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Prefácio

O material aqui apresentado foi desenvolvido a partir de uma necessidade real
constatada nas disciplinas EA876 (Introdução a Software de Sistema) e EA877 (Mini
e microcomputadores: software) da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Compu-
tação da Universidade Estadual de Campinas (FEEC/UNICAMP). Seu objetivo é
oferecer um material de apoio ao estudo do aluno que apresente de forma unificada
os diversos tópicos apresentados nesse curso.

Essas disciplinas, oferecidas aos alunos de graduação dos cursos de Engenharia
de Computação e de Engenharia Elétrica, têm por meta oferecer uma visão geral
sobre o funcionamento e utilização do software de sistema, ou seja, o conjunto de
programas que permite que outros programas sejam executados em computadores.
Para os alunos de Engenharia de Computação, esse é um ponto de partida para temas
que serão aprofundados em diversas outras disciplinas. Para os alunos de Engenharia
Elétrica, pode significar o único contato com esse tema, essencial para o uso efetivo
de computadores ao longo de sua vida profissional.

Uma das dificuldades no desenvolvimento desse material está em sua amplitude.
Para oferecer essa visão geral do software de sistema, agrupou-se em uma disciplina
temas tão amplos como compiladores, montadores, carregadores, ligadores e siste-
mas operacionais — cada um deles suficientemente complexo para ser o escopo de
outras disciplinas e, como de fato acontece, para ser o tópico de diversos livros. Ade-
quar o grau de profundidade da apresentação dos tópicos ao tempo e aos objetivos do
curso, sem tornar essa apresentação extremamente superficial, tem sido uma tarefa
que vem requerendo a constante revisão desse material. Nessa tarefa, a realimenta-
ção dos usuários do material — alunos e instrutores das disciplinas citadas — tem
sido um importante auxílio.

A evolução deste material, desde a edição de notas complementares a partir de
1997, reflete em grande parte esse retorno por parte de seus usuários. Em relação à
versão anterior, de 2001, nesta tomamos a decisão de utilizar C++ como a linguagem-
base para os exemplos e desenvolvimentos. Esta mudança tem por objetivo elevar o
nível de abstração utilizado para as apresentações e implementações dos exemplos
associados aos vários tópicos, usando quando possível os conceitos de encapsula-
ção e ocultamento da informação inerentes ao paradigma de orientação a objetos.
Outra decisão de maior impacto foi distribuir o material sobre estrutura de dados,
anteriormente concentrado no segundo capítulo, ao longo do texto. Desta forma, a
apresentação do conceito ocorre quando surge a necessidade de utilizá-lo para ilus-
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trar seu uso na construção do software. Outras mudanças menores de estrutura e
redação foram realizadas ao longo do texto com o objetivo de tornar sua seqüên-
cia mais fluida e natural. Buscamos também ampliar a quantidade de exercícios e
projetos sugeridos no texto.

Uma vez mais destacamos que este é um material em contínuo desenvolvimento,
sendo a realimentação dos usuários uma componente fundamental nesse processo.
Comentários e sugestões são bem vindos, podendo ser encaminhados por correio
eletrônico a ricarte@unicamp.br

Campinas, 2007

Ivan Luiz Marques Ricarte
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Capítulo 1

Software de sistema

Há muitas décadas atrás, computadores eram máquinas gigantescas e misterio-
sas, com a qual o contato só era permitido a alguns poucos iniciados. Toda essa
aura de mistério era amplificada pelas obras de ficção, muitas das quais atribuíam a
esses “cérebros eletrônicos” características que faltam a vários seres humanos, como
iniciativa própria e bom senso.

Com o avanço da tecnologia de integração eletrônica e conseqüente barateamento
dos componentes, o computador deixou de ser uma ferramenta cara e exclusiva dos
grandes centros de pesquisas e passou a ser presença constante no nosso cotidiano.
Ainda existem as grandes máquinas, mas a mesma tecnologia está presente nos com-
putadores de mesa (desktops) e nos computadores portáteis (laptops, notebooks).
Mas ela também marca presença em outros dispositivos, como em telefones celula-
res, PDAs (assistentes digitais pessoais) e em painéis de aparelhos eletrodomésticos.

Apesar dessa “quase onipresença” da tecnologia computacional, muitos ainda
vêem na operação dos computadores algo de mágico. Um dos objetivos deste texto é
desvendar parte desse mistério, no que diz respeito ao software que faz essa máquina
funcionar.

1.1 Hardware, software

Um dos primeiros pontos que precisa ser entendido sobre o computador é o
porquê ele é uma máquina tão especial, que a faz diferente de tantos outros enge-
nhos inventados pela criatividade humana. Essencialmente, ela é especial porque
é programável, ou seja, ela pode ser configurada para desempenhar diferentes ta-
refas sem ter que alterar substancialmente a sua configuração de circuitos. É esta
flexibilidade que permite que basicamente a mesma tecnologia seja usada para con-
trolar operações simples em um painel eletrônico e também para controlar processos
extremamente complexos.

A configuração básica dos circuitos eletrônicos de um computador recebe o nome
genérico de hardware. É nessa configuração que se define a capacidade de operação
de um computador — com qual velocidade ele irá operar e quão grandes são os
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1.2. Aplicativos e sistema 2

problemas que ele poderá resolver. Eventualmente, parte dessa configuração pode
ser alterada, por meio de uma troca de processador ou de uma expansão de memória,
por exemplo, mas esses são eventos que não ocorrem freqüentemente.

A flexibilidade de um computador não vêm da modificação de seus circuitos, mas
sim das ordens ou instruções que são passadas para que esses circuitos executem. A
partir de um conjunto básico de instruções, os computadores podem ser programados
para realizar tarefas bem diversas. Essa componente mais flexível do computador
recebe o nome de software, em contraposição à estrutura rígida do hardware do
computador.

É através da programação habilitada pelo software que é possível, sobre um
mesmo conjunto de circuitos, realizar operações tão distintas como escrever um
texto, realizar cálculos em uma planilha ou navegar pela Internet. Esses diferentes
tipos de programas, ou aplicativos, constituem a face mais conhecida dos computa-
dores hoje em dia. Mas não será sobre essa face que este texto irá se ater.

1.2 Aplicativos e sistema
Os diferentes programas aplicativos são, evidentemente, os principais responsá-

veis pela popularização no uso de computadores, algo inimaginável na época em
que computadores ocupavam grandes salas nos centros de pesquisa e em grandes
empresas. Mas não é apenas aí que o software está presente. O computador é uma
máquina tão flexível que até o que faz com que esse software possa ser criado e possa
funcionar também é programado — ou seja, também é software.

Para distingüir entre essas duas facetas do software, quando necessário, utiliza-
mos alguns termos qualificativos. Assim, o software que é composto pelo conjunto
de programas utilizados pelo usuário final, muitas vezes leigo em computação, é o
chamado software de aplicação. Já o conjunto de programas que permite a criação
e a operação do software de aplicação é denominado software de sistema. Este é o
foco deste texto.

Tanto num caso como no outro, um computador nada mais faz do que execu-
tar programas, seqüências de instruções definida por um programador. Assim, um
programa pode ser comparado a uma receita indicando os passos elementares que
devem ser seguidos para desempenhar uma tarefa. Cada instrução é executada no
computador por seu principal componente de hardware, o processador ou CPU (do
inglês central processing unit).

Cada processador define uma linguagem própria, que reflete as instruções bá-
sicas que ele pode executar. O conjunto dessas instruções constitui a linguagem
de máquina do processador. A linguagem de máquina de qualquer processador é
uma linguagem binária. Isto quer dizer que cada instrução é representada por uma
seqüência de bits.

A título de ilustração, considere um hipótetico processador como apresentado na
Figura 1.1. Digamos que esse processador, com quatro registradores de dados (regis-
tradores de controle, como o contador de programas, são omitidos por simplicidade)



3 Software de sistema

Figura 1.1 Processador hipotético

e capacidade de endereçar 16 posições de memória (quatro linhas de endereço, A0–
A3), tenha quatro operações:

LOAD para transferir o conteúdo de uma posição de memória para um registrador.
Por exemplo, a instrução LOAD 10,R1 é usada para carregar o conteúdo da
posição 10 de memória (endereço binário 1010) para o registrador R1;

STORE para transferir o conteúdo de um registrador para uma posição de memória.
Por exemplo, a instrução STORE R2,5 é usada para transferir o conteúdo do
registrador R2 para a posição 5 de memória;

ADD para adicionar o conteúdo de dois registradores e armazenar o resultado em
outro registrador. Por exemplo, a instrução ADD R1,R2,R3 soma o conteúdo
de R1 a R2 e coloca o resultado em R3; e

BZERO para mudar o conteúdo do contador de programas para a posição de me-
mória especificada se o conteúdo do registrador indicado for igual a zero. Por
exemplo, a instrução BZERO R3,7 define que o contador de programas será
alterado para o valor 7 somente se o conteúdo de R3 for igual a zero.

Cada instrução desse processador precisa registrar qual é a operação que deve ser
realizada. Como são quatro operações, são necessários dois bits para representar esse
código de operação. Por exemplo, 00 para LOAD, 01 para STORE, 10 para ADD e
11 para BZERO. Além do código de operação, é preciso registrar na instrução quais
são os operandos envolvidos. Para tal fim, são usados dois bits para identificar o
registrador (00 para R0, 01 para R1, 10 para R2 e 11 para R3) e quatro bits para
uma posição de memória. Como os operandos são três registradores para a operação
ADD ou um registrador e uma posição de memória para as demais operações, uma
instrução pode ser representada por uma seqüência de oito bits. Para representar as
quatro instruções acima, os seguintes valores binários seriam utilizados:

LOAD 10,R1 00101001
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STORE R2,5 01100101

ADD R1,R2,R3 10011011

BZERO R3,7 11110111

O bit, um neologismo criado na língua inglesa para um dígito binário, ou seja, de
apenas dois valores, é a unidade de informação utilizada pelos computadores digitais.
Efetivamente, é pela manipulação de bits que o computador processa toda informa-
ção, por meio de sinais elétricos que podem assumir apenas dois níveis distintos. Em
última análise, todo e qualquer programa que executa em um computador é repre-
sentado por uma seqüência de instruções em linguagem de máquina, ou seja, uma
seqüência de bits. No nível dos circuitos eletrônicos, a operação de um computador
é a tradução (ou decodificação) dessas seqüencias de bits em ações que devem ser
desempenhadas pela CPU e circuitos adjacentes para a execução de cada instrução.

Claramente, seria extremamente desconfortável se programadores tivessem que
desenvolver cada uma de suas aplicações usando linguagem de máquina. Progra-
madores não trabalham diretamente com a representação binária das instruções de
um processador, mas sim com representações simbólicas mais abstratas. O primeiro
nível de abstração é oferecido pela linguagem assembly, que representa as instru-
ções por meio de textos. É muito mais fácil escrever e entender um programa com
instruções na forma textual, como LOAD 11,R2, do que com o código binário equi-
valente, como 00101110.

Por outro lado, o processador só entende a linguagem binária. Assim, é preciso
realizar a tradução do código simbólico para o código binário. Essa tradução é tarefa
de um programa do sistema, o montador, que é estudado no Capítulo 8.

A programação em linguagem assembly permite que o programador trabalhe di-
retamente com as instruções do processador. Portanto, é aquela cujos resultados
oferecem o melhor desempenho na execução dos programas, motivo pelo qual é bas-
tante utilizada para a programação de fragmentos de código nos quais a velocidade
de execução é crítica. Entretanto, para as demais situações ela não é tão confortável,
pois demanda que cada programa seja totalmente reescrito quando há uma mudança
de processador.

O próximo nível de abstração na representação de programas permite exatamente
esconder qual é o processador que executa as instruções. É a descrição de progra-
mas em linguagens de programação independentes da máquina, ou linguagens de
alto nível. Em linguagens de alto nível, as instruções são expressas usando palavras,
ou termos, que se aproximam daquelas usadas na linguagem humana, de forma a
facilitar para os programadores a expressão e compreensão das tarefas que o pro-
grama deve executar. Várias linguagens de alto nível estão disponíveis em diversas
máquinas distintas. Em geral, cada linguagem de alto nível teve uma motivação para
ser desenvolvida. BASIC foi desenvolvida para ensinar princípios de programação;
Pascal, para o ensino de programação estruturada; FORTRAN, para aplicações em
computação científica; lisp e Prolog, para aplicações em Inteligência Artificial; Java,
para o desenvolvimento de software embarcado e distribuído; a linguagem C, para a
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programação de sistemas. C++, brevemente apresentada na Seção C.1, incorpora à
linguagem C as facilidades da programação orientada a objetos.

Para que um programa numa linguagem desse tipo possa ser executado num pro-
cessador, é preciso que ele seja traduzido para um programa em assembly equiva-
lente. Essa tradução é realizada por programas compiladores, estudados nos Capítu-
los 3 a 7.

Por fim, é preciso entender que o código binário existe como uma receita a ser
seguida, mas para que o programa realize as ações é preciso executá-lo. A execu-
ção de um programa demanda que o seu código binário esteja na memória principal
do computador. Se o sistema possibilitar a execução de mais de um programa con-
correntemente, é preciso ainda controlar os recursos de forma que a execução de um
programa não interfira em outro. O conjunto de programas do sistema que controlam
a execução de outros programas compõe o sistema operacional de uma máquina.

1.3 O ciclo de vida de um programa
Um programa de aplicação deve passar por uma série de etapas, desde a sua con-

cepção até a conclusão de sua execução. Essas etapas realizam transformações das
diversas representações equivalentes de um programa, representadas na Figura 1.2.
A figura não apresenta a parte criativa da concepção de um programa, na qual o pro-
gramador decide qual será a sua função. Nessa parte do ciclo de vida, o programador
utiliza representações alternativas do programa, como diagramas ou textos, e utiliza
outros programas — os editores — para criar a representação do programa em al-
guma linguagem de programação de alto nível. Esta representação é mantida em um
arquivo que contém o código fonte.

O compilador é o programa do sistema que traduz um programa descrito atra-
vés de uma linguagem de alto nível específica para um programa equivalente em
linguagem assembly. Esse processo de tradução é denominado compilação.

O montador (assembler) é o programa do sistema responsável por traduzir um
programa assembly para o código de máquina. Esse processo de tradução de um
programa-fonte assembly para um programa em código de máquina é denominado
montagem; o resultado da montagem é um módulo objeto contendo pelo menos o
código binário que será posteriormente executado.

Programas complexos raramente são descritos através de um único arquivo-fonte,
mas sim organizados em módulos objetos interrelacionados. Tais módulos podem
agregar funcionalidades da aplicação sendo desenvolvida ou recursos comuns do
sistema que devem ser integrados à aplicação. O programa do sistema ligador é o
responsável por interligar os diversos módulos de um programa para gerar o pro-
grama que será posteriormente carregado para a memória. Essa etapa de preparação
de um programa para sua execução é denominada ligação.

Para que um programa possa ser executado, seu código de máquina deve es-
tar presente na memória. O carregador é o programa do sistema responsável por
transferir o código de máquina de um módulo objeto para a memória e encaminhar
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Figura 1.2 Etapas para criação e execução de programa.

o início de sua execução. O processo de transferir o conteúdo de um módulo ob-
jeto para a memória principal é denominado carregamento. A execução de qualquer
programa deve ser precedida por seu carregamento.

A execução de cada programa se dá sob o controle do sistema operacional. A
um programa em execução dá-se o nome de processo. Além das instruções do pro-
grama, um processo necessita de todo um conjunto de informações adicionais para
o controle de sua execução. O estado corrente dessas informações associadas a cada
programa em execução constitui o estado do processo. O sistema operacional é o
responsável por gerenciar cada processo no computador, estabelecendo como será
realizada sua execução. Ele também atua como um programa supervisor que esta-
belece uma camada de controle entre o hardware do computador e as aplicações de
usuários. Uma de suas funções é estabelecer uma interface de software uniforme
entre o computador, outros programas do sistema e programas de aplicação de usuá-
rios. Outra função fundamental de um sistema operacional é gerenciar os recursos
de um computador de forma a promover sua eficiente utilização. Exemplos de sis-
temas operacionais são MS-DOS, Windows XP, OS/2, Linux e Solaris — estes dois
implementações do sistema operacional Unix.

Os capítulos a seguir descrevem cada uma das etapas apresentadas como elip-
ses na Figura 1.2. Onde há exemplos com programas existentes, a preferência foi
dada sempre à utilização de software disponível gratuitamente. Assim, os exemplos
foram criados em sistema operacional Linux e com o compilador Gnu C++ (g++).
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No entanto, afora os detalhes das linhas de comando, os conceitos demonstrados in-
dependem dessa opção e os mesmos exemplos podem ser reproduzidos em outros
ambientes operacionais.
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Capítulo 2

Estruturas de dados

Em diversos contextos, disciplinas associadas à programação recebem a denomi-
nação de “processamento de dados”. Esta denominação não é gratuita — de fato,
embora seja possível criar procedimentos que não manipulem nenhum dado, tais
procedimentos seriam de pouco valor prático.

