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RESUMO

Esta dissertação apresenta um método de análise de fluxo para a estimativa doWCET

(worst-case execution time), o tempo de execução no pior caso, criado através da adaptação

de uma abordagem desenvolvida recentemente com o mesmo fim, sobre programas de tempo

real orientados a objeto. O método é uma extensão projetada para trabalhar sobrebytecodes

Java, assumindo que não há nenhuma forma de anotação de código presente e também que o

código-fonte original não está disponível. Devido a estas suposições, foi necessário determi-

nar a estrutura original do programa, através de algoritmos existentes para análise de fluxo de

controle. Outras informações sobre o programa foram necessárias, especialmente relativas às

expressões condicionais, que foram fundamentais para a determinação dos caminhos possí-

veis no grafo. Além do método criado, foi desenvolvida uma ferramenta para análise de fluxo

que implementa, de forma parcial, uma das interpretações abstratas possíveis para este tipo de

finalidade. A interpretação implementada forneceu os resultados que confirmam os concei-

tos subjacentes a este trabalho. A ferramenta criada foi testada em alguns programas obtidos

na literatura. Esses programas foram selecionados com o objetivo de exercitar a análise do

fluxo de controle, em situações com características relevantes e que ocorrem freqüentemente,

incluindo vários tipos de laços e estruturas com condições complexas. Programas com ex-

pressivo número de caminhos e de estados também foram utilizados nos testes. O método

desenvolvido constitui-se num passo importante para a estimativa doWCETem Java.

Palavras-chave: WCET, Tempo de Execução no Pior Caso, Análise de Fluxo, Interpretação

Abstrata, Tempo RealHard, Java para Tempo Real, RTJ, Máquina Virtual Java.
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ABSTRACT

This dissertation presents a flow analysis method for theWCET (worst-case execution

time) estimation, created by adapting a recently developed approach aimed at the same goal,

on object-oriented real-time programs. The method is an extension designed to work on com-

piled Java code, and supposes that there is no code annotations in the input program and also

that the original source code is not available. Due to these assumptions, it was necessary

to calculate some information about the original structure of the program using existing algo-

rithms for control-flow analysis. Other pieces of information were necessary as well, specially

those regarding conditional expressions, which were essential to the calculation of the possible

paths on the program graph. Besides the created method, a flow analysis tool which partially

implements one of the possible abstract interpretations to achieve this goal was developed.

The chosen interpretation was simple enough to be implemented in a straightforward way,

and allowed the calculation of the necessary results in order to validate the ideas and concepts

behind this work. The created tool was used in some programs from the literature. Those

programs were selected with the objective of stressing the control flow analysis, in situations

with important and common characteristics, including several types of loops and structures

with complex conditions. Programs with an expressive number of paths and states were also

used in the tests. The created method showed to be well tailored to the proposed flow analysis.

Keywords: WCET, Worst-Case Execution Time, Flow Analysis, Abstract Interpretation,

Hard Real-time, Real-Time Java, RTJ, Java Virtual Machine.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 SISTEMAS DE TEMPO REAL

Sistemas embarcados de tempo real estão presentes atualmente em diversas áreas e têm

contribuído de forma significativa para o surgimento de inúmeras aplicações. Não é um

exagero afirmar que este tipo de sistema mudou a forma como vivemos, trabalhamos e nos

relacionamos, seja eliminando barreiras, seja viabilizando processos de produção, meios de

transporte e de comunicação e uma grande variedade de produtos e serviços.

Segundo Burn e Wellings [BW01], sistemas de tempo realhard são caracterizados pelo

fato de que é absolutamente necessário que todas as respostas ocorram dentro dosdeadlines

especificados. Devido à forte interação com o ambiente, esses sistemas necessitam de garan-

tias sobre o tempo de execução de cada uma de suas tarefas, sob pena de não funcionamento

do sistema como um todo. Neste contexto, grande parte dos sistemas de tempo realhard

são críticos, significando que uma falha é um evento que deve ser evitado a todo custo. Em

particular, o atraso ou o adiantamento no cumprimento de uma tarefa pode ter efeitos catas-

tróficos. Sistemas de tempo real precisam executar e responder no período certo: nem antes,

nem depois. Além disso é preciso evitar outros problemas, tais como: falhas no código, erros

de gerenciamento de memória e questões de concorrência.

Recentemente, a plataforma Java tem sido alvo de várias tentativas no sentido de se obter

um ambiente orientado a objetos que seja adequado ao desenvolvimento de sistemas de tempo

real. Há esforços relativos ao desenvolvimento de máquinas virtuais, com o objetivo de for-

necer arquiteturas com propriedades temporais previsíveis e resolver as diversas questões que

1



1.1 SISTEMAS DE TEMPO REAL 2

dificultam, atualmente, o uso de orientação a objetos na área de tempo real.

A Sun Microsystems, em conjunto com diversas outras empresas, desenvolveu e publicou

uma proposta para o que seria aAPI Java padrão para tempo real [BG00, BGB+00], baseada

na especificação de requisitos para tempo real, criada em conjunto com oNIST [Car99].

Apesar de não ser a única proposta (e.g. [JCo00]), nenhuma das fontes consultadas du-

rante esta pesquisa demonstrou, explicitamente, uma forma de se estimar o tempo de execução

no pior caso (WCET– worst-case execution time) em Java, seja no código fonte, seja em có-

digo compilado1.

1.1.1 Modelagem de sistemas de tempo real

Sistemas de tempo real são estruturados na forma de um conjunto de tarefas que compar-

tilham os recursos disponíveis ao programa, inclusive o processador. As tarefas do programa

são organizadas em função de uma escala de execução. Denomina-se escala de execução a

ordem em que as tarefas irão executar. Se esta escala garantir que os limites de tempo im-

postos pelo modelo serão respeitados, então diz-se que a escala é viável, ou ainda, exeqüível.

Determinar a existência de uma escala viável e então calculá-la são duas das atividades mais

importantes no desenvolvimento desse tipo de projeto.

Para oferecer as garantias necessárias ao funcionamento do sistema, o modelo disponível

para o conjunto de tarefas é submetido a análises que irão determinar se o programa é viável

para execução, dados os recursos de que dispõe. Estas análises compreendem a análise de

escalonabilidade e o escalonamento.

A análise de escalonabilidade permite determinar se há ou não uma escala de execução

viável. Dado um conjunto de tarefas, esta etapa determina se existe alguma forma de executar

o conjunto como um todo, de modo a respeitar as restrições temporais de todas as funções do

programa.

1 As especificações assumem que há umaJVM com comportamento temporal previsível, ou ainda, que o
código seja transformado em formato binário nativo do processador.



1.2 O TEMPO DE EXECUÇÃO NO PIOR CASO(WCET) 3

Saber que uma escala existe é importante, mas também há a necessidade de determiná-

la. Ao ato de se calcular uma escala de execução viável denomina-se escalonamento. O

escalonamento pode ser feito de forma estática, antes da execução do programa, ou ainda

de forma dinâmica, durante a sua execução. Existem diversas políticas e algoritmos para

o escalonamento (e.g. RM, EDF2) e esse tema tem sido objeto expressivo de pesquisa e

desenvolvimento [BW01].

A análise de escalonabilidade e o escalonamento, fundamentais para o desenvolvimento e

para o fornecimento de garantias sobre o programa, dependem do modelo de tarefas adotado.

Este modelo é responsável por caracterizar cada linha de processamento e é composto por um

conjunto de parâmetros para cada tarefa, tais como:release time, deadline, período e oWCET.

A maior parte desses valores é relativamente natural de se obter ou calcular, pois estão

relacionados com o ambiente ou representam restrições físicas do domínio da aplicação. No

entanto, oWCETnão se enquadra neste conjunto, uma vez que não é facilmente determinável.

1.2 O TEMPO DE EXECUÇÃO NO PIOR CASO (WCET)

O tempo de execução no pior caso, ouWCET - worst-case execution time- é definido

como o tempo máximo de execução de um bloco de código, considerando-se o pior cenário

possível. Este valor representa um limite máximo sobre o tempo de processamento necessário

e é fundamental para se obter garantias sobre o comportamento temporal de cada tarefa.

O cálculo doWCET assume que todos os recursos estão disponíveis para o processo e

que não há interferências externas, tais como as causadas por interrupções ou chaveamento de

contexto. Estes efeitos devem ser considerados posteriormente, durante o escalonamento. A

premissa básica em relação ao WCET é que, se há tempo suficiente para a execução no pior

caso, então há a garantia de que o sistema sempre responderá, respeitando os limites de tempo

2 RM - rate-monotonic. Política de escalonamento na qual a prioridade das tarefas é inversamente proporcio-
nal aos respectivos períodos. Assim, tarefas com período menor possuem maior prioridade.

EDF - earliest deadline first. Política de escalonamento em que a maior prioridade é atribuída à tarefa que
possui o menordeadline.
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impostos.

Analogamente ao WCET, define-se o tempo de execução no melhor caso como sendo o

intervalo mínimo necessário ao processamento do código. Esta medida denomina-seBCET

(best-case execution time). Este valor também é importante para os casos em que é preciso

garantir que não haverá uma resposta, antes de um intervalo mínimo previsível de tempo.

Os valores para oWCET e para oBCET dependem de diversos fatores, dentre eles: a

estrutura do código, os possíveis valores de entrada do programa e as transformações realiza-

das pelo compilador. Características do hardware como tempos de acesso à memória, uso de

cache, pipeline, filas de busca antecipada e o próprio tempo para execução das instruções de

máquina também são relevantes.

Devido à complexidade do problema, na prática é difícil controlar todos esses fatores e,

portanto, não é viável calcular os valores exatos para oWCETe oBCET. Assim, estes valores

costumam ser expressos em função de medidas aproximadas.

Uma prática comum para estimar oWCETé o uso de testes de desempenho baseados em

medições do tempo. Entretanto, visto que o tempo de execução pode variar bastante e depende

da entrada, pode ser um erro confiar em testes e medições, já que é difícil garantir que o pior

cenário possível foi realmente observado, sem considerar a estrutura do código. Este problema

é NP-completo, significando que para determinar a solução exata é necessário analisar todas

as combinações possíveis entre as variáveis de entrada [Alt96]. Não convém atacá-lo através

de força bruta, devido ao grande espaço de estados. Portanto, métodos de análise temporal

aproximados são necessários para abordar este problema.

Durante este estudo, verificou-se que o problema de estimar limites para o tempo de exe-

cução é uma questão em aberto, apesar do esforço investido na expansão da linguagem Java

para adaptá-la às necessidades dos sistemas de tempo real [Dib02]. Há algumas iniciativas

paralelas (e.g. [Nil96, Nil98]), mas não há facilidades na linguagem Java padrão e não foram

encontradas ferramentas para análise temporal de código Java.

A especificação Java para tempo real [BG00, BGB+00] define extensões para a plataforma,
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com o objetivo de viabilizar a construção de sistemas de tempo real em Java. Entretanto, esta

especificação não prevê a necessidade de se analisar o código para estimar oWCET.

Um dos principais problemas em análise temporal, que é comum também aos demais algo-

ritmos de análise de código, reside no fato de que as transformações realizadas pelo compila-

dor, em geral, podem alterar drasticamente o corpo do programa. As alterações envolvem sim-

plificações, alterações no código e nas condições dos laços, modificação nas estruturas de sele-

ção e eliminação de operações inócuas ou redundantes, além de outras modificações [Muc98].

Estas alterações ocorrem tanto nas operações do programa como na própria estrutura do fluxo

de controle, com vários objetivos. O principal objetivo costuma ser melhorar o desempenho,

porém há outros, tais como redução no tamanho do código em memória ou minimização da

potência dissipada.

1.3 OBJETIVOS

Este trabalho visa estudar as técnicas de análise temporal disponíveis e adaptar uma delas,

para a criação de um método destinado a resolver uma das etapas do processo de estimativa

doWCET, a análise de fluxo.

Os objetivos específicos deste trabalho são:

i) Estudar os métodos de análise temporal disponíveis na literatura, com ênfase em méto-

dos automáticos ou relacionados a programas orientados a objetos;

ii) Criar uma metodologia flexível para análise de fluxo, que possa ser empregada em pro-

jetos que contêm código compilado, sem os arquivos fonte;

iii) Desenvolver um protótipo que implemente o método proposto;

iv) Selecionar um conjunto de programas e testar o algoritmo da análise de fluxo com o

protótipo desenvolvido.
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1.4 APLICAÇÕES PRÁTICAS

Segundo Dibble [Dib02], a plataforma Java parece ser, a princípio, uma escolha incomum

para a programação de sistemas de tempo real. Se a comunidade de tempo real não tivesse

uma necessidade tão grande por ferramentas melhores, essa linguagem seria sumariamente

rejeitada. Entretanto, os benefícios da tecnologia Java e o seu potencial justificaram o esforço

para projetar e construir extensões de tempo real – a plataforma RTJava. Exemplos de apli-

cações práticas com restrições temporais inflexíveis podem ser encontrados em sistemas de:

injeção eletrônica para motores, anti-travamento de freios em veículos, controle de vôo em

aviões, controle de processos químicos e industriais e controle de elevadores.

Uma aplicação recente relativa a Java em sistemas embarcados é apresentada por Barbuti

e Cataudella [BC04]. Este trabalho emprega interpretação abstrata em baixo nível, para a

validação das restrições estruturais de programas Java parasmart cards. A validação proposta

pode ser realizada no próprio cartão, sem o auxílio de ferramentas externas e é responsável

por garantir que o programa respeita as normas de segurança para a estrutura do código3. Esse

trabalho viabiliza a verificação de classes em ambientes móveis, com recursos muito restritos.

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

A obtenção de uma ferramenta para estimativa doWCETem Java tem se mostrado como

um problema de grandes dimensões. A inviabilidade, na prática, deve-se à falta de padrões,

módulos de estimativa e uma máquina virtual com comportamento temporal previsível.

Assim, este trabalho procurou fornecer um método de cálculo para estimar informações

de fluxo sobre o programa. Estas informações são fundamentais para a estimativa doWCET,

enquanto que a análise de fluxo compreende o primeiro passo do processo.

Visto que este tema específico ainda é pouco desenvolvido, há que se observar algumas

3 O processo de carga e ligação das classes, incluindo a verificação da estrutura do código, é definida
em [LY99].
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limitações nesta pesquisa:

• A ferramenta desenvolvida implementa um subconjunto das instruções de máquina da

JVM. Como conseqüência, a função de transição abstrata também implementa uma abs-

tração parcial das funções da JVM;

• O algoritmo de análise estrutural reconhece as regiões básicas, mas não reconhece algu-

mas regiões mais complexas. Em particular, não reconhece regiões não estruturadas4;

• O algoritmo de extração de expressões condicionais também foi implementado de forma

parcial. Expressões booleanas com sub-expressões aritméticas simples são reconheci-

das, porém expressões compostas não o são. As condições tais como (x > 16) ou ainda

(y >= 12 && x != 4), por exemplo, são tratadas, mas expressões como ((x + 1) > 32)

não são. A recuperação das demais expressões (atribuições, etc.) não foi implementada

por ser desnecessária ao problema;

• As operações demergeforam implementadas, mas não a identificação de pontos de

convergência, o que limitou a análise a uma abstração capaz de lidar com a explosão

no espaço de estados mas não no espaço de caminhos. Existem provas que demonstram

a segurança no uso destas operações, não se constituindo, portanto, numa limitação da

teoria.

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O capítulo 1 introduziu o contexto e o tema deste trabalho, bem como a sua relevância.

Nesta parte, procurou-se apresentar o domínio do problema, sua importância e os motivos

que levam à necessidade de um modelo seguro para estimar o tempo de execução em casos

extremos. A questão da análise temporal doWCETem Java foi apresentada, juntamente com

a motivação, os objetivos e as limitações desta dissertação.

4A análise estrutural será apresentada na seção 3.3.
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O estado da arte em análise temporal doWCETé apresentado no capítulo 2. Algumas das

principais abordagens de análise são estudadas e discutidas de forma crítica, avaliando suas

vantagens, desvantagens e características.

A teoria básica da abordagem adotada visando a análise de fluxo para oWCETé apresen-

tada no capítulo 3. Os princípios que fundamentam a análise estática de código e os conceitos

que definem a base da interpretação abstrata são explicados, enquanto o seu uso para análise

de programas orientados a objeto é introduzido. Além disso, alguns algoritmos sobre análise

de fluxo de controle também são abordados, incluindo os relativos à análise estrutural.

A abordagem proposta para lidar com o problema de análise de fluxo para oWCETem

Java é apresentada no capítulo 4. O método de análise de fluxo do código em baixo nível é in-

troduzido, juntamente com as adaptações necessárias em relação ao método original, incluindo

a combinação de outras técnicas existentes.

O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos através da análise de fluxo sobre programas

disponíveis na literatura, empregando a ferramenta criada durante este estudo. Os resultados

obtidos, em consonância com o que é relatado por outros autores, fornecem evidências so-

bre a adequação das idéias propostas nesta dissertação e demonstram, com fatos, a viabilidade

prática do modelo criado. Resultados preliminares desta pesquisa foram publicados e apresen-

taram as primeiras idéias sobre a criação de um método de análise de fluxo, para a estimativa

doWCETem Java [GC03].

Enfim, o capítulo 6 conclui este estudo, avaliando de forma crítica o trabalho realizado e

também apresentando idéias e outras possibilidades de pesquisa e desenvolvimento. O capí-

tulo apresenta um resumo do trabalho, as contribuições desta pesquisa, as conclusões sobre os

resultados obtidos e sugestões para trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

ESTADO DA ARTE

2.1 ANÁLISE TEMPORAL DO WCET

Os sistemas críticos de tempo real são aqueles em que o comportamento temporal correto

é tão importante quanto o comportamento funcional, pois ambos contribuem para a corretude

da execução do sistema. Assim, é necessário prever e controlar os tempos limite dentre os

quais cada módulo do sistema irá responder, e portanto é preciso estimar o tempo de execução

no pior caso, o WCET (worst-case execution time) de cada tarefa.

Este capítulo apresenta uma visão geral de algumas das principais técnicas atualmente

adotadas para tratar este problema, suas vantagens, desvantagens e características. Algumas

tendências atuais serão aqui abordadas, tanto do ponto de vista da pesquisa como do ponto de

vista prático da indústria.

A análise temporal do WCET pode ser realizada em diversos níveis e é complexa por

vários fatores. Supõe-se que cada tarefa do sistema possui todos os recursos para si e que não

há interferências externas, tais como as causadas por chaveamento de processos ou ainda por

tratamento de interrupções. Estas questões são consideradas após a análise do WCET, durante

a análise de escalonabilidade ou o próprio escalonamento e fogem ao escopo da estimativa do

WCET.

O tempo máximo de execução depende essencialmente de características como as apre-

sentadas a seguir:

i) Desempenho das instruções do processador

9
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ii) Estrutura interna do programa ou função

iii) Parâmetros de entrada

iv) Transformações realizadas pelo compilador

v) Características do hardware, tais como cache, pipeline e fila de busca antecipada.

2.1.1 Complexidade do problema

Levar em conta todas estas informações pode ser complexo. Assim, as técnicas de estima-

tiva dividem-se basicamente em dois grupos: os métodos baseados em medição e os métodos

por análise estática. O primeiro grupo de técnicas visa determinar limites para o comporta-

mento temporal do programa através da sua execução contra os mais diversos tipos de cenários

possíveis. Os tempos reais são medidos e utilizados para traçar um perfil do comportamento

do programa.

Métodos que empregam medição são muito utilizados na prática e são úteis por apresentar

dados reais, colhidos em geral na própria plataforma sob desenvolvimento. A determinação

de valores em etapas preliminares pode ser bastante complicada, especialmente se o hardware

ainda estiver em desenvolvimento. Outro problema mais sério consiste em que não é fácil

determinar se os valores obtidos são seguros, pois é preciso demonstrar que o pior cenário

possível foi realmente observado.

Em contraste com as abordagens por medição, as técnicas que empregam análise estática

tentam derivar estimativas através de modelos do programa e do hardware, considerando a

fundo diversas informações sobre as duas estruturas.

Ambas as famílias de técnicas apresentam vantagens e desvantagens. A principal vanta-

gem da análise estática é que os valores obtidos são seguros. Isto significa dizer que o WCET

estimado (WCETe) nunca será menor do que o WCET real (WCETr). Segurança significa

que se pode garantir que o WCET não é subestimado. Em outras palavras, que a expressão
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WCETe ≥ WCETr é verdadeira.

Independente da forma como é gerada a estimativa, a estrutura geral dos métodos de aná-

lise estática para WCET ainda é um ponto em aberto. A razão é que não existe ainda um

modelo padrão universalmente adotado e que defina, em linhas gerais, cada passo do pro-

cesso, como ocorre por exemplo nas áreas de redes de computadores com o modelo OSI, ou

compiladores com a divisão de tarefas em front-end e back-end.

2.1.2 Uma classificação para a análise do WCET

Atualmente existem várias iniciativas no sentido de se estimar o WCET, cada uma com-

posta de diversas sub-tarefas. Abordagens distintas podem unificar, mover ou ignorar deter-

minadas tarefas, ou ainda delegá-las ao usuário do sistema. Este é o caso, por exemplo, das

ferramentas que dependem de anotações de código para obter os parâmetros mínimos que ga-

rantam o término do programa. Uma classificação importante adotada pelo grupo de pesquisa

em análise temporal do WCET na universidade de Uppsala, Suécia, é descrito em [EES+03]

e envolve as etapas abaixo.

i) Análise de fluxo ou de alto nível.

a. Extração de informações de fluxo

b. Representação uniforme das informações

c. Conversão dos dados

ii) Análise de baixo nível.

a. Análise de efeitos locais

b. Análise de efeitos globais

iii) Cálculo de estimativas.

a. Cálculo por análise da árvore estrutural
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b. Cálculo por busca no espaço de caminhos

c. Cálculo por enumeração implícita no espaço de caminhos

2.1.2.1 Análise de fluxo

A análise de fluxo (i) também é conhecida como análise de alto nível1, por ser mais fa-

cilmente realizada sobre uma representação de alto nível do programa, como uma árvore sin-

tática. Seu papel é descobrir quais os caminhos possíveis, isolar os caminhos impossíveis e

fornecer limites para as variáveis do código em cada ponto. Além disso, deve buscar rela-

ções entre os blocos básicos do grafo de fluxo e ainda tentar calcular as condições mínimas

de parada, na forma de limites para o número de iterações dos laços e, se houver, para a

profundidade de procedimentos recursivos.

