Earliest Deadline First (EDF), Least Laxity First (LLF) e Guaranteed Percentage (GP).

O processador Java multithread apresenta quatro estágios: busca de instrução, de-

codificação de instrução, busca de operando e execução ou operação de E/S ou acesso

a memória.

A implementação das estratégias de escalonamento de tempo real é encapsulado no

gerenciador de prioridade. Há quatro implementações de algoritmos de escalonamento:
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FPP, EDF, LLF e GP. A tarefa do gerenciador de prioridade consiste em três fases.

A primeira consiste em atribuir um valor característico à cada thread dependendo do

algoritmo em questão. No segundo passo, esses valores são comparados em uma árvore

para determinar qual a instrução da thread precisa ser executada no próximo ciclo.

E, por fim, atualiza o valor característico de cada thread dependendo do algoritmo de

escalonamento.

Para inicializar uma IST, requisitos de tempo real como tempo de execução e prazo

são encaminhados para o gerenciador de prioridade. Depois disso, a IST é ativada e

executa sua fase de inicialização. Em seguida, a IST comunica à unidade de sinal qual

evento ela é responsável. E assim que o evento ocorre, a unidade de sinal acorda a cor-

respondente IST e informa ao gerenciador de prioridade. O gerenciador de prioridade

nesse momento monitora a execução dessas threads e é responsável por manter os req-

uisitos de tempo real. Após o fim da manipulação do evento, o IST informa à unidade

de sinal e se desativa. O ciclo pode iniciar novamente.

3.2.2 Ovm Virtual Machine

Ovm [21] é um arcabouço para construção de máquinas virtuais com diferentes car-

acterísticas. Ele apresenta uma abordagem orientada a componentes que permite im-

plementar as funcionalidades de várias maneiras e gerar protótipos rapidamente. En-

tretanto, existe uma versão que atende ao projeto de Composição de Programas para

Sistemas Embarcados (Program Composition for Embedded System - PCES) da Uni-

versidade de Purdue. Essa versão permite executar código em conformidade com a

especificação de tempo real para Java [14] com uma performance aceitável.

A Ovm apresenta um domínio executivo (executive-domain) e vários domínios de

usuário (user-domain). Um domínio executivo consiste em um conjunto de serviços

básicos (tradução e execução de código, gerenciamento de memória, threading, sin-

cronização e outros serviços normalmente delegados para o sistema operacional em
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outras máquinas virtuais) que provêem funcionalidades para os domínios de usuários.

O domínio executivo é isolado do domínio de usuário.

Essa máquina virtual foi implementada quase que totalmente em Java e uma pe-

quena quantidade em C (250.000 linhas de código Java e apenas 15.000 linhas de

código C). Isso permite evidentemente grande produtividade e uma baixa quantidade

de erros. Utiliza também compilação Ahead-of-time (AOT), traduzindo o código Java

para código C++ e em seguida executando o compilador gcc.

3.3 Validação de Tempo Real

A atividade de descobrir o pior caso de execução apresenta um grande problema que é

descobrir os limites de iterações e recursão. Esse problema é classicamente chamado de

“Problema da Parada” e é reconhecido como parcialmente computável [6]. Em outras

palavras, não há um programa que receba um outro programa como parâmetro e diga

se este para ou não.

Há duas maneiras de lidar com esse fato. Uma seria provar que o programa pertence

a classe de funções recursivas (classe de problemas em que há uma Máquina de Turing

que sempre pára, decidindo essa função). A outra forma seria estabelecer limites de

interações e de recursão seja por anotações ou por medidas em simulação.

O trabalho de Puschner e Koza [22] alterou a sintaxe de C para prover a informação

do limite de iterações. Ele alterou a estrutura do comando for onde o desenvolvedor

informa o número máximo de iterações ou o tempo máximo de execução. Além disso,

ele introduziu uma rotina de exceção para ser executada sempre que esses limites forem

ultrapassados.

Por outro lado, existe uma outra abordagem mais sofisticada que anotações manu-

ais em código. Uma grande vantagem é a eliminação de erros de anotações, uma vez

que a complexidade do problema em si pode tornar difícil estipular tais limites, po-
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dendo muitas vezes haver uma superestimativa. Além de ser uma tarefa tediosa e que

exige muito esforço mental. Essa alternativa é conhecida como execução simbólica.

No trabalho de Gustafsson e Ermedahl [23], encontramos uma proposta de execução

simbólica para um subconjunto da linguagem C. Ele utilizou uma mistura de interva-

los de valores e conjunto de valores. Na análise, sempre que um valor único não pode

ser atribuído a uma variável, utiliza-se um conjunto de valores apropriados. Podendo

inclusive uma variável ter ambos um conjunto de valores e um intervalo de possíveis

valores.

Já em [24], quando um valor não puder ser atribuído com exatidão ele é marcado

como desconhecido. (Ele não utiliza conjunto de valores ou intervalos) Isso diminui a

complexidade consideravelmente, embora leve a uma perda de precisão. Abordagem

semelhante é utilizada em [25].

Um método diferente é descrito em [26]. Eles utilizam a execução simbólica para

encontra partes do programa que são dependentes de entradas bem como as indepen-

dentes. Claramente partes independentes podem ter seu pior caso de execução calcula-

dos com melhor precisão.

Em [27], a execução simbólica é utilizada para identificar limites de iterações. Ele

utiliza técnicas de compilação. Quando uma iteração depende da entrada do programa,

ele pede ao desenvolvedor que estipule os limites das variáveis para que ele possa cal-

cular o máximo de iterações.

Burns e Edgar [28] apresentam um modelo estatístico para calcular o pior caso de

execução para escalonamento. Um grande número de medidas é feito para então se

achar uma função de densidade probabilística. Com ela, é possível atribuir um limite

para o pior caso segundo um valor de confidência desejado.

Já Muller e Wegener [29] tentam encontrar a entrada do programa que produz o

pior caso de execução. Entretanto, buscando simplificar, eles desconsideraram casos

que precisam de muitos parâmetros. Os resultados mostraram que essa solução não é
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viável, pois não conseguiu prover limites seguros para o pior caso de execução de um

programa.

Martin apresenta um analisador de programas que utiliza teoria de interpretação

abstrata e análise de fluxo de dados [30]. Essa ferramenta apresenta uma linguagem

funcional que permite ao desenvolvedor especificar o domínio de cada variável mesmo

que sejam tipos complexos de dados.

Rival [31] apresenta um método para analisar programas em assembly. Seu obje-

tivo é validar a compilação, pois compiladores são softwares complexos e que podem

apresentar erros. Utiliza para tanto análise abstrata e transformação de programa com

o intuito de gerar a correspondência entre o código-fonte original e o código assembly

gerado pelo compilador.

Já em [32], utiliza-se interpretação abstrata [33] para analisar os efeitos de pipeline

e cache dos processadores sobre o tempo de execução. Em sua solução ele necessita

que o desenvolvedor informe os limites de iterações e a profundidade de recursão.

No trabalho de Bernat, Colin e Petters [34], introduziu-se o conceito de sistemas

probabilísticos de tempo real, que teriam que atender a um prazo com uma garantia de

um valor probabilístico. Eles utilizaram a combinação de um modelo analítico com um

de medição. Esse modelo probabilístico se deve ao fato de que o tempo de execução nos

processadores modernos não é constante. Dependem de dados bem como do histórico

(cache e pipeline, por exemplo). Portanto, a predição exata do tempo de execução é

apenas parcialmente possível.



CAPÍTULO 4

Sistema Operacional JingleOS

Este Capítulo descreve o Sistema Operacional JingleOS,

destacando inicialmente sua motivação e o que o torna rel-

evante quando a questão é confiabilidade. Posteriormente,

descreve a idéia principal da solução apresentada. E, ao fi-

nal, sua arquitetura é discutida.

4.1 O Porquê do JingleOS

Nas últimas décadas tivemos nossas vidas cada vez mais rodeadas de dispositivos eletrôni-

cos que vieram, muitos, para facilitar atividades humanas. A maior parte deles realiza

atividades específicas, como por exemplo as TVs que processam ondas eletromagnéti-

cas numa freqüência específica e as convertem em imagem e áudio, e outros de uso

bem geral como os Computadores. Especificamente com relação a esses dois: a difer-

ença é que uma TV executa, em condições normais, a sua função satisfatoriamente por

muito tempo; já para os computadores não é difícil encontrar usuários que tiveram que

reiniciar o sistema de repente sem nenhuma explicação, perdendo possivelmente algum

dado.