Uma vez que procedimentos são, efetivamente, processadores de dados, a efi-
ciência de um procedimento está muito associada à forma como seus dados são
organizados. Estrutura de dados é o ramo da computação que estuda os diver-
sos mecanismos de organização de dados para atender aos diferentes requisitos de
processamento.

Neste capítulo são apresentadas algumas estruturas de dados, com ênfase naque-
las que são utilizadas posteriormente no decorrer do texto. Assim, algumas estruturas
de importância para outros tipos de aplicações — como a representação de matrizes
esparsas, fundamental para a área de computação científica — não estão descritas
aqui.

As estruturas de dados definem a organização, métodos de acesso e opções de
processamento para coleções de itens de informação manipulados pelo programa.
Dois tipos de coleções são apresentados. Estruturas lineares são aquelas que man-
tém os seus itens de forma independente de seus conteúdos, ou seja, na qual qualquer
tipo de interpretação dos dados que são armazenados é irrelevante para a manuten-
ção da estrutura. Estruturas associativas são aquelas que levam em consideração a
interpretação do valor (ou de parte dele) para a manutenção dos itens na estrutura.

Apresenta-se inicialmente uma visão conceitual de cada tipo de estrutura, com
ilustrações que utilizam estruturas pré-definidas na biblioteca padrão de gabaritos
(STL) da linguagem C++. São apresentados também aspectos da organização interna
de uma estrutura de dados. Tais aspectos são relevantes para o projeto e implementa-
ção de uma nova estrutura de dados e normalmente não são manipulados por um pro-
gramador que simplesmente utiliza estruturas já existentes na linguagem. Entretanto,
é importante que o usuário detenha tal conhecimento por dois motivos. O primeiro é
simplesmente ter parâmetros para poder selecionar qual a implementação mais ade-
quada, se houver mais de uma disponível, para a sua aplicação. O segundo motivo
é ter conhecimento para, se for necessário por não haver nenhuma implementação
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disponível, desenvolver a sua própria implementação de uma estrutura adequada às
suas necessidades.

2.1 Tipos de dados

Internamente, todos os dados são representados no computador como seqüências
de bits, ou seja, uma seqüência de dígitos binários (o nome bit é derivado da expres-
são binary digit), onde cada bit é usualmente representado pelos símbolos 0 ou 1.
Esta é a forma mais conveniente para manipular os dados através de circuitos digi-
tais, que podem diferenciar apenas entre dois estados (on ou off, verdadeiro ou falso,
0 ou 1). Em assembly, tipicamente todos os valores escalares são representados na
forma de bytes (grupos de 8 bits), words (dois bytes ou 16 bits) ou long words (qua-
tro bytes ou 32 bits) — uma seqüência de n bits pode representar uma faixa com 2n

valores distintos. Nestes casos, a interpretação desses valores é tipicamente delegada
ao programador da aplicação.

Em linguagens de programação de alto nível, é desejável ter flexibilidade para
lidar com diferentes interpretações para essas seqüências de bits de acordo com o que
elas representam. Esse grau de abstração é oferecido por meio dos tipos primitivos da
linguagem, que estabelecem estruturas de armazenamento e conjuntos de operações
para esses valores. Além disso, as linguagens de programação oferecem usualmente
mecanismos para trabalhar com conjuntos de valores e, em alguns casos, oferecem a
possibilidade de criar novos tipos que podem ser usados pelos programadores. Tais
princípios de representação são apresentados a seguir.

2.1.1 Tipos primitivos

O formato de representação interna (ou seja, como uma seqüência de bits é tra-
duzida para um valor) pode variar de computador para computador, embora haja
um esforço crescente para uniformizar a representação de tipos básicos. Assim, um
caráter usualmente ocupa um byte com conteúdo definido por algum padrão de codi-
ficação (EBCDIC, ASCII, Unicode, ISO); um número inteiro tem uma representação
binária inteira (sinal e magnitude, complemento de um ou complemento de dois); e
um valor real é usualmente representado tipicamente no formato sinal, mantissa e
expoente. Alguns desses formatos são apresentados no Apêndice B.

A linguagem C++, apresentada no Apêndice C, suporta a definição de valores
escalares através da declaração de variáveis em um dos seus tipos de dados básicos,
que são: bool, para representar um valor booleano; char, para representar um
caráter; int, para um valor numérico inteiro; float, para um valor numérico real
com precisão simples; e double, para representar um valor numérico real com
precisão dupla.
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Valores booleanos

Uma variável do tipo bool de C++ pode receber um valor true ou false,
apenas:

bool flag = false;
...
if (...) flag = true;

Quando há uma expressão lógica, associada por exemplo a uma condição em um
comando if ou while, o seu resultado é um valor do tipo bool. Os operadores
relacionais em C++, tipicamente usados nesse tipo de expressões, são:

> maior que
>= maior que ou igual a
< menor que
<= menor que ou igual a
== igual a
!= diferente de

Observe que o operador de igualdade é ==, e não =. Esta é uma causa comum de
erros para programadores que estão acostumados com outras linguagens onde = é
um operador relacional.

Valores booleanos podem ser combinados com os operadores booleanos:

&& AND
|| OR
! NOT

O operador && (and) resulta verdadeiro quando os dois valores de seus operandos
são verdadeiros. O operador || (or) resulta verdadeiro quando pelo menos um de
seus dois operandos é verdadeiro. Além destes dois conectores binários, há também
o operador unário de negação, !, que resulta falso quando o operando é verdadeiro
ou resulta verdadeiro quando o operando é falso.

Expressões lógicas complexas, envolvendo diversos conectores, são avaliadas da
esquerda para a direita. Além disto, && tem precedência maior que ||, e ambos
têm precedência menor que os operadores lógicos relacionais e de igualdade. En-
tretanto, recomenda-se sempre a utilização de parênteses em expressões para tornar
claro quais operações são desejadas. A exceção a esta regra ocorre quando um nú-
mero excessivo de parênteses pode dificultar ainda mais a compreensão da expres-
são; em tais casos, o uso das regras de precedência da linguagem pode facilitar o
entendimento da expressão.

É bom ressaltar que na linguagem C não existe o tipo bool. Nesse caso, valores
lógicos são representados como valores inteiros e a interpretação desses valores é que
determina o valor lógico — um valor 0 equivale a false e qualquer valor diferente
de 0 é interpretado como true.
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Caracteres

Uma variável do tipo char ocupa um byte com o valor binário da representação
de um caráter:

char letra = ’A’;

O padrão de representação de caracteres básico, ASCII, permite representar 128
caracteres distintos (valores entre 0 e 127), entre os quais estão diversos caracteres
de controle (tais com ESC, associado à tecla de escape, e CR, associado ao carriage
return) e de pontuação. Uma tabela com a representação interna desses valores está
no Apêndice B.1. Há outros formatos além de ASCII, tais como o padrão ISO8859
para a representação associada à faixa de valores entre 128 e 255 organizando-a em
diversos subconjuntos, dos quais o ISO8859-1 (Latin-1) é o mais utilizado. O padrão
de representação Unicode integra várias famílias de caracteres em uma representa-
ção unificada (em um ou dois bytes), sendo que a base dessa proposta engloba as
codificações ASCII e ISO8859-1.

Em C++, os valores de variáveis do tipo caráter podem ser manipulados dire-
tamente pelo valor inteiro correspondente ou, de forma mais conveniente, pela re-
presentação do caráter entre aspas simples. Assim, o caráter ’A’ equivale a uma
seqüência de bits que corresponde ao valor hexadecimal 41 (representada em C++

pela seqüência 0x41), pelo valor decimal 65 ou ainda pelo valor octal 101 (repre-
sentada em C++ por 0101 — são octais os valores iniciados com o dígito 0).

Além dos caracteres alfanuméricos e de pontuação, que podem ser representa-
dos em uma função diretamente pelo símbolo correspondente entre aspas simples,
C++ também define representações para caracteres especiais de controle do código
ASCII através de seqüências de escape iniciados pelo símbolo \ (barra invertida ou
contrabarra). As principais seqüências são apresentadas na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 Caracteres representados por seqüências de escape.
\n nova linha \t tabulação
\b retrocesso \r retorno de carro
\f alimentação de formulário \\ contrabarra
\’ apóstrofo \" aspas
\0 o caráter NUL \xxx qualquer padrão de bits xxx em octal

C++ não oferece, além das operações que podem ser aplicadas sobre a represen-
tação inteira de um caráter, operações primitivas específicas para a manipulação de
caracteres. Ao invés disso, funções para esse fim estão disponíveis na biblioteca de
rotinas padronizadas de C (o conceito de bibliotecas de software é detalhado na Se-
ção 9.7). A maior parte dessas rotinas são de verificação da categoria à qual o caráter
pertence, como isalpha (é um caráter alfabético), isdigit (é a representação
de um dígito) ou isspace (é espaço em branco). Como tais rotinas fazem herança
da herança de C, o tratamento de valores booleanos associado a elas é a mesma da-
quela linguagem. Há ainda duas rotinas de conversão, toupper (converter para
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maiúscula) e tolower (converter para minúscula). Para usar uma dessas rotinas, o
programador deve incluir o arquivo de cabeçalho cctype:

#include <cctype>
...
char ch;
...
if (isalpha(ch)) ...

Valores numéricos inteiros

O tipo int representa um valor inteiro que pode ser positivo ou negativo:

int total = 0;

As quatro operações aritméticas podem ser aplicadas a valores inteiros, por meio
dos operadores +, -, * e /. É importante destacar que quando os dois operandos
da divisão são valores inteiros, a operação de divisão inteira é realizada. Assim, o
resultado da expressão 7/2 é 3, não 3,5. Há também o operador % (módulo) que
resulta no resto da divisão inteira — por exemplo, 7%2 é 1.

A linguagem C++ oferece também operadores que trabalham sobre a representa-
ção binária de valores inteiros e caracteres. Estes operadores são:

& AND bit-a-bit
| OR bit-a-bit
^ XOR bit-a-bit
<< deslocamento de bits à esquerda
>> deslocamento de bits à direita
~ complemento de um (inverte cada bit)

Expressões envolvendo esses operadores tomam dois argumentos — exceto pelo
operador ~, que é unário. Por exemplo,

a = x & 0177;
b &= ~0xFF;
c >>= 4;

Na primeira expressão, a variável a recebe os sete bits menos significativos da variá-
vel x. A segunda expressão, que utiliza a forma abreviada de operação com atribui-
ção, reseta os oito bits menos significativos da variável b. Na terceira expressão, a
variável c tem seus bits deslocados de quatro posições à direita.

O número de bytes ocupado por este tipo (e conseqüentemente a faixa de valores
que podem ser representados) refletem o tamanho “natural” do inteiro na máquina
onde o programa será executado. Usualmente, quatro bytes (32 bits) são reservados
para o tipo int nos computadores atuais, permitindo representar valores na faixa
entre −231 a +231 − 1, ou −2 147 483 648 a 2 147 483 647 em complemento de dois
(Apêndice B.2).



2.1. Tipos de dados 14

Uma forma de descobrir a quantidade de bytes alocado a uma variável do tipo
int é aplicar o operador sizeof, que indica o número de bytes associado a uma
variável ou a um tipo. Por exemplo, a expressão

cout << sizeof(int) << endl;

apresenta na saída o valor 4. (O uso de cout em C++ é apresentado na Seção 3.2.1.)
Para expressar o valor máximo (maior positivo) ou o mínimo (mais negativo)

associado a uma variável do tipo int, C++ define constantes simbólicas no arquivo
de cabeçalho limits, INT_MAX e INT_MIN, respectivamente:

#include <limits>
...
cout << "Maximo: " << INT_MAX << endl;
cout << "Minimo: " << INT_MIN << endl;

Variáveis inteiras podem ser qualificadas na sua declaração como short ou
long e unsigned. Um tipo unsigned int indica que a variável apenas arma-
zenará valores não-negativos. Os modificadores short e longmodificam o espaço
reservado para o armazenamento da variável. Um tipo short int indica que (caso
seja possível) o compilador deverá usar um número menor de bytes para representar
o valor numérico — usualmente, dois bytes são alocados para este tipo. Uma va-
riável do tipo long int indica que a representação mais longa de um inteiro deve
ser utilizada, sendo que usualmente quatro bytes são reservados para variáveis deste
tipo.

Estas dimensões de variáveis denotam apenas uma situação usual definida por
boa parte dos compiladores, sendo que não há nenhuma garantia quanto a isto. A
única afirmação que pode ser feita sobre a dimensão de inteiros em C++ é que uma
variável do tipo short int não terá um número maior de bits em sua representa-
ção do que uma variável do tipo long int.

Em C++, a representação de constantes associadas a valores inteiros pode ser
expressa em decimal, octal ou hexadecimal. Números com representação decimal
são denotados por qualquer seqüência de algarismos entre 0 e 9 que inicie com um
algarismo diferente de 0 — 10, 127, 512 etc. Números em octal são seqüências
de algarismos entre 0 e 7 iniciadas por 0 — 012 (decimal 10), 077 (decimal 63).
Números em hexadecimal são seqüências de algarismos entre 0 e F iniciadas com
o prefixo 0x — 0xF (decimal 15), 0x1A (decimal 26). As representações octal
e hexadecimal são atrativas como formas compactas de representação de valores
binários — cada algarismo da representação octal pode ser diretamente expandido
para uma seqüência de três bits, e da representação hexadecimal para seqüências
de quatro bits. Assim, tanto 127 quanto 0177 quanto 0x7F correspondem a uma
mesma seqüência de bits, 01111111.

Valores numéricos reais

Os tipos float e double representam valores em ponto flutuante, limitados
apenas pela precisão da máquina que executa o programa. O tipo float oferece
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seis dígitos de precisão enquanto que double suporta o dobro da precisão de um
float.

Valores com representação em ponto flutuante (reais) são representados em C++

através do uso do ponto decimal, como em 1.5 para representar o valor um e
meio. A notação exponencial também pode ser usada, como em 1.2345e-6 ou
em 0.12E3.

A linguagem de programação C++ define para estes tipos as quatro operações
aritméticas elementares, por meio dos operadores +, -, * e /. Outras operações são
executadas por meio de rotinas da biblioteca matemática de C. Por exemplo,

#include <cmath>
...
double pi = 4*atan(1.0);

As rotinas definidas nessa biblioteca incluem funções trigonométricas, tais como
cos, sin, tan, acos, asin e atan; hiperbólicas (cosh, sinh, tanh); expo-
nenciais e logarítmicas (exp, log, log10); potências (pow, sqrt); e arredonda-
mento (floor, ceil).

Declaração de variáveis

Variáveis representam uma forma de identificar por um nome simbólico uma
região da memória que armazena um valor sendo utilizado por uma função. Em
C++, uma variável deve estar associada a um dos tipos de dados primitivos ou a uma
classe definida pelo programador, sendo neste caso denominada um objeto.

Toda variável que for utilizada em uma função C++ deve ser previamente decla-
rada. A forma geral de uma declaração de variável é:

tipo nome_variavel;

ou

tipo nome_var1, nome_var2, ... ;

onde nome_var1, nome_var2, ... são variáveis de um mesmo tipo de dado.
Para declarar uma variável escalar de nome i do tipo inteiro em um programa C++,
a seguinte expressão seria utilizada:

int i;

Essa declaração reserva na memória um espaço para a variável i, suficiente para
armazenar a representação binária em complemento de dois do valor associado à
variável, que inicialmente é indefinido. Outros exemplos válidos de declaração de
variáveis em C++ são:
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int um_inteiro;
unsigned int outro_inteiro;
char c1, c2;
float salarioMedio;
double x,

y;

Como pode ser observado no exemplo acima, diversas variáveis de um mesmo tipo
podem ser declaradas em um mesmo comando, sendo que o nome de cada variável
neste caso estaria separado por vírgulas.

Identificadores, ou nomes de variáveis, podem ser de qualquer tamanho, sendo
que usualmente nomes significativos devem ser utilizados. C++ faz distinção entre
caracteres maiúsculos e caracteres minúsculos, de forma que a variável de nome
salariomedio é diferente de outra variável com nome salarioMedio.

Há restrições aos nomes de variáveis. Palavras associadas a comandos e defi-
nições da linguagem (tais como if, for e int) são reservadas, não podendo ser
utilizadas para o nome de variáveis. A lista de palavras reservadas em C são apre-
sentadas no Apêndice C.2. O nome de uma variável pode conter letras e números,
mas deve começar com uma letra.