A entrada para o problema da análise de fluxo pode ser estruturada da seguinte forma:

• Código executável do programa;

• Valores típicos para as variáveis de entrada;

• Método ou o bloco de código a ser avaliado.

A saída para o algoritmo pode ser composta de várias informações, tais como:

• Limites para o número de iterações e profundidade de código recursivo;

• Caminhos possíveis e caminhos falsos;

• Valores possíveis para as variáveis em cada ponto;

• Relações entre os blocos básicos;

• Código alcançável e procedimentos realmente executáveis.

1 Este termo no entanto é inadequado, visto que esta etapa também pode trabalhar sobre o código intermediá-
rio ou ainda sobre o programa final compilado.
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Além das entradas e saídas do cálculo de informações, há que se considerar a representação

uniforme e a conversão dos dados. Este modelo visa ser independente do método empregado,

o que significa que os dados podem ser extraídos de várias formas, desde anotações ou testes

até meios automáticos como execução simbólica ou interpretação abstrata.

Independente da forma como foram calculados os limites de fluxo do programa, estes da-

dos precisam ser representados de maneira uniforme. Para suprir esta necessidade surgiu o

conceito deflow facts[EES02]. Este modelo de representação é ao mesmo tempo compacto

e poderoso e permite expressar limites, relações locais e globais entre blocos de código e

informações dependentes do contexto, tais como restrições válidas apenas sob certas circuns-

tâncias. Desta forma, dados sobre o fluxo de controle do programa obtidos de várias maneiras

podem ser unificados em um formato único e preciso. A representação também está relacio-

nada com o problema do mapeamento: como fazer referência aos elementos da estrutura do

programa e como lidar com as mudanças que estes sofrem durante a compilação.

A questão da conversão diz respeito à relação entre a análise de fluxo e os processos pos-

teriores. Nem toda a informação disponível, ou que pode ser expressa usandoflow facts, pode

ser utilizada para o cálculo de estimativas. Em particular, certas informações são dependentes

do contexto e não podem ser utilizadas por certos métodos de cálculo de estimativa. Por exem-

plo, valores válidos apenas para algumas iterações de um laço devem ser convertidos, antes de

serem empregados em uma abordagem por enumeração implícita de caminhos (IPET2).

2.1.2.2 Análise de baixo nível

A análise de baixo nível (ii) leva em consideração as características do hardware em que

o sistema executará e calcula informações temporais parciais para blocos básicos e outras re-

giões. Nesta etapa considera-se os efeitos de cache e pipeline, bem como outras características

2 A enumeração implícita de caminhos, ou IPET –implicit path enumeration technique, é uma forma de
análise que visa estimar oWCETtransformando a busca no espaço de caminhos em um problema de programação
linear inteira (ILP –Integer Linear Programming).
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da arquitetura que afetam o tempo de execução, tanto de efeito local como de forma global.

A análise de baixo nível considera os efeitos dos componentes dehardwaree como o

próprio nome indica, trabalha sobre o programa compilado. Nesta etapa, o módulo que analisa

efeitos globais calcula de que forma as estruturas de cache de dados, instruções e unidades de

previsão de desvio afetam o tempo de execução. O impacto destas estruturas pode se estender

por boa parte do fluxo de programa, se não pelo programa inteiro. Em contraste, a análise de

baixo nível local estuda os elementos que afetam o tempo mas que dependem do contexto

apenas localmente e são influenciados por uma ou poucas instruções, um comportamento

característico de unidades como pipeline ou da velocidade de acesso à memória [EES+03].

O resultado final desta etapa é um conjunto de informações temporais parciais para os blocos

básicos do grafo de fluxo, a serem empregadas no próximo módulo, o cálculo de estimativas

para o WCET.

2.1.2.3 Cálculo de estimativas

O cálculo de estimativas (iii) é o último passo do processo e tem como papel reunir e

integrar todos os dados obtidos nas etapas anteriores. Sua finalidade é calcular um valor

estimado ou um conjunto de valores para os tempos limite máximo e mínimo, conhecidos

respectivamente como o WCET e o BCET.

O cálculo de estimativas pode ser realizado basicamente por três meios: análise baseada

na árvore da estrutura do programa, análise por busca no espaço de caminhos e análise através

de programação linear inteira (ILP).

Estimativas obtidas por exame da estrutura consideram condições pessimistas no programa

de forma essencialmente local, considerando o máximo dos tempos de cada ramo da árvore

sem levar em conta o contexto ou os estados possíveis em cada ponto do programa. Compre-

endem as primeiras tentativas de se estimar o WCET e geralmente são meios eficientes mas

não muito precisos.
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O cálculo de estimativas por busca no espaço de caminhos tenta enumerar explicitamente

os caminhos ou conjuntos de caminhos possíveis dentro do programa, para considerar parte

do contexto de execução. Estes métodos podem eliminar erros normalmente não considerados

em análises por estrutura, tais como combinações de condições impossíveis de ocorrer, devido

à semântica do código. Além das informações de fluxo, há uma gama de possibilidades re-

lacionadas a esta família de métodos, que podem ser exploradas com objetivos distintos, tais

como: verificação de propriedades, identificação de erros e análise de consumo da memória

ou da pilha de chamada, entre outros. Estes métodos precisam atacar problemas de complexi-

dade relacionados à explosão combinatória no número de estados do programa e também de

caminhos a serem percorridos, os quais podem crescer de forma exponencial durante a análise.

Por outro lado, o cálculo de estimativas por maximização com satisfação de restrições é

uma forma de se obter o WCET que não enumera caminhos explicitamente, mas usa o grafo

de fluxo para criar uma representação do conjunto de caminhos, na forma de um problema

de programação linear inteira. Este tipo de análise cria um conjunto de equações a partir dos

nós e arcos no grafo e das restrições fornecidas pelo projetista e tenta maximizar a equação

respeitando a restrição de que os valores para as soluções devem ser inteiros não negativos.

Programas reais podem resultar em problemas enormes de ILP, os quais demandam muito

esforço em termos de memória e poder de processamento e que também sofrem com explosão

combinatória.

A seguir serão apresentados alguns dos principais trabalhos relacionados à análise tem-

poral, com uma breve descrição de cada abordagem proposta, seus objetivos, vantagens e

desvantagens.
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2.2 TRABALHOS RELACIONADOS À ANÁLISE DO WCET

2.2.1 Métodos baseados em análise da árvore sintática

As primeiras tentativas de se determinar informações sobre o programa de forma estática

surgiram inspiradas pela árvore sintática que descreve a estrutura do código, usada durante

a compilação. Vários trabalhos seguiram por esta linha. A idéia principal desta família de

técnicas é dividir o grafo segundo a sua estrutura e estimar o tempo máximo de execução,

com base nos tempos dos seus subcomponentes, para cada região do grafo. Por exemplo, para

seleções, toma-se o tempo máximo entre seus ramos; para iterações, considera-se o tempo

máximo do corpo do laço multiplicado pelo total de iterações.

Todos os métodos estudados, que se baseiam na árvore do programa, possuem entretanto

alguns problemas relevantes. Os limites de execução do programa precisam ser fornecidos

pelo usuário, a semântica do código não é considerada na análise e os erros de aproximação

podem ser muito grandes, por vários motivos. Caminhos falsos não são considerados e limites

imprecisos para os laços podem introduzir um grande erro. Mesmo com limites precisos, con-

siderar o pior caso possível em todas as iterações de cada laço em geral é uma má estratégia,

visto que o pior caso pode ocorrer para um subconjunto bem menor de caminhos e situações.

Estes métodos são úteis para se obter uma primeira aproximação do WCET, são eficien-

tes e relativamente simples de se construir, mas produzem resultados que não consideram a

semântica do programa. Portanto, apresentam uma grande margem de erro, salvo para progra-

mas muito regulares.

O trabalho de Chapman, Burns e Wellings em [CWB94] descreve uma proposta de aná-

lise que usa comentários especiais como anotações de código, para fornecer dados que serão

usados na análise de fluxo. Admite-se um mapeamento relativamente direto, entre o formato

em código fonte e o formato executável. A análise de fluxo deriva dados de forma estrutural,

seguindo a árvore do programa, enquanto o cálculo de estimativas usa execução simbólica,

para derivar quais os modos possíveis para cada entrada e calcular um valor para o WCET. O
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método é capaz de determinar caminhos falsos descritos pelos dados sobre modos de execução

e pelas condições necessárias sobre o estado, para que um caminho possa ser percorrido. Estas

últimas condições são calculadas a partir do código.

A estratégia apresentada por esse trabalho é composta por um módulo para alto nível e

outro para baixo nível. Na análise de alto nível, o programa fonte é anotado com comentários

especiais, os quais indicam informações como modos de execução e a extensão de cada laço.

Estas informações são extraídas pela ferramenta. O programa é então analisado, considerando

cada modo de execução fornecido, para a identificação de seções de código não alcançável

(código morto). Identificar e eliminar estes blocos da análise permite simplificar o WCET.

Posteriormente, uma expressão para o tempo máximo é derivada através da redução do grafo

por regras de reescrita. O algoritmo usa operadores de soma, produto e máximo, de modo

a gerar a expressão a partir da árvore do programa. Esta fórmula pode ser vista como uma

expressão regular sobre os nós e arestas e permite estimar o WCET, dados o modo e a entrada

do programa.

A análise de baixo nível envolve o cálculo do WCET e usa uma forma de execução sim-

bólica sobre o programa, a qual deriva informações sobre os estados intermediários possíveis,

a partir do código e da entrada. A estimativa doWCETé feita percorrendo e avaliando as ex-

pressões obtidas na primeira etapa. Quando há uma chamada de procedimento, o modelo de

estado atual é utilizado para determinar quais os modos possíveis do procedimento no ponto

de chamada.

Com o objetivo de refinar os valores obtidos pelo WCET a partir da árvore do código,

Altenbernd introduziu a idéia de combinar otiming schema3 com uma forma de execução

simbólica [Alt96]. Sua idéia consiste em obter uma primeira aproximação e refiná-la varrendo

a árvore, colhendo informações sobre as condições do sistema em cada ponto de decisão e

podando os caminhos que se revelam impossíveis. Desta maneira, oWCETinicial é reduzido

por uma busca em profundidade que considera parte da semântica do programa. Esse trabalho

3 Técnica em que o tempo de cada bloco é estimado através dos tempos máximos de cada um dos seus blocos
constituintes.
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é relevante por discutir o conceito de caminhos falsos em relação ao cálculo doWCET. Como

em todas as técnicas que analisam caminhos, surgem problemas com o tamanho do espaço

de estados, mas é sugerida uma forma de lidar com esta questão, ao custo de um erro maior.

Os resultados são melhores do que os obtidos pela busca pura na árvore. A idéia possui a

vantagem de eliminar parte dos caminhos que nunca poderiam ocorrer, mas depende de infor-

mações de fluxo externas para limitar a execução. Esta estratégia emprega uma aproximação

para os estados que descarta muita informação durante a análise, sugerindo que o valor final

pode ser refinado, ao melhorar esta representação.

2.2.2 Métodos baseados em ILP

Outra idéia que merece ser considerada surgiu com os trabalhos de Li e Malik [LMW95,

LMW96, MLM97, LMW99]. Estes autores tentaram uma abordagem numérica para o pro-

blema, observando que a idéia de analisar caminhos era uma boa escolha, embora modelar o

espaço de estados poderia ser problemático.

Ao invés de calcular cada caminho e cada conjunto de estados dos fluxos do programa, os

métodos que usam ILP empregam o grafo de fluxo para dar origem a um conjunto de equações

lineares, as quais modelam restrições sobre os fluxos possíveis do sistema. A estrutura do

programa fornece parte das equações, que constituem as restrições estruturais. O usuário

complementa o sistema de equações e o tempo máximo de cada bloco básico individual é

calculado. Com estas informações, é possível estimar o tempo de execução, maximizando a

função objetivo, sob a restrição de que os valores aceitáveis devem ser números naturais.

Estes algoritmos podem gerar sistemas de equações muito grandes e difíceis de serem

resolvidos, mas também podem fornecer resultados com boa precisão. No entanto, sofrem

do mesmo problema dos métodos baseados em árvores: o usuário deve fornecer informações

sobre o fluxo e limites para os laços. Relações entre caminhos e blocos de código devem ser

descobertas e adicionadas manualmente; seções excludentes precisam ser indicadas. Portanto,
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não há como garantir a segurança do WCET desta forma, a menos que estes dados sejam

calculados por um meio que permita afirmar, com certeza, que a informação sobre o fluxo é

segura.

2.2.3 O problema do mapeamento

Durante a análise, há um grande número de fatores que deve ser considerado. Por exemplo:

qual o nível em que será realizada a estimativa, qual o método adotado, quais as informações

necessárias e como representá-las.

Ao ser compilado, o programa pode sofrer uma grande modificação na sua estrutura, ga-

nhando e perdendo seleções, tendo laços simplificados, desenrolados ou parcialmente unifica-

dos e ainda sofrendo outras alterações relevantes. Neste caso, um problema comum é a questão

do mapeamento, que diz respeito a como representar, transformar e transmitir as informações

de fluxo disponíveis, até o nível em que será realizada a análise. Isto pode ser feito de diversas

maneiras. O uso de anotações de código para este fim é uma prática bastante comum para a

análise do WCET e pode tomar várias formas. Anotações podem ser indicadas por comentá-

rios especiais, por arquivos separados e até por palavras-chave da própria linguagem, em geral

uma variação de alguma linguagem conhecida, como por exemplo C ou Ada.

Embora muitos trabalhos tenham sido dedicados a este tema, o mapeamento na verdade

envolve dois problemas distintos. O primeiro consiste em como representar as informações de

fluxo, enquanto o segundo envolve como obtê-las de forma segura. A maioria dos trabalhos

estudados sobre este tema possui uma grande preocupação com o primeiro ponto, assumindo

simplesmente que o cálculo de informações pode ser deixado a cargo do desenvolvedor. Isto

é um problema grave, por várias razões: o usuário tem o trabalho de calcular dados sobre o

fluxo, o que é, no melhor dos casos, uma tarefa adicional; valores imprecisos dão margem a

um erro grande, enquanto que valores incorretos invalidam a segurança do WCET; alterações

no sistema podem invalidar dados previamente calculados e não foi encontrada ainda uma
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forma de garantir esta segurança, sem um método correto por construção.

Um método relevante é descrito no trabalho de Bernat, Burns e Wellings em [BBW00],

que usa uma classe em Java para introduzir anotações. Estas informações são diretamente

propagadas ao código executável, sem a necessidade de se alterar a linguagem, o compilador

ou o analisador sintático. Esta técnica é simples e funciona, mas sofre do mesmo problema

conceitual das técnicas anteriores. Os dados precisam ser previamente calculados de alguma

maneira e inseridos diretamente no código, o que complica e restringe as transformações que

se pode fazer no programa. Ademais, dependendo da entrada e da situação, estas informações

podem variar consideravelmente.

2.2.4 Análise sintática de laços

Visto que parte relevante do tempo de execução é de responsabilidade dos laços existentes

no código, alguns autores trabalham atualmente sobre meios de se prever, de forma adequada,

os limites mínimo e máximo de diversos tipos de laços, inclusive quando a condição de parada

é fruto também da entrada do procedimento. Vários trabalhos analisaram laços com formas e

estruturas bem conhecidas e atualmente existem técnicas para determinar se um laço executa

e quais os seus respectivos limites mínimo e máximo, para um conjunto considerável de estru-

turas cíclicas. Trabalhos como [Bli02] indicam como determinar equações em forma fechada,

a partir da estrutura do laço e das relações de recorrência resultantes da análise desta estrutura.

Há uma especificação que define inclusive um conjunto suficiente de condições para clas-

sificar um bloco de código como analisável [JCo00]. Nesse documento, assume-se que laços

analisáveis possuem sempre uma condição simples sobre uma única variável. Esta variável

atua como contador, a qual é atualizada de forma monotônica apenas em um ponto que do-

mina o bloco de saída do laço, sendo portanto incrementada ou decrementada a cada iteração.

Esses trabalhos são importantes pois fornecem meios de determinar limites para os laços

de forma eficiente, exata e contemplam laços regulares, triangulares e diversas variações pos-
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síveis. No entanto, não fornecem dado algum sobre os estados do sistema, apenas limites para

os laços. Embora forneçam uma informação fundamental, estes métodos não são gerais e se

prestam à análise apenas das formas previstas bem conhecidas. Isto é problemático quando

a condição, que rege o laço, não é simples ou varia de forma não linear, ou ainda quando

depende de uma situação imprevista.

Esses métodos são relevantes e, se possível, devem ser usados de forma complementar,

uma vez que geram dados importantes e precisos a um baixo custo. Contudo, funcionam

apenas para alguns tipos de laços, não são abordagens gerais.

Laços não estruturados não podem ser contemplados por esta família de técnicas, bem

como funções reentrantes ou recursivas. Há trabalhos no sentido de eliminar regiões não

estruturadas para facilitar a análise de fluxo por este tipo de abordagem, tais como [San03].

2.2.5 Análise por busca no espaço de caminhos

Recentemente, Gustafsson, Ermedahl, Engblom e outros autores demonstraram que é pos-

sível empregar interpretação abstrata (IA) para realizar análise de fluxo de forma automática

e segura [GE98, EES+03, GE98, Gus02, GLSB03].

No trabalho em [Gus00], o autor desenvolveu uma forma de análise para código-fonte na

linguagem real-time talk, uma variação inspirada emsmalltalke voltada para o desenvolvi-

mento de sistemas de tempo real. O método considera características de orientação a objetos

e possui uma abordagem baseada em busca de caminhos, aproximando o espaço de estados e

de fluxos possíveis, por meio de representações abstratas. As vantagens deste modelo são a

segurança dos valores estimados, a geração de dados de forma automática e a aplicação geral,

sendo capaz de tratar qualquer programa na linguagem. Esse trabalho realiza análise de fluxo

sobre o grafo extraído do código-fonte e não exige nenhuma informação do usuário em relação

ao programa a ser analisado.

Interpretação abstrata é um formalismo bem conhecido na literatura [CC77, CH78] e tem
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sido empregada com sucesso para diversos fins, desde a verificação de propriedades e análise

de programas, até a identificação de falhas em sistemas críticos. Um exemplo é o caso da

explosão do foguete Ariane 5 [Lio96]. A própria máquina virtual Java emprega IA, como

parte do seu modelo de verificação da estrutura do código, em relação às restrições de segu-

rança [LY99].

Segundo esses autores, o uso de IA permite garantir a segurança das informações obtidas.

Também é viável modificar o analisador para empregar aproximações distintas, o que oferece

flexibilidade, uma vez que é possível obter resultados modestos rapidamente ou obter valores

mais precisos e refinados, ao custo de uma análise mais detalhada.

2.2.6 Analisando sistemas legados

Um dos problemas práticos sobre sistemas de tempo real é a dificuldade na reutilização de

código. Visto que a análise temporal do WCET, em geral, é considerada durante o desenvolvi-

mento, é comum o uso de extensões para tempo real e anotações que consideram a arquitetura.

Quando isto não ocorre e há a necessidade de se estimar o WCET após o desenvolvimento,

pode ocorrer problemas.

Eriksonet alapresentam, no trabalho [EFGL02], os resultados obtidos através da experiên-

cia em analisar um sistema legado de grande porte para telecomunicações. Em contraste com

a natureza dos códigos tipicamente encontrados em sistemas embarcados convencionais, de

tamanho reduzido e aplicação específica, este sistema apresenta código complexo e de grande

volume. Reestruturar o código e anotá-lo é economicamente inviável. Além disso, há o fato de

que, devido a operações de manutenção e outras extensões, é difícil garantir que uma alteração

no sistema não irá invalidar as garantias já obtidas sobre as suas propriedades temporais.

A abordagem adotada nesse trabalho descreve uma ferramenta capaz de extrair o fluxo de

controle do programa, identificando os laços presentes em cada função. Esta tarefa é feita

através do uso dedj-graphs, uma técnica que estende a árvore de dominância4 com arcos

4 A árvore de dominância descreve as relações de dominância existentes entre os nós do grafo de blocos
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adicionais e que é capaz de identificar corretamente laços aninhados, incluindo os ciclos não

estruturados [SGL96]. O grafo de fluxo de controle é extraído pelo compilador modificado e

sua estrutura é apresentada ao usuário. Além disso, aspectos de baixo nível são considerados

de forma muito simples e o cálculo de estimativas usa basicamente a árvore da estrutura interna

do programa5, com um tempo constante para cada bloco básico.

A principal saída deste sistema é a estrutura do programa e um conjunto de fórmulas. Estas

fórmulas expressam o tempo, em função dos tempos de cada bloco e de incógnitas, sobre os

limites para as iterações de cada laço. Não há uma etapa explícita para a análise de fluxo: nesse

trabalho uma estimativa para o WCET é obtida apenas se o usuário indicar explicitamente os

valores para os limites desconhecidos.

Outro aspecto a se destacar é que os autores concluem que nem sempre é viável reestruturar

um sistema existente e, portanto, é necessário ter uma forma de se realizar a análise do WCET,

em sistemas construídos sem nenhum suporte para esta tarefa.

A importância de se considerar sistemas legados é exposta, bem como de se ter uma inter-

face que apresente a estrutura do programa ao usuário após a compilação, quando as otimiza-

ções já ocorreram. Os autores apontam como trabalhos futuros o uso de interpretação abstrata

para análise automática de fluxo de controle e análise de fluxo de dados para a identificação de

restrições dependentes dos dados. Outra questão diz respeito às unidades de cache e pipeline,

que devem ser consideradas para refinar o WCET.