Mas mesmo tendo confiabilidade em nível de hardware e recursos suficientes em

nível de aplicação para o desenvolvimento de sistemas confiáveis, por que não con-

seguimos produzir sistemas que também sejam confiáveis? O problema se encontra no

34
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software base (sistema operacional). Os Sistemas Operacionais atuais usam um projeto

monolítico (década de 70) para o kernel. O kernel possui permissão para realizar várias

operações privilegiadas, como escrever na memória, gerar interrupção, criar e gerenciar

processos, alocar recursos etc. Numa estrutura monolítica, a adição de novas funcional-

idades ou a alteração no código de um módulo existente (normalmente para correção de

erros) possivelmente altera o funcionamento de outros módulos [35], acarrentando por

sua vez outros erros. Mas isso não está relacionado com má programação e sim com a

arquitetura monolítica.

Em [36], Tannebaum apresenta de maneira bastante clara o tamanho desse prob-

lema. Nesse trabalho, ele afirma que o kernel do linux possui 2,5 milhões de linhas de

código. Cita o trabalho de Basili e Perricone [37] que faz uma estimativa de 6 a 16 erros

por 1.000 linhas de código (Ostrand e Weyuker [38], por sua vez, é mais pessimista e

prevê 2 a 75 erros por 1.000 linhas de código). Tannenbaum toma um número otimista

de 6 erros por 1.000 linhas de código e constata que o kernel do linux teria em torno de

15.000 erros!

Além disso, os projetos desses sistemas não previam celulares, sistema embarca-

dos, Internet, Web, redes sem fio etc, e com o surgimento dessas muitas demandas,

uma grande quantidade de módulos foram inseridos no kernel, apresentando também

problemas para extensão.

Essa arquitetura, no entanto, foi utilizada porque apresenta maior desempenho. Os

SOs foram desenvolvidos para ambientes de pouca capacidade computacional, em que

otimizações eram essenciais. Atualmente tais requisitos não são fundamentais, dado

que os recursos de hardware apresentam capacidade de processamento superior àquela

encontrada na década de oitenta, permitindo se abrir mão de desempenho e ganhar em

confiabilidade e segurança.
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4.2 O JingleOS

O Sistema Operacional JingleOS [5] está sendo projetado para ser seguro e confiável,

provendo uma plataforma confiável para o desenvolvimento e implantação de apli-

cações de tempo real. A principal decisão de projeto do JingleOS foi não manter com-

patibilidade com o legado, pois permitiu tratarmos de confiabilidade desde a fase de

análise. Outro ponto extremamente importante foi na definição da linguagem de pro-

gramação: foram utilizadas apenas Assembly (para o desenvolvimento exclusivo da

camada de abstração de hardware descrita posteriormente) e Java. As linguagem de

programação normalmente usadas para o desenvolvimento de sistemas operacionais, C

e C++, permitem que o programador acesse diretamente estruturas de dados e instruções

contidas na memória através de ponteiros. Embora ponteiros sejam uma valiosa ferra-

menta para programação e, principalmente quando se exige performance, erros comuns

decorrem do uso inadequado desses. Já linguagens de mais alto nível, como Java ou C#,

não apresentam essa liberdade, podendo acessar apenas referencias para blocos específi-

cos de memória onde estão armazenados os objetos, tirando assim a possibilidade desse

tipo de erro por parte do programador. Por isso, escolhemos Java como linguagem de

programação básica para o JingleOS, o que possibilitou desconsiderar vários problemas

relacionados ao uso de ponteiros. E como Java não permite acesso direto à memória, a

execução pode ser feita em um único espaço de memória.

4.2.1 Arquitetura

Utilizando o padrão arquitetural de camadas funcionais POSAI [39], os componentes do

sistema foram agrupados de acordo com o nível de abstração em relação ao hardware.

O desenho da arquitetura do JingleOS está ilustrado na Figura 4.1.

A camada de Abstração de Plataforma especificamente provê acesso aos recursos

da plataforma de execução para componentes em camadas superiores, permitindo, por
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Abstração de Sistema

Drivers de Dispositivos

Serviços Básicos

Java API JingleOS API

Aplicações

Abstração de Plataforma

Figura 4.1 Arquitetura do JingleOS

exemplo, que drivers de dispositivos sejam desenvolvidos sem acessar diretamente ao

hardware. Esta camada contém classes para acesso aos dispositivos básicos (proces-

sador, memória, interrupção, portas E/S e barramento) bem como para recuperar infor-

mações sobre eles. Esta camada está parcialmente definida e está atualmente imple-

mentada para a arquitetura ARM [40].

Para garantir o controle do acesso aos recursos de hardware, apenas a camada de Ab-

stração de Plataforma utiliza código nativo estritamente para comunicação com os re-

cursos. A linguagem de programação do sistema auxilia neste controle não permitindo

acessos direto ao hardware através de ponteiros ou inline assembly, que é a possibili-

dade de escrever código assembly dentro do código na linguagem de programação C,

por exemplo.

Já a camada de Abstração de Sistema contém as políticas para escalonamento de re-

cursos de hardware (processador e memória), primitivas para sincronização de threads,

garbage collector, carregamento de classe etc. Esta camada juntamente com a de Ab-

stração de Plataforma formam o núcleo confiável (Trusted Core) do JingleOS. Elas

contêm os componentes críticos do sistema, que são tratados de forma diferente quando
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comparados aos de outras camadas. Nelas não se permite cargas de componentes em

tempo de execução e apenas componentes assinados. Os módulos do sistema deve

seguir um modelo de componente base. O objetivo é controlar o ciclo de vida, insta-

lação, ligação com outros componentes, armazenamento e atributos de segurança.

A camada de Drivers de Dispositivos contém todos os drivers. Eles são implemen-

tados utilizando os objetos da camada de Abstração de Plataforma, sendo portáveis para

arquiteturas semelhantes sem a necessidade de recompilação.

O modelo de drivers de dispositivos estende o modelo de componentes do sis-

tema, incluindo a injeção de dependências de acordo com as propriedades dos drivers.

Através de um arquivo manifest, o driver de dispositivo deve definir os recursos necessários.

A partir daí, o sistema instancia as classes da camada de Abstração de Plataforma para

atender aos drivers de dispositivos como, por exemplo, um objeto que representa um

setor de memória para permitir leitura e/ou escrita.

A camada de Serviços contém serviços necessários para implementação da Java API

e JingleOS API. Entendemos que os seguintes serviços são essenciais: compiladores

dinâmicos, gerenciador de módulos (verifica autenticidade dos módulos), gerenciador

de aplicações, pilhas de protocolos de rede, serviços de segurança e sistema de arquivos.

Já a camada de APIs provê suporte para o desenvolvimento de aplicações. Como

o foco inicial está sendo em sistema embarcados, inicialmente terá a implementação

de CLDC 1.1 [41] e MIDP 2 [42], e conseqüentemente as aplicações serão midlets.

Já JingleOS API define classes e interfaces necessárias para obter informações sobre o

sistema bem como para dar suporte a tempo real. Esta deve ser utilizada apenas por

aplicações do próprio sistema e ainda será definida.



CAPÍTULO 5

Método de Análise

Este Capítulo inicialmente discute os dificuldades rela-

cionadas à utilização dos métodos tradicionais de análise

de PCTE. Em seguida descreve de maneira informal (e em

seguida formalmente) a abordagem proposta. Por fim, de-

talha a ferramenta implementada, descrevendo sua arquite-

tura, e as duas formas de utilização: através de teste de

unidade e integrada (plugin) ao ambiente de desenvolvi-

mento.

5.1 Problemática

No desenvolvimento de aplicações de tempo real, existe um requisito que não pode ser

ignorado: o tempo de computação. Na implementação de um SOTR essa preocupação

também deve estar presente, no sentido de que se possa garantir que o controle do

sistema é feito dentro de prazos conhecidos. Escalonamento de processo, gerência de

memória, tratamento de interrupção, gerenciamento de arquivo são características que

devem apresentar comportamento determinístico.