Caso se deseje ter um valor definido desde o princípio para uma variável, a de-
claração deve ser acompanhada da correspondente inicialização, como em

int a = 0,
b = 20;

char c = ’X’;
long int d = 12345678L;

Na inicialização da variável d, o sufixo L indica que essa constante é do tipo long.
Uma variável cujo valor não será alterado pelo programa pode ser qualificada

como const, como em

const int notaMaxima = 10;

Neste caso, a tentativa de alterar o valor da variável notaMaxima seria sinalizada
como um erro pelo compilador. Variáveis deste tipo são obrigatoriamente inicializa-
das no momento de sua declaração.

Ponteiros e referências

Em C++, é possível ter acesso não apenas ao valor de uma variável mas também
ao seu endereço. Há duas formas de indicar nesta linguagem que uma determinada
variável será manipulada através de seu endereço. Na forma mais simples, através
de variáveis referências, o uso do endereço é transparente para o programador. Na
outra forma, ponteiros, o programador é responsável por operar explicitamente com
os endereços das variáveis.
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O operador unário &, aplicado a uma variável existente, retorna o endereço de
memória associado à variável. A manipulação explícita de endereços dá-se através
da utilização de ponteiros. Ponteiros constituem um dos recursos mais utilizados
na programação C e C++. Eles fornecem um mecanismo poderoso, flexível e efici-
ente de acesso a variáveis. Há computações que só podem ser expressas através das
referências a variáveis, mecanismo suportado com o uso de ponteiros.

Para definir que uma variável vai guardar um endereço, o operador unário * é
utilizado na declaração, como em

int *ap;

Neste exemplo, ap é uma variável do tipo ponteiro para inteiro, ou seja, ela
irá receber um endereço de uma variável inteira. Para se obter o endereço de uma
variável, o operador unário & pode ser utilizado. No exemplo acima,

int x;
ap = &x;

Após esta instrução, diz-se que ap aponta para x, ou seja, ap tem como con-
teúdo o endereço da variável x. É possível acessar o valor da variável x através do
ponteiro usando o operador unário *, como em

int y;
y = *ap;

Neste caso, a variável y recebe o conteúdo da variável apontada por ap, ou seja, o
conteúdo de x nesta seqüência de execução.

Observe que a combinação *ap é um inteiro, que pode assim ser atribuído a outro
inteiro. Esta associação pode facilitar a compreensão da declaração de ponteiros. No
exemplo, int *ap pode ser lido como “*ap é um inteiro.”

Também seria possível definir o valor de x através do ponteiro, como em

*ap = y;

Neste caso, o conteúdo da variável apontada por ap (que é x) recebe o valor de y.
Ponteiros podem tomar parte em expressões aritméticas. Assim, a seguinte ex-

pressão é perfeitamente válida:

y = *ap + 1;

ou seja, y receberia o valor de x (variável apontada por ap) incrementado de um.
Observe que a expressão ap + 1 expressa um incremento do ponteiro e não do

conteúdo armazenado nesse endereço. Como ap é do tipo inteiro, essa expressão
deve ser interpretada como “o inteiro que está armazenado na posição de memória
seguinte ao inteiro armazenado em ap”.

A aritmética de ponteiros, ou seja, a realização de operações aritméticas envol-
vendo ponteiros, é bastante restrita. Afinal, não faz muito sentido multiplicar ou
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dividir o valor de um ponteiro por outro. Operações válidas envolvem um desloca-
mento por um certo número de posições, tanto para a frente (soma de um valor inteiro
a um ponteiro) como para trás (subtração de um valor inteiro de um ponteiro), e a
distância, expressa pela diferença entre dois ponteiros. No caso de deslocamento, o
resultado da operação é um ponteiro; para a distância, o resultado é um valor inteiro.

Nas operações da aritmética de ponteiros, a unidade do valor inteiro corresponde
ao tamanho em bytes do tipo manipulado pelo ponteiro. Assim, se o valor de ap é
1000 e a execução ocorre em uma máquina na qual um inteiro é representado em dois
bytes, então ap+1 resulta em 1002. Porém, a mesma expressão executada em uma
outra máquina com inteiros representados em quatro bytes retornaria 1004. Com a
aritmética de ponteiros, no entanto , o programador não precisa se preocupar com
esses detalhes do armazenamento, trabalhando simplesmente com o conceito de “o
próximo inteiro.”

O ponteiro nulo é um valor que representa “nenhuma posição de memória”,
sendo útil para indicar condições de erro e evitar o acesso a áreas inválidas de me-
mória. Em C++, um ponteiro nulo é qualquer variável do tipo ponteiro cujo valor é
0.

Uma variável referência torna transparente para o programador o fato de que
um ponteiro está sendo utilizado internamente para a manipulação da variável. Para
declarar uma variável deste tipo, o operador & é novamente utilizado:

int& a;

No momento do uso, a variável referência é utilizada da mesma forma que uma
variável normal. Por exemplo, para adicionar 10 ao conteúdo da posição associada à
variável a, a seguinte expressão pode ser utilizada:

a += 10;

Observe que ponteiros podem ser declarados sem ter um valor inicial associado,
mas isto não pode ocorrer com referências.

2.1.2 Tipos definidos pelo programador
Linguagens de programação orientadas a objetos, como C++, oferecem aos pro-

gramadores a possibilidade de estender o conjunto de tipos que podem ser usados
em suas implementações. O mecanismo básico para tal fim é a definição de classes.

A definição de uma classe nada mais contém do que a definição de uma estrutura
interna e de um conjunto de operações que podem ser aplicados a variáveis desse
tipo, que são chamadas de objetos. As operações podem ser implementadas como
métodos, sendo neste caso definidas na forma de rotinas e invocadas pelo nome.
Alternativamente, C++ permite que o comportamento de um operador já existente
seja alterado por meio do mecanismo de sobrecarga de operadores.

Não está no escopo deste texto apresentar como classes e métodos são definidos
ou como operadores são sobrecarregados, mas é importante compreender como esses
elementos são utilizados. A classe string ilustra bem esses conceitos.
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Strings em C++

Em C++, a definição da classe string torna transparente a forma de armazena-
mento da seqüência de caracteres e sua manipulação. Assim, o programador pode
abstrair-se de detalhes como terminadores de seqüência ou dos limites de armaze-
namento associados ao tamanho do arranjo, preocupações usuais na manipulação de
strings em C.

Para utilizar strings em C++, o programador deve incluir em seu programa o
arquivo de cabeçalho string. Com essa inclusão, ele pode criar objetos desse
tipo de forma similar à declaração de variáveis de tipos primitivos. Por exemplo, no
segmento de código

#include <string>
...
string estouVazia;

um objeto string estouVazia é criado, neste caso sem nenhum conteúdo inicial.
Outras formas possíveis de criação de objetos desse tipo são:

string socorro("Alguem me ajude!");
string sos(socorro);
string toAqui = "Ta me ouvindo?";

No primeiro caso, é utilizada a forma de inicialização de objetos, passando um ar-
gumento entre parênteses — no caso, uma string constante. O segundo exemplo
é similar, mas usa para inicialização um objeto já existente ao invés da constante.
No terceiro caso, é usada uma forma que combina a declaração do objeto e uma
atribuição.

Métodos são semelhantes a funções, com a diferença que devem ser aplicados a
um objeto. A forma de aplicação de um método dá-se através do operador . (ponto)
após o objeto. Por exemplo, para obter o tamanho da seqüência armazenado no
objeto sos, utiliza-se o método size através de uma expressão como a seguinte:

int tamanho = sos.size();

Há duas formas de obter os elementos individuais de uma seqüência. Uma utiliza
o método at, que recebe um argumento inteiro que indica a posição desejada, sendo
que 0 é a primeira posição. Por exemplo,

char c = sos.at(2);

teria como resultado o caráter ’g’. A outra forma utiliza o conceito de sobrecarga
de operadores da linguagem C++, que permite associar um novo comportamento
aos operadores da linguagem quando aplicados a objetos de uma classe. No caso da
classe string, um novo comportamento foi definido para o operador de indexação,
[]. Assim, a expressão acima poderia ter sido representada como

char c = sos[2];
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Outros operadores sobrecarregados para objetos da classe string incluem o
operador de soma, +, para a concatenação de seqüências; e os operadores de compa-
ração (==, !=, >, <, <= e <=), modificados para avaliar o conteúdo das seqüências
e não seus endereços de memória, o que é causa de um erro comum na manipulação
de arranjos de caracteres em C

Bibliotecas de classes

Embora o conjunto de tipos básicos de C++ seja relativamente restrito, a possibili-
dade de ampliar esses tipos com a definição de novas classes abre muitas possibilida-
des para os programadores. Em algumas situações, é necessário que o programador
crie suas novas classes, com estruturas e comportamentos específicos para a sua apli-
cação. Há, entretanto, um grande conjunto de classes que são de uso comum e para
as quais não faria sentido haver uma nova definição cada vez que um programador
tivesse que fazer sua aplicação. Tais classes pré-definidas podem ser utilizadas por
meio das bibliotecas de classes.

A classe string é um exemplo de uma classe que faz parte da biblioteca pa-
drão de C++, ou seja, é um recurso que todo compilador da linguagem deve oferecer.
Outros recursos oferecidos pela biblioteca padrão de C++ incluem as classes para
manipulação de entrada e saída de dados (streams) e as classes e funções parametri-
zadas da Standard Template Library (STL).

As classes da STL utilizam o recurso de definição parametrizada suportada por
C++. Tal recurso permite que uma definição genérica seja especificada para a mani-
pulação de elementos de diferentes tipos de modo que, quando necessário, o com-
pilador saiba instanciar corretamente uma definição para o tipo desejado. Considere
por exemplo a definição de uma função swap para trocar os conteúdos de duas po-
sições de memória. Para duas posições do tipo int, a definição seria

void swap(int& a, int& b) {
int temp = a;
a = b;
b = temp;

}

Para utilizar o mesmo comportamento com outro tipo de dados — double ou
long, por exemplo — seria necessário, sem o mecanismo de definição parame-
trizada, que novas funções fossem definidas com a substituição de int pelo tipo
desejado. Com a definição parametrizada, isso não é necessário. A especificação da
função genérica indica a posição onde um tipo (primitivo ou classe) irá ser substi-
tuído, quando necessário:

template<typename T> void swap(T& a, T& b) {
T temp = a;
a = b;
b = temp;

}
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Quando o compilador encontrar uma invocação à função swap, como em

int a = 10, b = 39;
...
swap (a, b);

ele reconhece que é preciso construir uma instância da função para o tipo inteiro,
automaticamente. Não é preciso que o programador dê nenhuma indicação adicional
para isso.

Do mesmo modo, classes parametrizadas podem ser definidas com referências
a elementos de tipos genéricos, que podem ser substituídos por tipos efetivos no
momento da declaração dos objetos daquela classe. Para o programador, o uso de
uma classe parametrizada é simples; requer que ele especifique, no momento da
criação do objeto, qual é o tipo que deve ser utilizado internamente pela classe.
Essa especificação dá-se através da indicação do tipo entre os símbolos de menor
e maior. Por exemplo, seja cp uma classe parametrizada que requer a especificação
de um tipo. Se for criado um objeto c1 onde esse tipo seja int, então a expressão
correspondente seria

cp<int> c1;

O conjunto de classes e algoritmos da biblioteca STL definem recursos de uso
genérico para permitir que o programador trabalhe com estruturas de dados usuais.
Esses recursos estão agrupados em três grandes categorias (containers, iteradores,
algoritmos) e utilizam o mecanismo de definições parametrizadas para poder tra-
balhar com qualquer tipo de conteúdo. Para cada classe genérica há um conjunto
básico de métodos para a sua manipulação (a API — Application Programming In-
terface). No fundo o conhecimento desta API é a única informação relevante para
um programador que utiliza um elemento da biblioteca.

2.1.3 Tipos agregados
As linguagens de programação normalmente oferecem facilidades para construir

agregados contíguos e uniformes, ou seja, nos quais todos os elementos são de um
mesmo tipo e estão armazenados em uma área contígua de memória. São os ar-
ranjos; seus elementos podem ser acessados através de um índice representando a
posição desejada.

Em C++, arranjos são definidos e acessados através do operador de indexação
[], como em:

int elem[5];
...
elem[0] = 1;

Neste exemplo, um arranjo de nome elem é definido. Este arranjo tem espaço
para armazenar cinco valores inteiros, que serão referenciados no programa como
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elem[0], elem[1], elem[2], elem[3] e elem[4]. Observe através desse
exemplo que o primeiro elemento de um arranjo em C++ é sempre o elemento de
índice 0 (elem[0]). Conseqüentemente, para um arranjo com N elementos o último
elemento é o de índice N-1 (elem[4], no exemplo).

A implementação de arranjos está intimamente ligada ao conceito de ponteiros.
Quando se cria, como acima, um arranjo com cinco inteiros, reserva-se o espaço na
memória para armazená-los e atribui-se um nome para o endereço inicial dessa área
— em outras palavras, um ponteiro. O acesso ao valor i-ésimo elemento do arranjo
elem, elem[i], equivale à expressão

*(elem + i)

As duas formas de indicar o elemento acessado podem ser usadas indistintamente.
Entretanto, enquanto o valor de uma variável ponteiro que não seja const pode ser
alterado, o valor base de um arranjo não pode.

É fundamental entender em que região da memória os dados de um arranjo serão
armazenados. Todo processo mantém uma área de dados na memória e também
uma área de pilha, que é utilizada na passagem de parâmetros entre funções e para o
armazenamento de valores temporários, como as variáveis locais de uma função. Se
um arranjo é declarado como uma variável local de alguma função, então os valores
de seus elementos só serão preservados enquanto a função estiver “ativa”, ou seja,
enquanto ela ainda não tiver concluído seu escopo. Quando a função retorna, ela
libera o espaço que ocupava na pilha e suas variáveis locais são descartadas.

Caso seja necessário que a informação seja mantida além do tempo de execução
de uma função, ela deve estar alocada à área de dados. Em C e C++, há duas maneiras
básicas de fazer isto. A primeira é ter a variável declarada fora do escopo de uma
função. Deste modo, a variável é alocada, por padrão, à área de dados estática do
programa. A outra forma é declarar a variável no escopo da função mas acrescentar
na declaração a palavra-chave static, uma indicação de que a variável não deve
ser armazenada na pilha como o padrão para variáveis locais.

Há uma terceira maneira de manter esses valores além do escopo da função na
qual eles foram gerados, por meio da alocação dinâmica de memória. Neste caso, a
aplicação solicita ao sistema operacional a expansão da sua área de dados obtendo
espaço de uma área suplementar, o heap. Em C++, o operador new é utilizado para
esse fim — ele recebe uma indicação de qual tipo serão os elementos dessa área e,
no caso de agregados, para quantos elementos deve ser reservado espaço; o retorno
é um ponteiro para o início da área alocada. Por exemplo,

string *ustr = new string;
int *iptr = new int[100];

Na primeira expressão, o operador new é utilizado para reservar espaço para um
único elemento — neste caso, um objeto da classe string. Na outra expressão,
uma área para cem valores inteiros é alocada.

Áreas que foram alocadas com o operador new devem ser liberadas após o uso.
Um programa que aloca muitas áreas de memória sem liberá-las sofre do problema
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de vazamento de memória, que pode causar até mesmo a interrupção de sua execu-
ção por falta de recursos. A liberação de área alocada em C++ é feita com o operador
delete. Um cuidado que deve ser tomado é que este operador deve usar a mesma
forma que foi usada na alocação — se uma área para vários elementos foi alocada,
o operador de liberação da área deve indicar o fato. Assim, para os exemplos acima,
as formas corretas para os correspondentes usos de delete são

delete ustr;
delete [] iptr;

Se a forma delete iptr fosse utilizada, o compilador não indicaria um erro, mas
apenas a primeira posição da área seria liberada e o vazamento de memória ainda
existiria.

2.2 Estruturas lineares

Estruturas lineares são aquelas que mantêm os seus itens de informação de forma
independente de seus valores. A única informação utilizada pela estrutura é a posição
do item; qualquer manipulação relativa ao conteúdo ou valor desse item é atribuição
da aplicação.

Estruturas lineares são, ao menos conceitualmente, naturais para programadores.
Os arranjos oferecem uma forma básica de definir um agregado de dados linear e com
acesso indexado. No entanto, são estruturas estáticas, ou seja, não há como modificar
a dimensão de um arranjo após sua criação. Ademais, mesmo para uma estratégia
de organização simples como a estrutura linear, há operações que não ocorrem efi-
cientemente em um arranjo. Um exemplo evidente é a inserção de novo elemento
em uma posição intermediária de um arranjo parcialmente preenchido — seria ne-
cessário mover todos os elementos já inseridos em posições posteriores uma posição
adiante. Se o arranjo tiver vários elementos, tal operação pode ser extremamente
lenta.