2.2.7 Considerando as dependências dos dados de entrada

Um dos fatores que influenciam a análise de fluxo e o WCET são os dados de entrada

do código sob análise. Considerar esta informação e determinar a sua influência no fluxo de

controle é o objeto de estudo do trabalho de Gustafsson, Lisperet alem [GLKP03].

básicos. A raiz da árvore é o nó de entrada do grafo, enquanto que os descendentes de cada nóNi são os nósNj

que são dominados porNi, no grafo original. O conceito de dominância é apresentado na subseção 3.3.3.
5 O grafo de blocos básicos é simplificado pela identificação e abstração dos laços do programa, que são

substituídos por nós complexos. Esta operação transforma o grafo em uma árvore, pois elimina a representação
explícita de todos os laços do programa.
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O trabalho citado usa interpretação abstrata para determinar o conjunto de variáveis que

são potencialmente dependentes dos dados de entrada. O domínio concreto empregado nessa

análise compreende o reticulado com cada valor inteiro representável na linguagem, enquanto

que o domínio abstrato apresenta apenas dois valores possíveis:ID eNID. Estes correspon-

dem, respectivamente, aos conceitos "dependente da entrada" e "independente da entrada".

Estes valores são atribuídos às variáveis abstratas, as quais são modificadas através das fun-

ções de transição, responsáveis por interpretar, de forma abstrata, cada instrução presente no

programa original. As regras semânticas e a estrutura do programa dão origem a um sistema

de equações de fluxo de dados.

A resolução do sistema de equações, nesse trabalho, foi realizada através deJacobi ite-

ration, uma forma iterativa simples e direta onde cada equação é avaliada em seqüência, até

que não ocorra mais nenhuma alteração nos dados presentes. O término da análise é garantido

visto que o domínio empregado é finito, sem cadeias ascendentes infinitas. Isto permite afir-

mar que a cadeia ascendente composta por⊥, F (⊥), F (F (⊥)), ...,F n(⊥) irá convergir para

um ponto fixo, garantindo o término em um número finito de passos6.

A informação obtida anteriormente pode ser utilizada para auxiliar o desenvolvedor do

projeto, de modo que sejam reduzidos os pontos no código em que o fluxo de controle depende

da entrada.

Outro ponto a considerar é que a técnica de conversão de código para fluxo único depende

deste tipo de informação, para remover as dependências da entrada e transformar o programa.

Identificar e reduzir este tipo de dependência pode ser importante também porque reduz o

número de escolhas dentro do programa, tornando-o mais regular e reduzindo o espaço de

busca, o que favorece a precisão da análise.

6 A análise opera sobre os elementos do reticulado empregado pela interpretação abstrata criada e inicia por
⊥ (bottom), o qual representa o menor elemento do reticulado. A cadeia obtida pela aplicação sucessiva da
função monotônicaF é ascendente e, sob certas condições, sempre estabiliza em um ponto fixo. Mais detalhes
em relação a reticulados e interpretação abstrata são apresentados nos apêndices A e C. Uma visão aprofundada
sobre o assunto pode ser encontrada em [NNH99].
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2.2.8 Determinação automática de limites para laços

Os métodos apresentados por Healy, Sjödinet al [HSR+00] têm como objetivo resolver a

questão dos limites para os laços da aplicação. São apresentados três métodos: um para lidar

com laços com saídas múltiplas e controlados por contadores; um método para laços cujos

limites para os contadores dependem de valores que são invariantes dentro dos ciclos; e uma

extensão para considerar laços aninhados nos quais os limites dos laços internos variam, de

acordo com os valores das variáveis, as quais controlam os laços externos.

A análise para laços com saídas múltiplas tem como idéia principal a determinação dos

elementos do código que regem os saltos internos para o início do laço e as situações nas

quais cada condição irá mudar o seu comportamento. Com estas informações é possível prever

quando o laço irá terminar, no caso de iterações controladas por contadores.

O algoritmo é composto por quatro passos e funciona da seguinte maneira: os saltos con-

dicionais que determinam se o laço irá continuar ou finalizar são identificados; as seleções em

que o alvo do salto depende das variáveis que são os índices (ou contadores) do laço são iden-

tificadas; as iterações, nas quais a direção do salto destas seleções muda, são determinadas;

por fim, conhecendo-se quando cada seleção pode ser atingida e também em que direção o

fluxo de controle irá seguir, é possível calcular os limites mínimo e máximo para o laço.

Segundo os autores, é comum que a determinação exata dos invariantes seja viável auto-

maticamente em muitas situações, porém quando isto não é possível, estes limites precisam

ser fornecidos de outra forma.

O problema de determinar limites quando o número de iterações é controlado por um

invariante não constante é atacado de forma similar ao processo anterior, porém sem impor

as restrições de que alguns valores devem ser constantes. Isto permite derivar uma expressão

simbólica para os limites do laço, a qual deve ter suas variáveis instanciadas para fornecer

limites concretos. Isto pode ser feito iterativamente, solicitando estes limites ao usuário.

Os autores ressaltam o fato de que esta característica pode ser problemática e que a análise
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final será tão precisa e segura quanto forem os limites fornecidos. Estes dados podem ser fa-

cilmente subestimados, mesmo por um usuário experiente e atento. O código compilado pode

ser gerado de diversas formas, podendo inclusive sofrer otimizações que alterem seu número

de iterações. A segunda extensão fornecida nesse trabalho ataca laços não triangulares, usando

somatórios que envolvem operações de piso e módulo7.

Outra contribuição desse trabalho é a sugestão de um conjunto de convenções de progra-

mação cujo objetivo é tornar os laços do programa mais previsíveis. Essas sugestões envol-

vem: usar, se possível, variáveis inteiras como contadores; tentar definir as condições de saída

apenas sobre estas variáveis; evitar que o incremento se realize dentro de uma seleção no corpo

do laço; usar constantes ou invariantes sempre que possível; e, finalmente, evitar incrementos

não unitários em laços aninhados não triangulares.

Essas contribuições são adequadas para laços controlados por contadores e oferecem a

possibilidade de criar expressões simbólicas, caso o número limite de iterações seja depen-

dente da entrada. Laços aninhados também podem ser tratados, porém outros tipos de saltos

condicionais não são contemplados. Apesar de resolver bem a questão de limites para uma

família representativa de laços, esse trabalho não é geral em relação aos laços que podem ser

analisados, pois aborda os tipos mais comuns, mas não contempla aqueles com outros tipos

de condições de saída.

O método apresentado pelos autores é específico e eficiente, mas não fornece outras infor-

mações de fluxo importantes e pode necessitar de auxílio do usuário. Os autores ressaltam que

informações calculadas manualmente devem ser evitadas, sempre que possível. Outro ponto

importante é que o trabalho visa realizar parte da análise de fluxo sobre uma representação in-

termediária do código, permitindo considerar diversas linguagens e os efeitos do compilador

sobre a estrutura original.

7 Uma operação de piso (e.g.
⌊

x
y

⌋
) determina o menor valor inteiro que é maior do que um valor fracionário

fornecido. A operação de módulo determina o resto da divisão inteira entre dois valores. Ambas as operações
são usadas para a obtenção de aproximações seguras, no trabalho citado.
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2.2.9 Uma plataforma para a análise do WCET

O trabalho [EES+03] apresenta uma visão geral da pesquisa desenvolvida pelo grupo AS-

TEC do centro de pesquisas na universidade de Uppsala. Esse grupo de pesquisa vem tra-

balhando no sentido de identificar, estudar e compreender os diversos sub-problemas relaci-

onados à análise temporal do WCET. Diversos métodos foram desenvolvidos, para suprir as

necessidades de cada módulo do processo. Umframeworktambém é apresentado, em que

estes elementos se encaixam e se complementam.

A análise de fluxo depende das entradas do programa e da estrutura do código. Inicial-

mente é criada uma árvore de escopos, a qual define uma composição hierárquica para cada

bloco do código. A seguir, é possível usar dois métodos criados para determinar estas infor-

mações. O primeiro método, apresentado em [EG97, Gus00] emprega interpretação abstrata

para simular o comportamento do programa, face às entradas fornecidas e gerar dados sobre

os fluxos possíveis. O segundo método visa fornecer limites mais precisos para uma família

comum de laços, regidos por contadores.

As informações de fluxo são representadas porflow facts[EE00], ou fatos de fluxo, um for-

malismo que permite expressar estes dados de forma independente da sua origem. O conceito

principal para cada elemento é o de escopo de execução, que corresponde a cada estrutura

que pode ser executada mais de uma vez: laços, chamadas de função e outras formas podem

dar origem a escopos. O programa dá origem então a uma árvore de escopos, correspondente

às ocorrências das chamadas de funções. Esta estrutura é similar a um grafo de chamadas

interprocedural, porém diferencia as instâncias das chamadas, já que o fluxo pode variar em

função do ponto onde cada função é chamada.

Os dados neste formato podem descrever informação tanto local quanto global e podem

ser válidas para um conjunto de iterações tanto de forma individual quanto de forma coletiva.

O formato de umflow factcompreende um identificador para o seu escopo, um especificador

de contexto e uma expressão de restrição. O identificador indica a qual escopo o fato se refere
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e pode indicar, ainda, que esta informação é válida para uma região dentro de outros escopos.

O contexto indica as iterações sobre as quais a expressão de restrição é válida e pode indicar

que a restrição se aplica a cada iteração de forma individual (escopos do tipofor each) ou

para o conjunto de iterações como um todo (escopos do tipofor all). As restrições indicam

relações entre expressões aritméticas envolvendo constantes e variáveis que são contadores de

execução, associadas a blocos básicos, seqüências de blocos ou arestas [EES02].

Um ponto relevante é a idéia de que a análise do WCET deve ser um passo integrado no

desenvolvimento e trabalhar em conjunto com as demais tarefas para a criação de cada produto

e não ser um elemento isolado [EES+03]. Para tanto, é preciso definir claramente quais as

suas aplicações e objetivos. Segundo esse trabalho, a etapa de análise de fluxo deve suportar o

uso de anotações de código e de métodos automáticos, mas ressalta a importância de se evitar

anotações tanto para prevenir erros como para reduzir a carga de trabalho no desenvolvimento.

2.2.10 Análise por simulação de instruções de máquina

O trabalho de Lundqvist e Stenström [LS98] emprega uma forma de análise por simulação

de instruções de máquina. O programa sob estudo é analisado de forma automática e o modelo

é capaz de considerar tanto valores reais, como um valor especialunknown, o qual denota o

fato de que não há informação disponível sobre o estado de uma variável. O método modela os

caminhos e estados possíveis com um de dois extremos: ou de forma exata ou simplesmente

assumindo que não há informação disponível. Esse trabalho faz o cálculo de estimativas por

busca no espaço de caminhos, podando as seções que não correspondem ao pior caso. A ques-

tão da explosão combinatória é considerada por uma forma bastante simples demerge, a qual

faz a união de estados, considerando determinados os valores que coincidem e indeterminados

(unknown) os que divergem.

Esta abordagem tem uma idéia relevante e se parece com outras baseadas em execução

simbólica. O trabalho pretende garantir o WCET, baseando a análise em uma busca segura
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no espaço de caminhos, ao mesmo tempo em que realiza o cálculo de estimativas, procurando

pelo caminho mais longo. Aspectos de baixo nível são considerados na geração dos caminhos

e uma saída parcial pode ser obtida em alguns casos, mesmo sem conhecimento sobre todos os

valores de entrada. Talvez a característica mais importante seja o fato de que a análise permite

calcular até limites para laços de forma automática. Os autores indicam ainda que é importante

simular instruções de baixo nível, visto que a influência do compilador pode trazer um grande

ganho na análise, quando se considera as simplificações realizadas, tanto nas operações como

sobre o fluxo de controle.

O modelo empregado, no entanto, deixa dúvidas sobre a precisão do processo. Adotando

apenas valores exatos ou desconhecidos, esse trabalho não tira proveito da informação parcial

que existe, quando há dois valores distintos possíveis para uma variável, em um ponto de

união (merge). Outra questão refere-se à quantidade de estados cuja exploração é viável, sem

que o custo da simulação se torne proibitivo. Ademais, mesmo que um laço não cause um

número excessivo de estados simultâneos, sempre é possível que ocorra uma cadeia longa

de configurações, especialmente levando-se em conta o grau de imprecisão introduzido pela

aproximação adotada.

O tratamento dado às operações de escrita em memória também é algo a ser considerado,

visto que assumir o pior caso, quando o endereço de um dado a ser escrito é desconhecido,

não é uma política precisa ou eficiente. Definir toda a memória comounknownneste caso é

uma idéia que deve ser ponderada. O critério de parada também não pode ser garantido, visto

que se há laços dependentes da entrada o algoritmo pode entrar em um ciclo infinito e não

terminar.

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como analisado anteriormente, a maior parte dos métodos considerados atualmente na

literatura usa informações de fluxo fornecidas pelo usuário, o que parece ser um conceito co-
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mum e bem aceito na área, dado o volume de trabalhos que se baseiam nesta premissa. Isto

é uma idéia que possui problemas básicos, pois impõe uma responsabilidade sutil e perigosa

sobre o desenvolvedor: informações imprecisas oneram a análise e degradam os resultados,

enquanto que informações incorretas geram um WCET inseguro. Não há como oferecer ga-

rantias sobre dados fornecidos pelo usuário, pois não é possível demonstrar que os dados são

corretos sem varrer o espaço de estados (geralmente impossível na prática) ou usar um método

automático seguro, o que tornaria estes dados desnecessários.

Informações de fluxo fornecidas manualmente acrescentam mais uma tarefa ao usuário,

além de complicar a análise, por introduzir a questão do mapeamento. Por um lado, pode ser

feita a análise de fluxo em alto nível sobre o código-fonte, mas isto exige o código fonte dis-

ponível e desconsidera a influência do compilador, das bibliotecas empregadas e não funciona

para código de máquina. Por outro lado, se a análise do WCET for realizada em um modelo

de baixo nível, será preciso resolver o mapeamento dos dados de fluxo para esse modelo. Isto

significa considerar as transformações realizadas pelo compilador um fator não trivial e que,

inclusive, limita a linguagem e as ferramentas que podem ser utilizadas.

No que se refere à questão dos métodos automáticos, alguns são específicos para deter-

minados problemas, principalmente os relacionados aos laços do programa. Eles são im-

portantes, eficientes e precisos, porém não permitem tratar programas em geral. Pode haver

restrições inclusive sobre a linguagem fonte do programa. Esses métodos são usados de forma

complementar à análise. Vários artigos sugerem abordagens híbridas, em que outros algo-

ritmos são empregados, em conjunto com a interpretação abstrata, tanto para reduzir a com-

plexidade da análise como para melhorar a precisão, nos casos específicos em que são mais

adequados.

Entre todas as alternativas encontradas na literatura atual, a abordagem que se mostrou

mais adequada aos objetivos do presente estudo foi a interpretação abstrata. Além das carac-

terísticas apresentadas, esta abordagem é flexível e permite eliminar o trabalho e a responsabi-

lidade que recai sobre o usuário. Por ser um método automático, a IA pode ser utilizada para
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atacar as questões de mapeamento de informações, transformações e compilação do programa,

e portanto foi adotada.

A seguir, será apresentada a fundamentação teórica deste trabalho.



CAPÍTULO 3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A estimativa temporal doWCET envolve uma variedade de conceitos e técnicas neces-

sárias à análise de programas, muitas das quais também são fundamentais em outras áreas,

tais como compiladores, otimização e engenharia reversa. A etapa de análise de fluxo para o

WCETtambém demanda o conhecimento destes conceitos.

Esta seção apresenta uma visão geral dos conceitos e algoritmos empregados neste traba-

lho e que são relevantes para o entendimento da contribuição proposta no capítulo 4. São

apresentados os fundamentos sobre análise estática, interpretação abstrata, análise de fluxo de

controle e análise estrutural.

3.1 ANÁLISE ESTÁTICA DE CÓDIGO

A análise estática de código consiste em um conjunto de métodos automáticos para ana-

lisar programas em formato fonte ou em um modelo intermediário, visando deteminar certas

informações sobre o mesmo. Estes métodos podem ser empregados, por exemplo, para revelar

a existência de vários tipos de erros de programação.

O objetivo da análise estática de programas é obter informações sobre o comportamento

do programa em tempo de execução, sem ter que percorrer todo o espaço de busca para o

conjunto de entradas possíveis e ainda, garantindo que a análise termina. Existem inúme-

ras aplicações para estes resultados. Por exemplo, uma forma para melhorar o desempenho

é evitar a computação de valores redundantes (reuso de valores disponíveis e determinação

de invariantes) e expressões supérfluas, tais como variáveis mortas e resultados computáveis

32
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em tempo de compilação [ASU86]. Outros objetivos são validação de software, depuração

simbólica e obtenção de garantias temporais.

Uma característica importante em análise de programas é que, em geral, não é possível

calcular respostas exatas. Para torná-las computáveis, só é possível fornecer respostas apro-

ximadas. No entanto, para que os resultados sejam úteis de alguma forma, é necessário que

os dados fornecidos sejam seguros. O conceito de segurança garante, por exemplo, que um

compilador não irá converter código-fonte correto em um programa compilado que apresenta

um comportamento incorreto [ASU86].

Estas garantias também significam que nem sempre todas as otimizações possíveis serão

aplicadas, porque o compilador irá evitar o uso de transformações, quando não puder com-

provar que estas alterações não comprometem a semântica do programa e, portanto, que são

seguras [ASU86].
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Figura 3.1.Natureza da aproximação

No caso da análise de fluxo para oWCET, segu-

rança significa garantir que as respostas aproximadas

obtidas constituam um conjunto maior ou igual ao con-

junto que compreende todos os valores exatos. Possi-

velmente, podem surgir alguns valores excedentes, que

são incorretos porque não podem acontecer na reali-

dade. Nesse contexto, erros na forma de falsos positivos1 são permitidos e ocorrem na prática,

embora devam ser evitados sempre que possível. Entretanto, uma aproximação correta não

irá apresentar falsos negativos2. O diagrama da figura 3.1 ilustra essa situação. Neste exem-

plo, o conjuntoD define a resposta exata, enquanto queG é uma aproximação correta deD.

Por outro lado, o conjuntoF não é uma aproximação válida porque não contempla parte dos

resultados possíveis do conjuntoD.

Outra característica importante é que a análise deve ser baseada na semântica, significando

1 Falsos positivos são elementos incorretamente detectados pois não ocorrem, ou seja, não pertencem ao
conjunto.

2 Falsos negativos são elementos que não são detectados mas que ocorrem, ou seja, pertencem ao conjunto.
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que é possível provar formalmente a segurança dos dados obtidos, em relação à semântica da

linguagem de programação.

A base teórica que dá suporte aos algoritmos de análise de fluxo de dados e a diversas

formas de análise de programas é conhecida comoframeworksmonotônicos3. Esta teoria

envolve reticulados e funções monotônicas, que são empregados para modelar as instruções e

o fluxo de controle. A interpretação abstrata também se baseia nessa teoria [NNH99].

Existem diversas formas de análise estática, as quais podem se dividir em dois grupos. O

primeiro grupo é mais informal e basicamente tenta procurar por padrões conhecidos dentro

do programa, tais como a leitura de variáveis, antes da primeira atribuição. O segundo grupo,

em contraste, abrange os métodos com base formal. Estes consideram definições matemáticas

sobre a semântica do programa e empregam estruturas com propriedades bem conhecidas,

para obter resultados. Nesse universo estão, por exemplo, a verificação de modelos (model

checking) e a interpretação abstrata (abstract interpretation).

3.2 INTERPRETAÇÃO ABSTRATA (IA)

O conceito de interpretação abstrata (IA) foi criado por Patrick Cousot e Radhia Cou-

sot [CC77], como um modelo geral para análise de programas baseado na construção ou apro-

ximação de pontos fixos. Interpretação abstrata é um formalismo bem conhecido e empregado,

para diversas finalidades. A idéia central dessa teoria é criar uma aproximação para o objeto

sob estudo. Esta aproximação abstrai e resume dados ou propriedades de interesse e permite

determinar informações sobre o objeto original.

Os dados obtidos possuem certas propriedades, que podem ser formalmente comprovadas.

Em particular, a aproximação garante que todos os estados possíveis são contemplados na

análise, embora em geral isto introduza outros estados impossíveis, como conseqüência de

erros de aproximação.

Aproximações distintas podem ser empregadas para alcançar objetivos diferentes. Um

3Uma breve introdução ao tema pode ser encontrada no apêndice A.
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sistema pode ter, associado a ele, inúmeras interpretações diferentes, cada qual criada com

uma meta em vista. Estas interpretações podem ainda ser relacionadas e, combinadas, dar

origem a novas interpretações abstratas [NNH99].

Esta seção descreve, de forma breve, o uso da interpretação abstrata em análise de fluxo,

visando a estimativa do WCET, conforme apresentado em [Gus00]. O presente trabalho é

baseado nesse método4.

3.2.1 A linguagem While

A ligação entre a análise de programas e os métodos possíveis para este fim pode ser

esclarecida com o auxílio de exemplos. A criação de exemplos envolve definir programas

simples que serão utilizados para apresentar a mecânica e as propriedades de cada algoritmo

ou análise possível. Os programas precisam ser definidos em função da sintaxe de alguma

linguagem.

Uma linguagem compacta, adequada e bastante empregada para esse fim é a linguagem

While. Esta linguagem define uma sintaxe simples e oferece apenas tipos inteiros (Int) para as

variáveis. As expressões disponíveis são as aritméticas e booleanas. As operações disponíveis

envolvem as funções aritméticas e booleanas básicas, a atribuição (x = 10;), a seleção5 (e.g.:

if (C) thenS1 elseS2) e a execução iterativa (e.g.for (C) do (S1)) [NNH99].

Uma vez definida a sintaxe, é possível escrever programas e exemplificar vários tipos de

análises sobre os mesmos. Todo programa a ser analisado possui rótulos em cada compo-

nente do seu corpo. Por exemplo, o programa[y := x]1; [z := y + 1]2; possui dois blocos

rotulados6.
4 Mais detalhes sobre a análise de fluxo por IA são apresentados no apêndice C.
5 Nos exemplos, os blocosC são expressões condicionais. Os blocosS1 e S2 representam declarações

(statements).
6 A linguagemWhileé apresentada de forma breve no apêndice B
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3.2.2 Conceitos básicos

O sistema ou programa a ser modelado por uma interpretação precisa inicialmente ser

descrito por um modelo concreto, para depois ser aproximado. Esta descrição compreende

um modelo para os valores e variáveis do programa, para a sintaxe da linguagem e para os

comandos e expressões possíveis (e.g. expressões aritméticas e booleanas). Para cada ele-

mento exato, que faz parte do modelo concreto, vai existir um elemento que o aproxima e que

constitui o seu par, no modelo abstrato aproximado (figura 3.2).