Suponha um cenário em que uma aplicação precisa registrar dados que representam

informação vital para a empresa em tempo real. No desenvolvimento dessa aplicação,

o desenvolvedor precisa saber se o SO pode garantir que eles serão armazenados na

39
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mesma velocidade com que chegam. Isso é tão importante que, a depender dessa avali-

ação, pode-se constatar que seria necessário maior desempenho de hardware ou talvez

a necessidade do desenvolvimento de um novo sistema de arquivo mais eficiente.

Um outro exemplo seria a utilização de compilação em tempo de execução, utilizada

em ambientes interpretados como Java. Quando um programa de tempo real vai execu-

tar, ele possui prazos a serem cumpridos. Uma informação bastante útil seria o tempo

de compilação para um determinado trecho de código. Isso permitiria ao SO avaliar

os seguintes aspectos: 1) a interpretação seria suficiente para realizar a tarefa; ou 2)

a tempo gasto na compilação representa uma vantagem em relação a interpretação, no

sentido de garantir o prazo; ou 3) simplesmente o sistema não poderá realizar aquela

atividade no prazo estabelecido.

Além desses dois cenários, há, evidentemente, uma série de informações de tempo

de execução de serviços de um SOTR que seriam fundamentais para os desenvolve-

dores. Outros exemplos, não menos importantes, seriam tempo de tratamento de in-

terrupção, latência adicionada pelo algoritmo de escalonamento de processo, tempo de

alocação de memória, custo de (re)inicialização ou tempo de carregamento de módulos

(drivers).

As APIs do sistema operacional também devem fornecer informação de tempo, pois

é consenso que de nada adianta desenvolver uma aplicação de tempo real sem o suporte

do SO. Até por que este poderia interferir na computação das operações da aplicação. O

ideal é que os desenvolvedores do próprio SO bem como de aplicações tenham acesso

a esse tipo de informação.

Por outro lado, calcular o PCTE de um programa é um problema bastante complexo.

Existem aspectos ortogonais que precisam ser considerados como, por exemplo, a ar-

quitetura da máquina ou a entrada do programa a ser analisado (código assembly, por

exemplo).

Outro fator bastante importante é quando essa análise é suportada por uma ferra-
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menta. De maneira geral, a análise PCTE não pode ser transparente para o desenvolve-

dor, desde que não é possível calcular automaticamente o PCTE para um programa

arbitrário. Isso se deve ao fato de que o cálculo do PCTE pode se transformar no con-

hecido Problema da Parada, que é não-computável [43].

Para contornar essas limitações, duas técnicas podem ser usadas [44]:

1. Restringir a linguagem de programação de maneira que o resultado seja apenas

código analisável. Isso, no entanto, limita o uso da linguagem de programação

para domínios específicos.

2. Adicionar conhecimento sobre os possíveis fluxos do programa que não possam

ser derivados automaticamente a partir do código fonte. Esse método já permite o

uso de linguagem de programação de uso geral, mas precisa que o desenvolvedor

adicione o conhecimento sobre o domínio da aplicação (por exemplo, limites de

iterações e intervalo dos parâmetros de entrada).

Kirner e Puschner com propriedade esclarecem que as características da análise do

PCTE podem ser divididas em três aspectos ortogonais ilustrado na Figura 5.1 [44].

São eles: Nível de Representação, Ambiente de Execução e Técnica de Análise. Essa

ilustração, embora não sirva como método de avaliação, nos ajuda a ter uma idéia do

tamanho do problema.

O código de um programa e a análise do PCTE pode ser realizado em diferentes

níveis de representação. Normalmente as análises PCTE ocorrem no nível de código

objeto ou assembly a fim de obter resultados mais acurados. Isso acontece porque

os compiladores modernos realizam grandes otimizações que mudam drasticamente

a estrutura do programa no nível de código assembly. As informações que porventura

existam têm que ser traduzidas de forma que elas permaneçam no nível de representação

em que a análise será realizada.

O Ambiente de Execução refere-se aos aspectos de tempo da plataforma onde o pro-

grama será executado. Ele modela o comportamento do código fonte em uma máquina
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Simples Pipeline Cache

Assembly

Bytecode

Java

Interpretação Abstrata

Simulação

Simples Ambiente
de Execução

Representação

Técnica de Análise

Figura 5.1 Aspectos relacionados à analise de PCTE

específica (virtual ou real), de maneira que seja possível conseguir limites seguros e

acurados do PCTE. As modernas CPUs contêm várias características para melhoria de

desempenho que precisam ser levadas em consideração como pipelines, caches, pro-

cessamento paralelo ou algoritmos de predição de desvios condicionais que dependem

dos valores dos argumentos e do contexto dentro do programa.

Uma modelagem acurada do Ambiente de Execução tende a gerar algoritmos com-

plexos. Além disso, só é possível alcançar um certo limite de acuidade, pois esses

mecanismos de otimizações apresentam comportamento não-determinístico que em

contexto de tempo real deve ser evitado. Adicionado a isso, a documentação dos pro-

cessadores apresenta informações imprecisas sobre seu comportamento. Por essa razão,

geralmente o ambiente de execução é modelado de maneira simplificada ou ao menos

de maneira parcial.

Por outro lado, acreditamos que a análise de características da microarquitetura,

considerando as otimizações de hardware, permite uma maior precisão nos resultados,

evitando superestimativas. A configuração corrente dos hardwares, contudo, não per-

mite uma certeza em relação a PCTE. Bernat, Colin e Petters introduzem o conceito
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de aplicações de tempo real críticas probabilísticas [34] que, segundo os autores, con-

siste em sistemas que precisam atender aos prazos dentro de um fator probabilístico de

garantia.

Já o nível da Técnica de Análise refere-se ao mecanismo utilizado para descrever

as restrições dos possível fluxos de um programa. Essa descrição corresponde a infor-

mações sintáticas ou semânticas do código do programa ou anotações. Essas anotações

podem estar dentro do código, em arquivos separados ou ainda de maneira interativa.

Nessa forma interativa, a ferramenta de análise em tempo de execução questiona ao

desenvolvedor as informações que ela não conseguir detectar automaticamente.

Os métodos de análise podem ter diferentes níveis de automatização. É dese-

jável que todas as informações sejam extraídas de maneira automática apenas da sin-

taxe e semântica do programa. Análise semântica pode, por exemplo, usar análise de

dependência [45] do programa, interpretação abstrata [46] bem como execução sim-

bólica [47]. Esses métodos, no entanto, tendem a ser muito complicados e não isentam

a participação do desenvolvedor.

Via de regra, em desenvolvimento de aplicações de tempo real, a informação citada

anteriormente (tempo de computação) é vital. Apesar disso, os SOTRs atuais não têm

tratado com relevância esse tema e tem, portanto, ficado em segundo plano conforme

Seção 3.1. Eles se preocupam com aspectos de algoritmo, projeto de arquitetura, APIs

de desenvolvimento etc, que, embora relevantes, não apresentam resultados práticos

que permitam a análise e escolha do sistema operacional adequado pelo desenvolvedor.

Por outro lado, há a complexidade das técnicas existentes citadas anteriormente (in-

terpretação abstrata, análise de fluxo etc). Os modelos de certificação são bastante com-

plexos e demandam uma grande curva de conhecimento como, por exemplo, linguagens

de representação de domínio e conhecimento profundos de matemática abstrata que as

distanciam dos desenvolvedores. Além disso, não há soluções integradas ao ambiente

de desenvolvimento, tornando muitas vezes os custos para certificar o PCTE inviáveis.
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5.2 Nova Abordagem para Calcular o PCTE

Do ponto de vista de aplicações de tempo real não há como se pensar em termos genéri-

cos. É preciso especificar alguns atributos de execução. Por exemplo, o funcionamento

correto (no sentido de sempre atender os prazos) do algoritmo de escalonamento de

processo está totalmente relacionado ao número de processos. Ou seja, não existe pos-

sibilidade de garantir o bom funcionamento para um número ilimitado de processos.