A STL de C++ oferece um elenco de classes que definem estruturas lineares,
que podem ser utilizados em diferentes situações, de acordo com as necessidades do
programador. As estruturas lineares básicas da STL de C++ são vector, deque e
list.

2.2.1 vector

Uma coleção do tipo vetor pode ser vista como um arranjo cuja capacidade pode
variar dinamicamente. Se o espaço reservado for totalmente ocupado e espaço adi-
cional for necessário, este será alocado automaticamente — o programador não pre-
cisa se preocupar com a capacidade de armazenamento ou com a ocupação até o
momento.
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Sempre que uma coleção dinâmica for necessária, o programador deve considerar
o vetor como uma opção, pois é o tipo de estrutura mais simples e com menor sobre-
carga de memória para o seu armazenamento. Se as características de manipulação
de elementos definidas pelo vetor forem no entanto inadequadas para a aplicação,
então as outras opções de estruturas devem ser avaliadas.

Estrutura interna

Para que o programador possa utilizar a coleção sem se preocupar com tais as-
pectos, o implementador da classe providenciou os cuidados para que, internamente,
as informações necessárias fossem mantidas — por exemplo, qual é a quantidade
total de elementos e qual é a última posição ocupada na coleção (Figura 2.1).

Figura 2.1 Estrutura do tipo vetor

Criação

Para criar uma coleção desse tipo, é preciso incluir no programa o arquivo de
cabeçalho vector. Por exemplo, para criar um objeto vint que é um vetor de
elementos do tipo int,

#include <vector>
...
vector<int> vint;

Para criar um vetor de outros tipos definidos pelo programador, é preciso incluir
as declarações associadas a esse outro tipo, usualmente em um arquivo de cabeçalho.
Por exemplo, para criar um vetor de strings:

#include <vector>
#include <string>
...
vector<string> umaLista;

Quando criado dessa forma, o vetor está vazio e tem tamanho 0. É possível criar
um vetor com algum conteúdo inicial usando a forma alternativa:
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vector<int> ovi(10,0);

Neste caso, o vetor é criado com dez elementos com o mesmo valor (0).
À medida que o vetor vai recebendo novos elementos, o espaço interno é rea-

locado, caso necessário. O programador pode obter quanto espaço há internamente
para os elementos do vetor com a aplicação do método capacity:

int espaco = vint.capacity();

Se o programador tem uma boa noção de quantos elementos serão armazena-
dos no vetor, ele pode evitar realocações intermediárias de espaço ao solicitar uma
alteração nessa capacidade com o método reserve.

Operações

A forma básica de inserção de um elemento no vetor sua colocação ao final do
vetor, por meio do método push_back. Por exemplo, para o vetor vint definido
acima, o trecho de código

unsigned int pos = 0;
for (pos=0; pos<10; ++pos)

vint.push_back(pos+10);

preenche as dez posições iniciais do vetor com os valores de 10 a 19.
O acesso ao conteúdo do vetor pode se dar de duas formas. O método at recebe

por argumento o índice ou posição do elemento desejado — como para arranjos, o
primeiro elemento tem índice 0 — e retorna a referência para o elemento indicado.
A outra forma é por meio do operador de indexação [] sobrecarregado na classe,
que é utilizado como se o vetor fosse um arranjo:

int valor = vint[pos];

A quantidade de elementos em um vetor é obtida com a aplicação do método
size:

int tamanho = vint.size();

Para verificar se a coleção está vazia, o método empty (que retorna um valor boole-
ano) é mais eficiente do que comparar size com o valor 0.

A remoção do elemento que está no final do vetor ocorre eficientemente com a
aplicação do método pop_back, pois neste caso o tempo da operação independe da
quantidade de elementos armazenados no vetor, ou seja, têm complexidade temporal
constante. Deve-se observar que, como internamente o vetor utiliza para o armaze-
namento dos dados um arranjo, inserções e remoções de elementos em uma posição
intermediária não são eficientes, pois têm complexidade linear.



2.2. Estruturas lineares 26

Iteradores

A varredura, ou seja, a operação de percorrer os elementos de um agregado,
pode realizado por meio das funções providas para o acesso a seus elementos. Por
exemplo, para listar o conteúdo do vetor vint, o seguinte fragmento de código
poderia ser utilizado:

cout << "vint: ";
for (pos=0; pos < vint.size(); ++pos)

cout << vint[pos] << " ";
cout << endl;

A forma mais eficiente e aplicável também a outras estruturas, entretanto, faz uso
do conceito de iteradores. Um iterador é um objeto interno a um agregado que, por
conhecer a forma como seus elementos são armazenados, implementa eficientemente
a varredura. Por exemplo, um iterador para um vetor de inteiros é declarado

vector<int>::iterator itv;

O programador, por sua vez, não precisa se preocupar como os elementos são
armazenados — apenas utiliza as funções associadas ao iterador para percorrer os
elementos. Para obter a referência a um objeto iterador no início da coleção, o mé-
todo begin é utilizado:

itv = vint.begin();

Já o método end retorna um iterador posicionado após o último elemento do agre-
gado. Os operadores sobrecarregados *, ++ e != são usados para, respectivamente,
obter a referência para o elemento na posição corrente do iterador, avançar o iterador
para o próximo elemento e comparar iteradores. Dependendo da estrutura interna
da coleção, outros tipos de iteradores podem ser oferecidos, com mais operações
de acesso. Iteradores bidirecionais sobrecarregam o operador de decremento (--).
Iteradores de acesso direto permitem o uso da aritmética de ponteiros, ou seja, per-
mitem saltos maiores do que uma posição durante a varredura.

Deste modo, o fragmento de código para listar os elementos do vetor vint
usando o iterador itv pode ser concluído

cout << "vint: ";
while (itv != vint.end()) {

cout << *itv << " ";
++itv;

}
cout << endl;

Há algumas operações das coleções que requerem como argumento um iterador,
ou seja, trabalham durante a varredura da coleção. É o caso dos métodos insert
e erase, por exemplo, que são utilizados para inserir ou para remover, respectiva-
mente, um elemento de uma posição arbitrária da coleção.
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2.2.2 deque
O deque é uma estrutura linear, similar a um vetor, mas com informação mantida

internamente sobre a posição das suas duas extremidades, inicial e final (Figura 2.2).
Como no vetor, manipulações em posições intermediárias da estrutura, com os

métodos insert e erase, não são eficientes. No entanto, o deque permite operar
eficientemente com ambas as extremidades da coleção. Além dos métodos presentes
em vector, push_back e pop_back, que respectivamente inserem ou removem
o elemento na extremidade final, o deque tem implementações eficientes para os
métodos push_front e pop_front, que manipulam a extremidade inicial da
estrutura.

Figura 2.2 Estrutura do tipo deque

Como para qualquer estrutura seqüencial de C++, os métodos size e empty
retornam informação sobre a ocupação da coleção. Iteradores são utilizados como
em vector, como ilustrado no exemplo abaixo:

#include <deque>
...

deque<int> dqi;

int pos=0;
while (pos < 10) {

dqi.push_front(pos++);
dqi.push_back(pos++);

}

deque<int>::iterator itd;
for (itd = dqi.begin(); itd != dqi.end(); ++itd)

cout << *itd << " ";

A execução do código desse exemplo apresenta na tela:

8 6 4 2 0 1 3 5 7 9

Stack

Além das coleções, a biblioteca STL também oferece alguns adaptadores de
coleções, que usam alguma coleção internamente para oferecer um elemento com
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maior grau de abstração. Este é o caso de stack ou pilha, uma estrutura linear com
restrição na política de acesso aos seus elementos — a ordem de saída é inversa á
ordem de entrada. Esta política é usualmente denominada LIFO (last in, first out),
ou seja, último que entra é o primeiro que sai.

Um stack de STL oferece as operações push para inserir um elemento no
topo da pilha e pop para remover o elemento no topo da pilha. Além dessas ope-
rações básicas de pilha, a classe tem também os métodos top, para inspecionar o
elemento que está no topo, empty para testar se a pilha está vazia e size para obter
a quantidade de elementos na pilha. O exemplo a seguir ilustra a utilização desses
métodos:

#include <stack>
...

stack<int> pilha;

for (int pos=0; pos<5; ++pos)
pilha.push(pos);

while (! pilha.empty()) {
cout << pilha.top() << " ";
pilha.pop();

}
cout << endl;

Este exemplo, quando executado, apresenta na tela o resultado

4 3 2 1 0

Embora possa usar qualquer estrutura linear como elemento interno, a imple-
mentação padrão de stack utiliza o deque. Caso deseje-se utilizar outra estrutura,
como um vetor, essa pode ser especificada no momento da declaração:

stack<int, vector<int> > pilha;

Queue

Assim como stack, a coleção do tipo queue é uma adaptação sobre uma estru-
tura linear, que implementa uma política restrita de acesso — neste caso, a política
FIFO (first in, first out), ou seja, o primeiro elemento que entra é o primeiro elemento
que sai. Essa estrutura é a implementação de uma fila, que é suportada eficientemente
por uma estrutura do tipo deque.

Assim como stack, as operações suportadas por um queue são push, pop,
front, empty e size. A diferença está no comportamento do método pop, que
remove o elemento que está no início da fila. Uma diferença está no método de
inspeção de conteúdo — ao invés de top, na fila há os métodos front e back
para inspecionar o elemento que está no início ou no fim da fila, respectivamente.

Compare o código anterior, que usa pilha, com este exemplo que usa fila:
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#include <queue>
...
queue<int> fila;
for (int pos=0; pos<5; ++pos)

fila.push(pos);

while (! fila.empty()) {
cout << fila.front() << " ";
fila.pop();

}
cout << endl;

}

A execução desse código de exemplo resulta em

0 1 2 3 4

2.2.3 list
Uma estrutura linear do tipo list é uma implementação de uma lista ligada.

Em uma estrutura deste tipo, os elementos na coleção não estão armazenados neces-
sariamente em posições contíguas. Assim, junto a cada elemento é preciso manter
a informação sobre a localização do próximo elemento da lista (Figura 2.3). Uma
referência para o primeiro elemento da lista deve ser mantida para permitir o acesso
a qualquer outro elemento.

Figura 2.3 Estrutura do tipo lista — simplesmente ligada

Durante uma varredura na lista, a informação sobre a posição atual deve ser man-
tida para buscar o próximo elemento. Para cada nova varredura, entretanto, o acesso
deve ser reiniciado a partir do primeiro elemento da coleção.

A classe list da biblioteca STL de C++ implementa, na verdade, uma lista
duplamente ligada. Neste caso, além da informação sobre o próximo elemento da
lista, associado a cada elemento deve haver também informação sobre a localização
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do elemento anterior da lista (Figura 2.4). Deste modo, varreduras nos dois sentidos
— do início para o fim ou do fim para o início — são eficientemente implementadas.

Figura 2.4 Estrutura do tipo lista — duplamente ligada

A classe suporta os métodos de acesso presentes nas outras estruturas lineares.
Os métodos push_front e pop_front manipulam o elemento no topo da lista,
ao passo que os métodos push_back e pop_back manipulam o último elemento
da lista. Pela sua característica, a estrutura do tipo lista executa eficientemente inser-
ções e remoções de elementos em posições intermediárias. As implementações dos
métodos erase e insert na posição corrente têm complexidade temporal cons-
tante, ou seja, dada uma posição para efetuar a operação, não há dependência em
quantos elementos há antes ou depois dele na lista.

Em contrapartida, o acesso direto a elementos armazenados no interior da lista
não é eficiente. Por exemplo, para acessar o sétimo elemento da lista é necessário
percorrer os seis primeiros elementos. Por este motivo, a operação at não é aplicável
e o operador de acesso indexado [] não é sobrecarregado para este tipo de estrutura.

Para percorrer uma lista, um iterador pode ser obtido como para as outras estrutu-
ras lineares. O exemplo a seguir ilustra o uso de um iterador para realizar a varredura
em ordem reversa:

#include <list>
...

list<int> lista;

for (int pos=0; pos<5; ++pos)
lista.push_back(pos);

list<int>::reverse_iterator ril;
ril = lista.rbegin();
while ( ril != lista.rend() ) {
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cout << *ril << " ";
ril++;

}
cout << endl;

O resultado da execução desse código é a apresentação dos elementos da lista do
fim para o início:

4 3 2 1 0

O iterador para list é bidirecional, ou seja, sobrecarrega tanto o operador de
incremento como o de decremento, mas não de acesso direto.

Aspectos de implementação

Uma lista ligada é uma estrutura que corresponde a uma seqüência lógica de
entradas ou nós. Tipicamente, em uma lista ligada há um ou dois pontos conhecidos
de acesso — normalmente o topo da lista (seu primeiro elemento) e eventualmente
o fim da lista (seu último elemento). Cada nó armazena também a localização do
próximo elemento na seqüência, ou seja, de seu nó sucessor.

Em uma lista simplesmente ligada (Figura 2.3), a informação em um nó pode
ser abstraída para dois campos de interesse: info, o conteúdo do nó, e next, uma
referência para o próximo nó da lista. A entrada que determina o topo da lista deve
ser registrada à parte da lista ou em um nó especial, o nó descritor, com conteúdo
vazio. A entrada que marca o fim da lista não precisa de indicação especial —
tipicamente, a referência vazia como valor de next marca o final da lista.

Para apresentar como uma lista simplesmente ligada pode ser implementada,
considera-se aqui que o nó de uma lista é um tipo definido pelo programador com a
seguinte estrutura:

NODE |= info : OBJECT

next : NODE

O tipo OBJECT é usado aqui para indicar que o conteúdo poderia ser de qualquer
tipo, de acordo com a aplicação.

Como listas são estruturas dinâmicas, normalmente são definidos procedimentos
que permitem criar e remover nós na memória. Neste texto, a criação e remoção de
um nó estarão associadas respectivamente aos procedimentos:

CREATENODE(OBJECT e). Aloca recursos (área de memória) para guardar a infor-
mação especificada nos argumentos. Retorna uma referência para o nó criado,
do tipo NODE; e

DELETENODE(NODE n). Libera os recursos usados pelo nó.

A informação sobre a estrutura de uma lista ligada está distribuída ao longo de
seus nós. Assim, a única informação adicional requerida para manter a lista é a
especificação de seu nó descritor:
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LIST |= top : NODE

Na criação de uma lista, o nó descritor está inicialmente vazio, de forma que
seu campo next tem o valor nulo. Assim, um procedimento para verificar se a lista
está vazia deve verificar o valor desse campo. Esse procedimento está descrito no
Algoritmo 2.1.

Algoritmo 2.1 Verificação se a lista ligada está vazia.
ISEMPTY(LIST l)
1 if l.top.next = NIL

2 then return true
3 else return false

Estabelecer a conexão entre dois nós é uma operação simples e freqüente na
manipulação de listas. Para estabelecer a ligação entre um nó já pertencente a uma
lista e um novo nó, basta fazer com que o novo nó referencie no campo next o nó que
anteriormente era referenciado pelo nó original — mesmo que esse campo tenha o
valor nulo. Para concluir a conexão, o nó original deve ter atualizado o campo next
para referenciar o novo nó.

O efeito dessa conexão é ilustrado na Figura 2.5. Neste caso, o nó n2 deve ser
inserido entre o nó n1 e o nó nX . A situação original, antes da ligação, mostra que
n1.next é nX — este é o valor que n2.next deve assumir após a ligação, ao passo
que n1.next deverá receber o valor n2.

Figura 2.5 Efeito da aplicação do procedimento LINKNODE.

(a) Antes da ligação (b) Após a ligação

O procedimento LINKNODE, apresentado no Algoritmo 2.2, descreve como es-
tabelecer essa ligação entre os dois nós que são passados como argumento.

Há duas possibilidades que podem ser consideradas para a inserção de um novo
nó em uma das extremidades da lista, dependendo da opção de se inserir o novo nó
no início (antes do primeiro elemento) ou no final (após o último elemento) da lista.