Domínio Concreto (Dp)
~ 

x

Fp(x)

Alpha(x)

Gama(y)

y

z

Fp(x)
~ 

Domínio Abstrato (Dp)

Figura 3.2.Aproximação por interpretação abstrata

O domínio concreto D é uma representação exata para cada variável do programa e será

usado para relacionar os dados reais à aproximação adotada, através de um reticulado. O

domínio concreto para o estado programa (Dp) pode ser criado, por exemplo, pela combinação

por produto cartesiano dos domínios concretos de cada uma de suas variáveis (método do

atributo independente) [NNH99].

As instruções da linguagem são modeladas por uma função de transição−→: D → D, a

qual contém uma ou mais regras para cada elemento sintático da gramática e, portanto, des-

creve o comportamento de cada instrução da linguagem. Da mesma maneira que as palavras

da linguagem permitem a criação de programas, a função−→ serve de modelo para a criação

da função semânticaF : D → D. Esta função modela cada instrução do programa original e
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seus efeitos sobre os dados [NNH99].

O par〈Fp, Dp〉 define uma interpretação abstrata exata para o programa (o modelo con-

creto), a qual será a referência para o comportamento a ser estudado. Uma vez definido o

domínio concretoD, é necessário criar uma aproximação para o modelo.

O domínio abstratõDp é outro conjunto parcialmente ordenado que será utilizado para dar

suporte à análise: seus elementos estão relacionados com o conjuntoDp e são empregados

como representações aproximadas para os estados possíveis emDp. Considerando queDp é

um reticulado criado a partir do conjunto das partes do domínio concreto, é preciso projetar

uma aproximação adequada.

Figura 3.3.Aproximação por sinais, intervalos e octógonos

Existem diversas maneiras de representar, de forma compacta e aproximada, um conjunto

de valores. Algumas aproximações numéricas bem conhecidas são apresentadas nas figu-

ras 3.3 e 3.4, nas quais os valores reais são os pontos no plano e as aproximações são repre-

sentadas por regiões ou conjuntos de regiões [Cou01]7.

7 As figuras 3.3 e 3.4 foram extraídas e traduzidas do trabalho de Cousot, em [Cou01].



3.2 INTERPRETAÇÃO ABSTRATA(IA ) 38

Além das aproximações numéricas, existem aproximações simbólicas, onde os valores

abstratos representam propriedades dos valores reais, tais como sinais ou relações de depen-

dência dos parâmetros de entrada, para o programa sob análise [GLKP03].

Figura 3.4.Aproximação por poliedros e congruência simples, relacional e trapeziodal

Exemplo 3.1 Uma aproximação comum para um conjunto de valores numéricos consiste em

modelar os elementos através de intervalos. Assim, o conjunto C1 = {1, 2, 3} pode ser aproxi-

mado pelo intervalo I1 = [1, 3] e o conjunto C2 = {2, 3, 5} pode ser aproximado pelo intervalo

I2 = [2, 5]. No primeiro caso, I1 representa o conjunto C1 de forma exata, enquanto que no

segundo caso I2 apresenta um erro, pois o valor 4 não faz parte do conjunto original C2. Outra

aproximação para C2 pode ser I3 = [1, 6], visto que todos os valores estão representados aqui,

embora com diversos elementos a mais (e.g. 1, 4, 6). Por outro lado, o intervalo I4 = [2, 4]

não é uma aproximação correta para C2, visto que há um elemento em I2 que não está em I4.

Em geral, aproximar conjuntos através de intervalos pode ser feito de forma segura mas não

exata.

A função de transição abstratã−→ : D̃p → D̃p define o conjunto de operações possíveis
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utilizando os valores presentes em̃Dp. Esta função é a base para a função semântica abstrata

F̃p, que também precisa ser monotônica, a exemplo da sua função concreta correspondente,

Fp.

O conjunto de valores da memória de um programa define o seu estado interno concreto,

denotado porσ. Este conjunto associa para cada variável o seu estado. Por exemplo, supondo

um programa como{[x = 0]0; [y = x + 1]1} um estado possível seriaσ = {x → 2, y →?}.

Da mesma forma, o estado inicial deste programa pode ser definido como sendoσ0 = {x →

?, y →?}. O programa sob análise possui um estado inicialσ0 que é o ponto de partida e um

conjunto de valores finais, os quais correspondem aos estados alcançáveis pelo programa, a

partir deσ0.

Analogamente, o conjunto de valores de todas as variáveis abstratas é denominadoσ̃ e

corresponde a um mapeamento entre as variáveis abstratas e seus estados internos individu-

ais. Por exemplo, empregando uma abstração por intervalos, um valor possível paraσ̃ seria:

σ̃ = {x → [1, 3], y → [−2, 16]}.

O estado precisa estar associado à posição em que o programa se encontra, para se situar

dentro do programa. Assim, o conceito de configuração concreta associa um estado concreto

σi a um ponto de programaPi, indicando um estado possível da memória naquele ponto:

Ci = (σi, Pi). Uma configuração abstrata é similar, porém associa um ponto de programa a

um estado abstrato:̃Ci = (σ̃i, Pi).

3.2.3 Operações de restrição aritmética e booleana

As funções de restrição são responsáveis por tratar as expressões aritméticas e booleanas

do programa. No modelo concreto, estas apenas reproduzem o efeito do código, mas no mo-

delo abstrato a restrição de valores modifica os estados, para satisfazer as restrições impostas

pelo programa aos caminhos possíveis.

A função de restrição aritméticãAR tem o papel de restringir um estado, de forma que



3.2 INTERPRETAÇÃO ABSTRATA(IA ) 40

a expressão fornecida respeite o valor aritmético abstrato fornecido. A função de restrição

abstrataÃR recebe uma expressão aritmética (AExp), um estado abstratõσp e um valor abs-

tratov, retornando um novo estado, alterado em relação ao original. O resultado é um estado

restrito, no qual o valor da expressão aritmética avaliada pode satisfazer o intervalo fornecido.

Esta função tem a seguinte forma:̃AR[a]v σ̃p → σ̃p. O exemplo 3.2 ilustra este comporta-

mento.

Exemplo 3.2 Seja o estado σ1 = {x → [1, 4]}, σ2 = {y → [10, 12]}, as expressões E1 = x,

E2 = y + 2 e os intervalos I1 = [3, 8] e I2 = [12, 14].

A restrição do estado σ1 pela expressão E1 no intervalo I1 é calculada da seguinte forma.

ÃR[E1]σ1I1 = ÃR[x][3, 8]σ1 = σ1[x → Ã[x]σ1 uint [3, 8]] = σ1[x → [1, 4] uint [3, 8]] =

σ1[x → [3, 4]] = {x → [3, 4], y → [10, 12]}.

Outra situação ocorre quando a expressão é composta. Neste caso a expressão é percorrida

de forma recursiva, considerando o efeito de cada subexpressão sobre o estado. A restrição

sobre a segunda expressão gera o seguinte resultado.

ÃR[E2]σ1I2 = ÃR[y + 2]σ2[12, 12] =

ÃR[y]σ2{[12, 12]−̃[2, 2]} uσ ÃR[2]σ2{[12, 12]−̃(Ã[y]σ2)} =

ÃR[y]σ2[10, 10] uσ ÃR[2]σ2{[12, 12]−̃[10, 12]} =

σ2[y → {A′[y]σ2 uint [10, 10]} uσ ÃR[2]σ2[0, 2] =

σ2[y → {[10, 12] uint [10, 10]} uσ σ2 = σ2[y → {[10, 10]} uσ σ2 = {y → [10, 10]}

Este componente é importante na criação das restrições sobre condições lógicas, as quais

controlam o acesso ao corpo dos laços e seleções. Estas expressões condicionais são manipu-

ladas pelas funçõesBR e B̃R.

A função de restrição booleanãBR tem uma tarefa similar aÃR, restringindo o estado

fornecido para que a expressão booleana em questão seja potencialmente verdadeira. A função

abstrataB̃R recebe uma expressão booleana(BExp), um estado abstratoσ′ e retorna outro

estado onde a expressão pode ser verdadeira:BR′[BExp]σ̃p → σ̃p. Esta função restringe os
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valores que participam das expressões condicionais e é uma peça fundamental na análise de

fluxo por IA. Outras situações nas quais há expressões mais complexas são desenvolvidas da

mesma maneira, tanto parãAR como paraB̃R [Gus00].

As funções anteriores permitem aproximações seguras do comportamento do programa,

mas não consideram toda a informação disponível. Por exemplo, devido à suposição dos

atributos independentes, as relações entre as variáveis não são consideradas. O exemplo a

seguir ilustra esta questão.

Exemplo 3.3 (Ilustrando o erro de aproximação)Seja o programa P1 = [y = x + 1]1; e o

estado abstrato inicial σ0 = {x → [1, 2], y → [0, 0]}. Após a execução do bloco 1, a memória

muda para σ1 = {x → [1, 2], y → [2, 3]}, que corresponde ao estado final do programa.

Neste ponto, o estado abstrato final é composto por dois intervalos e representa as seguintes

combinações de valores entre x e y: {(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)}.

Assim, embora o resultado exato para este programa seja {(1, 2), (2, 3)}, outros valores

({(1, 3), (2, 2)}) também aparecem no estado final, pois o modelo ignora a relação entre x e

y, que é y = x + 1. Os valores adicionais são erros de aproximação. Embora σ̃1 seja uma

resposta segura, ela não é exata.

O estudo dos caminhos possíveis dentro do código pressupõe que a estrutura interna do

programa esteja disponível. Trabalhando com os arquivos fonte, é possível usar umparsere

determinar a árvore sintática. Se estes arquivos não estão disponíveis, é preciso determinar a

estrutura de controle de outra maneira. Este é o papel da análise de fluxo de controle.

3.3 ANÁLISE DE FLUXO DE CONTROLE

Esta seção aborda a análise de fluxo de controle do ponto de vista de compiladores, cujo

objetivo é identificar estruturas conhecidas a partir do grafo do programa8.

8 A análise de fluxo de controle visa descobrir formas no grafo e em geral não considera a semântica do
programa nem as entradas. Em contraste, a análise de fluxo para o WCET visa descobrir caminhos viáveis e
outras informações relativas aos trechos percorridos.
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O processo de compilação envolve, de forma bastante simplificada, as análises léxica e

sintática para a determinação da estrutura do programa em um formato intermediário, um

conjunto de otimizações suportadas por análises de fluxo de dados e a geração de código para

a arquitetura alvo. O objetivo da análise léxica é quebrar o código-fonte em um conjunto de

palavras da linguagem. Esta lista de palavras outokensé a entrada da análise sintática, que

por sua vez tem o papel de determinar a estrutura interna do programa, construindo durante o

processo uma árvore que descreve cada elemento do código e suas relações hierárquicas. Esta

árvore é conhecida como árvore sintática.

A análise de fluxo de controle tem um papel similar a estas etapas, que é determinar infor-

mações sobre a estrutura interna do programa. Existem vários algoritmos de análise de fluxo,

tais como a análise T1-T2, a análise intervalar e a análise estrutural. Todas manipulam o grafo

de blocos básicos e, através de transformações bem definidas, criam novos nós que abstraem

a estrutura do grafo anterior e acrescentam informações sobre a sua hierarquia [ASU86].

A análise de fluxo de dados tem o papel de determinar informações sobre a forma como

os dados são transformados dentro do programa, incluindo as relações existentes entre cada

variável intermediária disponível. Esta análise fornece os dados utilizados para inúmeras oti-

mizações e, em geral, é feita de uma forma aproximada. A grande questão sobre análise

de fluxo de dados é como extrair o máximo de informação do programa de modo a permi-

tir o maior número possível de otimizações, mas garantindo que as informações calculadas

não levem o compilador a realizar uma transformação que mude a semântica do código. A

compilação deve ser correta, ou seja, o código gerado deve apresentar exatamente o mesmo

comportamento descrito pelo programa fonte [Muc98].

Estas análises, em geral, oferecem respostas com características de semi-decisão: ou é

seguro realizar uma transformação ou o algoritmo não é capaz de decidir se uma informação

é segura ou não. Neste último caso, o compilador simplesmente deve adotar uma postura

conservadora e assumir que não é seguro otimizar.
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3.3.1 O grafo de fluxo de controle

O grafo de fluxo é uma das primeiras estruturas identificadas na análise de fluxo de con-

trole. Seus nós correspondem às instruções do programa, enquanto que os arcos entre os nós

indicam as possibilidades de desvio dentro do código. Este grafo é conceitualmente impor-

tante e pode dar origem ao grafo de blocos básicos, mas não é prático de se trabalhar, devido

ao grande número de nós existentes.

Em geral, os algoritmos de análise trabalham com a suposição de que o grafo de fluxo

possui dois nós especiais que o delimitam:I e F. O nó inicial (I ) funciona como ponto de

entrada e em geral corresponde à primeira instrução do código. O nó de saída (F) é o ponto

final, ao qual todos os pontos de saída do procedimento convergem. Este grafo também é

conhecido como grafo de fluxo intraprocedural, por descrever o fluxo no contexto interno de

cada procedimento. Esta estrutura, em particular, não captura as relações entre procedimentos

distintos [Muc98].

3.3.2 O grafo de blocos básicos

O grafo de blocos básicos é uma representação mais compacta do grafo de fluxo. Os nós

deste grafo são conjuntos de instruções denominados blocos básicos. Os arcos entre estes nós

modelam os saltos possíveis entre cada bloco ou conjunto (Figura 3.5).

Um bloco básico é definido como um conjunto de instruções contíguas no código, no qual

não há desvios possíveis no fluxo de controle, salvo na primeira e na última instrução. A

conseqüência desta definição é que um bloco básico não pode apresentar nenhuma instrução

de salto no seu corpo, salvo no final. Isto é verdade tanto para saltos condicionais como

para saltos incondicionais. Instruções que são alvo dos saltos também participam do fluxo de

controle, delimitando o corpo dos blocos básicos [ASU86].

O cálculo do grafo de blocos básicos é relativamente simples e pode ser executado em

tempo de ordem linear sobre o tamanho do programa: possui complexidade deO(n). O algo-
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ritmo percorre o conjunto de instruções duas vezes. Na primeira passagem, todas as instruções

de salto e seus alvos são identificados e é construída uma lista com os líderes dos blocos bá-

sicos. A segunda etapa percorre as instruções, consolidando os blocos. Um bloco básico

compreende todas as instruções entre um líder e o próximo, incluindo o primeiro líder e não

incluindo o segundo.

3.3.3 Dominância e pós-dominância

O conceito de dominância é fundamental na análise de fluxo de controle, pois relaciona

cada nóN do grafo com os caminhos possíveis a partir deste nó. Um nóN0 domina outro nó

N1 se todos os caminhos possíveis entreI e N1 passam necessariamente através deN0. O nó

N0 é um ponto de convergência entre os caminhos que alcançamN1, pois nenhum caminho

atingeN1 se não passar porN0 [ASU86].
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Figura 3.7.
Grafo de fluxo classificado

O conceito de pós-dominância é definido de forma simétrica à dominância. Um nóN0

pós-domina outro nóN1 se todos os caminhos possíveis entreN1 eF passam necessariamente

através deN0. Assim,N0 é rota obrigatória de saída para todos os caminhos que fluem através

de N1. A figura 3.6 apresenta a árvore de dominância gerada a partir do grafo de blocos
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básicos na figura 3.5.

3.3.4 Análise estrutural

O grafo de blocos básicos descreve de forma simplificada todos os desvios possíveis no

fluxo de controle devido a instruções de salto. O programa original sofre uma série de trans-

formações e simplificações durante a compilação. A forma adotada para evitar o problema do

mapeamento neste trabalho é empregar uma análise automática, baseado na premissa de que o

programa compilado é uma representação com comportamento equivalente ao programa fonte.

Diversas informações presentes em alto nível não estão disponíveis no executável e devem ser

recalculadas.

A análise estrutural pode ser vista como um processo de efeito similar à análise sintática,

em que o objetivo é descobrir a estrutura do programa fornecido como entrada. A diferença

principal é que a análise sintática recebe uma lista detokens e cria uma árvore sintática,

enquanto que a análise estrutural recebe o grafo de blocos básicos e tenta inferir os laços,

seleções, execução sequencial e outras estruturas.

As estruturas reconhecidas por este algoritmo dividem-se em acíclicas e cíclicas e denominam-

se regiões. Uma região é um conjunto de nós com um ponto de entrada e que possui uma

estrutura bem definida. As principais formas para as regiões são apresentadas na tabela 3.1 e

ilustradas pelos grafos nas figuras de 3.8 a 3.16. Os conjuntos de blocos em destaque indi-

cam as regiões que são identificadas e transformadas, em cada operação de redução na análise

estrutural.

Regiões acíclicas Regiões cíclicas

Execução sequencialLaço tipoself-loop
Seleçãoif/then Laço tipowhile-loop
Seleçãoif/then/else Laço tiponatural loop
Seleçãoswitch Região própria
Região imprópria

Tabela 3.1.Regiões identificáveis pela análise estrutural



3.3 ANÁLISE DE FLUXO DE CONTROLE 46

O grafo de blocos básicos deve ter um ponto único de entrada e outro de saída. Caso

isto não seja verdade, nós adicionais são inseridos no grafo para garantir esta condição. Toda

região identificada possui um nó de entrada que domina todos os demais nós da região.

Nó 1

Nó 2

Nó 3 Nó 4

Figura 3.8.
Execução seqüencial

Nó 1

Nó 2

Nó 3

Figura 3.9.
Seleção tipoif/then

Nó 1
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Nó 4

Figura 3.10.
Seleção tipoif/then/else

A análise estrutural inicia classificando todas as arestas do grafo em um dos quatro tipos

possíveis, a saber:tree edges(T), forward edges(F), cross edges(C) eback edges(B). Ares-

tas do tipotree edgessão as primeiras e seu conjunto permite transformar o grafo em uma

árvore. Estas arestas são caracterizadas por possuírem, como alvo, nós que ainda não foram

percorridos. Durante a busca, arestas de tiposforward e backsão aquelas nas quais há uma

relação de hierarquia do tipo ancestral/descendente ou descendente/ancestral entre seus extre-

mos. Arestascrossindicam ligações entre nós, sem relação de hierarquia segundo as arestas

de árvore(tree edges) [ASU86]. Um exemplo desta classificação é apresentado na figura 3.7,

a qual corresponde ao grafo da figura 3.5 com as arestas rotuladas.

Uma vez que as arestas estão classificadas, o grafo é percorrido em pós-ordem9, em busca

de estruturas conhecidas segundo o algoritmo descrito em [Sha80, Muc98]. Sempre que uma

região é identificada, o grafo é transformado e o conjunto de nós correspondente é substituído

por um nó composto. O nó composto representa a região identificada e contém todos os nós

originais que foram substituídos. As arestas são classificadas novamente e a lista em pós-

9Uma travessia em pós-ordem é uma busca onde cada nó é visitado após todos os seus descendentes. Analo-
gamente, na travessia em pré-ordem cada nó é visitadoantesde seus descendentes.
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ordem é atualizada. O processo se repete até que o grafo tenha sido reduzido a uma única

região, ou até que não haja mais nenhuma alteração na sua estrutura.
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Figura 3.11.
Seleção tiposwitch
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Figura 3.12.
Laço tipoself
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Figura 3.13.
Laço tipowhile

Nó 1

Nó 2 Nó 3

Nó 4 Nó 5

Nó 6

Figura 3.14. Região acíclica
não estruturada (própria)
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Figura 3.15.
Laço tiponatural loop
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Figura 3.16. Região cíclica
não estruturada (imprópria)

A árvore definida pelo conjunto de regiões é denominada árvore estrutural. Os nós internos

da árvore estrutural representam todas as regiões identificadas, enquanto que as folhas desta

árvore são os nós do grafo original. A seguir será apresentada a metodologia proposta e as

técnicas empregadas no projeto e na construção da ferramenta.



CAPÍTULO 4

METODOLOGIA

Conforme o capítulo anterior, a análise de fluxo pode ser realizada tanto sobre o código-

fonte quanto sobre o código executável compilado. As vantagens de se trabalhar sobre o

código-fonte são, principalmente, a facilidade para se determinar a estrutura do programa a

ser analisada e também a conveniência para se consultar as informações básicas de execução

finita, as quais representam a informação mínima para garantir que o programa termine.

No entanto, apesar da análise ser menos difícil, há diversos pontos a serem considerados.

Primeiramente, nem sempre o código-fonte estará disponível: é muito comum o uso de biblio-

tecas durante o desenvolvimento que só são fornecidas em formato compilado. Outra questão

é que, mesmo com o código em mãos, não existe um padrão definido para a inserção de ano-

tações de código, o que dificulta o seu uso e extração, especialmente em pacotes com origens

distintas.

Supondo ainda que um formato padrão seja adotado, como o proposto por Bernat, Burns e

Wellings [BBW00], ainda existem problemas básicos. Um problema é a distância semântica

existente entre o código fonte e o executável, visto que as transformações realizadas durante

a compilação podem comprometer a qualidade dos dados fornecidos, seja tornando-os desne-

cessariamente exagerados e gerando informações imprecisas, seja tornando-os incorretos, o

que é ainda pior por criar estimativas inseguras.

Além disso, o uso de linguagens alternativas torna-se um problema, quando a análise

ocorre no código-fonte. Atualmente existem várias dezenas de linguagens, extensões, pré-

processadores e transformadores de código capazes de gerar executáveis Java, sem falar em

aplicativos de síntese automática de código. Outra questão similar recai ainda em técnicas

48
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como programação orientada a aspectos, que já foi inclusive sugerida recentemente como

uma alternativa para auxiliar na geração de estimativas para o WCET.

Um caso importante é o da própria linguagem Ada, largamente empregada ao longo dos

anos na criação de sistemas de tempo real dos mais diversos tipos. Limitar a análise ao código-

fonte significaria ignorar este leque de possibilidades, o que é uma restrição séria demais para

não ser considerada [BW01].