Seguindo esse raciocínio, estamos propondo uma nova abordagem de certificação de

PCTE para aplicações de tempo real. Em vez de se analisar o PCTE do algoritmo

poderíamos pensar no PCTE da aplicação. Em outras palavras, o desenvolvedor é re-

sponsável por especificar o contexto que será responsável pelo PCTE em vez de procu-

rar uma solução genérica. O programa, portanto, pode ter outros caminhos que possam

consumir mais tempo, mas não serão considerados dentro da especificação do sistema.

Dessa forma, é possível certificar a aplicação de maneira muito mais simples e com

baixo custo.

Ou seja, o objetivo não é fornecer uma solução que permita diagnosticar o PCTE

real, mas sim fornecer um mecanismo simples e amigável que permita ao desenvolvedor

fazer uma análise de seu programa sem a complexidade introduzida por técnicas que

buscam resultados reais.

A idéia consiste basicamente em executar o programa ou parte dele de tal forma que

seja possível saber o tempo gasto de computação para um determinado contexto da apli-

cação (normalmente o cenário de PCTE). Pretende-se que essa ferramenta se aproxime

de um debugger ou profiler que são ferramentas extremamente simples, úteis e am-

plamente conhecidas. Deseja-se portanto permitir ao desenvolvedor a possibilidade de

analisar o programa em termos de tempo de processamento durante sua implementação.

Essa solução, é verdade, não apresenta a generalidade que se poderia desejar. En-

tretanto, o objetivo é permitir que essa solução possa ser utilizada em larga escala, pois
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a complexidade de uma solução pode torná-la inviável do ponto de vista de custo. É o

que aconteceu, por exemplo, com os sistemas operacionais considerados seguros. Esses

SOs surgiram na década de 80 e são considerados até hoje o estado da arte em termos

de segurança. A idéia básica consiste no fato de seu desenvolvimento seguir uma es-

pecificação formal e matemática. E, além disso, que seja verificada a conformidade da

implementação com a especificação. Contraditoriamente, sua utilização não é ampla-

mente difundida. Existem poucos sistemas que utilizam essa solução e normalmente

envolvem segurança nacional e segredos militares. O fato dessa restrição de utilização

se deve justamente a complexidade envolvida em seu desenvolvimento e manutenção,

pois o conhecimento necessário não é amplamente difundido.

A partir desse método, é possível realizar, por exemplo, teste de unidade para veri-

ficar se um determinado método para um determinado contexto ultrapassa o prazo máx-

imo permitido para a sua computação. Além de o desenvolvedor ter um mecanismo

para validar sua aplicação. Basta que a cada alteração no código-fonte se execute nova-

mente os testes de unidade a fim de verificar sua conformidade com os testes. Esse tipo

de utilização será discutido posteriormente na Seção 5.4.2

Com essa abordagem é possível certificar, por exemplo, algo neste sentido: no Jin-

gleOS com x processos com prioridades iguais, usando o algoritmo rate monotonic [48],

o tempo máximo de espera é de y ms.

5.3 Formalização

Esta Seção dedica-se a formalizar a nova abordagem de cálculo de PCTE descrita na

Seção anterior. Ao final, apresentamos um exemplo simples a fim de ilustrar tal formal-

ização.

Um programa ou uma parte dele P é definido como um Grafo de Controle de Exe-

cução (GCE) que consiste em uma quintupla <Q, i0,F,E,δ> onde:
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• Q é o conjunto de nós do programa.

• i0 é nó inicial, por onde começa a execução de um programa. i0 ∈ Q

• F é o conjunto de nós finais que determina o encerramento do programa. F ⊆ Q

• E representa o conjunto de arestas tal que E ⊆ (Q×Q)

• δ é a função transição tal que δ : E →R. δ determina um número real que equiv-

ale a unidade de tempo consumida pelo plataforma na transição (ou computação)

da instrução de um nó a para um nó b, ou seja, equivale ao peso aresta.

O GCE determina todos os caminho do programa bem como os custos associados

para cada transição. Ele é fonte para análise do tempo de computação total através da

execução do mesmo. Nesse sentido, a execução do programa ou parte dele P consiste

em uma quadrupla <G,S0,v,σ> onde:

• G é o grafo de controle de execução do programa

• S0 é o contexto inicial do programa

– A maneira de representar o contexto é dependente do paradigma de lin-

guagem de programação utilizado no programa. Mas ele pode ser entendido

como os dados do programa (os que estão armazenados na seção de dados

do programa, por exemplo) bem como os valores das suas variáveis em um

dado momento. Em ambientes com chamadas de procedimentos e escopo

local de variáveis, o contexto tem que ser considerado como uma estrutura

de dados (uma pilha, por exemplo) de frames. Os frames contêm os val-

ores das variáveis locais. Pode-se considerar ainda um frame especial que

conteria os valores das variáveis globais ou estática do programa.

– Mais formalmente, definimos contexto como um conjunto S de conjuntos

F0,F1, . . . ,Fn, tal que



5.3 FORMALIZAÇÃO 47

* S = {Fi ∈ S | Fi é o conjunto com os valores das variáveis do frame i}

* F = {x ∈ F | x = < k,v > onde k é o identificador da variável e z

representa o seu valor}

• v é o valor retornado pelo programa. Denotamos por ε o valor de v para o caso

de não haver retorno.

• σ é a função transição de execução tal que

σ(S, i,n) =





n se i ∈ F

σ(S′,k,n+δ (< i,k >))

– S representa o contexto do programa

– i ∈ Q, onde Q é o conjunto de nós de G

– S′ representa o contexto do programa após a execução da instrução do nó i

– n é o valor em unidade de tempo consumido na execução até o momento.

– k ∈ Q e representa um sucessor de i, ou seja, <i,k> ∈ E. E é o conjunto de

arestas de G

O retorno da função σ é a informação que se deseja identificar, vale notar que

não representa o PCTE, mas o tempo de computação para uma determinada entrada

(S0). Entretanto, quando os dados de entrada não interferirem no grafo de execução,

incluindo repetição de loops, desvios condicionais etc, esse retorno identifica o PCTE

real para esse caso específico.

Suponhamos o exemplo de programa ilustrado na Figura 5.2. O GCE para esse

programa consiste na quintupla: < Q, i0,F,E,δ > tal que:

• Q = {Iniciar fat(n), result = 1, while (n > 1), result = result * n, n = n - 1, return

result, Terminar fat}

• i0 = Iniciar f at(n)
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• F = {Terminar f at}

• E = {<Iniciar fat(n), result = 1>, <result = 1, while (n > 1)>, <while (n > 1),

result = result * n>, <result = result * n, n = n - 1>, <n = n - 1, while (n > 1)>,

<while (n > 1), return result>, <return result, Terminar fat>}

• ∀x ∈ E : δ (x) = 1

public int fat(int n) {
int result = 1;

while (n > 1) {
result = result * n;
n = n - 1;

}

return result;
}

Figura 5.2 Método Fatorial

Uma representação gráfica desse GCE é vista na Figura 5.3.

Já execução deste mesmo programa para n = 3 pode ser especificado na quadrupla

<G,S0,v,σ> tal que:

• G está especificado logo acima

• S0 = {{n = 3}}

• v = 6



5.3 FORMALIZAÇÃO 49

result = result * n

while (n > 1)

result = 1

return result

Terminar fat

Iniciar fat(n)

n = n - 1

falso

verdade

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5.3 Grafo Programa Fatorial

• Aplicando função σ para o nó e contexto inicial temos:

σ(S0, i0,0) = σ(S0,result = 1,1)

= σ(S0,while (n > 1),2)

= σ(S0,result = result * n,3)

= σ(S0,n = n - 1,4)

= σ({n = 2},while (n > 1),5)

= σ({n = 2},result = result * n,6)

= σ({n = 2},n = n - 1,7)

= σ({n = 1},while (n > 1),8)

= σ({n = 1},return result,9)

= σ({n = 1},Terminar fat,10)

= 10
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Suponhamos, por outro lado, o exemplo de programa recursivo para o cálculo de

fatorial ilustrado na Figura 5.4.

public int fat(int n) {
int result;

if (n == 1) {
return n;

}

result = fat(     );

return n
}

n - 1

* result;

Figura 5.4 Método Fatorial Recursivo

De maneira semelhante, o GCE para o programa recursivo, cuja representação grá-

fica pode ser vista na Figura 5.5, consiste na quintupla: < Q, i0,F,E,δ > tal que:

• Q = {Iniciar fat(n), if (n == 1), result = fat(n-1), return n * result, return n,

Terminar fat}

• i0 = Iniciar f at(n)

• F = {Terminar f at}

• E = {<Iniciar fat(n), if (n == 1)>, <if (n == 1), return n>, <return n, Terminar

fat>, <if (n == 1), result = fat(n-1)>, <result = fat(n-1), Iniciar fat(n)>, <result

= fat(n-1), return n * result>, <return n * result, Terminar fat>}

• ∀x ∈ E : δ (x) = 1

De maneira análoga, a execução do programa fatorial recursivo para n = 3 pode ser

especificado na quadrupla <G,S0,v,σ> tal que:



5.3 FORMALIZAÇÃO 51

• G está especificado logo acima

• S0 = {{n = 3} f at ′}

• v = 6

• Aplicando função σ para o nó e contexto inicial temos:

σ(S0, i0,0) = σ(S0, if (n == 1),1)

= σ(S0,result = fat(n-1),2)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′}, Iniciar fat(n),3)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′}, if (n == 1),4)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′},result = fat(n-1),5)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′ ,{n = 1} f at ′′′}, Iniciar fat(n),6)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′ ,{n = 1} f at ′′′}, if (n == 1),7)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′ ,{n = 1} f at ′′′},return n,8)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′ ,{n = 1} f at ′′′},Terminar fat,9)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′},return result * n,10)

= σ({{n = 3} f at ′,{n = 2} f at ′′},Terminar fat,11)

= σ({{n = 3} f at ′},return result * n,12)

= σ({{n = 3} f at ′},Terminar fat,13)

= 13

A Seção seguinte descreve a ferramenta que foi desenvolvida segundo essa formal-

ização.
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return  n

if (n == 1)

return n * result

Terminar fat

Iniciar fat(n)

result = fat(n-1)

verdade

falso

1

1

1

1

1

1

1

Figura 5.5 Grafo Programa Fatorial Recursivo

5.4 A Ferramenta

Calcular o tempo de execução é possível, porque os fabricantes de processadores disponi-

bilizam uma tabela de números de ciclos que cada instrução de máquina consome. Por

exemplo, um processador da família ARM9 consome uma média de 1,5 ciclos por in-

strução [49]. Então pelo clock do processador podemos através da fórmula do período

T = 1/F calcular o tempo de cada ciclo. Multiplicando o período T pelo número total

de instruções n obtemos o tempo total de execução E tal que

E = n∗T = n∗ 1
F

A informação de quantos ciclos de processador cada bytecode consome é totalmente

dependente do compilador. Mas suponha que a tradução para código de máquina do

bytecode iadd é a ilustrada na Figura 5.61.

Por exemplo, para o processador ARM946E-S [50] que apresenta um clock de

1Assembly da arquitetura ARM
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pop    r0
pop    r1
add    r0, r0, r1
push   r0

Figura 5.6 Código de Máquina para o bytecode iadd

67MHz e usando a média de 1,5 ciclos por instruções, tem-se que o tempo de execução

para o bytecode iadd é tal que

Eiadd =

n ciclos︷ ︸︸ ︷
(1,5∗4)∗ 1

67.000.000
≈ 8,95x10−8s = 89,5ns

.

Visto que é possível calcular o tempo de execução, a Seção seguinte descreve o

processo para calcular o tempo de execução para contextos específicos. Identificou-se

que essa metodologia pode ser utilizada de duas maneiras úteis no desenvolvimento. A

primeira é através de teste de unidade descrita na Seção 5.4.2. Já a segunda é através

do desenvolvimento de um plugin para o ambiente de programação (IDE) ilustrada na

Seção 5.4.3.

5.4.1 Arquitetura da Ferramenta

A arquitetura, que está ilustrada na Figura 5.7, descreve todo o processo que permite

calcular o PCTE segundo nossa abordagem. Em tal abordagem, as unidades analisáveis

são métodos de classes Java. Mas como método só pode existir dentro de uma classe,

as Classes Java são o ponto de partida.

A partir do código fonte, utiliza-se o compilador Java (javac), distribuído com o

Java Development Kit, para gerar os arquivos do tipo *.class que contêm os bytecodes

do método que se deseja analisar bem como informações contidas no Constant Poll da

classe. Os detalhes de funcionamento de Java podem ser encontrados na especificação
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de sua máquina virtual [51].

Compilador
Java

Gerador do
GCE

Interpretador

Classes Java

GCE

Resultado

Compilador
do JingleOS

Parte da Ferramenta

Resultado

Informação
de tempo

Contexto
Inicial

*.class

Produzido pelo Desenvolvedor

Figura 5.7 Arquitetura da Ferramenta

Na implementação, utilizou-se a biblioteca para manipulação de bytecodes BCEL [52]

(Byte Code Engineering Library), que também é utilizada no compilador do JingleOS,

haja vista que ele gera código nativo através dos arquivos *.class. O compilador, de

maneira geral, traduz um conjunto de instruções de máquina pré-determinado para cada

um dos 212 bytecodes existentes. O principal problema nesse método está em mapear

o modelo computacional baseado em pilha dos bytecodes da Máquina Virtual Java para

um modelo baseado em registradores dos processadores modernos. O uso do modelo

baseado em pilha apresentaria grande perda de performance, pois precisaria de acessos

constantes à memória, que é sabidamente lento. Para fazer essa tradução bem como

permitir implementação de otimizações, o compilador faz uso de uma linguagem inter-

mediária baseada em registradores (que pertence ao middle-end do compilador). Pro-

cesso semelhante e as dificuldades nesse processo são descritos no trabalho de Hsieh,

Gyllenhaal e Hwu[53].

A partir dos bytecodes, gera-se o GCE. Esse módulo utiliza o compilador do Jin-

gleOS para determinar o tempo que o processador consome para cada instrução e anexa

essa informação ao GCE. Esse valor de tempo corresponde ao δ do GCE descrito na
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Seção 5.3.

Uma vez que existe o GCE, o desenvolvedor precisa especificar o contexto inicial

do método. Isso é feito de maneira bastante simples, implementando o método ab-

strato initContext da classe AbstractContext (Figura 5.8). Esse método funciona para

o interpretador como ponto inicial da execução do programa, semelhante ao método

main(String[] args) para as Máquinas Virtuais Java.

public abstract class AbstractContext {

public AbstractContext() {
}

public abstract void initContext();
}

Figura 5.8 Classe AbstractContext

Por fim, o interpretador representa a execução do programa conforme descrito na

Seção 5.3. Fazendo uso do GCE e do contexto inicial, ele pode realizar a interpretação.

Na verdade, ele basicamente emula a máquina virtual, simulando o comportamento de

cada bytecode.

Durante a interpretação, o contexto da aplicação vai mudando e, essa mudança,

determina o fluxo de execução do programa. O tipo de mudança é determinada pela in-

strução (bytecode) correspondente àquele nó (representado pela classe Bytecode.java -

Figura 5.9) e pelo contexto do ambiente de execução. Para facilitar a implementação do

interpretador, nós utilizamos o padrão de projeto Visitor [54]. A idéia é que o compor-

tamento do bytecode atribuído ao nó esteja implementado no Visitor e não no nó. Uma

vez que o interpretador saiba qual o nó que deve executar (independente da instrução

correspondente a ele), basta no objeto do tipo Bytecode chamar seu método accept, cuja

implementação bastante simples está ilustrada na Figura 5.9. Que, por sua vez, delega

para o método visit da classe BytecodeVisitor ilustrada na Figura 5.10.