A primeira dessas possibilidades está representada através do procedimento IN-
SERT, que recebe como argumentos as referências para a lista e para o nó a ser inse-
rido. O Algoritmo 2.3 apresenta esse procedimento, que simplesmente estabelece a
ligação do nó descritor com o novo nó.
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Algoritmo 2.2 Ligação de dois nós.
LINKNODE(NODE n1, NODE n2)
1 n2.next← n1.next
2 n1.next← n2

Algoritmo 2.3 Inserção de nó no topo da lista ligada.
INSERT(LIST l, NODE n)
1 LINKNODE(l.top, n)

O procedimento que acrescenta um nó ao final da lista necessita varrer a lista
completamente em busca do último nó, aquele cujo campo next tem o valor nulo.
Para tanto, requer a utilização de uma variável interna que indica qual o nó está
atualmente sendo analisado. No momento em que o campo next desse nó tiver o
valor nulo, então sabe-se que o último nó da lista foi localizado. Esse procedimento,
APPEND, está descrito no Algoritmo 2.4.

Algoritmo 2.4 Inserção de nó no final da lista ligada.
APPEND(LIST l, NODE n)
1 declare curr : NODE

2 curr ← l.top
3 while curr.next 6= NIL

4 do curr ← curr.next
5 LINKNODE(curr, n)

De forma similar, o procedimento para retirar um nó do início da lista é mais
simples que aquele para retirar um nó do fim da lista, pois este requer a varredura
completa da lista. Nos dois casos, o valor de retorno é uma referência ao nó retirado;
a partir dessa referência, a aplicação pode determinar o que deseja fazer com o nó,
se manipular a informação nele contida ou simplesmente liberar os recursos com o
procedimento DELETENODE. Um valor de retorno nulo indica que a operação foi
especificada sobre uma lista vazia.

O procedimento que retira o primeiro nó da lista é apresentado no Algoritmo 2.5.
Embora a linha 5 desse algoritmo não seja absolutamente necessária, ela garante
que não há meios de acesso aos nós da lista exceto pelos procedimentos definidos.
Se ela não estivesse presente, seria possível que a aplicação, ao obter o nó com a
informação de endereço do seu antigo sucessor, tivesse acesso a um nó da lista de
forma direta.

O procedimento para a retirada de um nó do fim da lista é descrito no Algo-
ritmo 2.6. Da mesma forma que no procedimento de remoção do primeiro elemento
da lista, a situação de manipulação de uma lista vazia deve receber tratamento es-



2.2. Estruturas lineares 34

Algoritmo 2.5 Retirada do primeiro nó da lista ligada.
REMOVEFIRST(LIST l)
1 declare first : NODE

2 first← l.top.next
3 if first 6= NIL

4 then LINKNODE(l.top, first.next)
5 first.next← NIL

6 return first

pecial. Como no procedimento de inserção, uma varredura de toda a lista é feita
mantendo-se uma referência para o nó sob análise; adicionalmente, mantém-se uma
referência para o nó anterior a este de forma a permitir a atualização da indicação do
fim da lista.

Algoritmo 2.6 Retirada do último nó da lista ligada.
REMOVELAST(LIST l)
1 declare pred, curr : NODE

2 pred← l.top
3 curr ← l.top.next
4 if curr 6= NIL

5 then while curr.next 6= NIL

6 do pred← curr
7 curr ← curr.next
8 pred.next← NIL

9 return curr

Dependendo da aplicação, outros procedimentos podem ser associados à mani-
pulação de uma lista ligada, tais como obter o número de nós na lista, SIZE(); con-
catenar ou combinar duas listas, CONCAT(); inserir elemento em posição específica
da lista, INSERTAT(); ou remover elemento em posição específica, REMOVEAT().

2.2.4 Busca em estruturas lineares
Para muitas aplicações, o conjunto de operações apresentado até aqui para estru-

turas lineares e seus adaptadores (como pilha e fila) suporta todas as necessidades.
Entretanto, há situações nas quais é necessário descobrir se um determinado valor
está presente ou não na coleção. Em tais casos, operações de busca são utilizadas.

A busca em uma estrutura linear usualmente percorre a coleção a partir do pri-
meiro elemento. Se este é o elemento procurado, então a busca está concluída. Caso
contrário, a pesquisa deve prosseguir com o próximo elemento e assim sucessiva-
mente, até que o elemento procurado seja encontrado ou até que a pesquisa conclua
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no último elemento da lista sem que o elemento desejado tenha sido encontrado.
Esse procedimento é ilustrado para a estrutura de lista simples apresentada acima.

Neste caso, considera-se que o campo de conteúdo tem uma informação c que é
utilizada como a chave para a busca — deve ser igual ao valor k passado como
argumento. O procedimento, apresentado no Algoritmo 2.7, retorna uma referência
para o campo de informação do nó encontrado ou o valor nulo se não for encontrado
nenhum nó que satisfaça a condição de busca.

Algoritmo 2.7 Busca de nó com chave especificada em lista ligada.
FIND(LIST l, KEY k)
1 declare curr : Node
2 curr ← l.top.next
3 while curr 6= NIL

4 do if curr.info.c = k
5 then return curr.info
6 else curr ← curr.next
7 return NIL

A biblioteca STL de C++ implementa algoritmos de busca que podem ser usados
com as estruturas lineares aqui apresentadas. O algoritmo de busca mais simples
é find que, como os demais procedimentos genéricos de STL, está declarado no
arquivo de cabeçalho algorithm. Este procedimento recebe três argumentos, dois
iteradores para especificar o início e o final da região a ser procurada e, como terceiro
argumento, o valor que está sendo procurado.

Por exemplo, para procurar pelo valor 12 no vetor vint inteiro, o seguinte frag-
mento de código seria utiizado:

#include <algorithm>
...
vector<int>::iterator resultado;
resultado = find(vint.begin(), vint.end(), 12);

O resultado da busca também é um iterador sobre a coleção, que indicará a po-
sição na qual o elemento foi encontrado ou, caso o elemento não esteja na coleção,
retorna o mesmo iterador que end retorna.

Os algoritmos da biblioteca STL que são aplicados aos containers também podem
ser aplicados a arranjos. Neste caso, o “iterador” de início é o ponteiro para o início
do arranjo e, para o final, o ponteiro para a posição imediatamente após a última.
Por exemplo, para realizar a busca de um valor x em um arranjo de inteiros a com t
posições, a seguinte invocação é utilizada:

int* resultado = find(a, a+t, x);

O atrativo desse procedimento de busca linear é a simplicidade. Porém, seu uso
está restrito a estruturas pequenas, pois caso contrário ele é muito ineficiente. O
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tempo de pesquisa cresce linearmente com o número de entradas na estrutura, ou
seja, o algoritmo apresenta complexidade temporal O(n). Se for possível manter
os dados da estrutura segundo algum critério de ordenação, é possível melhorar o
desempenho da busca numa estrutura linear. Neste caso, é possível utilizar no mo-
mento da busca uma estratégia análoga àquela utilizada ao procurar uma palavra no
dicionário:

1. Faz-se uma estimativa da posição aproximada da palavra e abre-se na página
estimada.

2. Se a palavra não foi encontrada nessa página, pelo menos sabe-se em que
direção buscar, se mais adiante ou mais atrás no dicionário. O processo de
estimar a nova página de busca repete-se na parte do dicionário que pode conter
a palavra.

Esse mecanismo de busca só é aplicável porque existe uma ordenação possível
das palavras com base na precedência das letras no alfabeto (a chamada ordem lexi-
cográfica) e esta ordenação é utilizada no dicionário. Se o dicionário mantivesse as
palavras sem nenhuma ordem, esse tipo de busca não seria possível. Com base nesse
mesmo princípio, a busca em um vetor pode ser melhorada se seu conteúdo puder
ser ordenado. Entretanto, deve-se observar que nem todos os domínios de dados são
ordenáveis.

O algoritmo de busca binária utiliza esse princípio de busca numa coleção or-
denada. No caso, a estimativa que é feita para a posição a ser buscada é a posição
mediana do restante do vetor que ainda precisa ser analisado. No início, este “res-
tante” é o vetor completo; assim, a sua posição central é a primeira a ser analisada.
Se seu conteúdo não for a entrada buscada, analisa-se a metade que resta, ou a infe-
rior (se a chave encontrada tem valor maior que a procurada) ou a superior (em caso
contrário). O procedimento assim se repete, até que se encontre a entrada desejada
ou que a busca se esgote sem que esta seja encontrada.

O Algoritmo 2.8 descreve essa forma de busca. Os dois argumentos são o vetor
T e o elemento que será utilizado como chave de busca c, cujo tipo é genericamente
aqui denotado como ELEMENT. O retorno é uma indicação se o elemento está pre-
sente ou não nesta coleção. As variáveis bot, mid e top referem-se a posições no
vetor — respectivamente o início, o meio e o fim da área ainda por ser pesquisada.
A notação bxc denota o maior inteiro cujo valor é menor ou igual a x.

Deve-se observar que a busca binária assume que os dados da coleção estão man-
tidos em posições contíguas de memória, como forma de estimar qual deve ser a
próxima posição a ser analisada a cada iteração do procedimento. Embora conceitu-
almente nada impeça que o algoritmo possa ser aplicado a uma lista ordenada, sua
implementação não seria eficiente neste caso.

A biblioteca STL de C++ também traz uma implementação genérica para o al-
goritmo de busca binária. Como find, os argumentos para binary_search são
os dois iteradores que definem a faixa de busca e o valor do elemento a ser buscado.
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Algoritmo 2.8 Busca binária em um vetor.
BINARYSEARCH(VECTOR T, ELEMENT c)

1 declare bot, mid, top : INTEGER

2 bot← 0
3 top← T.size()− 1
4 while bot ≤ top
5 do mid← b(bot + top)/2c
6 if c > T [mid]
7 then bot← mid + 1
8 else if c < T [mid]
9 then top← mid− 1

10 else return true
11 return false

O retorno, entretanto, é apenas um valor booleano: true se o valor foi localizado,
false caso contrário:

#include <algorithm>
...

bool result;
result = binary_search(vint.begin(), vint.end(), 12);

A manutenção da ordem em um vetor dá-se através de procedimentos auxiliares
de ordenação, uma das áreas relevantes de estudos em estruturas de dados que é
descrita na seqüência.

2.2.5 Ordenação

Procedimentos de ordenação trabalham com valores de um domínio no qual uma
ordem parcial pode ser estabelecida entre seus elementos. Em outras palavras, dados
dois elementos e1 e e2, é possível afirmar se e1 < e2 ou não. Quando é possível
estabelecer esse tipo de relação entre dois elementos quaisquer de uma coleção, então
é possível realizar a ordenação de seus elementos.

Por simplicidade, é assumido nessa apresentação que os conteúdos que serão
ordenados estão sempre contidos em memória. Os algoritmos de ordenação que
trabalham com essa restrição são denominados algoritmos de ordenação interna.
Algoritmos de ordenação externa manipulam conjuntos de valores que podem es-
tar contidos em arquivos maiores, armazenados em discos ou outros dispositivos
de armazenamento externos à memória principal. Os algoritmos de ordenação in-
terna (em memória) são convencionalmente baseados em estratégias de comparação
(quicksort, heapsort) ou em estratégias de contagem (radixsort).
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Algoritmos básicos

Um algoritmo básico de ordenação é o algoritmo de ordenação pela seleção do
menor valor (selection sort), que pode ser sucintamente descrito como a seguir.
Inicialmente, procure a entrada que apresenta o menor valor de todo o vetor. Uma
vez que seja definido que posição contém esse valor, troque seu conteúdo com aquele
da primeira posição do vetor; desta forma, o menor valor estará na posição correta.
Repita então o procedimento para o restante do vetor, excluindo os elementos que já
estão na posição correta.

Esse procedimento é descrito no Algoritmo 2.9, que recebe como argumento
o vetor a ser ordenado. No procedimento, pos1 é a posição sob análise, a qual irá
receber o menor valor do restante da coleção; ou seja, as posições anteriores a pos1 já
estão ordenadas. A variável pos2 varre a parte da coleção que ainda não foi ordenada,
enquanto a variável min mantém a posição na qual foi encontrado o menor valor até
o momento.

Algoritmo 2.9 Ordenação de vetor pela seleção do menor valor.
SELECTIONSORT(VECTOR T )
1 declare min, pos1, pos2 : INTEGER

2 for pos1← 0 to T.size()− 2
3 do min← pos1
4 for pos2← pos1 + 1 to T.size()− 1
5 do if T [pos2] < T [min]
6 then min← pos2
7 T.swap(pos1, min)

Neste algoritmo, o laço de iteração mais externo indica o primeiro elemento no
vetor não ordenado a ser analisado — no início, esse é o seu primeiro elemento. As
linhas de 4 a 6 procuram, no restante do vetor, o elemento com menor valor. Na li-
nha 7, o método swap troca o conteúdo das duas entradas nas posições especificadas
— nada é feito se as duas posições indicadas são iguais.

O exemplo a seguir ilustra como um pequeno vetor não-ordenado é manipulado
por este algoritmo até ser completamente ordenado. Cada linha nesse quadro corres-
ponde ao estado da coleção após a invocação do procedimento de troca de posições.

(pos) 0 1 2 3 4
Inicial: 15 8 12 7 10 pos1=0, min=3

1: 7 8 12 15 10 pos1=1, min=1
2: 7 8 12 15 10 pos1=2, min=4
3: 7 8 10 15 12 pos1=3, min=4

Final: 7 8 10 12 15

Este tipo de algoritmo de ordenação é razoável para manipular coleções com um
pequeno número de elementos, mas à medida que esse tamanho cresce o desempe-



39 Estruturas de dados

nho torna seu uso inviável — sua complexidade temporal é O(n2), conseqüência do
duplo laço de iteração que varre o vetor até o final.

Há outros algoritmos com mesma complexidade temporal mas com pequenas
variações de estratégia para ordenação. Por exemplo, o algoritmo de ordenação da
bolha (bubble sort) percorre a coleção de elementos trocando a posição de dois ele-
mentos consecutivos cada vez que estiverem fora de ordem. Ao final de cada itera-
ção, o elemento maior estará no fim da coleção e pode ficar fora da próxima rodada;
ao mesmo tempo, elementos menores mover-se-ão em direção ao início da lista.

O seguinte quadro mostra o comportamento do algoritmo da bolha para ordenar
a mesma coleção do exemplo acima. A linha horizontal marca o ponto no qual cada
uma das varreduras internas é concluída.

(pos) 0 1 2 3 4
Inicial: 15 8 12 7 10

1: 8 15 12 7 10 troca 0, 1
2: 8 12 15 7 10 troca 1, 2
3: 8 12 7 15 10 troca 2, 3
4: 8 12 7 10 15 troca 3, 4
5: 8 12 7 10 15 0, 1 ok
6: 8 7 12 10 15 troca 1, 2
7: 8 7 10 12 15 troca 2, 3
8: 7 8 10 12 15 troca 0, 1
9: 7 8 10 12 15 1, 2 ok

Final: 7 8 10 12 15 0,1 ok

Quicksort

Há, felizmente, outros algoritmos de ordenação com melhor comportamento
de desempenho em situações onde a quantidade de elementos cresce. Ainda por
meio de comparações entre os elementos, há algoritmos com complexidade tempo-
ral O(n log n).

O algoritmo de ordenação quicksort é baseado no princípio de “dividir para
conquistar:” o conjunto de elementos a ser ordenado é dividido em dois subconjuntos
(partições), que sendo menores irão requerer menor tempo total de processamento
que o conjunto total, uma vez que o tempo de processamento para a ordenação não
é linear com a quantidade de elementos. Em cada partição criada, o procedimento
pode ser aplicado recursivamente, até um ponto onde o tamanho da partição seja
pequeno o suficiente para que a ordenação seja realizada de forma direta por outro
algoritmo. O ponto crítico é definir tais partições de forma que todos os elementos
em uma delas não sejam maiores que os elementos na outra partição. Deste modo,
ao concatenar as partições ordenadas a coleção inteira estará ordenada.

O Algoritmo 2.10 apresenta uma versão básica do procedimento QUICKSORT.
Neste exemplo, os argumentos da função incluem a indicação das posições inicial e
final, respectivamente init e end, para determinar qual é o segmento do vetor a ser
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ordenado a cada invocação. O ponto crítico deste algoritmo está na forma de realizar
a partição — um elemento é escolhido como pivô, ou separador de partições. Neste
algoritmo, o pivô é selecionado sempre como o primeiro elemento do segmento que
deve ser ordenado.

O procedimento é recursivo. Após a determinação do elemento pivô e da rea-
lização das trocas de posições para garantir que todos os elementos no segmento à
esquerda do pivô são menores que os elementos à direita do pivô, o próprio proce-
dimento QUICKSORT é invocado para ordenar cada um desses segmentos — o pivô
é excluído pois já foi colocado na posição correta. O particionamento repete-se até
que a condição de parada seja alcançada, quando o segmento tem no máximo uma
posição, ou seja, init não é menor que end.