Pelos motivos expostos, decidiu-se atacar o problema de análise de fluxo do ponto de vista

do código compilado. Embora represente um desafio maior, as possibilidades disponíveis,

tanto para o desenvolvimento quanto para a melhoria na qualidade dos resultados finais, tor-

nam esta decisão a escolha mais adequada. A idéia principal deste trabalho baseia-se no con-

ceito de que um programa compilado é uma outra representação para o código fonte. Ambos

são apenas dois formatos distintos para o mesmo objeto, os quais compartilham de uma se-

mântica equivalente. Portanto, resultados corretos obtidos sobre o programa compilado serão

válidos também para o programa original.

Uma segunda decisão importante foi tomada com relação às formas possíveis para se for-

necer ou calcular as condições básicas de parada. Uma prática comum, atualmente, é consultar

o desenvolvedor para se obter estas condições, através de meios como anotações de código,

arquivos independentes ou consulta interativa ao desenvolvedor.

O principal problema com estas abordagens é que se baseiam na premissa de que os dados

fornecidos serão sempre corretos. No entanto, isto não é verdade: inferir esta informação

manualmente é um processo difícil e trabalhoso, além de ser tão suscetível a erros quanto a

própria tarefa de programar [EG97]. Há outra diferença sutil: erros de programação são mais

facilmente detectáveis, ao contrário do que acontece em relação aos erros de estimativas.

Além disso, estas informações dependem tanto das entradas possíveis quanto da estrutura

do programa. Recalcular manualmente todos os limites, sempre que o programa muda é um

sério problema, que interfere inclusive com as tarefas de manutenção e correção de erros. Da

mesma forma, refazer manualmente estas verificações, quando o cenário de execução muda,
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não é conveniente mas é necessário. Aplicaçõeshard real-timeestão relacionadas, em geral,

com sistemas críticos. Portanto, garantir suas restrições temporais é fundamental.

Convém observar que não é seguro confiar em dados calculados manualmente sobre a es-

trutura de programas complexos. Por isso decidiu-se adotar uma técnica de análise automática

nesta metodologia, que seja capaz de minimizar ou até mesmo eliminar este risco.

A interpretação abstrata foi escolhida por este motivo, além de já ter sido empregada com

sucesso para casos semelhantes, inclusive considerando características de linguagens orienta-

das a objeto [Gus00].

Convém observar que a abstração a ser utilizada durante a análise pode ser determinada

por um parâmetro, fornecido ao módulo de interpretação abstrata. Isto confere grande flexibi-

lidade à arquitetura, em pelo menos duas dimensões. Primeiramente, a escolha da abstração

permite selecionar entre uma resposta simples, rápida e modesta, ou ainda uma estimativa

mais completa e refinada, porém a um custo maior, em termos de memória e tempo de proces-

samento.

A segunda vantagem é que o núcleo de execução abstrata pode receber abstrações com fins

diversos. Isto possibilita estender a ferramenta para outros horizontes. Como exemplos pode-

mos citar a verificação de modelos, depuração e análise de falhas, modelagem do consumo de

memória e outras verificações de propriedades [CC77], além da estimativa doWCET.

4.1 ANÁLISE DE FLUXO ATRAVÉS DE INTERPRETAÇÃO ABSTRATA

Uma interpretação abstrata associa uma função semântica a um programa, de modo a

observar e fornecer informações sobre o seu comportamento sem que seja necessário executá-

lo realmente.

As informações são obtidas sempre segundo um objetivo específico. Assim, é possível

montar várias interpretações abstratas diferentes, de forma que cada uma seja adequada para

se observar uma propriedade de interesse.
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A idéia principal da análise é criar um par de interpretações para o programa, de tal forma

que uma modela a semântica real do sistema enquanto que a outra constitui-se em uma apro-

ximação da primeira, de maneira a permitir a análise a um custo menor.

Quando a interpretação é realizada sobre o código-fonte, é necessário criar um conjunto

de regras de transição em função da estrutura da linguagem. Esta estrutura é especificada na

forma de uma gramática, o que permite criar um analisador léxico e um analisador sintático.

Estes componentes são responsáveis por gerar, em conjunto, uma árvore sintática a partir do

código-fonte. Esta árvore descreve a estrutura do programa em termos de seus componentes

básicos e será utilizada para guiar a análise.

As regras de transição da interpretação modelam os efeitos de cada elemento sintático.

Pode existir uma regra para cada elemento, ou ainda mais de uma: isto ocorre, principalmente,

nos casos em que as instruções permitem desvios no fluxo de controle. Este conjunto de

regras corresponde ao comportamento no domínio concretoDp e é usado para criar a função

de transiçãoFp.

A seguir, um domínio abstratoD′
p precisa ser escolhido. Este será usado para aproximar

os dados e, conseqüentemente, os estados possíveis do programa. Juntamente com o domínio

abstrato, um novo conjunto de regras de transição deve ser criado. Este conjunto é simétrico

ao original

A diferença é que as novas operações trabalham sobre elementos emD′
p, e irão formar

uma nova função semânticaF ′
p atuando sobre os elementos do domínio abstrato. O parI1 =

〈Dp, Fp〉 constitui uma interpretação abstrata sobre o domínio concreto, enquanto que o par

I2 =
〈
D′

p, F
′
p

〉
é outra interpretação abstrata, mas agora sobre um domínio aproximado ou

abstrato.

As operações emI1 são aproximadas através da abstração sobreI2. As duas interpretações

estão ligadas através de uma conexão de Galois [CC77]. Esta conexão é formada por um

par de funções monotônicas e possui a propriedade de preservar a relação de ordem entre os
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valores1. Então, se existe uma relação entre dois elementosV1 e V2 tal queV1 vvalue V2, é

possível afirmar que a relaçãoF (V1) vvalue F (V2) é válida.

4.1.1 Conceitos Básicos e Definições

A análise no trabalho original [Gus00] ocorre sobre o código fonte do programa, que está

em linguagemsmalltalk. A função de transição concreta modela cada palavra da linguagem

e é construída a partir da gramática correspondente. Uma das funções de transição abstrata

emprega um modelo baseado em uma interpretação dual, no qual duas abstrações são combi-

nadas. O objetivo da primeira abstração é tratar o problema da explosão de estados possíveis

para as variáveis empregando intervalos, enquanto que o foco da segunda é a questão de ex-

plosão combinatória no espaço de caminhos possíveis.

A aproximação realizada pela segunda abstração consiste em limitar os caminhos através

de operações demerge2 nos laços. Cada laço é visto como um bloco no qual os elementos

em cada iteração são analisados individualmente. Desta maneira, ao final de cada passo do

laço, todos os caminhos potencialmente possíveis naquela iteração foram analisados e suas

informações serão combinadas, para a próxima iteração, em um único caminho composto

(operaçãomerge). O fim do laço é descoberto quando não existe, na fila de trabalho, nenhum

estado a ser analisado que permite satisfazer a condição de entrada no ciclo. Esta situação ca-

racteriza o fim do ciclo e fornece um limite superior para o número de iterações possíveis. Ao

final da execução deste escopo, todos os caminhos derivados são também unificados (operação

mergeLoop).

Desta forma, o número máximo de caminhos ao final do programa é determinado pelo

conjunto de seleções presentes, mas não é diretamente incrementado pelos laços. Estes ele-

mentos contribuem de forma indireta, visto que a unificação de estados intermediários pode

1 A interpretação abstrata trabalha sobre modelos para as operações e os valores reais. Estes valores formam
um reticulado, definido por um conjunto e uma relação de ordem parcialvvalue.

2 Uma estratégia para reduzir o custo na análise é empregar operações de união (merge). Estas operações
podem ocorrer em pontos de convergência, sob certas condições, necessárias para garantir a segurança.
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levar a uma propagação de erros, causando uma cadeia de eventos que culmina em um incre-

mento no número de caminhos percorridos. Por causa da natureza aproximada do processo,

esta conseqüência é uma realidade e precisa ser levada em consideração.

O presente trabalho segue uma linha similar ao trabalho anteriormente descrito, com o

seguinte contraste: a análise ocorre sobre o código compilado (bytecodesJava) e assume-se

que o programa fonte não está disponível. Ao invés de empregar a gramática da linguagem,

as operações abstratas são inspiradas nas instruções de máquina daJVM. Os dados e variáveis

podem assumir valores abstratos, da mesma maneira que os elementos presentes na pilha de

execução local. A função de transição concreta modela o funcionamento da máquina virtual,

enquanto que a função de transição abstrata emprega as instruções de máquina sobre esta-

dos abstratos, para aproximar o seu comportamento. Esta idéia permite realizar uma análise

similar à anterior, a qual herda todas as vantagens e conseqüências da sua base formal original.

O modelo original cria as funções de transição a partir da sintaxe da linguagem fonte.

Essa idéia foi adaptada neste trabalho, para realizar a mesma transformação sobre o código

objeto (bytecodesJava). Ao invés de determinar a semântica para cada palavra reservada da

linguagem, o caminho adotado foi fazer o mesmo sobre osbytecodesque compõem o leque

de instruções daJVM.

4.2 DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE

O programa na figura 4.1 é um exemplo para demonstrar, passo a passo, como o processo

funciona. Nesta implementação, em particular, foi empregada uma interpretação que modela

o estado do sistema, através de intervalos de inteiros. Cada variável local pode assumir poten-

cialmente qualquer valor no seu intervalo.

Assim, por exemplo, a expressãoL(0) = [1, 5] quer dizer que a primeira variável local

(variávelL(0)) pode assumir os valores no conjunto {1, 2, 3, 4, 5}. Quando há mais de uma

variável local, o estado abstrato modela todas as possibilidades combinadas. Este estado re-
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1 public static void sample_1()
2 {
3 int a = 1;
4

5 while(a < 4)
6 {
7 a++;
8 }
9

10 if(a == 3)
11 {
12 a--;
13 }
14 }

Figura 4.1.O métodosample_1

1 Method: public static void sample_1()
2 Code: max_stack = 2, max_locals = 1
3 code_length = 22
4 Local Variables:(index = 0:int a)
5

6 0: iconst_1
7 1: istore_0
8 2: goto #8
9 5: iinc %0 1

10 8: iload_0
11 9: iconst_4
12 10: if_icmplt #5
13 13: iload_0
14 14: iconst_3
15 15: if_icmpne #21
16 18: iinc %0 -1
17 21: return

Figura 4.2.Bytecodes desample_1

presenta o conjunto de todas as combinações possíveis entre os valores de cada intervalo, para

cada variável.

O programa ilustrado na listagem da figura 4.1 possui uma variável, um laço e uma se-

leção. O formato equivalente embytecodes(código em baixo nível) para este programa está

apresentado na listagem da figura 4.2.

A estrutura interna do programa é apresentada na figura 4.3, a qual corresponde ao grafo

de blocos básicos da aplicação. O formato utilizado possui a seguinte estrutura:

endereço: nome[código em decimal] (tamanho) ->bytecodedestino

Assim, por exemplo, a terceira linha é2: goto[167](3) -> iload_0. Esta linha indica que,

na posição 2 do código, há uma instrução de salto incondicional (goto), cujo código em deci-

mal é 167. A instrução possui tamanho de 3 bytes (instrução + destino do salto) e o alvo do

salto é uma instruçãoiload_0.

Além do grafo de blocos básicos, o analisador calcula vários dados sobre o fluxo de con-

trole, incluindo uma tabela com as condições sobre as quais ocorrem as decisões de salto

condicional.

A análise começa com um estado inicial na primeira instrução no endereço 0. Este método

não recebe parâmetros, então todas as variáveis locais iniciam com o valor abstrato[0, 0]
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(zero), o valor padrão. A pilha de variáveis locais está vazia. O primeiro passo muda o

estado, empilhando o valor constante[1, 1]. No segundo passo, este valor é atribuído à primeira

variável local (L(0)). O estado muda na instrução em 2 com um salto para a instrução no

endereço 8. Neste pontoL(0) é empilhada e então o valor constante[4, 4] vai para a pilha.

Bloco 1

Bloco 2

Bloco 3 Bloco 4

Bloco 6

Bloco 5

   0: iconst_1[4](1)
   1: istore_0[59](1)
   2: goto[167](3) ->  iload_0

   8: iload_0[26](1)
   9: iconst_4[7](1)
   10: if_icmplt[161](3) -> iinc 0 1

goto

   5: iinc[132](3) 0 1

true

  13: iload_0[26](1)
  14: iconst_3[6](1)
  15: if_icmpne[160](3) -> return

falsefall

  21: return[177](1)

true   18: iinc[132](3) 0 -1

false

fall

Figura 4.3.Grafo de blocos básicos deSample_1

A seguir, ocorre um salto condicional, que é uma das instruções mais relevantes na análise.

Nesta situação, o estado inicial é restrito para os casos em que a condição de salto pode ser

satisfeita ou não satisfeita. Este procedimento é necessário para determinar se existe alguma

possibilidade de execução através de cada ramo do salto. Neste programa, a única possibili-

dade é continuar pela instrução no endereço5, pois não há possibilidade do caminho derivar

para o bloco na posição13, com estes valores.

O processo se repete por mais algumas iterações. Após o laço (blocos básicos 2 e 3,

instruções de 5 a 10), o programa prossegue pelos blocos 4 e 6 e termina. A análise completa

pode ser vista na tabela 4.1.
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Estado PC Instrução Variáveis Pilha de Execução
[0, 0]

0 0 iconst_1 [0, 0]
1 1 istore_0 [0, 0] [1, 1]
2 2 goto #8 [1, 1]
3 8 iload_0 [1, 1]
4 9 iconst_4 [1, 1] [1, 1]
5 10 if_icmplt #5 [1, 1] [1, 1] [4, 4]

Impossível 13 iload_0 Empty
6 5 iinc L(0) 1 [1, 1]
7 8 iload_0 [2, 2]
8 9 iconst_4 [2, 2] [2, 2]
9 10 if_icmplt #5 [2, 2] [2, 2] [4, 4]

Impossível 13 iload_0 Empty
10 5 iinc L(0) 1 [2, 2]
11 8 iload_0 [3, 3]
12 9 iconst_4 [3, 3] [3, 3]
13 10 if_icmplt #5 [3, 3] [3, 3] [4, 4]

Impossível 13 iload_0 Empty
14 5 iinc L(0) 1 [3, 3]
15 8 iload_0 [4, 4]
16 9 iconst_4 [4, 4] [4, 4]
17 10 if_icmplt #5 [4, 4] [4, 4] [4, 4]

Impossível 5 iinc L(0) 1 Empty
18 13 iload_0 [4, 4]
19 14 iconst_3 [4, 4] [4, 4]
20 15 if_icmpne #21 [4, 4] [4, 4] [3, 3]

Impossível 18 iinc Empty
21 21 return [4, 4]

Tabela 4.1.Análise por interpretação abstrata em baixo nível, paraSample_1

Desta análise é possível obter as seguintes conclusões: o valor final deL(0) é 4, e a pilha

de execução termina sempre vazia; o número de iterações deste laço é 3, o que corresponde

tanto ao máximo quanto ao mínimo; o cabeçalho do laço é executado 4 vezes e existe apenas

um caminho possível. Em particular, o teste no bloco 4 é executado mas o bloco 5 nunca é

percorrido, o que garante que, para esta entrada, ele nunca executa. Neste tipo de análise,

todas as informações concluídas são verdadeiras, considerando a entrada fornecida.

Embora neste exemplo específico o resultado final tenha sido exato, não se pode generali-

zar essa conclusão, uma vez que, durante a análise, podem ocorrer erros de aproximação. No

entanto, a segurança dos caminhos e dos limites máximo e mínimo é garantida, pela forma

como a análise é construída e decorre diretamente do uso da IA.
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4.3 APRESENTAÇÃO DO MÉTODO

O conceito principal que fundamenta esta metodologia é o fato de que o programa fonte

e o programa compilado são apenas duas formas diferentes para o mesmo objeto. As trans-

formações realizadas pelo compilador não mudam os resultados das operações descritas pelo

programa, embora possam alterar o seu desempenho e outras características não funcionais,

tais como consumo de memória.

Baseado nesta idéia, o método proposto neste trabalho muda o objeto de análise, que é o

foco do trabalho original ([Gus00]). Ao invés de trabalhar sobre o código fonte, esta aborda-

gem visa manipular o código compilado. Esta mudança de perspectiva traz diversas alterações

na forma como a interpretação original é criada, afeta o seu desempenho e ainda os resultados

da análise. Supondo que existe uma interpretação abstrata criada para a linguagem original, é

possível transformá-la para funcionar sobre o código compilado. A seguir serão apresentados

os conceitos principais e as adaptações necessárias ao uso de interpretação abstrata sobre um

modelo em baixo nível.

4.3.1 Adaptação dos conceitos principais

Os tipos básicos existentes na linguagem são simulados por instruções especiais naJVM,

a qual se encarrega de realizar explicitamente as conversões para valoresboolean, byte, char

e short. A palavra da máquina possui 32 bits de largura e modela diretamente os tiposin-

teiro e float. Todos os demais tipos são obtidos por conversão ou, no caso delong e double,

combinando pares de palavras.

O domínio concreto para valoresV alue, neste modelo, não sofre alterações e pode ser o

mesmo adotado para o código fonte. Como conseqüência, o domínio abstrato˜V alue também

pode ser preservado. Os valores paratop e bottom, bem como a função de ordem parcial per-

manecem. O mesmo ocorre para as funções de menor limite superior (uV alue) e maior limite

inferior (tV alue). Portanto, é possível reutilizar completamente os reticulados〈V alue,vV alue〉
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e 〈V alue′,vV alue′〉, responsáveis pelos valores possíveis das variáveis do programa.

As variáveis de cada método Java naJVM são armazenadas no vetor de variáveis locais.

Assim, o conjuntoVar corresponde às variáveis locais naJVM concreta enquanto queVar’ é

a lista que aproxima os valores possíveis emVar. Cada elemento destas listas pode assumir

valores emV alue e em ˜V alue, respectivamente.

O domínio concreto para variáveisDp neste modelo também é formado pela combinação

de cada variávelVar, através do produto cartesiano. O domínio abstratoD′
p é costruído de

forma simétrica, a partir dos conjuntos de valores emVar’.

A principal diferença recai sobre a função de transiçãoFp. Esta modela o comportamento

real de cada instrução em baixo nível. O corpo do código dá origem a uma função semântica,

que é criada a partir da composição das funções correspondentes a cada uma das instruções de

máquina disponíveis.

Neste cenário, cada instrução daJVM concreta possui uma instrução abstrata associada.

Assim, a função de transição abstrataF ′
p modela uma aproximação deFp e é criada pela

composição das instruções abstratas da máquina virtual.

O estado concreto do programa, em alto nível, mapeia as variáveis e seus valores reais.

Em baixo nível, o estadoσp é composto pelo mapeamento de valores para as variáveis locais

e também para a pilha de execução. Este elemento descreve quais os valores disponíveis em

cada uma destas estruturas. O estado abstrato do programa (σ̃p), empregado para análise, é

criado da mesma maneira, modelando as variáveis locais e a pilha de execução local.

A configuração concretaCi é definida por um estado e um ponto de programa. Neste

caso, é natural associá-la aσp e ao valor dePC: Ci = 〈σp, PC〉. De maneira simétrica, a

configuração abstratãCi associa um estado abstrato a um ponto de programa, da seguinte

forma: C̃i = 〈σ̃p, PC〉. Outras informações podem ser associadas à configuração, de maneira

a armazenar informações de interesse, mas sem afetar os estados ou a análise. Por exemplo,

um modelo para o caminho percorrido até o momento pode ser mantido em cada configura-

ção. Ao final da análise do escopo, estes caminhos podem ser estudados para a obtenção de
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informações sobre o fluxo de controle.

4.4 A ESTRUTURA DA JVM ABSTRATA

Os componentes principais daJVM abstrata são os objetos que modelam as variáveis,

o quadro de pilha (SF), a pilha de execução local (LS), o array de variáveis locais (LV), o

interpretador daJVM e o analisador. O objetoVariable representa uma palavra de máquina.

Este objeto é usado na composição deLS e deLV, os quais contribuem para a criação do

quadro de pilha de chamada de métodos (CS), juntamente com o contador de programa. A

pilha de chamada de métodos mantém um conjunto de quadros, com o contexto local de cada

método em execução.

A ferramenta implementada utilizou algumas bibliotecas livres para suporte a funções cru-

ciais ao projeto, mas que se encontram fora do escopo de desenvolvimento.

A bibliotecaBCEL - Bytecode Engineering Library[Dah99] é um conjunto de pacotes para

a manipulação de programas compilados no formato binário padrão da JVM [LY99]. Esse

componente permite ler, manipular e gravar classes em Java, além de viabilizar a manipulação

dinâmica em tempo de carga por umclass loaderespecífico3. A bibliotecaJDFA - Java Data

Flow Analysistambém foi utilizada, para o cálculo do grafo de blocos básicos [Moh02].

Neste trabalho, as instruções implementadas compreendem operações com variáveis lo-

cais, manipulação da pilha e instruções de desvio condicional e incondicional. Operações

matemáticas e lógicas também foram implementadas. As operações relativas à manipulação

de objetos, tais como criação de instâncias, chamadas de métodos e lançamento de exceções

não foram implementadas no sistema.

A tabela 4.2 ilustra as faixas de instruções disponíveis na máquina virtual Java. A ferra-

menta criada neste trabalho possui versões concretas e abstratas para as instruções nas faixas

de 0 – 17, 21 – 45, 54 – 78, 87 – 95, 96 – 132 e 148 – 177. Ao total, foram criados 144 dos

3 A bibliotecaBCEL denominava-se, originalmente,JavaClass. Projeto atualmente disponível emhttp:
//jakarta.apache.org/bcel/index.html .

http://jakarta.apache.org/bcel/index.html
http://jakarta.apache.org/bcel/index.html
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202 bytecodesdisponíveis para código compilado4, compreendendo aproximadamente 71%

do total de operações de máquina existentes naJVM.

Instruções Descrição das instruções

0 Operação nula (nop – no operation)
1 – 15 Mover valor constante pré-definido para a pilha

16 – 17 Expandir e empilhar o argumento fornecido
18 – 20 Empilhar elemento dopoolde constantes
21 – 45 Empilhar item da lista de variáveis locais
46 – 53 Empilhar variável a partir de um objetoarray
54 – 78 Desempilhar e armazenar em uma variável local
79 – 86 Desempilhar item e armazenar em um objetoarray
87 – 95 Manipulação da pilha de execução local
96 – 132 Operações lógicas e aritméticas

133 – 147 Instruções para conversão de tipos (int, long float, double)
148 – 177 Controle de fluxo convencional. Comparação, salto condicional e incondicional
178 – 193 Alocação e manipulação de objetos
194 – 201 Outras instruções diversas (e.g. controle de concorrência, etc.)