Além de simular a máquina virtual, o interpretador é responsável por computar os
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package net.jingleos.rt.interpreter.syntax;

import java.util.List;
import net.jingleos.rt.interpreter.execution.ExecutionException;
import net.jingleos.rt.interpreter.execution.Visitor;

import net.jingleos.rt.interpreter.JavaInstruction;
import org.apache.bcel.classfile.Method;

/**
* @author Willy
*/
public abstract class Bytecode {

private Integer offset;
private JavaInstruction instruction;
private List parameters;
private String id;

public Bytecode(String _id, Integer _offset, BasicBlock _basicBlock,
JavaInstruction _instruction) {

this(_id, _offset, _basicBlock, _instruction, null);
}

public Bytecode(String _id, Integer _offset, BasicBlock _basicBlock,
JavaInstruction _instruction, List _parameters) {

basicBlock = _basicBlock;
offset = _offset;
id = _id;
instruction = _instruction;
parameters = _parameters;

}

public BasicBlock getBasicBlock() {
return basicBlock;

}

public String getId() {
return id;

}

public JavaInstruction getInstruction() {
return instruction;

}

public Integer getOffset() {
return offset;

}

public List getParameters() {
return parameters;

}

public Integer next() {
return (getOffset() + getInstruction().getOperandSize() + 1);

}

protected static String createNodeId(String _className, Method _method, int _index) {
return _className + "_" + _method.getName() + "_" + _index;

}
}

import net.jingleos.dev.compiler.ir.BasicBlock;

private BasicBlock basicBlock;

public void accept(Visitor _visitor) throws ExecutionException {
_visitor.visit(this);

}

Figura 5.9 Bytecode.java
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package net.jingleos.rt.interpreter.execution;

(...)

/**
* @author Willy
*/
public class BytecodeInterpreter {

(...)

public void visit(Bytecode _node) throws ExecutionException {
Integer times;
JavaInstruction instruction;
Method method;

method = null;
instruction = _node.getInstruction();

methodName = "visit";
methodName = methodName + String.valueOf(instruction.getMnemonic().charAt(0)).toUpperCase();
methodName = methodName + instruction.getMnemonic().substring(1);

try {
method = this.getClass().getMethod(methodName, new Class[]{ Bytecode.class });
method.invoke(this, _node);

} catch (Throwable ex) {
ex.printStackTrace();
System.exit(1);

}
}

public void visitIadd(Bytecode _node) {
Integer value1;
Integer value2;

value1 = (Integer) environment.pop();
value2 = (Integer) environment.pop();

environment.push(value1 + value2);

updatePc(_node.next());
}

}

String methodName;

Figura 5.10 BytecodeVisitor.java
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respectivos tempos de processamento dos nós visitados. E no final determinar o custo

total de tempo. A informação de tempo do nó fica armazenada no atributo basicBlock,

destacado em vermelho na Figura 5.9, da classe Bytecode.java. A classe BasicBlock

pertence ao compilador do JingleOS.

Para facilitar e abstrair todos os detalhes da arquitetura da ferramenta, desenvolveu-

se um wrapper que permite abstrair a criação do GCE bem como a preparação do ambi-

ente para a interpretação. Isso foi feito através da classe BytecodeInterpreter cuja estru-

tura pode ser vista na Figura 5.11. Ela recebe respectivamente o método a ser analisado

via reflexão (reflection) e o contexto inicial do programa via classe AbstractContext.

Nas duas primeiras linhas em vermelho cria-se o grafo de controle de execução a partir

do ponto de entrada (método initContext). Na linha seguinte o ambiente de execução

é criado, passando o grafo e o método que se deseja analisar. O ambiente monitora os

métodos chamado e, no momento em que o método a ser analisado é chamado, o tempo

de processamento começa a contar. Quando o método encerra, ele coloca o tempo con-

sumido em uma pilha e zera o contador para uma eventual nova chamada também ser

contabilizada. Quando houver chamada recursiva, o contador não é zerado, a fim de

contabilizar o tempo da primeira chamada do método até sua conclusão.

Por fim, o método interpret retorna um Stack<Long> que representa as quantidades

de tempo em microsegundos consumidas na interpretação, evidentemente o maior valor

é que deve interessar, haja vista que está se querendo calcular o PCTE. Por parte do

desenvolvedor, apenas essas duas informações (contexto e método para analisar) são

especificadas, dispensando completamente o conhecimento da arquitetura interna da

ferramenta bem como do compilador.

5.4.2 Teste de Unidade

Também conhecido como Teste Unitário. Ele corresponde à fase de teste em que se

avaliam as menores unidades de software implementadas. Mais especificamente, o alvo
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package net.jingleos.rt.interpreter;

import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Stack;
import net.jingleos.dev.compiler.source.java.UnsupportedInstructionException;
import net.jingleos.rt.interpreter.context.AbstractContext;
import net.jingleos.rt.interpreter.execution.BytecodeVisitor;
import net.jingleos.rt.interpreter.execution.ExecutionEnvironment;
import net.jingleos.rt.interpreter.execution.ExecutionException;
import net.jingleos.rt.interpreter.syntax.Bytecode;
import net.jingleos.rt.interpreter.syntax.JavaMethod;
import org.apache.bcel.util.ClassPath;

/**
* @author Willy
*/

public class BytecodeInterpreter {

public static Stack<Long> interpret(Method _method, AbstractContext _context)
throws NoSuchMethodException, ClassNotFoundException,
UnsupportedInstructionException {

BytecodeFlowGraph graph;
BytecodeFlowGraphGenerator generator;
BytecodeVisitor visitor;
ExecutionEnvironment environment;
JavaMethod javaMethod;
Method initMethod;

generator = new BytecodeFlowGraphGenerator(ClassPath.getClassPath());
javaMethod = generator.generateJavaMethod(_method);

performVisitor(environment, visitor, graph.entry());

return visitor.costs;
}

private static Object performVisitor(ExecutionEnvironment _environment,
BytecodeVisitor _visitor, JavaMethod _entryPoint) {

Bytecode pc;

_environment.setPc(_entryPoint.getEntry());
_environment.setCurrentBasicBlock(_entryPoint.getEntry().getBasicBlock());
while (_environment.getPc() != null) {

try {
pc = _environment.getPc();
pc.accept(_visitor);

} catch (ExecutionException ex) {
ex.printStackTrace();

}
}

return _visitor.returnValue;
}

}

initMethod = _context.getClass().getMethod("initContext", new Class[0]);

graph = generator.generate(initMethod);
environment = new ExecutionEnvironment(graph, javaMethod);
visitor = new BytecodeVisitor(environment);

Figura 5.11 BytecodeInterpreter.java
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desse tipo de teste são os métodos dos objetos ou mesmo pequenos trechos de código.

O objetivo, portanto, é encontrar falhas de funcionamento dentro de uma pequena parte

do sistema funcionando independentemente do todo [55].

Como estamos querendo certificar partes específica do sistema (métodos de classes

Java), o Teste de Unidade se adeqüa perfeitamente ao pretendido. Na implementação,

nos baseamos no arcabouço de teste JUnit [56] que possui, dentre outras, as seguintes

vantagens [55]:

1. JUnit é open source

2. Não é necessário escrever o próprio arcabouço de testes

3. Permite a criação rápida de código de teste

4. Aumento na qualidade do sistema

5. É amplamente utilizado pelos desenvolvedores da comunidade código-aberto

6. Uma vez escritos, os testes são executados rapidamente sem que, para isso, seja

interrompido o processo de desenvolvimento

7. JUnit verifica os resultados dos testes e fornece o resultado ao final

8. O JUnit permite que o programador perca menos tempo depurando seu código

Para ilustrar como funciona esse tipo de teste e sua simplicidade, a Figura 5.12

mostra um exemplo de teste para o método fatorial. No exemplo, o contexto inicial é

especificado. Implementamos o método initContext, especificando o contexto. Nesse

exemplo estamos admitindo que o contexto para o PCTE é tal que o parâmetro n é

igual a 3, em outras palavras, esta se dizendo que não haverá outro valor de n tal que

aumente o tempo de processamento. Evidentemente, a responsabilidade de garantir

essa especificação está atribuída ao desenvolvedor.
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Em seguida especificamos o método que desejamos testar através de reflection. E

finalmente pedimos ao interpretador para executar o método fatorial para o contexto

desejado que, por sua vez, retorna o tempo consumido em nanosegundos. Estamos

arbitrariamente estipulando que o máximo desejado para esse método é de 100ms. Se

for maior, o teste falha.

5.4.3 Integrada a IDE

Ao contrário das maneiras tradicionais de certificação PCTE, que são extremamente

complicadas e apresentam pouca aceitação no desenvolvimento de aplicações de tempo

real, a Figura 5.13 ilustra como é fácil iniciar a análise de um método com a abordagem

proposta. Basta posicionar o mouse sobre o nome do mesmo; clicar com o botão direito

do mouse e em seguida selecionar no menu “Analyze WCET of Method” 2.