Algoritmo 2.10 Ordenação de vetor por quicksort.
QUICKSORT(VECTOR T, INTEGER init, INTEGER end)

1 declare pos1, pos2, part : INTEGER

2 if init < end
3 then pos1← init + 1
4 pos2← end
5 while true
6 do while T [pos1] < T [init] ∧ pos1 ≤ end
7 do pos1← pos1 + 1
8 while T [pos2] > T [init] ∧ pos2 > init
9 do pos2← pos2− 1

10 if pos1 < pos2
11 then T.swap(pos1, pos2)
12 else part← pos2
13 break
14 T.swap(init, part)
15 QUICKSORT(T, init, part− 1)
16 QUICKSORT(T, part + 1, end)

Neste Algoritmo 2.10, a linha 2 estabelece a condição de parada da recursão.
Se há mais de um elemento para ordenar, então a varredura deve ser realizada para
encontrar a posição correta do pivô, que é mantida na variável part. O laço externo,
com início na linha 5, é executado até que essa posição seja encontrada, condição
estabelecida na linha 13. Os dois laços internos (linhas 6–7 e 8–9) procuram ele-
mentos que devem ser trocados para garantir que todos os elementos no segmento à
esquerda não são maiores que os elementos do segmento à direita do pivô — essa
troca é realizada na linha 11. Quando não há mais elementos nessa condição, a posi-
ção correta para o pivô foi encontrada. Neste caso, o pivô é colocado nessa posição
(linha 14) e QUICKSORT invocado para cada um dos segmentos.

Considere a aplicação do quicksort ao exemplo com os valores (15, 8, 12, 7,
10). As linhas horizontais delimitam novas invocações recursivas do procedimento
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quicksort:

(pos) 0 1 2 3 4
1 15 8 12 7 10 init:0, end:4

part:4 – swap(0,4)
2 10 8 12 7 15 init:0, end:3

2a 10 8 7 12 15 swap(2,3)
part: 2 – swap(0,2)

3 7 8 10 12 15 init:0, end:1
part:0 – swap(0,0)

4 7 8 10 12 15 init:0, end:-1
5 7 8 10 12 15 init:1, end:1
6 7 8 10 12 15 init:3, end:3
7 7 8 10 12 15 init:5, end:4

As posições destacadas em negrito são aquelas que o quicksort descobriu estarem no
lugar correto, seja porque foi escolhida como pivô (correspondente à posição part
anterior), seja porque os valores de init e end são idênticos na invocação.

Este algoritmo básico tem uma deficiência evidente se os valores de pivô são sem-
pre menores ou sempre maiores que os demais elementos do vetor — por exemplo,
se o vetor já está ordenado. Um melhor desempenho poderia ser obtido obtendo-se
o valor médio de três amostras como ponto de partida para o pivô — por exemplo,
entre os valores no início, meio e fim da partição sob análise. Dessa forma, haveria
melhores chances de obter como resultado partições de tamanhos mais balanceados,
característica essencial para atingir um bom desempenho para esse algoritmo. Outra
otimização usual é interromper a recursividade quando o segmento tem poucos ele-
mentos, de modo que algum algoritmo mais simples possa ser utilizado sem prejuízo
do desempenho.

Quicksort é um algoritmo rápido em boa parte dos casos onde aplicado, com
complexidade temporal média O(n log n). Entretanto, no pior caso essa comple-
xidade pode degradar para O(n2). Mesmo assim, implementações genéricas desse
algoritmo são usualmente suportadas em muitos sistemas — por exemplo, pela ro-
tina qsort da biblioteca padrão da linguagem C e em versões antigas da rotina
sort da biblioteca de algoritmos de C++. Entre os principais atrativos de quicksort
destacam-se o fato de que na maior parte dos casos sua execução é rápida e de que é
possível implementar a rotina sem necessidade de espaço de memória adicional.

Outros algoritmos de ordenação que apresentam a mesma complexidade tempo-
ral que a média de quicksort, O(n log n), são merge sort, heap sort e introsort.

Radix sort

Existe ainda uma terceira classe de algoritmos de ordenação, para os quais a
definição da posição ordenada de um elemento se dá pela contagem do número de
elementos com cada valor e não pela sua comparação com os demais elementos.
O princípio básico é simples. Considere por exemplo uma coleção de elementos
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a ordenar onde as chaves podem assumir N valores diferentes. Cria-se então uma
tabela com N contadores e varre-se a coleção do início ao fim, incrementando-se o
contador correspondente à chave i cada vez que esse valor for encontrado. Ao final
dessa varredura conhece-se exatamente quantas posições serão necessárias para cada
valor; os elementos são transferidos para as posições corretas na nova coleção, agora
ordenada.

Claramente, a aplicação desse princípio básico de contagem a domínios com
muitos valores torna-se inviável. Por exemplo, se os elementos são inteiros de 32
bits, o algoritmo de contagem básico precisaria de uma tabela com cerca de quatro
bilhões (232) de contadores.

Radix sort é um algoritmo baseado neste conceito de ordenação por contagem
que contorna este problema ao aplicar o princípio da ordenação por contagem a uma
parte da representação do elemento, a raiz. O procedimento é repetido para a raiz
seguinte até que toda a representação dos elementos tenha sido analisada. Por exem-
plo, a ordenação de chaves inteiras com 32 bits pode ser realizada em quatro passos
usando uma raiz de oito bits, sendo que a tabela de contadores requer apenas 256
(28) entradas.

O procedimento para execução de radix sort é descrito no Algoritmo 2.11. Para
essa descrição, assumiu-se que elementos do vetor são inteiros positivos, que serão
analisados em blocos de R bits a cada passo. As variáveis internas ao procedimento
são pass, que controla o número de passos executados e também qual parte do ele-
mento está sob análise, iniciando pelos R bits menos significativos; pos, que indica
qual posição do vetor está sob análise; radixV alue, o valor da parte do elemento
(entre 0 e 2R − 1) no passo atual; count, a tabela de contadores; e Taux, uma cópia
do vetor ordenado segundo a raiz sob análise ao final de cada passo. A notação dxe
denota o menor inteiro cujo valor é maior ou igual a x.

O laço mais externo do algoritmo RADIXSORT (linhas 4 a 16) é repetido tantas
vezes quantas forem necessárias para que a chave toda seja analisada em blocos de
tamanho R bits. Utiliza-se na linha 4 um operador SIZEOFBITS para determinar
o tamanho do elemento em bits. Em C ou C++, este seria implementado com o
operador sizeof, que retorna o tamanho do tipo em bytes, e a informação sobre
quantos bits há em um byte.

O primeiro laço interno do algoritmo (linhas 5 e 6) simplesmente inicializa o
arranjo de contadores, pois este será reutilizado em todos os demais passos do laço.
No laço seguinte (linhas 7 a 9), o vetor é percorrido para avaliar o valor da raiz em
cada posição (linha 8, usando os operadores binários SHIFT, >> e AND, &) e assim
atualizar a contagem de valores (linha 9).

Na seqüência (linhas 10 e 11), gera-se a soma acumulada de contadores, o que
permite avaliar quantas chaves com raiz de valor menor que o indicado existem. Essa
informação permitirá que, no próximo laço (linhas 12 a 15), o vetor auxiliar Taux seja
preenchido colocando cada entrada do vetor T na nova posição que lhe corresponde
segundo esse valor de raiz; cada vez que uma entrada é colocada na tabela, o valor
do contador associado deve ser decrementado (linha 15) para que o elemento com
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Algoritmo 2.11 Ordenação de vetor por radixsort.
RADIXSORT(VECTOR T, INTEGER R)

1 declare pass, pos, radixV alue : INTEGER

2 declare count : array[2R] of INTEGER

3 declare Taux : VECTOR

4 for pass← 1 to dSIZEOFBITS(INTEGER)/Re
5 do for radixV alue← 0 to 2R − 1
6 do count[radixV alue]← 0
7 for pos← 0 to T.size()− 1
8 do radixV alue← (T [pos] >> (R× (pass− 1))) & (2R − 1)
9 count[radixV alue]← count[radixV alue] + 1

10 for radixV alue← 1 to 2R − 1
11 do count[radixV alue]← count[radixV alue] + count[radixV alue− 1]
12 for pos← T.size()− 1 to 0
13 do radixV alue← (T [pos] >> (R× (pass− 1))) & (2R − 1)
14 Taux[count[radixV alue]− 1]← T [pos]
15 count[radixV alue]← count[radixV alue]− 1
16 T ← Taux

a próxima raiz de mesmo valor seja colocada na posição correta, anterior à última
ocupada.

Finalmente, o vetor T recebe a tabela ordenada segundo a raiz e o procedimento
é repetido para o bloco de bits seguinte da chave. Após a varredura do último bloco
(o mais significativo), o vetor estará completamente ordenada.

Considere novamente o exemplo do vetor com os elementos (15, 8, 12, 7, 10).
Para o exemplo da ordenação com radix sort, será utilizada a representação binária
sem sinal com quatro bits e uma raiz de dois bits:

pos valor binário
0 15 11.11
1 8 10.00
2 12 11.00
3 7 01.11
4 10 10.10

Neste caso, a tabela de contadores tem apenas quatro valores e o algoritmo estará
completo em dois passos. Ao final da execução da linha 11, no primeiro passo, essa
tabela terá os seguintes valores:

raiz linhas 7–9 linhas 10–11
0 2 2
1 0 2
2 1 3
3 2 5
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Ainda no passo 1, a execução das linhas 12–15 cria o vetor Taux, que será o vetor
T para o passo 2. A primeira posição a ser analisada é a 4, pois a varredura do vetor
nesse laço é do final para o início. O valor dessa posição é 10 mas, na raiz (dois
bits menos significativos), o valor 2 é analisado. Na tabela de contadores a contagem
acumulada associada ao valor 2 é 3; portanto, o valor 10 deve ocupar a posição 2 do
novo vetor e o contador é decrementado para 2. O processo se repete para a próxima
posição (em ordem reversa), ou seja, o valor na posição 3, que é 7. Na raiz desse
passo, o contador para o valor 3 é analisado e 7 ocupará a posição 4 do novo vetor. O
contador então é decrementado para 4, de forma que o próximo valor que tiver raiz
3 irá ocupar a posição 3.

Ao final desse processo de transferência dos valores para o novo vetor, ao final
do passo o vetor T terá os elementos na ordem (8, 12, 10, 15, 7) — que estaria
ordenado se apenas os dois bits menos significativos fossem considerados. O passo 2
irá verificar os dois bits mais significativos nesse novo vetor. Como no passo 1, a
tabela de contadores é calculada e, ao final da linha 11, terá o conteúdo:

raiz linhas 7–9 linhas 10–11
0 0 0
1 1 1
2 2 3
3 2 5

A execução das linhas 12–15 no segundo passo leva todos os elementos do vetor
para a posição correta no novo Taux.

Este algoritmo requer, para seu correto funcionamento, que a ordenação utilizada
em cada etapa intermediária seja estável, ou seja, que dois elementos com mesmo
valor mantenham suas posições relativas na nova seqüência ordenada. Radix sort é
um algoritmo rápido, mas apresenta como principal desvantagem a necessidade de
espaço adicional de memória — uma área do mesmo tamanho ocupado pelo conjunto
de elementos sendo ordenado é necessária para receber os dados re-ordenados após
cada contagem. Quando o espaço de memória não é um recurso limitante, radix sort
é um algoritmo atrativo, com complexidade temporal linear O(n).

Ordenação em STL

A biblioteca STL oferece uma implementação de um algoritmo genérico para
ordenação de valores de uma coleção. Para usar a função sort, é preciso especificar
a faixa da coleção a ser ordenada por meio de dois iteradores, um para o início e outro
para o final. Por exemplo, para ordenar o vetor vint:

#include <algorithm>
...
sort (vint.begin(), vint.end());

A mesma função pode ser aplicada para a ordenação de arranjos. Por exemplo:
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int arr[10];
...
sort (arr, arr+10);

A função sort não tem valor de retorno. A implementação usada por STL,
baseada no algoritmo introsort, garante que a complexidade temporal é O(n log n)
tanto no caso médio como no pior caso.

Para estruturas do tipo list, a ordenação é realizada por meio de um método da
classe e não pelo algoritmo genérico da biblioteca STL. Por exemplo, a execução do
fragmento de código

list<int> lista;

for (int pos=0; pos<10; ++pos)
lista.push_front(pos);

list<int>::iterator itl;
cout << "Inicial: ";
for (itl=lista.begin(); itl != lista.end(); ++itl)

cout << *itl << " ";

lista.sort();

cout << endl << "Final: ";
for (itl=lista.begin(); itl != lista.end(); ++itl)

cout << *itl << " ";
cout << endl;

resulta em

Inicial: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Final: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

STL tem também um adaptador de estrutura linear, priority_queue, que
usa internamente o conceito de ordenação. As operações oferecidas são as mesmas
de queue, mas com os elementos de maior valor sendo mantidos no topo da fila.

2.3 Estruturas associativas
Estruturas associativas são aquelas que permitem o acesso a seus elementos de

forma independente de sua posição, com base apenas no seu valor. Em alguns casos,
não é o valor do elemento completo que é utilizado, mas apenas uma parte dele; neste
caso, essa parte é conhecida como chave.

Este tipo de estrutura é a base conceitual para a construção de tabelas, peça de
fundamental importância para o desenvolvimento de software de sistema. Um de
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seus usos principais é na construção de tabelas de símbolos, amplamente utiliza-
das em compiladores e montadores. Tabelas são também amplamente utilizadas em
sistemas operacionais para a manutenção de informação de apoio à execução de pro-
gramas, como as tabelas de processos e as tabelas de arquivos.

2.3.1 set
Um conjunto é uma estrutura associativa que mantém elementos sem que haja

repetição de valores. Desse modo, esta estrutura busca representar o conceito mate-
mático de conjuntos.

Na biblioteca STL, conjunto é implementado pela classe set:

#include <set>
...
set<int> conj;

A implementação de set mantém os valores ordenados. Se o tipo de conteúdo
do conjunto for uma classe definida pelo usuário, então é preciso informar um se-
gundo parâmetro na declaração do conjunto, que é a função de comparação. Entre-
tanto, se a classe já tiver uma definição para o operador menor que (<), este será
utilizado quando o segundo parâmetro é omitido.

Os métodos básicos que podem ser utilizados com os elementos de um conjunto
são essencialmente os mesmos que podem ser usados por uma estrutura linear: size
e empty para avaliar a quantidade de elementos na coleção, begin e end para
obter iteradores para varrer o conteúdo da estrutura.

A inserção de elementos no set é feita com o método insert. Como não há
elementos repetidos, a inserção ocorre apenas se o elemento não está presente na
coleção ainda. Na forma básica, o método recebe apenas um argumento com o valor
a ser armazenado:

conj.insert(99);
conj.insert(11);
conj.insert(55);
conj.insert(11);

set<int>::iterator its;
its = conj.begin();
while (its != conj.end()) {

cout << *its << " ";
its++;

}

Para este exemplo, o resultado apresentado é

11 55 99
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O retorno desta forma do método insert, ignorado neste exemplo, é um par de
elementos: um iterador, que indica a posição na qual o elemento está armazenado,
e um valor booleano que sinaliza se o valor foi armazenado nesta invocação. Pares
de elementos em C++ são definidos pela classe parametrizada pair, com elementos
first e second:

int x;
pair<set<int>::iterator, bool> res;
...
res = conj.insert(x);
if (! res.second)

cout << *res.first << " repetido!" << endl;

Outra opção para este método recebe dois argumentos, um iterador com a suges-
tão para a posição da inserção e outro com o valor a ser armazenado. O retorno, neste
caso, é apenas o iterador para a posição efetiva na qual o elemento foi (ou estava)
armazenado.

Para descobrir se um objeto faz ou não parte da coleção, o método find é utili-
zado. Diferentemente do que foi apresentado para as estruturas lineares, neste caso
find é uma função membro da classe e não o algoritmo genérico de STL. Recebe
apenas um argumento, o valor a ser buscado, e retorna o iterador posicionado no
elemento encontrado:

set<int>::iterator result;
result = dados.find(25);

O método retorna o iterador para o final da coleção (o mesmo que end retorna)
se o valor não está na coleção. A busca é executada com complexidade temporal
O(log n).

Além desses métodos da classe set, a biblioteca STL de C++ oferece funções
genéricas que implementam operações para conjuntos, tais como set_union e
set_intersection. Tais funções recebem como argumentos iteradores e traba-
lham sobre qualquer tipo de coleção que esteja ordenada, não apenas com objetos
da classe set. Os dois primeiros iteradores indicam o início e o fim da primeira
coleção ordenada, os dois iteradores seguintes, o início e o fim da segunda coleção,
e o quinto argumento é o iterador para o início da coleção na qual o resultado será
armazenado.