Tabela 4.2.Instruções da JVM

4.5 O ALGORITMO DE ANÁLISE POR INTERPRETAÇÃO ABSTRATA EM BAIXO

NÍVEL

O algoritmo de análise empregado neste trabalho inicia carregando os parâmetros de en-

trada do arquivo de configuração. Baseado nestes dados, a classe a ser examinada é localizada

e obtida. Uma vez disponível esta classe, o método a ser analisado precisa ser identificado, o

que é feito através do nome e da assinatura, visto que pode haver métodos homônimos, mas

com assinaturas distintas. Nesta etapa, o código é carregado e são criadas todas as estruturas

internas necessárias à análise. Todas as instruções de desvio condicional são identificadas.

Para cada instrução é calculada a expressão condicional correspondente. O conjunto de ex-

pressõesEi compõe a tabela de expressões condicionais deste método, para todos os saltos

4 Há trêsbytecodesreservados para fins especiais e que não podem fazer parte de programas compilados:
impdep1(código 254, 0xFE),impdep2(código 255, 0xFF) ebreakpoint(código 202, 0xCA). Estas instruções
servem para permitir expansões futuras daJVMe para depuração. Embora não possam ser encontradas no código,
ferramentas de depuração e otimização podem inserí-las em classes previamente carregadas e verificadas [LY99].
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condicionais no programa.

A seguir, uma configuração inicial é criada, com os valores indicados nos parâmetros

de entrada do arquivo fornecido. O programa entra em um laço no qual, a cada passo, uma

configuração é obtida da lista de trabalho e transformada, gerando uma ou mais configurações.

O laço da análise termina quando não existe mais nenhuma configuração a ser analisada, ou

ainda, quando o número de passos executados excede o valor máximo fornecido.

Ao final da análise, a lista de trabalho com as configurações em desenvolvimento é obser-

vada. Se ainda há algum elementoCi que não atingiu um estado final, a análise não observou

todas as possibilidades para esta entrada: uma mensagem de aviso é emitida e todos os ele-

mentosCi são apresentados.

Nesta etapa, as configurações finais são apresentadas, bem como um limite superior para

este conjunto, obtido pelomergede todas as configurações.

Quando a análise termina com sucesso, é possível garantir que o programa termina para a

entrada fornecida. Por outro lado, quando a análise não termina com sucesso, não se tem uma

resposta conclusiva. Entretanto, há três possibilidades para a situação: ou o programa não

termina; ou o tempo de análise é insuficiente; ou ainda, a interpretação utilizada não converge

para este programa com esta entrada.

4.5.1 Analisando uma configuração abstrata

O corpo principal da análise trabalha com três listas de configurações: a lista de trabalho,

a lista de configurações finais e a lista de configurações impossíveis.

A cada iteração, uma configuração é obtida da lista de trabalho. Seu ponto no programa é

determinado e a instrução neste local é avaliada. Se for uma instrução regular, a configuração

Ci é modificada diretamente pela função de transição abstrata, dando origem a uma nova

configuraçãoCi+1.

Por outro lado, se a instrução for um desvio condicional, a situação muda. A instrução de
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desvio é obtida e a expressão condicional correspondenteEi é recuperada, a partir da tabela

de expressões condicionais calculada anteriormente. Esta expressão é utilizada em conjunto

com as funções de restrição booleana (BR) e de restrição aritmética (AR), para determinar se

existe alguma combinação de valores que permite, potencialmente, satisfazer o critério para

cada um dos ramos da condição. Este procedimento dá origem a duas novas configurações:

Ct para o caso em que o salto é realizado (ramotrue); e Cf , que corresponde à situação em

que o salto não ocorre e a execução continua diretamente pela próxima instrução, após o salto.

Ao final do procedimento, as configuraçõesCt e Cf são classificadas e inseridas em uma

das listas correspondentes. Se alguma das variáveis internas apresenta o valor⊥V alue após a

restrição, então esta configuração é impossível e não pode ocorrer por este caminho: encaixa-

se na lista de configurações inexeqüíveis.

Caso a configuração seja válida e atingiu um ponto de saída do método, deve ser armaze-

nada na lista de configurações finais, pois corresponde a um dos estados finais possíveis do

escopo. O caso mais comum ocorre quandoCi se revela válida mas não é um estado final.

Nesta situação,Ci é movida para a lista de trabalho e será examinada novamente nas iterações

futuras.

Este procedimento depende diretamente da recuperação das informações sobre condições

de saltos, uma vez que estas controlam o acesso ao corpo das seleções e dos laços. Este

problema será abordado a seguir.

4.5.2 Cálculo de expressões condicionais

O fluxo de controle em um programa Java pode ser dividido em dois conjuntos, a saber:

fluxo de controle convencional (ou regular) e fluxo de controle excepcional. O fluxo de con-

trole regular é regido pelas instruções de salto condicional ou incondicional. Nesta forma de

desvio, o contador de programa (PC) é incrementado, a cada instrução regular ou salto não

satisfeito (fall-through). Quando um salto é satisfeito, o endereço de destino é conhecido e
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atribuído aoPC.

O fluxo de controle excepcional ocorre quando há uma situação na qual é lançada uma

exceção. A exceção pode ocorrer de forma explícita pela instruçãoathrow (código 191)ou

ainda de maneira implícita como, por exemplo, através de uma divisão inteira, na qual o divisor

vale zero (instruçãoidiv, código 108)5.

Os desvios normais no fluxo de controle ocorrem em função das condições que controlam

o acesso ao corpo do código. Estas condições são fundamentais para a análise de fluxo, pois

são responsáveis por restringir os valores possíveis para as variáveis, em cada ponto de desvio

do programa. Por exemplo, uma condição(X < 0) em um programa comoif (x < 0) thenB1

indica que no início do corpo do blocoB1 os valores possíveis para a variávelx são sempre

negativos. Estas condições estão presentes quando se trabalha com o código fonte, mas não

estão diretamente disponíveis no programa compilado. Fez-se necessário, então, um meio de

recuperar estes dados, que são fundamentais para o estudo do programa.

A síntese das estruturas de alto nível, a partir do código compilado, é uma área de trabalho

importante. Este processo também é conhecido como engenharia reversa do código. Existem

vários problemas envolvendo engenharia reversa e recuperação de informações. Na linguagem

Java, este processo é bem menos complicado, apesar de ainda ser uma tarefa de grande porte.

As características da linguagem em relação à segurança e à portabilidade, neste caso, possuem

um efeito colateral muito relevante: o código compilado apresenta uma estrutura bastante

regular e bem comportada, em relação aos formatos binários para outras arquiteturas.

Conseqüentemente, não existem alguns elementos de difícil manipulação, tais como có-

digo com aritmética de ponteiros ou a possibilidade de alteração dinâmica do código, como

ocorre em outras linguagens. Todos os endereços de destino para os saltos são conhecidos e

não são permitidas várias operações, tais como saltar para uma posição que mantém um parâ-

metro de outra instrução. O número máximo de variáveis locais também é determinado, bem

5 Uma vez que a ferramenta criada implementou, de forma parcial, o conjunto de instruções daJVM, este
trabalho não considerou exceções, visto que as instruções de criação e manipulação de objetos não foram imple-
mentadas.
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como a profundidade máxima da pilha de execução local, calculada inclusive por uma forma

de interpretação abstrata.

Um meio relativamente simples e direto de se obter as instruções de alto nível é por execu-

ção simbólica do código, conforme descrito por Proebsting e Watterson [PW97]. Esta estraté-

gia destaca-se pela simplicidade do argumento e é bastante direta. Todas as variáveis internas

são utilizadas para manter expressões parciais. As operações de leitura possuem o efeito de

construir as subexpressões. Substituindo as operações de escrita por saída do código, é possí-

vel obter as expressões de alto nível do programa. Esta estratégia foi empregada neste trabalho

para a obtenção das expressões necessárias às restrições dos saltos condicionais, tanto para o

caso das seleções como para os laços.

Esta metodologia foi implementada em uma ferramenta, empregando uma interpretação

abstrata simples, que associa um intervalo de valores inteiros a cada variável abstrata. Para

demonstrar a adequação da metodologia, a ferramenta foi utilizada para analisar vários pro-

gramas. Do universo adotado, foram selecionados 26 elementos, subdivididos em função de

características distintas. Os resultados destes experimentos são apresentados no capítulo 5.



CAPÍTULO 5

RESULTADOS

Este capítulo apresenta resultados obtidos através de experimentos realizados com diversos

programas em Java. Os blocos de código escolhidos possuem características importantes na

análise de fluxo e representam várias situações que devem ser consideradas neste problema.

Inicialmente são apresentados pequenos exemplos para demonstrar a técnica. A seguir,

programas com um grande número de caminhos, estados e também com grande demanda

computacional na análise são apresentados.

Programas cujos códigos compilados dão origem a estruturas irregulares acíclicas e cícli-

cas também são analisados, demonstrando que esta técnica pode ser aplicada a qualquer tipo

de programa compilado. Finalmente, algumas limitações conhecidas do método são ilustra-

das, através de situações em que a análise encontra problemas e que são inerentes ao uso de

uma aproximação para a modelagem dos estados intermediários.

5.1 ENTRADAS E SAÍDAS

A análise de fluxo por interpretação abstrata é um processo automático capaz de lidar

com várias situações que não são contempladas por outras técnicas. Este poder é derivado da

execução simbólica do programa, o qual é simulado para um certo conjunto de entradas. As

entradas do algoritmo de análise são: o código a ser analisado, os valores possíveis para cada

variável de entrada e o tempo máximo aceitável para a análise. Os dados para a análise são

fornecidos à ferramenta, através de um arquivo de configuração, com o formato ilustrado a

seguir.

65
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i) A classe de origem

ii) O nome do método com o código

iii) A assinatura do método

iv) Os valores de entrada do programa

v) O número de passos

vi) O Arquivo de saída

A classe original indica onde reside o método a ser analisado. Os próximos parâmetros são

o nome do método e a assinatura com os tipos dos parâmetros de entrada e do valor de retorno,

no formato padrão definido na especificação da JVM [LY99]. Estes dados, em conjunto com a

classe, permitem identificar unicamente qual o método a ser analisado. Isto possibilita identifi-

car qualquer classe acessível noclasspath, independente da origem, do pacote ou localização.

Este esquema viabiliza o acesso a classes e métodos privados e do sistema, incluindo o código

Java que faz parte das bibliotecas padrão e que fornece a API e o suporte à linguagem. Os

valores de entrada indicam o estado inicial das variáveis do programa. O número de passos

indica o tempo disponível para o analisador executar, enquanto que o arquivo de saída recebe

os resultados calculados.

1 # Programa: sample_1
2 FlowAnalysisSamples
3 sample_1
4 ()V
5 {}
6 128
7 flowInfo_output_1

Código 5.1.1.Exemplo de entrada para a aná-
lise do métodosample_1

Um exemplo de uma seção de entrada pode ser

vista na figura 5.1.1. O texto precedido pelo sím-

bolo # é ignorado e funciona como comentário.

O código do programa a ser analisado é determi-

nado e carregado de forma similar ao que ocorre

durante o processo de ligação na JVM convencio-

nal e as instruções são armazenadas para análise.

As saídas do programa são informações sobre

os caminhos e estados possíveis para a entrada for-

necida. Estas informações permitem inferir dados
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sobre o fluxo de controle e calcular limites seguros, que podem ser usados nas etapas posteri-

ores da estimativa do WCET. Durante a análise, parte dos caminhos permitidos pela estrutura,

mas que não ocorrem devido à semântica do código, também são identificadas e eliminadas.

Em particular, se um certo trecho de código nunca é executado, então este trecho pode ser

considerado morto em relação à entrada fornecida, significando que é possível afirmar com

certeza que, neste cenário, este bloco nunca será percorrido.

Os dados calculados envolvem as informações relativas ao fluxo de controle e aos cami-

nhos. O código em linguagem de máquina é fornecido como referência, bem como a tabela de

condições para as instruções de salto condicional. Os grafos de blocos básicos são calculados,

bem como a árvore estrutural. Uma lista com os estados finais é fornecida com o histórico de

caminhos, além da união de todos os estados possíveis ao final do programa.

5.2 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS

Levando-se em conta que há diversas situações a serem consideradas, durante a análise

de fluxo, é necessário avaliar o comportamento da metodologia em função de vários cenários.

Este trabalho apresenta, por exemplo, situações em que há um grande número de caminhos e

configurações que devem ser avaliados, bem como casos com condições complexas ou onde

há caminhos de grande extensão.

A maior parte dos exemplos apresentados neste capítulo foram obtidos a partir do trabalho

de Gustafsson [Gus00], o qual apresenta os códigos originais escritos emSmalltalk. No pre-

sente estudo, os programas foram reescritos para a linguagem Java, compilados (parabyteco-

des) e, posteriormente, testados. Assim, foi analisado um conjunto significativo de programas,

previamente selecionados e adequados ao problema.

Vale ressaltar que, enquanto o trabalho original depende do código fonte, neste trabalho

todas as informações necessárias são obtidas diretamente do programa compilado, de forma

automática.
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Os primeiros programas utilizados foram situações simples, nas quais foi possível calcular

diretamente as informações finais por inspeção do código e acompanhar a análise. O obje-

tivo principal, neste caso, foi testar a ferramenta e ilustrar a metodologia. Outros programas

tiveram como objetivo verificar os limites práticos viáveis para a quantidade de estados que

pudessem ser analisados. Estes programas, formados por seleções em cadeia, caracterizam-se

pela propriedade de dobrar o número de configurações a cada condição, levando a um cresci-

mento exponencial no número de configurações.

Além disso, códigos com laços também foram analisados com condições diversas, tanto no

controle do seu critério de término, quanto nas seleções presentes dentro do corpo dos laços.

Laços aninhados também foram analisados.

Outro aspecto levado em consideração foi a presença de problemas onde havia caminhos

falsos. Parte desses caminhos foram identificados e evitados, enquanto os demais foram in-

cluídos e analisados juntamente com os caminhos reais. Este comportamento era esperado

e faz parte da natureza aproximada da interpretação abstrata. Vale salientar que não houve

nenhuma situação na qual um caminho real foi evitado, conforme garante a teoria empregada.

A tabela 5.1 apresenta parte dos resultados obtidos neste trabalho.

Foram selecionados os resultados de 26 programas para a apresentação nessa tabela. Em-

bora todos os programas originais (escritos emSmalltalk) tenham sido convertidos para Java

e testados, alguns deles apresentavam características que não foram implementadas nesta fer-

ramenta, por diversos motivos. O principal deles foi o foco do trabalho, a criação de uma

nova metodologia e não o desenvolvimento de uma máquina virtual completa. Por essa razão,

optou-se pela implementação das principais instruções relativas ao fluxo de controle, respon-

sáveis por modelar, em baixo nível, laços, seleções e desvios de fluxo. Outras instruções, tais

como operações aritméticas, lógicas, de manipulação da pilha e das variáveis locais também

foram implementadas1.

1 Os mecanismos para ligação estática e chamadas de métodos estão presentes na função de transição con-
creta, mas não foram implementados na camada responsável pela interpretação abstrata, por não ser necessária
para demonstrar o método.
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Tabela 5.1.Resultados dos experimentos

Experimento Linhas Instruções Laços Limites para os laços Estados finais Passos Tempo de análise

01 09 09 01 [3, 3] 1 17 0.792
02 13 12 01 [3, 3] 1 22 0.791
03 12 15 01 [6, 7] 2 60 0.602
04 22 15 — — 1 10 0.721
05 15 13 — — 3 20 0.681
06 27 25 — — 1 15 0.741
07 12 20 01 [25, 100] 2 1260 0.781
08 29 29 02 — 80 1324 1.182
09 14 14 01 [100, 100] 1 719 0.962
10 19 16 01 [0, 3] 4 58 0.731
11 17 18 02 [1, 2] [1, 2] 2 34 0.711
12 13 13 02 [1, 5] [1, 15] 417 5007 1.912
13 15 18 01 [0, 100] 101 1005 2.213
14 26 22 01 [1, 4] 6 79 0.721
15 09 08 01 [1000, 1000] 1 4007 0.811
16 17 17 02 [100, 100] [100, 100] 0.781
17 33 46 03 [100, 100] [100, 100] [100, 100] 1 3825 1.052
18 31 25 — — 4 33 0.761
19 22 27 — — 4 28 0.691
20 40 33 — — 16 136 0.821
21 58 49 — — 64 568 1.052
22 65 112 — — 256 2296 1.633
23 113 97 — — 4096 36856 9.514
24 150 129 — — 65536 589816 141.874
25 16 18 01 — 715 1.813
26 12 13 01 — 800 0.872

O número de linhas de programa, de instruções de máquina, de laços e seleções são apre-

sentados na tabela, para demonstrar as dimensões de cada programa. No que se refere aos

limites para os laços, os dados apresentados são os valores reais calculados para cada pro-

grama.

5.3 EXPERIMENTOS INICIAIS

Os quatro primeiros programas constituíram-se em testes sobre a análise, os quais podem

ser acompanhados passo a passo devido a suas dimensões reduzidas. O programa 1 possui um

laço simples com um número máximo constante de iterações. O programa 2 é similar, mas

apresenta ainda uma seleção e um caminho falso. Ambos executaram completamente (três

ciclos) e o bloco que caracteriza o caminho falso foi corretamente evitado. Para este teste a

análise foi exata.
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Outra situação similar é apresentada no código 3, composto por uma função para cál-

culo do fatorial. Neste caso, é possível observar o que ocorre em instruções como o produto,

que podem causar erros de aproximação na análise. Operações abstratas permitem conside-

rar combinações de valores que não podem ocorrer na prática, mas que surgem no processo

devido à semântica aproximada da interpretação por intervalos. Esta interpretação, conforme

apresentado anteriormente, relaciona variáveis a constantes, mas não mantém dados sobre as

relações entre as variáveis.

O programa 4 é composto por duas seleções em cadeia, com condições relacionadas e tam-

bém dependentes da entrada. Este programa possui um caminho impossível, o qual permite

alterar os valores finais para a variável de entrada. Este caso também é corretamente anali-

sado e é importante porque, quando ocorre em conjunto com outras estruturas, pode onerar a

análise se não for tratado de forma adequada.

5.4 CAMINHOS FALSOS E CONDIÇÕES COMPLEXAS

O programa 5 possui uma seleção com uma condição complexa, composta por uma dis-

junção de condições simples(if((a == 5)||(a == 7))). A análise termina com sucesso

conforme o esperado. Os caminhos e valores finais possíveis para cada variável foram calcu-

lados corretamente.

Este programa é importante por apresentar três estados finais ao invés de apenas dois,

como seria esperado para uma seleção. O resultado obtido é correto e deriva do modo como o

grafo de fluxo é construído, visto que a condição composta causa a inserção de outros blocos

básicos, gerando três caminhos.

O programa 6 é composto por um par de seleções e é outro caso em que há dependência

de dados entre as variáveis de entrada. Este programa foi criado por Altenbernd [Alt96] e

foi usado como exemplo de um caminho falso. Em um dos trabalhos, nos quais este estudo

se baseia, o mesmo programa foi analisado com sucesso por interpretação abstrata, em alto
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nível, de forma segura e automática. Sua importância aqui é mostrar que a análise funcionou

também nesta situação, em baixo nível e com as mesmas propriedades.

O programa 7 combina um laço e uma seleção interna, a qual é controlada por uma con-

dição composta de três condições simples. A seleção testa, a cada passo, se uma determinada

situação é obtida e finaliza o laço em caso afirmativo. Ao final da análise o sistema indica

que o laço pode executar um mínimo de 25 e um máximo de 100 iterações. O erro introdu-

zido neste caso é que os valores possíveis compreendem todo o intervalo de inteiros[25, 100],

enquanto que, na realidade, os limites mínimo e máximo são apenas os extremos: não há si-

tuação na qual o laço execute, por exemplo,30 vezes. Conforme o esperado, é um resultado

seguro, embora impreciso.

O programa 8 apresenta-se um pouco mais complexo e possui dois laços aninhados e duas

seleções. Existe uma relação entre as seleções, que restringe os caminhos possíveis e influen-

cia inclusive no número de iterações. Este código é dependente das variáveis de entrada e cons-

titui um exemplo de laço triangular. Além disso, uma das seleções apresenta uma condição

composta por uma conjunção entre duas condições mais simples((b >= 10)&&(b <= 12)).

Esta condição composta é corretamente identificada e recuperada a partir do código objeto,

bem como todas as demais condições presentes neste programa e que compõe a tabela de ex-

pressões condicionais. O resultado apresenta 80 estados finais correspondentes aos diversos

caminhos derivados de cada bifurcação viável no programa. Como a interpretação adotada

não faz nenhuma operação demerge, não há restrições maiores sobre a forma como o número

de estados evolui a cada passo, o que contribui para a precisão, mas gera uma sobrecarga sobre

o processo.
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5.5 LAÇOS ANINHADOS, TRIANGULARES E COM CONDIÇÕES DE SAÍDA DI-

VERSAS

Um caso comum é o do experimento 9, no qual um laço com uma seleção guarda uma

relação entre o contador e a condição da seleção. Neste caso, a análise é capaz de inferir

que o corpo da seleção será executado apenas para um conjunto restrito de iterações. Esta

aproximação apresenta-se como um resultado muito melhor pois restringe o erro, ao aproximar

o resultado de uma situação mais realista. Outras abordagens poderiam considerar o pior caso

como sendo o número máximo de iterações multiplicado pelo maior caminho possível no

corpo do laço.

Neste caso, o laço executa 100 vezes, enquanto o corpo da seleção executa apenas 10

vezes. Considerando que este bloco poderia conter um código com peso grande sobre o tempo

de execução, como uma chamada de método, outros laços ou até seleções, este resultado é

importante pois mostra que as informações de fluxo podem ser calculadas com um grau maior

de precisão, inclusive reduzindo o tempo de análise.