Semelhante ao que acontece com o Teste de Unidade e, seguindo a formalização,

o desenvolvedor precisa especificar o contexto inicial do PCTE. Atualmente isso está

sendo feito através de uma classe que deve herdar AbstractContext (Figura 5.8) e per-

tencer ao mesmo pacote da classe a ser analisada. Adotou-se o seguinte padrão de

nomenclatura para essa classe: <nome da classe><nome do método>Context. Por

exemplo, para a classe fatorial temos: FatorialFatContext (em destaque também na

Figura 5.13).

Por fim, a ferramenta executa a interpretação e gera um grafo e imprime na janela

de saída o registro da interpretação (custo total de tempo para computação). O resultado

está ilustrado na Figura 6.5.

A desvantagem desse processo em relação ao de teste de unidade, é que não é pos-

sível testar o método para vários contextos iniciais. Devendo, portanto, sua utilização

ser feita segundo a conveniência do desenvolvedor. Recomendamos, entretanto o uso

de Teste de Unidade, pois propicia maior garantia ao sistema, pois é possível executar

2Analisar PCTE do Método
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import java.lang.reflect.Method;
import junit.framework.TestCase;
import net.jingleos.rt.interpreter.BytecodeFlowGraph;
import net.jingleos.rt.interpreter.context.AbstractContext;
import net.jingleos.rt.interpreter.context.DefaultInterpreter;

public class         Test extends TestCase {

public             (String testName) {
super(testName);

}

public void testFat() {
try {

= new AbstractContext() {

@Override
public void initContext() {

Fatorial fatorial;

fatorial = new Fatorial();

fatorial.fat(3);
}

};

method = Fatorial.class.getMethod("fat", new Class[]{ int.class });

} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();

}
}

protected void setUp() throws Exception {
super.setUp();

}

protected void tearDown() throws Exception {
super.tearDown();

}
}

Fatorial

FatorialTest

AbstractContext context;
Long maxTime;
Method method;
Stack<Long> times;

context

times = BytecodeInterpreter.interpret(method, context);
maxTime = Collections.max(times);

maxTime /= 1000;

if (maxTime > 100) {
fail("The time is " + maxTime + " miliseconds. It is upper than waited.");

}

System.out.println("The method takes " + maxTime + " miliseconds.");

Figura 5.12 Exemplo de teste JUnit para Método Fatorial
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Figura 5.13 Ferramenta Integrada a IDE
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uma bateria de teste para a aplicação sempre que se fizer qualquer alteração no código.

Já na ferrameta integrada à IDE isso não é possível, só sendo permitido fazer análises de

métodos específicos e de maneira manual. Além disso, teste de unidade é independente

de IDE, podendo inclusive ser executado via ferramentas para builds de aplicação como

o Ant [57].

Figura 5.14 Saída da ferramenta



CAPÍTULO 6

Prova de Conceito

Este Capítulo é dedicado à prova de conceito do método

descrito anteriormente. A experimentação foi realizada em

um método que calcula a Transformada de Fourier.

6.1 O que será analisado?

O código que foi analisado é uma classe que calcula a Transformada de Fourier[58]. O

código1 consiste nas classes FFT.java (Figura 6.1) e Complex.java (Figura 6.2).

O código de teste está ilustrado na Figura 6.3. Vemos que o método initContext

cria uma série com dezesseis números complexos e a passa para o método fft que é o

método a ser analisado. Uma vez implementado o initContext, chama-se o interpreta-

dor passando o contexto (context) e o método a ser analisado (method) que retorna os

tempos calculados no processamento em microsegundos. Neste caso pegou-se o maior

valor de tempo através de Collections.max(times). Em seguida, ele foi convertido para

milisegundos (maxTime /= 1000) e o comparado com o valor máximo permitido: cem

milisegundos. Se o tempo for maior, o teste falha. Caso contrário, ele termina e escreve

o tempo gasto.

1As duas classes foram adaptadas. As versões originais podem ser encontrada em:

http://www.cs.princeton.edu/introcs/97data/FFT.java.html

http://www.cs.princeton.edu/introcs/97data/Complex.java.html

65



6.1 O QUE SERÁ ANALISADO? 66

/*************************************************************************
*  Compilation:  javac org.math.fourier.FFT.java
*  Execution:    java org.math.fourier.FFT N
*  Dependencies: org.math.fourier.Complex.java
*
*  Compute the FFT and inverse FFT of a length N complex sequence.
*  Bare bones implementation that runs in O(N log N) time. Our goal
*  is to optimize the clarity of the code, rather than performance.
*
*  Limitations
*  -----------
*   -  assumes N is a power of 2
*
*   -  not the most memory efficient algorithm (because it uses
*      an object type for representing complex numbers and because
*      it re-allocates memory for the subarray, instead of doing
*      in-place or reusing a single temporary array)
*
*************************************************************************/

package org.math.fourier;

public class FFT {

// compute the FFT of x[], assuming its length is a power of 2
public static Complex[] fft(Complex[] x) {

int N = x.length;

// base case
if (N == 1) {

return new Complex[]{x[0]};        // radix 2 Cooley-Tukey FFT
}
if (N % 2 != 0) {

throw new RuntimeException("N is not a power of 2");
}

// fft of even terms
Complex[] even = new Complex[N / 2];
for (int k = 0; k < N / 2; k++) {

even[k] = x[2 * k];
}
Complex[] q = fft(even);

// fft of odd terms
Complex[] odd = even;  // reuse the array
for (int k = 0; k < N / 2; k++) {

odd[k] = x[2 * k + 1];
}
Complex[] r = fft(odd);

// combine
Complex[] y = new Complex[N];
for (int k = 0; k < N / 2; k++) {

double kth = -2 * k * Math.PI / N;
Complex wk = new Complex(Math.cos(kth), Math.sin(kth));
y[k] = q[k].plus(wk.times(r[k]));
y[k + N / 2] = q[k].minus(wk.times(r[k]));

}
return y;

}
}

Figura 6.1 FFT.java
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/*************************************************************************
*  Compilation:  javac org.math.fourier.Complex.java
*  Execution:    java org.math.fourier.Complex
*
*  Data type for complex numbers.
*
*  The data type is "immutable" so once you create and initialize
*  a Complex object, you cannot change it. The "final" keyword
*  when declaring re and im enforces this rule, making it a
*  compile-time error to change the .re or .im fields after
*  they've been initialized.
*
*************************************************************************/

package org.math.fourier;

public class Complex {
private final double re;   // the real part
private final double im;   // the imaginary part

// create a new object with the given real and imaginary parts
public Complex(double real, double imag) {

re = real;
im = imag;

}

// return a new Complex object whose value is (this + b)
public Complex plus(Complex b) {

Complex a = this;             // invoking object
double real = a.re + b.re;
double imag = a.im + b.im;
return new Complex(real, imag);

}

// return a new Complex object whose value is (this - b)
public Complex minus(Complex b) {

Complex a = this;
double real = a.re - b.re;
double imag = a.im - b.im;
return new Complex(real, imag);

}

// return a new Complex object whose value is (this * b)
public Complex times(Complex b) {

Complex a = this;
double real = a.re * b.re - a.im * b.im;
double imag = a.re * b.im + a.im * b.re;
return new Complex(real, imag);

}
}

Figura 6.2 Complex.java
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package org.math.fourier;

import java.lang.reflect.Method;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Stack;
import junit.framework.TestCase;
import net.jingleos.rt.interpreter.Array;
import net.jingleos.rt.interpreter.context.AbstractContext;
import net.jingleos.rt.interpreter.context.BytecodeInterpreter;
import net.jingleos.rt.interpreter.execution.BytecodeVisitor;
import net.jingleos.rt.interpreter.execution.ExecutionEnvironment;
import net.jingleos.rt.interpreter.execution.ObjectContext;
import net.jingleos.rt.interpreter.syntax.native1.NativeImplementation;

/**
*
* @author Willy Tiengo
*/
public class FFTTest extends TestCase {

public FFT    (String testName) {
super(testName);