Além de conjuntos implementados com set, STL oferece uma outra estrutura,
multiset, que tem as mesmas operações mas permite a duplicação de elementos
com mesmo valor:

#include <set>
...
multiset<int> bag;
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O método count, também presente na interface de set, retorna a quantidade de
vezes que um determinado elemento aparece na coleção. O método equal_range
retorna um par de iteradores que delimitam o segmento da coleção que contém ele-
mentos do mesmo valor.

Uma revisão do padrão da linguagem C++ pretende incorporar à biblioteca STL
duas outras classes para manipular conjuntos cujas chaves não sejam ordenadas,
que são unordered_set e unordered_multiset. Embora não sejam parte
do padrão, muitas implementações da STL já oferecem classes com funcionalidade
equivalente, hash_set e hash_multiset.

2.3.2 map
Um mapa é uma estrutura associativa na qual os elementos armazenados estão

organizados na forma de pares (chave, valor), de tal forma que é possível ter acesso
a valor (que pode eventualmente ser um objeto com uma estrutura complexa) a partir
da chave . Conceitualmente, um mapa pode ser visualizado como uma tabela (Fi-
gura 2.6). Assim, é possível obter o valor def a partir da especificação da chave β,
ou o valor xyz a partir de ζ .

Figura 2.6 Visão conceitual de uma tabela.

Uma tabela de símbolos, utilizada em compiladores para manter a informação so-
bre cada variável de um programa, é um exemplo de uma possível aplicação de uma
estrutura do tipo mapa. Neste caso, a chave é usualmente o nome de uma variável e
o valor é o conjunto de informações sobre a variável, tais como o seu tipo, endereço
de memória e local de definição. Já em uma tabela de arquivos, uma estrutura utili-
zada pelo sistema operacional para manter a informação sobre cada um dos arquivos
associados a um processo, a chave pode ser um identificador inteiro (por exemplo, o
terceiro arquivo aberto pelo processo) e o valor o conjunto de informações sobre o
arquivo, tais como a posição corrente no arquivo.

Em C++, a biblioteca STL implementa mapas com a classe map. A declaração de
uma coleção deste tipo especifica dois parâmetros, o primeiro para o tipo da chave e
o segundo para o tipo do valor:

#include <map>
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#include <string>
...
map<string,int> compras;

Neste exemplo, a chave é uma string e o valor associado é um inteiro.
Para operar com os elementos de um mapa, o operador [] é sobrecarregado. Por

exemplo, para associar o valor 6 à chave vinho, basta utilizar a expressão:

compras["vinho"] = 6;

Do mesmo modo, para obter o valor associado a uma chave, o mesmo operador
pode ser utilizado:

int quantidade = compras["vinho"];

Além da sobrecarga desse operador, os métodos básicos presentes nos outros
tipos de estrutura (como empty e size) também estão disponíveis para mapas.

Iteradores para coleções do tipo map percorrem elementos que são pares, com o
primeiro elemento correspondente à chave e o segundo, ao valor:

map<string,int>::iterator itm;
itm = compras.begin();
while (itm != compras.end()) {

cout << (*itm).first << ": " ;
cout << (*itm).second << endl;
itm++;

}

A estrutura map não admite duplicação de chaves; STL oferece também uma
implementação multimap, na qual as chaves podem ser repetidas:

#include <map>
#include <string>
...
multimap<string,int> mm;

Como para multiset, count retorna a quantidade de elementos com a chave
especificada e equal_range retorna um par de iteradores para o segmento da co-
leção que contém os elementos com a mesma chave, especificada como argumento.

Da mesma forma que para set e multiset, a manutenção de coleções do
tipo mapa cujas chaves possam ser mantidas independentemente de ordenação é
suportada em algumas implementações de STL por meio das classes não padroni-
zadas hash_map e hash_multimap. Na revisão da especificação de STL, as
classes unordered_map e unordered_multimap deverão ser incorporadas
ao padrão.
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2.3.3 Aspectos de implementação
As estratégias de implementação apresentadas nesta seção são amplamente uti-

lizadas em estruturas de dados; a STL as aplica na construção das suas classes que
implementam as coleções associativas. Árvores são utilizadas na implementação das
classes que implementam estruturas associativas, set e map, e em suas versões que
permitem repetições, multiset e multimap.

No entanto, para cada uma dessas classes existe uma versão que oferece exata-
mente o mesmo conjunto de operações mas que utiliza hashing para a implemen-
tação: hash_set, hash_map, hash_multiset e hash_multimap. Essas
classes, presentes em diversas implementações de STL apesar de não serem parte do
padrão atual da linguagem, permitem a manutenção de valores ou de chaves inde-
pendentemente de critérios de ordenação.

Árvores

Uma árvore é uma estrutura que contém um conjunto finito de um ou mais ele-
mentos, usualmente denominados nós, sendo que um desses nós é especialmente
designado como o nó raiz. O nó raiz é o ponto de entrada para a estrutura. Associ-
ado a cada nó podem estar associados 0 ou mais subconjuntos disjuntos de nós, tal
que cada um desses conjuntos é em si uma árvore, denominada sub-árvore.

A representação esquemática de árvores usualmente coloca a raiz no topo, com
a árvore crescendo para baixo, como apresentado na Figura 2.7. Neste exemplo, nó1
é a raiz da árvore e este nó tem três sub-árvores. A primeira sub-árvore tem três nós,
sendo o nó2 a raiz dessa sub-árvore. A segunda sub-árvore tem apenas um nó, nó3,
que é a raiz da sub-árvore e não tem nenhuma sub-árvore. A terceira sub-árvore tem
quatro nós, com nó4 como raiz.

Figura 2.7 Representação gráfica de uma árvore.

O número de sub-árvores de um nó é o grau do nó. No exemplo, o nó nó1 tem
grau 3; nó2, 2; e nó3 tem grau 0. O grau da árvore é o maior valor de grau de nó
entre todos os nós da árvore; no exemplo, a árvore tem grau 3. Um nó que não tem
sub-árvores, ou seja, cujo grau é 0, é normalmente denominado nó folha da árvore.
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No exemplo da Figura 2.7, a árvore tem seis folhas: nó3, nó5, nó6, nó7, nó8, nó9. Os
nós raízes das sub-árvores de um nó são usualmente chamados de nós filhos desse
nó, que recebe também o nome de nó pai daqueles nós. No exemplo, nó5 e nó6
são filhos do nó2; o nó4 é pai dos nós nó7, nó8, nó9. A estrutura de uma árvore é
hierárquica, ou seja, cada nó tem apenas um nó pai.

Sob o ponto de vista de implementação, a estrutura de árvore pode ser visualizada
como uma extensão de uma lista ligada na qual um nó pode ter mais de um sucessor
(Figura 2.8).

Figura 2.8 Representação esquemática de uma implementação de árvore.

A Figura 2.8 ilustra um exemplo de uma árvore T , que tem o nó raiz n3 e as sub-
árvores T1, T2 e T3. A sub-árvore T1 tem o nó raiz n1 e não contém sub-árvores; sub-
árvore T2 tem o nó raiz n4 e sub-árvores T4 e T5; e a sub-árvore T3 tem o nó raiz n6
e sub-árvore T6. No próximo nível, as sub-árvores T4, T5 e T6 têm respectivamente
os nós raízes n2, n5 e n7 e não têm sub-árvores.

Um tipo especial de árvore é a árvore binária. Uma árvore binária tem um
nó raiz e no máximo duas sub-árvores, uma sub-árvore esquerda e uma sub-árvore
direita. Em decorrência dessa definição, o grau de uma árvore binária é limitado a
dois. A Figura 2.9 ilustra alguns exemplos de árvores binárias.

Observe na figura que T1 e T2 são árvores binárias distintas pois, ao contrário
da definição genérica de árvores, há diferença de tratamento para a árvore binária
entre a sub-árvore direita e a sub-árvore esquerda. Outra diferença de definição para
árvores binárias é que elas podem eventualmente ser vazias, algo que a definição de
árvore genérica não permite. T3 é uma árvore binária degradada (equivalente a uma
lista linear), enquanto T4 é uma árvore binária completa e balanceada, ou seja, na
qual as sub-árvores tem igual tamanho. A inserção de mais um nó a T4 forçosamente
implicaria na adição de mais um nível à árvore, o que a transformaria numa árvore
binária incompleta — ou seja, haveria a possibilidade de incluir mais nós sem alterar
a altura da árvore. No entanto, a árvore ainda seria balanceada, pois uma diferença
máxima de um nível entre as alturas das sub-árvores é aceitável.
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Figura 2.9 Árvores binárias

Uma das principais aplicações de árvores é a manutenção de estruturas nas quais
a ordem é importante. Para manter a ordem dos nós de uma árvore binária, três
estratégias podem ser utilizadas:

Pré-ordem é a estratégia de varredura de uma árvore binária na qual o primeiro nó
é o nó raiz, seguido pela sub-árvore esquerda em pré-ordem e finalmente pela
sub-árvore direita em pré-ordem;

Intra-ordem é a estratégia de varredura de árvore binária na qual lê-se primeiro a
sub-árvore esquerda em intra-ordem, seguido pelo nó raiz e finalmente pela
sub-árvore direita em intra-ordem;

Pós-ordem é a estratégia de varredura na qual primeiro lê-se os nós da sub-árvore
esquerda em pós-ordem, depois os nós da sub-árvore direita em pós-ordem e
finalmente o nó raiz.

Aplicando essas estratégias à árvore T4 (Figura 2.9), com pré-ordem a seqüência
de nós da árvore seria A, B, D, E, C, F, G; com intra-ordem, D, B, E, A, F, C, G; e
com a pós-ordem, D, E, B, F, G, C, A.

A estratégia intra-ordem é usualmente utilizada para a manutenção de coleções
ordenadas por valores. Todos os valores na sub-árvore esquerda de um nó precedem
o valor armazenado nesta raiz; similarmente, todos os valores na sub-árvore direita
são maiores que esse valor. Deste modo, a busca por um valor na árvore inicia-se
pelo nó raiz. Se o valor armazenado for igual ao buscado, encerra-se a busca. Caso
o valor buscado seja menor que a raiz, a busca é repetida na sub-árvore esquerda;
caso seja maior, na sub-árvore direita. Aplicações para as outras estratégias de varre-
dura serão apresentadas no contexto da representação de sentenças em compiladores
(Capítulo 6).

Para inserir um novo valor na árvore binária, estratégia similar é utilizada. Se a
árvore estiver vazia, o elemento é inserido na raiz. Caso a raiz exista, o elemento é
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inserido na sub-árvore esquerda, se seu valor for menor ou igual àquela armazenado
na raiz, ou na sub-árvore direita, caso contrário. Ao aplicar recursivamente essa
estratégia de armazenamento, o local correto para o elemento é encontrado.

A busca por um elemento em uma árvore tem tempo proporcional à altura da
árvore, ou seja, tem complexidade temporal O(log n). Para que essas buscas sejam
eficientes, é importante que a árvore esteja balanceada — caso contrário, uma busca
na árvore poderia degradar para O(n) no pior caso. Na prática, implementações de
árvores como em STL utilizam estruturas de árvores binárias auto-balanceadas, que
realizam transformações na árvore de forma a garantir que a estrutura esteja sempre
balanceada. Implementações usuais de árvores auto-balanceadas incluem árvores
AVL e árvores vermelho-preto.

Tabelas hash

Em coleções associativas mantidas com estrutura de árvore, a busca por um ele-
mento ou uma chave ocorre sempre através de comparações a partir do elemento
raiz. Uma estrutura alternativa para coleções associativas é manter os elementos em
um mapa ou tabela, no qual a posição de cada elemento possa ser determinada dire-
tamente a partir de seu valor ou do valor de sua chave. Uma estrutura desse tipo é
denominada tabela hash. A função que transforma o valor do elemento ou da chave
para um inteiro, que é a posição do elemento na tabela hash, é chamada função de
hashing.

Tabelas hash são estruturas de acesso direto. Numa tabela hash ideal, o tempo de
acesso a qualquer elemento independente da quantidade de elementos — é constante,
pois depende apenas do tempo necessário para o cômputo da função de hashing.
Portanto, a complexidade temporal de acesso a tabelas hash é O(1).

A Figura 2.10 ilustra o conceito de operação da tabela hash. Neste caso, a tabela
permite o armazenamento de até oito entradas, nas posições de 0 a 7. Os elementos
são strings e a função de hashing adotada, a título de ilustração, é simplesmente o
tamanho da string:

int h(string s) {
return s.size();

}

É evidente que essa função de hashing impõe um limite ao domínio de elementos
que podem ser armazenados na coleção — por exemplo, h(Gumercindo)=10, que
indicaria uma posição inexistente na tabela. Há também uma posição, a primeira,
que nunca seria ocupada por nenhum elemento.

Funções de hashing devem ter como contra-domínio posições válidas na tabela.
Um dos métodos utilizados para alcançar esse objetivo é o chamado método da
divisão. Nesse tipo de função, o elemento tem seu valor inicialmente transformado
para um valor inteiro positivo qualquer, sem limitação. Esse valor é então dividido
por M , o número de posições na tabela. O resto dessa divisão é um valor entre 0 e
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Figura 2.10 Tabela hash

M − 1, que é uma posição válida na tabela. No exemplo acima, a função de hashing
calculada usando esse método seria:

int h(string s) {
return s.size() % 8;

}

Com essa função, o elemento Gumercindo seria mapeado para a posição 2 da
tabela.

Como é possível perceber desse pequeno exemplo, a tabela hash combina aspec-
tos da alocação contígua com a alocação não-contígua. Por um lado, o espaço total
da tabela hash é alocado previamente e ocupa uma área contígua. Por outro lado, a
ocupação da tabela não é contígua, pois a posição de cada nó depende da aplicação
da função hash — assim, pode haver espaços desocupados entre dois elementos da
coleção.

Idealmente, cada chave processada por uma função de hashing gera uma posição
diferente na tabela. No entanto, na prática existem sinônimos — chaves distintas
que resultam em um mesmo valor da função de hashing. Quando duas ou mais cha-
ves sinônimas são mapeadas para a mesma posição da tabela, diz-se que ocorre uma
colisão. Obviamente, colisões degradam o desempenho de busca e de armazena-
mento em uma tabela hash. Por esse motivo, a escolha de boas funções de hashing é
essencial — certamente, o tamanho da string não é uma boa escolha.

Uma boa função hash deve apresentar duas propriedades básicas: seu cálculo
deve ser rápido e deve gerar poucas colisões. Além disso, é desejável que ela leve a
uma ocupação uniforme da tabela para conjuntos de chaves quaisquer. No caso do
método da divisão, uma recomendação é que o tamanho da tabela seja um número
primo.

Outro método aplicado para restringir um valor numérico arbitrário para uma
posição em uma tabela cuja dimensão é uma potência de 2 é o método do meio do
quadrado. Nesse tipo de função, o valor inteiro obtido a partir do valor do elemento
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ou chave é elevado ao quadrado. Os r bits no meio da representação binária do valor
resultante são utilizados como o endereço em uma tabela com 2r posições.

A título de ilustração, considere ainda o exemplo acima, no qual o valor inteiro
inicial associado ao elemento é simplesmente a dimensão da string. Considere adi-
cionalmente que o domínio de entrada não tem strings maiores que 11 caracteres, de
modo que 7 bits são suficientes para a representação binária do quadrado desse valor.
O elemento João seria coincidentemente mapeado para a posição 4, pois 42 = 16,
cujos três bits do meio da representação binária (0010000) representam o valor
4. Já os elementos Manoel e Gumercindo seriam ambos mapeados para a posição
1, pois 62 = 36 tem representação binária 0100100 (três bits do meio: 001) e
102 = 100 tem representação binária 1100100, com os mesmos três bits 001 no
meio.

Uma técnica usual para produzir valores inteiros a partir de elementos de qual-
quer tipo e que sejam menos previsíveis do que o exemplo acima, do comprimento
da string, é a técnica de folding. Nessa técnica, a representação do elemento é di-
vidida em segmentos de igual tamanho (exceto por um segmento, eventualmente)
e cada um deles é interpretado como um valor inteiro. A soma ou outra operação
de combinação de todos os valores assim obtidos será a entrada para a função de
hashing.

Considere a aplicação da técnica de folding para gerar um valor inteiro associado
à string Manoel do exemplo acima. Uma estratégia usual para tratamento de strings
nessa técnica é utilizar o valor ASCII de cada caráter como unidade de segmentação.
Para essa string:

Caráter Hexadecimal Decimal
M 4D 77
a 61 97
n 6E 110
o 6F 111
e 65 101
l 6C 108

Se a soma é utilizada como função para combinar os valores dos segmentos,
então o valor inteiro que seria gerado como entrada para o método da divisão ou do
meio do quadrado seria 77+97+110+111+101+108 = 604. Outra função usual
para a combinação é a função binária ou exclusivo (XOR), que pode ser aplicado a
segmentos de um ou mais bytes. Por exemplo, aplicada a segmentos de um byte para
a mesma string, o valor resultante seria 36.