O experimento 12 apresenta dois laços aninhados formando um ciclo triangular, que é ba-

sicamente composto por uma situação em que a condição do laço interno depende diretamente

do valor presente, no contador do laço externo. Como este contador muda a cada iteração,

a extensão dos caminhos possíveis no laço interno também varia, de forma bastante regular

e previsível. Esta situação é bem analisada por técnicas que reconhecem a forma do laço e

derivam seus limites por análise sintática. O exemplo 12 é importante por demostrar que tam-

bém pode ser tratado através de interpretação abstrata. Embora não seja tão eficiente quanto

os métodos por análise sintática, a IA é geral, isto é, funciona para todos os programas na

linguagem.

A importância de se considerar corretamente o contexto pode ser bem apresentada pelo

programa 13. Neste caso, uma seleção controla o acesso a um laço interno. Ambas as estrutu-

ras relacionam-se com a entrada, embora as dependências de dados forcem o laço a executar
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um máximo de 100 iterações. O resultado obtido é superior aos dados fornecidos por métodos

que analisam apenas a estrutura dos laços, sem considerar a sua semântica ou o contexto em

que estão inseridos. Tais técnicas poderiam, no máximo, derivar uma expressão simbólica

similar à expressãoWCET (code) = WCET (a < 100)+a∗ (WCET (Loop)+WCET (i <

a)), enquanto o resultado obtido pela interpretação abstrata limita este bloco ao intervalo

WCET (code) = WCET (a < 100) + 100 ∗ (WCET (Loop) + WCET (i < a)). Os li-

mites para o laço foram corretamente fornecidos, estando no intervalo[0, 100].

Os programas de números 10 e 14 são outros experimentos com laços e seleções depen-

dentes da entrada. Há que se destacar que o segundo programa por possuir uma situação em

que uma das seleções é redundante e pode ser otimizada pelo compilador, sendo substituída

por uma atribuição com incremento. Dependendo das transformações realizadas, o código

objeto sintetizado iria apresentar ou não esta seleção, o que traria um impacto sobre o tempo

de análise e, potencialmente, sobre a precisão dos resultados obtidos. Este exemplo merece

estudos futuros mais aprofundados.

O controle das condições de parada dos laços pode ser feito de diversas formas. A maneira

mais comum é através de variáveis utilizadas como contadores, as quais podem variar tanto

entre limites fixos, como entre limites dependentes da entrada. Há outras situações em que as

condições de parada não se comportam linearmente. No programa 11, há dois laços aninhados.

O laço interno é dependente da entrada e do laço externo, podendo inclusive não executar em

certas situações. Este programa pode se comportar como um laço triangular, porém além da

relação com o contador há uma dependência com a variável de entrada. Os resultados obtidos

e os limites calculados mostraram-se corretos.

5.6 EXPERIMENTOS COM GRANDE NÚMERO DE CAMINHOS E ESTADOS

Os experimentos de números 15 a 17 compreendem laços aninhados e em seqüência e

tiveram por objetivo exercitar a análise em situações em que ocorrem execução iterativa. Esses
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programas compreendem laços com caminhos muito extensos e, também, laços que causam

uma grande ramificação nos caminhos possíveis.

Os resultados desses experimentos demonstraram que a metodologia é capaz de analisar

e explorar ciclos com caminhos longos, complexos e regidos por condições com variáveis

relacionadas e situações não triviais.

O experimento 18 foi uma tentativa de se estudar caminhos com comportamento exponen-

cial no número de estados e é composto por seleções aninhadas. A estratégia deste código

funciona mas não é prática, visto que replicar todas as seleções anteriores, dentro de cada

ramo de uma nova seleção, causa um crescimento exponencial no tamanho do código, além

de apresentar crescimento no espaço de busca da análise. Por esse motivo, esta estrutura não

foi empregada para outros níveis de aninhamento, apesar de oferecer o espaço de estados

necessário. Outra estrutura foi adotada nos demais programas.

Os experimentos de números 19 a 24 foram utilizados para exibir um comportamento

exponencial das configurações possíveis. Todos são compostos por seleções em seqüência, as

quais testaram cada uma das variáveis de entrada contra um valor constante. A entrada foi

projetada de tal forma que, para cada variável, há valores que satisfazem as condições para

ambos os ramos de cada seleção. Assim, o algoritmo precisou avaliar todas as possibilidades

de caminhos.

Uma observação digna de nota foi o desempenho da ferramenta. Considerando que havia

a sobrecarga do sistema operacional, uma máquina virtual convencional, a ferramenta criada

e o programa sob análise sendo interpretado nessas condições, a quantidade de estados e de

informações obtidas foram satisfatórias.

5.7 RESTRIÇÕES DA TÉCNICA E DA IA EMPREGADA

A interpretação abstrata é uma abordagem que trabalha com aproximações e, portanto,

possui algumas limitações. Na técnica proposta, por exemplo, existem algumas limitações,



5.7 RESTRIÇÕES DA TÉCNICA E DA IA EMPREGADA 75

visto que seu uso tem como objetivo sistemas de tempo realhard.

As premissas básicas do uso de interpretação abstrata para análise de fluxo são:

• O programa deve terminar para a entrada fornecida;

• Todas as faixas esperadas de valores devem ser corretamente fornecidas pelo usuário;

• A interpretação empregada na análise deve possuir uma relação satisfatória de precisão

e desempenho.

Caso alguma dessas suposições seja violada, os resultados obtidos não serão satisfatórios.

A seguir, serão vistos dois exemplos, nos quais esses erros podem comprometer os resultados.

Os programas 25 e 26 são apresentados como exemplos de situações nas quais esta me-

todologia pode encontrar dificuldades, seja por uso indevido, seja por limitações da técnica.

Ambos não puderam ser completamente analisados, pelo fato de que alguns erros de apro-

ximação na interpretação fizeram os estados internos apresentarem valores que, na verdade,

não deveriam ocorrer. Estes valores influenciam as condições sobre os laços, causando uma

reação em cadeia, com novos erros e novos estados a serem analisados. A situação final é que

a análise encontra-se presa em um ciclo e não consegue finalizar, pois sempre há condições

que indicam a possibilidade de executar iterações adicionais. Nesta situação, a ferramenta

adota uma estratégia conservadora, finalizando quando o número máximo de passos fornecido

é atingido. Embora nenhuma informação fornecida seja incorreta, apenas resultados parciais

são apresentados.

Conforme foi discutido na metodologia, esta é uma limitação da interpretação escolhida

e não da metodologia em si. Ademais, estes resultados apresentam um forte contraste, em

relação aos obtidos a partir de técnicas baseadas em anotações de código. Nestas técnicas,

um valor final sempre será fornecido, mesmo que seu significado seja inútil: a segurança

depende da confiabilidade das anotações. Na metodologia proposta neste trabalho, nenhuma

informação não confiável é fornecida: todas as aproximações são seguras, no sentido de gerar

dados que levem a umWCET estimado confiável. Se a análise não termina, o desenvolvedor
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tem alternativas e sabe que é necessário alterar o procedimento, selecionando interpretações

mais precisas, quando necessário.

5.7.1 Problemas relativos a programas que não terminam

A análise empregada simula um conjunto que compreende todos os estados possíveis para

o programa. Se o programa possuir um erro e por isso não terminar, a consequência será que

a análise também não irá terminar, uma vez que não é possível gerar um conjunto de estados

de tamanho infinito. Esta situação é contemplada através do tempo de análise, caso o número

disponível de passos, fornecido no arquivo de entrada, seja excedido. A análise irá terminar

com um resultado parcial e com uma mensagem de erro, indicando que ainda há estados que

não foram analisados até o fim.

Esta situação está ilustrada na figura 5.7.1, correspondente ao programa de número 25, o

qual não termina para certos valores porque o programa entra em um laço infinito. O programa

26 não termina, devido a erro de aproximação da análise.

Esse exemplo é apresentado em [Gus00], ilustrando a análise para uma entrada em que

o parâmetro de entrada é definido comox = [0, 3]. A análise termina sem problemas, com

valores positivos. No entanto, caso haja um valor negativo qualquer, como por exemplox =

[−2, 3], o programa entrará em um laço que irá continuar, até exceder o menor valor possível

que pode ser representado com uma variável do tipo inteiro.

Essa situação não é uma falha do método, mas do programa sob análise. Assim, um efeito

colateral importante é a possibilidade de testar se o programa termina, por este tipo de análise.

Caso a análise não termine, pode ser em decorrência de uma das seguintes situações:

i) A análise pode terminar, mas exige um número de passos maior do que o fornecido;

ii) O código a ser analisado não termina para algum estado possível da entrada;

iii) A análise entra em um ciclo, devido a erros de aproximação.
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A primeira tentativa para se atingir um resultado final é aumentar o número de passos.

Caso isto não funcione, é preciso avaliar os estados finais gerados no arquivo de saída. Os

estados das variáveis devem ser estudados, para verificar se possuem valores incorretos. É

necessário determinar então a causa: se é devido a um erro de aproximação na análise ou

devido a um erro no programa.

O resultado final, no entanto, é a informação correta de que a análise não pôde ser rea-

lizada, o que não ocorre no caso de análises baseadas em anotações. Uma falha, nos parâ-

metros de entrada ou no programa, causa apenas o término precoce do processo, uma con-

seqüência muito melhor do que a geração de valores inseguros para os dados sobre o fluxo.

Código 5.7.1.Código desample16

1 public static int sample_16(int x)
2 {
3 while(x < 4)
4 {
5 if(x < 3)
6 {
7 x = x * 2;
8 }
9 else

10 {
11 x = x + 1;
12 }
13

14 if(x == 1)
15 {
16 x = x - 1;
17 x = x + 2;
18 }
19 else
20 {
21 x = x + 1;
22 }
23 }
24

25 return x;
26 }

O objetivo principal deste capítulo foi

demonstrar a viabilidade do método sobre

código executável. Foram testados vários

programas e escolhidos alguns para os ex-

perimentos, visando ilustrar as possibilida-

des desta tecnologia. Os resultados obtidos

foram coerentes, estando inclusive em con-

sonância com aqueles disponíveis na litera-

tura.

A interpretação abstrata empregada no

analisador de fluxo implementado é relativa-

mente simples. Embora encontre dificulda-

des em algumas situações, a IA mostrou-se

adequada para os estudos de caso. Os resul-

tados obtidos demonstraram que este método é viável e pode ser empregado para análise de

fluxo em baixo nível, sem dificuldades. O método proposto pode ser utilizado, ainda, com

interpretações diferentes, as quais apresentariam outras relações entre desempenho e quali-
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dade dos resultados. A ferramenta implementada cumpriu o seu objetivo e apresentou uma

metodologia correta e adequada ao problema.

O próximo capítulo apresenta as conclusões deste trabalho.



CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES

6.1 RESUMO

Atualmente, a área de sistemas de tempo real tem crescido bastante. Sistemas embarcados

e de propósito específico representam a grande maioria dos processadores comercializados,

considerando o número total de unidades. No entanto, a crescente complexidade dos siste-

mas e a adoção de novas plataformas tem apresentado problemas para o desenvolvimento,

conhecidos principalmente pela recente crise de software.

Uma tendência neste cenário tem sido aplicar técnicas comprovadas como orientação a ob-

jetos, incluindo a linguagem Java, para o desenvolvimento de sistemas embarcados de tempo

real. Alguns autores sugeriram diversas extensões para tentar tratar o problema e então surgiu

a especificação Java para tempo real, juntamente com uma implementação de referência para

a máquina virtual Java.

No entanto, apesar da especificação [BGB+00] e da implementação de referência, o su-

porte para as tarefas de análise e verificação de sistemas ainda se mostra incipiente. Apesar de

ser uma etapa fundamental no processo, a análise temporal doWCETnão é contemplada na

especificação, nem se encontrou, durante este trabalho, ferramentas disponíveis, embora haja

diversas pesquisas nesse sentido.

A especificação doJConsortium([JCo00]), por exemplo, preocupa-se em definir explici-

tamente o que é uma região de código temporalmente analisável, inclusive em baixo nível,

embora esta definição seja restritiva. Sobre código acíclico, resume-se basicamente a limitar

algumas instruções de máquina e sugerir uma abordagem similar aotimming schemapara o

79
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cálculo. Em relação a laços, regiões estruturadas são permitidas, mas apenas com contadores

simples e de forma restrita, com incremento e limites constantes e com a condição de parada

simples1.

Na prática, não foi encontrada na literatura uma maneira padrão para se estimar oWCET.

Da mesma forma, não há uma estratégia bem estabelecida para calcular informações sobre os

caminhos internos de um programa sob análise, sendo as principais abordagens e trabalhos

ainda baseados em anotações de código manuais.

Anotações são uma forma prática e direta de transmitir informações de conhecimento do

usuário sobre o programa, mas introduzem vários fatores indesejáveis ao projeto. Anotações

manuais adicionam mais uma tarefa ao desenvolvimento, são difíceis de se obter e complica-

das para manter, enquanto o código evolui. Outro fato indesejável é a dificuldade de provar a

segurança das anotações.

Uma conseqüência neste contexto é o fato de que, quanto mais próxima da realidade ob-

servada durante a execução, maior é a chance de se subestimar oWCET real. Informações

erradas podem levar a umWCET inseguro, enquanto que anotações com grande margem de

imprecisão acarretam umWCETestimado de má qualidade e de pouca utilidade prática, por

causar um grande desperdício de recursos.

Outra questão envolve o mapeamento das informações entre o código-fonte e um formato

intermediário ou compilado, devido às transformações executadas pelo compilador. Esta ques-

tão é conhecida na literatura como o problema do mapeamento. Em alguns casos, o uso de

anotações pode impedir certos tipos de otimização, se o método utilizar código executável

como portador dos dados, ao invés de comentários2. Um recurso, que deveria ser empregado

apenas para avaliar o tempo máximo no pior caso, pode ter influência negativa sobre o de-

sempenho do programa. Dependendo da forma de análise, isto pode ainda causar outros erros

1 Um exemplo de condição simples com uma constante: (x > 0). A condição(x > 2 && y < 16)
é composta, enquanto que (x > y) também não é permitida por relacionar duas variáveis. Embora defina
restrições suficientes para que o código seja analisável, não foi possível encontrar uma implementação funcional
e consolidada de uma ferramenta para análise em Java.

2Como ocorre em [BBW00]
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no valor final estimado, além de influenciar nos recursos necessários à análise temporal do

WCET.

6.2 CONTRIBUIÇÕES

Este trabalho apresentou uma metodologia de análise temporal baseada em interpretação

abstrata para realizar análise de fluxo automática em programas Java para tempo real. Aná-

lise de fluxo é a primeira etapa do processo e consiste em determinar informações sobre os

caminhos possíveis, número de iterações dos laços e outros dados relativos à estrutura do

programa.

A ferramenta foi projetada para aceitar diversas formas de abstração, o que permite reuti-

lizar o núcleo do sistema para realizar outros tipos de análise.

O método desenvolvido mostrou-se flexível e adequado à análise proposta, apresentando as

mesmas vantagens e problemas presentes na abordagem original. Por exemplo, ficou claro que

a interpertação abstrata não é a forma de análise mais precisa e eficiente para todas as situações

encontradas. Embora a IA seja geral, segura e automática, há situações específicas nas quais

outras abordagens podem apresentar melhor desempenho ou resultados mais precisos.

Assim, ainda é preciso estudar como combinar, de forma produtiva, as características e

vantagens existentes em outras abordagens, de modo a enriquecer os resultados deste trabalho,

sem onerar muito o esforço computacional necessário. Um exemplo direto é o uso deprogram

slicing, para eliminar as seções do código que não podem influenciar no fluxo de controle,

com o intuito de reduzir a complexidade da análise [GLSB03]. Outro exemplo é o uso de

análise sintática sobre laços com estrutura bem conhecida, em conjunto com a IA. Uma técnica

pode fornecer bons resultados nas regiões onde é mais adequada, enquanto que a outra trata

das demais seções. Uma característica importante da técnica desenvolvida é a capacidade de

analisar laços irregulares e regiões acíclicas não estruturadas.

Não se tem observado um consenso, na comunidade científica, sobre a melhor forma de
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se estruturar e dividir o problema da análise temporal doWCET. Anotações de código são

livremente empregadas na prática e representam um meio muito utilizado para o fornecimento

de informações sobre o fluxo de controle do programa, mesmo com todos os problemas asso-

ciados.

A ferramenta criada neste estudo comprovou a viabilidade da técnica, expondo, durante

o seu desenvolvimento, as dificuldades e questões decorrentes do fato de se atacar este pro-

blema, em baixo nível. O analisador de fluxo criado demonstrou as possibilidades dos diversos

algoritmos empregados em conjunto, mesmo implementados de forma parcial.

A interpretação abstrata utilizada foi um modelo relativamente simples para representar os

estados e operações reais, visto que não captura relações entre as variáveis e introduz muitos

valores falsos durante o processo, por empregar um intervalo único para cada valor abstrato.

Apesar disso, os dados obtidos confirmaram os resultados apresentados nos trabalhos origi-

nais. Conforme esperado, nenhum programa levou à geração de estimativas inseguras, mesmo

quando não foi possível finalizar a análise. Da mesma forma, quanto à qualidade dos dados,

os valores encontrados mostraram-se seguros.

As suposições desta abordagem permitem, em princípio, empregá-la sobre programas Java

criados a partir de outras linguagens, sobre bibliotecas existentes ou ainda, programas sinte-

tizados por ferramentas de geração de código. Além disso, o problema do mapeamento é

tratado de forma simples e direta, da mesma maneira que a questão do uso de anotações de có-

digo. O uso de uma abordagem automática permite evitar anotações, enquanto que a decisão

de trabalhar, diretamente sobre o programa compilado, evita o problema do mapeamento.

Outra conseqüência relevante da estratégia com que a análise foi realizada é que o pro-

grama sob estudo pode ser manipulado de diversas formas, permitindo o máximo de liberdade

ao projetista, durante o desenvolvimento. Assim, em princípio, é possível usar programação

orientada a aspectos, testes de unidade e linguagens distintas (e.g. Ada). Operações de

refactoring [FBB+00] podem ser empregadas sobre o sistema, sem prejuízo para possíveis

anotações de código, as quais não são contempladas pelas ferramentas atuais (e.g. Eclipse).
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Da mesma maneira, padrões de projeto [GHJV95] também podem ser empregados.

Outro aspecto importante diz respeito à análise temporal doWCETsobre sistemas legados,

que se torna potencialmente viável devido à forma como o método proposto foi projetado.

Bibliotecas existentes e sistemas criados, sem a preocupação com a previsibilidade temporal,

podem ser analisados, pois este método não exige que o código seja estudado e modificado

para a inserção de anotações. Assim, problemas como a necessidade da manipulação de código

ou a adaptação de programas gerados automaticamente são evitados. Embora seja verdade que

nem toda biblioteca existente será adequada para reuso em um sistema de tempo real, métodos

automáticos permitem considerar código existente como candidato em potencial para reuso

também nessa área.

Desta maneira, a reutilização, uma das principais vantagens da orientação a objetos e con-

seqüentemente da linguagem Java, pode tornar-se uma possibilidade viável em sistemas de

tempo real. Para tanto, é preciso executar a análise de fluxo e julgar, pelos resultados obtidos,

se um pacote ou conjunto de classes pode ser empregado diretamente e ainda, se possui poucos

pontos problemáticos, em relação à previsibilidade temporal. A análise temporal doWCET

pode, potencialmente, ser empregada como auxílio para determinar se um pacote é um bom

candidato ao reuso, em um sistema de tempo real.

Conforme apresentado nestas conclusões, este trabalho contribui para a criação de uma

plataforma flexível, que pode ser estendida de diversas maneiras.

A seguir, são apresentadas algumas sugestões para pesquisa e desenvolvimento.

6.3 TRABALHOS FUTUROS

Embora o foco principal deste trabalho tenha sido sobre a análise de fluxo para estimativa

do WCET, acredita-se que é possível expandir esta técnica para inúmeras finalidades. Visto

que a interpretação abstrata executa um papel importante na análise de programas e que pode

ser utilizada para diversos fins, é possível concluir que os princípios apresentados nesta dis-
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sertação podem ser empregados para estudar problemas diversos. Alguns destes problemas

compreendem estimativa de memória, análise de escape, eliminação de verificações redun-

dantes, eliminação de tratadores de exceção desnecessários, identificação de problemas (e.g.

depuração simbólica), otimização e outras finalidades.

Uma extensão direta seria realizar a implementação das demais instruções daJVM, em

especial as operações relativas à criação e manipulação de objetos. O método criado durante

este estudo foi projetado visando a análise de código compilado para a plataforma Java. En-

tretanto, as técnicas empregadas são gerais e não dependem de propriedades específicas da

plataforma. Assim, outra linha de pesquisa relevante é estudar como estender o método para

outras arquiteturas, com características diferentes daJVM.

Outra extensão importante é a integração de operações demergedurante a análise dos la-

ços identificados no grafo de fluxo, para combinar todos os caminhos ao final de cada iteração

e todos os caminhos ao final da execução completa de cada ciclo [Gus00]. Essa extensão é

relevante por ser uma maneira de melhorar o tempo e o consumo de memória, possivelmente

sacrificando a precisão dos dados calculados. Além disso, é possível implementar outras in-

terpretações para atacar este problema, de maneira similar. Em particular, pode-se empregar

outros modelos de memória, tais como conjuntos de intervalos ou estados abstratos que con-

siderem relações entre as variáveis existentes no código. Uma idéia importante é considerar

relações lineares [CH78].

Considerando que, em geral, seções diferentes do código influenciam oWCETde maneira

distinta, esta informação pode ser usada para direcionar o esforço de análise. Assim, outro

tema a ser pesquisado é como adaptar o método para determinar quais os pontos de maior

influência sobre oWCETe então realizar uma estimativa mais precisa nessas regiões.

Esta dissertação constitui-se em um primeiro passo na direção de se obter uma estima-

tiva para o tempo de execução no pior caso possível, considerando programas executáveis na

plataforma Java.
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APÊNDICE A

CONJUNTOS PARCIALMENTE ORDENADOS E

RETICULADOS

Esta seção descreve de forma breve alguns conceitos relativos a conjuntos parcialmente

ordenados e reticulados. Uma apresentação mais detalhada pode ser encontrada em referências

específicas sobre lógica, compilação e análise de programas, tais como [NNH99, Muc98].