}

public void testFft() throws Exception {

context = new AbstractContext() {

@Override
public Object initContext() {

Complex[] x;
Complex[] y;

x= new Complex[16];

x[0] = new Complex(-2 * -0.9638810531251492 + 1, 0);
x[1] = new Complex(-2 * 0.33231521805800446 + 1, 0);
x[2] = new Complex(-2 * 0.48945635980475766 + 1, 0);
x[3] = new Complex(-2 * -0.33568361479978415 + 1, 0);
x[4] = new Complex(-2 * 0.49660006210276997 + 1, 0);
x[5] = new Complex(-2 * 0.7908978422822908 + 1, 0);
x[6] = new Complex(-2 * 0.8746245948527409 + 1, 0);
x[7] = new Complex(-2 * -0.5004658831829834 + 1, 0);
x[8] = new Complex(-2 * 0.4840502999378218 + 1, 0);
x[9] = new Complex(-2 * 0.1313904314062384 + 1, 0);
x[10] = new Complex(-2 * 0.8249531417320637 + 1, 0);
x[11] = new Complex(-2 * 0.23392270577821805 + 1, 0);
x[12] = new Complex(-2 * 0.2669539014180853 + 1, 0);
x[13] = new Complex(-2 * -0.1867098943955372 + 1, 0);
x[14] = new Complex(-2 * 0.5919600258931834 + 1, 0);
x[15] = new Complex(-2 * 0.38710307155420454 + 1, 0);

y = FFT.fft(x);

return y;
}

};

method = FFT.class.getMethod("fft", new Class[] { Complex[].class });
times = BytecodeInterpreter.interpret(method, context);
maxTime = Collections.max(times);

maxTime /= 1000;

if (maxTime > 100) {
fail("The time is " +   + maxTime + " miliseconds. It is upper than waited.");

}

System.out.println("The method takes " + maxTime + " miliseconds.");
}

@Override
protected void setUp() throws Exception {

super.setUp();
}

@Override
protected void tearDown() throws Exception {

super.tearDown();
}

}

Test

AbstractContext context;
Long maxTime;
Method method;
Stack<Long> times;

Figura 6.3 FFTTest.java
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6.2 Resultados

Até a escrita deste, o compilador do JingleOS não apresentava a implementação de to-

dos os bytecodes utilizados neste teste. Portanto, a fim de verificar o funcionamento da

ferramenta, usou-se valores fictícios de tempo para estes bytecodes. O que não preju-

dica a contribuição deste trabalho, pois tão logo o compilador seja finalizado, ele pode

ser integrado a ferramenta sem necessidade de alterar uma linha de código ou de re-

compilação. Basta, para tanto, atualizar o classpath da ferramenta, adicionando o novo

arquivo net.jingleos.dev.compiler.jar (biblioteca do compilador).

A Tabela 6.1 revela a quantidade e quais bytecodes foram utilizados na execução,

ou seja, correspondem a nós que foram visitados.

Bytecodes Quantidade

aaload 208
aastore 160
aload 254
aload_0 767
aload_1 384
aload_2 463
aload_3 65
anewarray 47
areturn 160
arraylength 31
astore 77
astore_2 144
astore_3 16
bipush 43
dadd 128
dconst_0 16
ddiv 32
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dload 192
dload_0 64
dload_1 176
dload_3 304
dmul 288
dreturn 64
dstore 160
dstore_3 128
dsub 128
dup 192
getfield 768
goto 96
i2d 64
iadd 64
iconst_0 78
iconst_1 80
iconst_2 268
iconst_3 1
iconst_4 1
iconst_5 1
idiv 188
if_icmpge 141
if_icmpne 31
ifeq 15
iinc 96
iload 382
iload_1 282
iload_3 111
imul 96
invokespecial 352
invokestatic 159
invokevirtual 128
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irem 15
istore 30
istore_1 32
istore_3 15
ldc2_w 48
new 176
putfield 352
return 352

Total 9113

Tabela 6.1: Bytecodes

A Figura 6.4 é uma imagem gerada pelo Profiler do Netbeans e mostra a pilha

de chamada dos métodos durante a execução o método fft para o mesmo parâmetro

utilizado no teste unitário. Essa pilha de chamada, desconsidera, assim como a análise

de PCTE, a preparação do contexto, implementada no método initContext.

Figura 6.4 Pilha de chamada de métodos

Para ilustração (dado que o compilador tem dados fictícios de tempo) o resultado

para a execução do teste pode ser visto na janela retirada do Netbeans (Figura 6.5).



6.2 RESULTADOS 72

Figura 6.5 Resultado do Teste



CAPÍTULO 7

Conclusão

Este Capítulo apresenta as considerações finais, apontando

os pontos positivos e as contribuições realizadas. Dedica

também uma Seção para discutir o escopo negativo. E,

ao final, aponta trabalhos futuros que possam estender a

pesquisa realizada.

A análise de PCTE é um problema sabidamente não-computável. Alguns métodos

foram desenvolvidos a fim de permitir alguma forma de controle, como, por exem-

plo, restrição de domínio ou limitações da linguagem de programação. Esses métodos

tradicionais, devido a sua complexidade e custo de implantação, não são amplamente

utilizados e, por essa razão, novas técnicas precisam ser investigadas.

Este trabalho apresentou um método simples para estimar o pior caso de tempo de

execução para sistemas operacionais de tempo real não-críticos. Sua idéia consiste em

uma mudança de paradigma que permite interpretar problemas em contextos específi-

cos, contrariando as abordagens convencionais que tentam especificar para o caso geral.

O desenvolvedor compartilha a responsabilidade na certificação no momento em que

especifica o contexto responsável pelo pior caso. Pode-se argumentar, no entanto, que

essa abordagem pode levar a erros de estimativa. É verdade, mas, como são aplicações

de tempo real não-críticas, perdas de prazos são tolerados. O que não é aceitável é o de-

senvolvedor ficar totalmente “às escuras” e simplesmente não ter nenhuma informação

de tempo tanto do sistema operacional quanto de sua aplicação.

Uma outra vantagem é que, ao fazer o desenvolvedor pensar no contexto do PCTE,
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ela o força a pensar e repensar sua aplicação. Fato semelhante acontece no desenvolvi-

mento orientado a testes [59] que tem sido utilizado com sucesso em várias partes do

mundo, inclusive reduzindo a quantidade de erros e melhorando a qualidade do código-

fonte [60].

Dentro dessa proposta de certificação, foi desenvolvido um protótipo de uma fer-

ramenta (plugin) integrada ao ambiente de desenvolvimento (Netbeans) do JingleOS,

bem como um método para certificação via teste de unidade.

A principal contribuição é justamente esse método de certificação de PCTE bem

mais simples e viável do que as propostas tradicionais. Essa abordagem de certificação,

embora desenvolvida para o JingleOS, pode ser utilizada por qualquer aplicação que

precise de algum tipo de certificação ou garantia de funcionamento. Todas as apli-

cações que forem desenvolvidas para o JingleOS podem utilizar a ferramenta que será

disponibilizada junto com o sistema operacional.

7.1 Escopo Negativo

O escopo negativo desta implementação é que ela não analisa métodos nativos de Java

que são bastante utilizados na execução de qualquer aplicação. Para evitar essa re-

strição, seria necessário analisar o código de máquina, embora adicione maior complex-

idade. A dificuldade inicial é a inexistência de uma API para manipulação de código

assembly semelhante ao BCEL.

Outro ponto negativo desta implementação é o fato de ela não tratar questões de

otimizações de hardware como, por exemplo, memória cache, pipelines, algoritmos de

predição de desvios condicionais etc. Ignorar essas questões causa superestimativas,

embora não apresentem riscos no sentido de estimar prazos que não seriam cumpridos.

O resultado da análise sempre apresentará um valor acima do identificado na execução

real do programa.
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7.2 Trabalhos Futuros

Este trabalho encontra-se em execução e apresenta ainda grandes desafios. A fim de

mostrar novas direções para evolução deste trabalho, alguns objetivos específicos estão

elencados abaixo:

• Implementar um interpretador para código de máquina de maneira a resolver o

problema de interpretar métodos nativos

• Modelar, ao menos parcialmente, o comportamento não-determinístico dos pro-

cessadores modernos

• Certificar os algoritmos do JingleOS
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