Definição A.1 (Relação binária)Seja D um conjunto (D não é vazio). Define-se uma rela-

ção binária F sobre o conjunto D como sendo um conjunto de pares (d1, d2) ∈ D ×D.

Uma relação de ordem parcial≤D sobre um conjuntoD é uma relação binária que possui

as seguintes propriedades: reflexividade, transitividade e anti-simetria. Estas propriedades são

definidas a seguir.

i) x ≤D x, para todox emD (reflexividade);

ii) Sex ≤D y ey ≤D z, entãox ≤D z, para todox, y, z emD (transitividade);

iii) Sex ≤D y e tambémy ≤D x, entãox = y, para todox, y emD (anti-simetria);

Definição A.2 (Relação de ordem parcial)Uma relação de ordem parcial é uma relação bi-

nária reflexiva, anti-simétrica e transitiva.

Exemplos de relações de ordem parcial são a inclusão de conjuntos (normalmente denotada

por⊆) e a relação de ordem normalmente definida para os números inteiros (descrita por≤).
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Definição A.3 (Conjuntos parcialmente ordenados)Seja D um conjunto evD uma relação

parcial de ordem, definida sobre os elementos de D (vD: D → D). O par 〈D,vD〉 é um

conjunto parcialmente ordenado.

Sejamd1 e d2 elementos deD. Estes elementos são ditos comparáveis se a relação de

ordem está definida para eles. Ou seja, sed1 vD d2 ou ainda sed2 vD d1. Caso estes

elemetos não se relacionem através devD, são ditos incomparáveis. Por exemplo, uma ordem

total é simplesmente uma relação de ordem parcial onde todos os elementos do conjunto são

comparáveis. Elementos adjacentes no reticulado segundo a função de ordem parcial são ditos

vizinhos. O conceito de vizinhança é definido da seguinte forma.

Definição A.4 (Vizinhança) Um elemento d1 é um vizinho de d2 caso as seguintes condições

sejam satisfeitas:

i) d1 vD d2 e ainda d1 6= d2;

ii) Para todos os elementos x de D, a condição d1 vD x vD d2 implica que

d1 = x ou que d2 = x.

Na definição A.4,d1 é dito vizinho inferior ded2. Analogamente,d2 é um vizinho superior

ded1 neste caso. Um vizinho inferior é estritamente menor do que seu superior (d1 ≺ d2) e

não existe nenhum outro elemento no conjunto, que seja diferente ded1 ed2 mas que se situe

entre estes. Sed1 é um vizinho inferior ded2 diz-se qued1 preceded2, da seguinte forma:

d1 ≺ d2.
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1

2 3 5

6 10 15

30

Figura A.1. Divisores de 30

Conjuntos parcialmente ordenados podem ser re-

presentados graficamente através de diagramas deHasse,

que são grafos direcionados nos quais os nós são ele-

mentos deD e os arcos representam as relações de

precedência. Nós na parte inferior do diagrama an-

tecedem os nós na parte superior segundo a relação

de ordem. Desta maneira, dois nós se relacionam se

existe um arco direto entre eles, ou se há alguma ca-

deia de sucessores entre eles.

Um exemplo comum é a relação de divisão inteira. Para um valor inteirov, os divisores

inteiros dev formam um conjunto parcialmente ordenado segundo a relação de divisão. Por

exemplo, considerando o reticulado formado pelos divisores de30, o valor3 divide 6 e 15,

mas não divide exatamente10. A figura A.1 ilustra este conceito.

Definição A.5 (Menor limite superior) O menor limite superior entre dois elementos d1 e d2

é o menor elemento do conjunto que é maior do que d1 e d2.

Definição A.6 (Maior limite inferior) O maior limite inferior entre dois elementos d1 e d2 é

o maior elemento do conjunto que é menor do que d1 e d2.

Ainda considerando o diagrama A.1, pode-se concluir que o valor6 constitui o menor

limite superior entre2 e3, denotado por2 tDiv30 3 = 6. O maior limite inferior entre10 e15

é5, neste caso também um vizinho:10 uDiv30 15 = 5.

Nem sempre estes limites serão vizinhos de ambos os elementos:2 tDiv30 15 = 30, en-

quanto que3 uDiv30 10 = 1. Considerando valores adjacentes, o limite calculado sempre será

um dos elementos. Assim,1 uDiv30 3 = 1, enquanto que6 tDiv30 2 = 6.

Definição A.7 (Top) Top (>D) é definido como o maior elemento do conjunto D tal que

∀x ∈ D, x vD >D.
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Analogamente, define-se o menor elemento do conjunto assim:

Definição A.8 (Bottom) Bottom (⊥D) é definido como o menor elemento do conjunto D tal

que ∀x ∈ D,⊥D vD x.

Os elementos> e⊥ são os extremos do conjunto. Todos os demais elementos se relacio-

nam com estes dois. No exemplo da figura A.1,>Div30 = 30, enquanto que⊥Div30 = 1.

Definição A.9 (Reticulado) Um reticulado é um conjunto parcialmente ordenado no qual to-

dos os seus subconjuntos finitos não vazios possuem um supremo ( join)e um ínfimo (meet).

O supremo entre dois elementosd1 e d2 é o menor elemento do conjunto que é maior

do qued1 e d2. Também é denominado o menor limite superior. Este elemento pode ser

calculado pela operação de(join), representada pelo símbolotD. Por exemplo, para um

reticulado definido pelos subconjuntos de um conjuntoD usando a relação de contingência

(⊆)como ordem parcial, o supremo é obtido pela operação de união entre conjuntos (∪D).

O ínfimo entre dois elementosd1 e d2 é o maior elemento do conjunto que é menor do

qued1 e d2. Também é denominado o maior limite inferior. Este limite pode ser obtido pela

operação demeet, representada pelo símbolouD. Considerando ainda o exemplo do reticulado

anterior, o ínfimo é obtido pela operação de interseção entre conjuntos (∩D).

O menor elemento deD é definido como sendo um elemento⊥d ∈ D tal que⊥D vD di,

para todo elementodi ∈ D. De maneira análoga,>D é definido como sendo o elemento que

é maior do que todos os demais:di vD >D, para todo elementodi ∈ D.

Intuitivamente, estas operações serão empregadas para manipular os estados intermediá-

rios durante a análise, combinando as informações obtidas a cada passo e eliminando valores

que com certeza não podem ocorrer. O valor⊥D representa um estado impossível de ocor-

rer, enquanto que o valor>D representa o conjunto de todos os valores possíveis, incluindo

condições de erro em um estado. Outro elemento notável modela situações de erro, tais como

divisão por zero e condições similares. Este elemento é definido comoErrD.



APÊNDICE B

A LINGUAGEM WHILE

A análise de programas em geral tem sido estudada, explicada e exemplificada através

de alguns modelos que permitem ilustrar os conceitos necessários da forma mais simples

possível, evitando a complexidade inerente à formalização de uma linguagem de programação

completa. Vários modelos foram propostos na literatura para este objetivo.

Uma das linguagens empregadas para este fim éWhile [NNH99], uma linguagem impe-

rativa bastante simples mas que permite a construção de toda a base matemática para cada

análise, incluindo as provas dos teoremas que garantem a segurança dos resultados. Essa

base formal garante a execução correta das ferramentas que empregam estes dados, seja para

estabelecer uma propriedade, assegurar que uma transformação pode ser realizada ou ainda

garantir que um caminho não pode ocorrer no programa. Outra aplicação direta da linguagem

é a criação de programas com fins didáticos. Esta seção descreve de forma breve a sintaxe da

linguagemWhile[NNH99], adotada aqui na forma descrita em [Gus00].

B.1 A SINTAXE DA LINGUAGEM

A sintaxe da linguagem é baseada em conjuntos que descrevem os valores lógicos e arit-

méticos possíveis, as variáveis, expressões lógicas e aritméticas e declarações.

A sintaxe da linguagem é baseada nos conjuntos sitáticos a seguir.

i) Valores lógicos:T = {true, false, errbool},

ii) V ariable = {a, b, c, ..., z}, o conjunto de variáveis no programa,
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iii) Num, o conjunto de valores numéricos,

iv) AExp, o conjunto de expressões aritméticas,

v) BExp, o conjunto de expressões booleanas,

vi) Statement, o conjunto de declarações.

A descrição dos tipos na linguagem pode ser feita através de meta-variáveis, úteis na des-

crição da sintaxe de cada operação. Cada variável representa o tipo de um dos conjuntos

anteriores. Estas variáveis são descritas a seguir.

i) var ∈ V ariable,

ii) n ∈ Num,

iii) a ∈ AExp,

iv) b ∈ BExp,

v) s ∈ Statement.

As declarações e exspressões emWhilepodem ser criadas utilizando-se as operações lógi-

cas básicas (conjunção, disjunção e negação) e os operadores aritméticos convencionais (soma,

subtração, produto e divisão), além de constantes, variáveis e parênteses para a combinação

destas operações.

As construções estruturais permitidas são execução sequencial, seleções (if/then e tipo

if/then/else) e execução repetitiva tipoWhile, a qual dá nome à linguagem. Outras formas

de iteração podem ser criadas diretamente a partir da regra para o blocoWhile. As regras de

formação das expressões são descritas a seguir.

• AExp::= a1 + a2 | a1 − a2 | a1 ∗ a2 | a1/a2 | (a) |Var | n

• BExp::= a1 > a2 | a1 >= a2 | a1 < a2 | a1 <= a2 | a1 = a2 | a1 <> a2 | true | false |

b1 && b2 | b1||b2 | not(b) | (b) | b
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• Statement::= var ::= a | if b thenS1 elseS2 | while b doS | {S} | S1; S2 | ε

Value Este conjunto representa todos os valores representáveis em uma palavra de máquina e

é definido da seguinte forma.

V alue = {x|minint ≤ x ≤ maxint} ∪ {error}

Os valoresminint emaxint representam, respectivamente, o menor e o maior valor que

pode ser repretentado por uma variável na linguagem. O valorerror representa uma

condição de erro, como o que ocorre em operações de divisão por zero. Este domínio

permite modelar as limitações da máquina, aceitando apenas valores representáveis pelo

tipo associado.

Store Um store ou estado é uma função que modela a situação da memória do sistema. Este

elemento é um mapeamento entre valores e variáveis e é representado porσ. O estado

inicial é denotado porσ0, enquanto que o valorerror representa um estado de memória

onde ocorreu um erro no programa. O conjunto de todos os estadosσi possíveis é

definido a seguir.

Store = (V ariable → V alue) ∪ {error}

O estado pode ser representado pela seguinte notação:σ1 = {x 7→ 8, y 7→ 12} representa

o estado de um programa com duas variáveisx ey. Neste estado,x vale 8 ey vale 12.

A operação de leitura é denotada porσ(x), ondex representa a variável a ser acessada. No

exemplo anterior,σ(y) é uma expressão aritmética com valor 12.

Atribuição a stores A operação de atribuiçãoσ[var 7→ v] denota um novo estado com o

valor dea atualizado. Seσ for error ou ainda sev for errint , ostore resultante éerror .

Caso contrário, é um novo estado que difere do anterior apenas no novo valor para a

variávelvar.
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A escrita em memória é modelara porσ2 = σ1[x 7→ a], que representa um novo estado (σ2)

criado a partir da atribuição do valora à variávelx. Todas as demais variáveis permanecem

inalteradas, enquantox é atualizada para o novo valora. No exemplo anterior,σ2 = σ1[x 7→ 6]

gera um novo estadoσ2 = {x 7→ 6, y 7→ 12}.

Avaliação de expressões aritméticasA funçãoA[.] tem o tipoAExp→ (Store → V alue)

e representa a avaliação de expressões aritméticas. A funçãoA[a]σ retorna o valor da

expressão aritméticaa, avaliada no estadoσ.

Avaliação de expressões booleanasA funçãoB[.] tem o tipoBExp→ (Store → T ) e re-

presenta a avaliação de expressões booleanas. A funçãoB[b]σ retorna o valor lógico da

expressão booleanab, avaliada no estadoσ.

Command Um command é uma função do tipoStatement → (Store → Store) e repre-

senta um comando na linguagem. Um comando pode ser utilizado durante a análise para

armazenar informações intermediárias sobre o programa, enquanto realiza os comandos

descritos pela sintaxe. A linguagemWhile tem apenas um comando de atualização,

responsável pela atribuição simples de variáveis:U [var := a]σ = σ[var 7→ A[a]σ].

Label ou ponto de controle Um ponto de controleP do programa (label) é um rótulo que

representa uma posição no código do programa. Esta posição pode ser, por exemplo,

uma linha no código-fonte ou ainda uma posição em memória no código compilado. O

conjuntoProgramPoint representa a coleção que contém todos os pontos de controle

do programa. Olabel P0 é o ponto inicial do código, enquanto que o rótuloPf é o ponto

final.

O programa a seguir é um exemplo de função fatorial escrito na linguagemWhilecom o

código rotulado, obtido em [NNH99]. Os expoentesl em cada declaração entre colchetes

([s]l) representam os rótulos no programa.

[y := x]1; [z := 1]2; while[y > 1]3do([z := z ∗ y]4; [y := y − 1]5; )[y := 0]6;
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Configuration Uma configuração (ouConfiguration) é um par〈P, σ〉 composto por um

ponto de controleP e uma configuraçãoσ, a ser avaliada no pontoP .

O conjuntoConf representa todas as configurações possíveis em um programa e é

definido da seguinte forma:

Conf = ProgramPoint× Store

Transition function A função de transição (−→) modela o comportamento de um único

passo no programa. Esta função é definida com base na semântica das operações e

construtores da linguagem de programação.

O tipo da função de transição é−→: Conf → Conf .

As regras de transição da função−→ são derivadas das expressões sintáticas da linguagem.

Cada expressão pode dar origem a uma ou mais regras, conforme as possibilidades de cami-

nhos e situações no programa, a partir da configuração fornecida. Por exemplo, na linguagem

Whilehá uma regra de transição para a atribuição mas três regras para a seleção. Estas regras

correspondem aos casos onde oif tem a sua condição satisfeita (casoif t), não satisfeita (caso

if f ) ou ainda quando há um erro no cálculo da condição (casoif e). Outras regras tratam pa-

rênteses, laços e execução sequencial. Sempre que o caminho do programa puder tomar mais

de um rumo, haverá mais de uma regra de transição para a mesma expressão sintática.

Derivation sequenceA seqüência de derivação
∗−→ é uma função que modela vários passos

do programa: é uma seqüência possivelmente vazia, de transiçõesc0 −→ c1 −→ ... −→

cn. Esta seqüência é definida com base na função de transição, da seguinte forma:

c
∗−→ c′ existe sec = c′ ou se existe uma outra configuraçãoc′′ tal que seja possível

realizarc → c′′ e c′′
∗−→ c′.

Meaning (M ) O significado (meaning) de um programa em relação a um estado inicialσ0 é

uma função parcial que mapeia o estado inicial a um estado finalσf , no ponto final do
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código (Pf ).

O significado é definido pela função parcialM [P0]σ0 : ProgramPoint → (Store ↪→

Store) da seguinte forma.

M [P0]σ0 = σt se〈P0, σ0〉
∗−→ 〈Pf , σf〉.

M [P0]σ0 = error se〈P0, σ0〉
∗−→ 〈Pi, error〉 para algumi.

M [P0]σ0 = ⊥ caso contrário.

O significado do programa é a configuração finalσf se esta puder ser atingida sem proble-

mas e o estadoerror se ocorre algum erro durante cada avaliação da função de transição. No

entanto, se o programa não termina nem atinge um estado de erro, o significado do programa é

indefinido (⊥) pois a execução entra em um laço infinito (motivo pelo qual esta é uma função

parcial).

Power set O conjunto das partes de um conjunto C é definido como℘(C) = {ci|ci ⊆ C}.

Essa coleção forma um reticulado,〈℘(C),⊆,> = C,⊥ = φ〉, onde a relação de con-

tingência é a ordem parcial, o maior elemento é o conjuntoC e o menor elemento é o

conjunto vazio.

Set transition function (−→℘) A função de transição (−→) permite modelar um passo do

programa. Durante a análise dos estados possíveis, é necessário avaliar diversas confi-

gurações, o que é feito através da função de transição para conjuntos de configurações

(−→℘).

A função−→ é a base para a criação da função de transição para conjuntos (−→℘), que

tem o seguinte tipo:−→℘: ℘(Conf) → ℘(Conf). Essa função é definida da seguinte

forma.

−→℘ (C) = {x′|x −→ x′ex ∈ C}
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Collecting semanticsA semântica de coleção (ouCS− collectingsemantics) define o con-

juntoCS[P0]C0, de todas as configurações possíveis de se atingir a partir de um conjunto

inicial de configuraçõesC0, no programaP0 (CS ∈ ℘(Conf)).

Essa função é definida indutivamente como a união de todos os conjuntos gerados pela

aplicação sucessiva da função−→℘ ao conjunto inicialC0 e aos demais conjuntos gera-

dos.

CS[P0]C0 =
⋃

i≤0C
i
0

C0
0 = C0

Ci+1
0 =−→℘ (Ci

0)

Ponto fixo Um ponto fixo para uma funçãof : Df → Df é um valorv tal quef(v) = v.

O ponto fixo é um elementov do reticulado onde a funçãof retorna o próprio valorv

(f(v) = v). Um reticulado pode apresentar diversos pontos fixos (e.g.⊥ e>, entre outros).

Reticulados com cadeias ascendentes de tamanho infinito são problemáticos para a análise e

podem causar um ciclo onde a interpretação não termina, mesmo em situações onde o próprio

programa termine sem problemas. O conceito de ponto fixo é fundamental para a demonstra-

ção de que a análise por interpretação abstrata converge em determinadas situações e, portanto,

termina.
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INTERPRETAÇÃO ABSTRATA

Este apêndice é uma síntese do processo de análise por interpretação abstrata descrito em

[CC77, Gus00].

Definição C.1 (Interpretação Abstrata) Uma interpretação abstrata (IA, ou abstract inter-

pretation) é um par 〈Dp, Fp〉 composto pelo domínio Dp (um reticulado completo) e uma

função de transição Fp : Dp → Dp, a qual é monotônica.

O domínioDp modela as configurações possíveis para o programaP , enquanto que a

função de transiçãoFp modela o comportamento do programa. Para provar que um par

I1 = 〈Dp, Fp〉 é uma interpretação abstrata, é necessário provar queDp é um reticulado com-

pleto e ainda queFp : Dp → Dp é uma função monotônica. O processo empregando aproxi-

mações será apresentado a seguir.

C.1 CONSTRUINDO UMA INTERPRETAÇÃO ABSTRATA APROXIMADA

O conceito principal na análise por IA é modelar os estados do programa por um domínio

exato (Dp) e as operações do programa por uma função de transição exata (Fp). Este par

forma a primeira interpretação (I1 = 〈Dp, Fp〉). A seguir é criado um domínio aproximado

(D̃p) que será parte da segunda interpretação. Os dois domínios são relacionadas através de

duas funções, a saber:α : Dp → D̃p e β : D̃p → Dp, as quais formam uma conexão de

Galois. Estas funções são definidas a seguir.

Definição C.2 (A função de abstração)Sejam dois conjuntos parcialmente ordenados 〈Dp,≤〉
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e 〈D̃p,v〉. A função de abstração α : Dp → D̃p é definida como um mapeamento entre Dp e

D̃p, que preserva a ordem.

Definição C.3 (A função de concretização)Sejam dois conjuntos parcialmente ordenados

〈Dp,≤〉 e 〈D̃p,v〉. A função de concretização γ : D̃p → Dp é definida como um mapea-

mento entre D̃p e Dp, que preserva a ordem.

O objetivo das funções de abstração e concretização é mapear valores entre os domínios

concreto e abstrato, respeitando as relações de ordem dos respectivos reticulados.

Definição C.4 (Adjunction) Um par de funções totais 〈α, β〉 é uma adjunção entre os reticu-

lados 〈D,≤〉 e 〈D̃,v〉 se e somente se:

∀d ∈ D : ∀d̃ ∈ D̃ : α(d) v d̃ ⇔ d ≤ γd̃

Estas funções duais permitem a criação de uma função de transição para o domínio aproxi-

mado, por composição (̃Fp). A função induzida é a aproximação segura mais precisa possível

deFp, considerando o domínio aproximadoDp e participa na criação da interpretação aproxi-

madaI2 =
〈
D′

p, F
′
p

〉
.

A escolha do domínio aproximado precisa ser feita com cuidado, pois é fundamental para

a qualidade dos resultados e também para o desempenho do procedimento.

Existem vários requisitos para a determinação de uma interpretação abstrata aproximada.

Alguns são necessários, outros opcionais.

• Requisitos necessários

– Término da análise. O cálculo do ponto fixo deve convergir, mesmo que o pro-

grama original não termine.

– Segurança dos resultados. Os dados obtidos devem ser seguros, o que significa,

neste contexto, que o resultado é um conjunto que contém o resultado na semân-
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tica de coleçãoCS. A segurança garante que todos os valores possíveis estão

representados na aproximação empregada.

• Requisitos opcionais

– DomínioD̃p com boa precisão. O domínio aproximado deve ser o mais próximo

possível do domínio exato descrito porCS.

– Domínio D̃p compacto. O domínio aproximado deve ser o mais compacto possí-

vel, para tornar a análise eficiente e viável em termos de recursos computacionais

necessários. O resultado exato, em geral, possui tamanho descomunal.

– Função semânticãFp com boa aproximação. A aproximação representada porF̃p

deve modelar o comportamento deFp da forma mais precisa possível.

– Função semânticãFp eficiente. A função semântica aproximada deve ser compu-

tacionalmente eficiente de se calcular.

O término da análise pode ser garantido de algumas formas diferentes. não possui ne-

nhuma cadeia ascendente infinita, a análise termina. Caso contrário, é possível usar técnicas

de alargamento (∇) para garantir ou ainda acelerar a convergência. Outra possibilidade é

simplesmente assumir que o programa, como um sistema de tempo real, precisa terminar den-

tro de um certo limite de tempo tolerável. Assim, pode-se limitar a análise empregando um

contador simples para o número de passos realizado.



Este texto foi tipografado em LATEX na classeUFPEThesis (www.cin.ufpe.br/~paguso/ufpethesis).

A fonte do corpo do texto é a Computer Modern Roman 12pt.
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