Como deve ter ficado evidente a partir dos exemplos apresentados, o processa-
mento de tabelas hash deve prever algum mecanismo para o tratamento de colisões.
As formas mais usuais de tratamento de colisão são por endereçamento aberto ou
por encadeamento.

Na técnica de tratamento de colisão por endereçamento aberto, a estratégia é
utilizar o próprio espaço da tabela que ainda não foi ocupado para armazenar a chave
que gerou a colisão. Quando a função hash gera para uma chave uma posição que
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já está ocupada, o procedimento de armazenamento verifica se a posição seguinte
também está ocupada; se estiver ocupada, verifica a posição seguinte e assim por
diante, até encontrar uma posição livre. A entrada é então armazenada nessa posição.

Considere o exemplo da aplicação do método do meio do quadrado com a di-
mensão da string, no qual os elementos Manoel e Gumercindo foram mapeados para
a mesma posição (1). Se Manoel foi inserido na tabela antes de qualquer outro ele-
mento mapeado para a mesma posição, então irá ocupar a posição 1. Quando o
elemento Gumercindo for inserido na tabela, vai encontrar a posição 1 ocupada pelo
elemento Manoel. Então irá ocupar a posição 2, se estiver livre.

Nesse tipo de tratamento, considera-se a tabela como uma estrutura circular, onde
a primeira posição sucede a última posição. Se a busca por uma posição livre retorna
à posição inicialmente determinada pela função de hashing, então a capacidade da
tabela está esgotada e uma mensagem de erro é gerada.

No momento da busca, essa varredura da tabela pode ser novamente necessária.
Se a chave buscada não está na posição indicada pela função de hashing e aquela
posição está ocupada, a chave pode eventualmente estar em outra posição na tabela.
Assim, é necessário verificar se a chave não está na posição seguinte. Se, por sua vez,
essa posição estiver ocupada com outra chave, a busca continua na posição seguinte
e assim por diante, até que se encontre a chave buscada ou uma posição livre.

Na técnica de tratamento de colisão por encadeamento, para cada posição onde
ocorre colisão cria-se uma área de armazenamento auxiliar, externa à área inicial
da tabela hash. Normalmente essa área é organizada como uma lista ligada que
contém todas os elementos que foram mapeados para a mesma posição da tabela.
No momento da busca, se a posição correspondente ao elemento na tabela estiver
ocupada por outro elemento, é preciso percorrer apenas a lista ligada correspondente
àquela posição até encontrar o elemento buscado ou alcançar o final da lista.

Hashing é uma técnica simples e amplamente utilizada na programação de sis-
temas. Quando a tabela hash tem tamanho adequado ao número de chaves que irá
armazenar e a função de hashing utilizada é de boa qualidade, a estratégia de mani-
pulação por hashing é bastante eficiente.

A grande vantagem na utilização da tabela hash está no desempenho — enquanto
a busca linear tem complexidade temporal O(N) e a busca binária ou em árvores
tem complexidade O(log N), o tempo de busca na tabela hash é praticamente inde-
pendente do número de chaves armazenadas na tabela, ou seja, tem complexidade
temporal O(1). Outro aspecto importante é que as estratégias mais eficientes base-
adas em comparação, com coleções ordenadas ou árvores binárias, demandam que
o conjunto de valores assumido pelos elementos ou chaves seja ordenável, algo que
não é necessário em hashing. No entanto, o desempenho de hashing pode degradar
sensivelmente em situações nas quais um grande número de colisões pode ocorrer
— em situações extremas, chegar até O(n).
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Exercícios
2.1 Crie funções em C++ para realizar as seguintes conversões entre tipos:

(a) um caráter que representa um dígito decimal para o valor inteiro correspon-
dente (retorna -1 se o caráter não é um dígito);

(b) um caráter que representa um dígito hexadecimal para o valor inteiro cor-
respondente (retorna -1 se o caráter não é um dígito hexadecimal);

(c) uma string com uma seqüência de dígitos decimais, opcionalmente prece-
dida com o caráter ’-’, para o valor inteiro correspondente;

(d) um valor inteiro para uma string contendo a representação decimal desse
valor, precedida pelo caráter ’-’ se o valor for negativo;

(e) um valor inteiro para uma string com 32 caracteres contendo a representação
binária em complemento de dois desse valor.

2.2 Crie uma função em C++ que recebe duas string e retorna verdadeiro se elas
forem iguais independentemente se seus caracteres estiverem em minúsculas ou
em maiúsculas. Assim, a invocação com duas strings cujo conteúdos são "Abc"
e "aBc" deve retornar true.

2.3 ROT13 é um antigo e simples procedimento para criptografar textos, que subs-
titui cada caráter por outro que está distante 13 posições no alfabeto — A por N
(e N por A), B por O e assim sucessivamente.

(a) Crie uma função em C++ que receba uma string e retorne outra string crip-
tografada por esse esquema. Caracteres não-alfabéticos devem permanecer
inalterados e a caixa do caráter (maiúscula ou minúscula) deve ser preser-
vada.

(b) Considere que um container de strings contém palavras, todas em letras
minúsculas. Apresente uma função C++ que aplique o procedimento de
criptografia ROT13 a cada palavra e retorne uma lista de pares de strings
que são equivalentes em ROT13. Por exemplo, se terra e green são
elementos do container, a lista de saída deve conter uma string com o par
terra:green.

(c) Mostre como estender ROT13 para contemplar caracteres de pontuação e
outros elementos da tabela ASCII. Ao invés de 13, qual é o passo usado
neste caso?

2.4 Algumas implementações da biblioteca STL de C++ oferecem containers com-
plementares, como é o caso de slist para a implementação de uma lista sim-
plesmente ligada. No entanto, neste caso, as operações insert e erase têm
complexidade linear ao invés de constante, como é o caso de list. Por que isto
acontece? Pesquise essas implementações e mostre qual é a alternativa que elas
propõem para aliviar esse problema.
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2.5 Uma das formas possíveis de implementação de uma lista simplesmente ligada
é através da utilização de dois arranjos, um para os elementos armazenados e
outro contendo, na mesma posição correspondente ao elemento, a indicação da
posição no arranjo para o próximo elemento. Um índice inválido (por exemplo, -
1) é utilizado para indicar que não há próximo elemento. Usando esta estratégia,
mostre como seriam realizadas as seguintes operações na lista:

(a) inserir novo elemento no início;

(b) inserir novo elemento no final;

(c) retirar o elemento do início;

(d) retirar o elemento do final;

(e) inserir um novo elemento em posição intermediária indicada;

(f) retirar o elemento da posição intermediária indicada.

2.6 Uma possível implementação de uma lista simplesmente ligada utiliza um ar-
ranjo onde cada posição armazena dois valores, sendo o primeiro uma chave de
busca e o segundo uma posição para o próximo elemento da lista. Um valor invá-
lido nesta posição (aqui denotado Λ) indica que não há próximo elemento. Uma
variável auxiliar (cabeça) indica qual a posição do arranjo que tem o primeiro
elemento da lista. Outra variável, livre, aponta para o início da lista de elementos
livres. Utilizando essa abordagem de implementação, considere a estrutura com
os seguintes elementos:

Cabeça: 3
Livre: 5
Posição Chave Próximo

0 3 6
1 9 2
2 2 Λ
3 5 7
4 7 0
5 1 4
6 4 Λ
7 3 1

(a) Apresente uma representação gráfica para a lista ligada ocupada e para a
lista de elementos livres.

(b) Apresente o estado final dessa estrutura após cada passo da execução da
seguinte seqüência de operações:

• Inserir no início da lista um elemento com chave 8;
• Retirar da lista um elemento com chave 3; e
• Acrescentar no final da lista um elemento com chave 6.
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(c) Como essas operações poderiam ser implementadas em cada uma das estru-
turas lineares da STL de C++? Em qual delas a implementação seria mais
eficiente?

(d) Considere uma instalação de C++ que não suporte as estruturas de STL.
Neste caso, usando apenas essa estrutura de arranjos, proponha uma imple-
mentação de um conjunto de funções que suporte as operações de manipu-
lação de lista.

2.7 Para a seguinte lista de valores inteiros,

123, 091, 325, 129, 245, 003

apresente todos os passos intermediários da ordenação usando

(a) Ordenação pela seleção do menor valor;

(b) Quicksort;

(c) Radix sort tendo como raiz um dígito na representação decimal;

(d) Radix sort tendo como raiz três bits da representação binária.

2.8 Para o algoritmo de ordenação da bolha (bubble sort):

(a) apresente uma descrição do algoritmo em pseudo-código, com notação si-
milar à utilizada para a apresentação dos demais algoritmos de ordenação
no texto;

(b) aplique o algoritmo de ordenação ao conjunto de valores do exercício ante-
rior;

(c) compare este algoritmo com o de ordenação pela seleção do menor valor
em termos dos números de comparações e números de trocas. Como esse
resultado pode ser generalizado, em termos de projeção, para um número n
qualquer de elementos?

2.9 O algoritmo quicksort apresentado no texto não faz um bom particionamento
quando o valor na posição init, escolhida como pivô, é menor ou maior que
todos os demais valores considerados na invocação. Modifique o algoritmo de
modo que o pivô seja selecionado pela estratégia mediana de três, ou seja, ao
invés de tomar o pivô diretamente do valor inicial tome a valor intermediário
entre as três primeiras posições. Modifique também de forma que, se a faixa
especificada tiver apenas três valores ou menos, a ordenação não use quicksort
mas uma estratégia de comparação direta de valores.

2.10 Uma estrutura de árvore binária foi utilizada para armazenar nós de informação
com chaves de valor 2, 11, 23, 7, 5, 41, 13 e 19, inseridos nesta ordem.
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(a) Apresente graficamente a organização desta árvore após a inserção de cada
um dos elementos acima, considerando que a árvore adote a estratégia de
varredura intra-ordem.

(b) Mostre uma representação esquemática de como seria a estrutura da árvore
caso ela fosse balanceada.

(c) Repita o primeiro item considerando que a árvore adote a estratégia pré-
ordem.

(d) Repita o primeiro item considerando que a árvore adote a estratégia pós-
ordem.

2.11 Uma árvore binária contendo como chaves valores do tipo inteiro foi construída
segundo a seguinte regra de formação:

• Cada nó da árvore ocupa três posições no arranjo;

• A primeira das três posições de um nó contém o valor da chave;

• A segunda das três posições de um nó contém a posição no arranjo coma
raiz da sub-árvore esquerda; um valor -1 indica que não há sub-árvore es-
querda para este nó;

• A terceira das três posições de um nó contém a posição no arranjo coma
raiz da sub-árvore direita; um valor -1 indica que não há sub-árvore direita
para este nó.

O arranjo bt1 a seguir representa a informação de uma árvore construída se-
gundo esta regra:

int bt1[] = { 10, 3, 12, 7, 6, 9, 5, -1,
-1, 8, -1, -1, 15, 15, 18, 12,
-1, -1, 19, -1, -1};

(a) Ilustre graficamente a estrutura da árvore binária representada por bt1.

(b) Uma tentativa de implementação para realizar a varredura intra-ordem numa
estrutura desse tipo foi proposta como a seguir:

void btscan(int *t) {
if (*(t+1) != -1) btscan(t+*(t+1));
cout << *t;
if (*(t+2) != -1) btscan(t+*(t+2));

}

No entanto, a invocação btscan(bt1) gera um erro fatal de execução,
o que indica que a lógica desta função apresenta um problema. Qual é o
problema e qual a sua solução?

2.12 O conjunto de números inteiros sem sinal
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62512, 61544, 63489, 64118, 60382, 64550

representa identificadores que serão usados como chaves em uma pesquisa em
uma tabela hash de 16 posições. Mostre como seria a distribuição dessas chaves
usando como função hash:

(a) O método do meio do quadrado;

(b) O método da divisão.

2.13 Uma aplicação usual da técnica de folding para elementos do tipo string utiliza
como segmento um byte, cujo valor é a representação ASCII de cada caráter.
Considerando que os elementos que serão armazenados numa tabela hash com
13 posições, usando o método da divisão, sejam

UNICAMP
Universidade
Campinas
Engenharia
Software

indique qual a posição associada a cada elemento quando o valor inteiro é gerado
a partir da

(a) Soma dos valores ASCII de cada caráter.

(b) Aplicação da função binária XOR entre todos os caracteres individualmente.

(c) Aplicação da função binária XOR entre pares de caracteres a partir da pri-
meira posição.
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Capítulo 3

Fundamentos de compiladores

No processo de construção de uma aplicação para execução em um computador,
não é usual que programadores escrevam os programas diretamente na linguagem de
cada processador. Em geral, as descrições são criadas em uma linguagem com maior
nível de abstração e traduzidas automaticamente para a especificação executável na
plataforma de destino. Assim acontece quando um programa em C++ é transformado
em um código executável, em linguagem de máquina, ou mesmo quando um script
de página Web dinâmica, em JSP (Java Server Pages) por exemplo, é transformado
em HTML (Hypertext Markup Language) para exibição em um navegador Web.

Um compilador é um programa de sistema que traduz um programa descrito em
uma linguagem de alto nível para um programa equivalente em outra linguagem,
como o código de máquina para um processador. O primeiro compilador completo
para uma linguagem de programação foi criado em 1957 para a linguagem FOR-
TRAN. No entanto, muitas das ferramentas ainda hoje em uso para a construção
de compiladores e de tradutores de linguagens de uma forma geral foram criadas no
escopo do desenvolvimento do sistema operacional Unix e da linguagem de progra-
mação C, em 1969. As atividades básicas envolvidas no processo de compilação são
descritas na Seção 3.1.

Uma das atividades do compilador requer que o programa que é a entrada para
o compilador, usualmente em um arquivo, seja lido e que o produto da compilação
seja escrito em outro arquivo. Os recursos da linguagem C++ para desempenhar
essas atividades relacionadas à entrada e saída de dados em arquivos são descritos na
Seção 3.2.

Finalmente, um compilador para a linguagem C++ disponível para diversas plata-
formas computacionais é apresentado, na Seção 3.3, para ilustrar opções e indicações
que um compilador emite durante o processo de compilação antes de detalhar, nos
próximos capítulos, como um compilador é construído.

63
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3.1 Atividades de um compilador
A Figura 1.2 apresenta uma visão “caixa preta”, ou seja, com todos os detalhes

internos omitidos, de um compilador dentro do ciclo de criação de um programa.
Nessa visão, o compilador recebe como entrada um arquivo com uma especificação
em alto nível, o código fonte, e gera como saída um outro arquivo com o programa
equivalente em linguagem assembly do processador da plataforma de destino.

A Figura 3.1 expande essa visão um pouco mais, ao apresentar algumas caracte-
rísticas internas da operação de um compilador.

Figura 3.1 Estrutura interna de um compilador

A entrada para o compilador é um arquivo de texto, que será lido caráter a cará-
ter para compor a estrutura do programa, uma descrição interna do compilador que
permitirá a geração de um código equivalente. A criação dessa estrutura é resultado
da etapa da análise do código fonte. Durante a análise, duas tarefas básicas são
realizadas e, em geral, tratadas de forma separada.

A primeira tarefa na análise é a identificação, a partir dos caracteres individuais,
dos símbolos básicos válidos para a linguagem — nomes de comandos, nomes de
variáveis e de funções, constantes, delimitadores. Essa etapa é denominada análise
léxica e é apresentada em detalhes no Capítulo 5.

A partir do resultado da análise léxica, o compilador tenta compor, a partir da
estrutura de cada um dos blocos básicos — comandos simples, comandos compos-
tos, funções — a estrutura completa do programa. Analogamente ao que se faz na
interpretação de um texto em linguagem natural, nessa etapa o objetivo é entender a
estrutura das frases a partir da combinação das palavras individuais. Por tal analogia
essa etapa, apresentada no Capítulo 6, é conhecida como análise sintática.

A analogia de um programa com um texto em linguagem natural não se encerra
nos nomes dessas etapas da análise. Para que essas duas etapas possam ser realiza-
das, é preciso que o compilador conheça as regras da linguagem. Como saber se um
símbolo é válido ou não? Como saber se a ordem dos elementos em um comando
está correta? Para tal fim, o compilador utiliza descrições da linguagem organizadas
de acordo com uma gramática, com as regras que descrevem o que é válido. Há
gramáticas apropriadas para a análise léxica e gramáticas apropriadas para a análise
sintática. Gramáticas são descritas em detalhes no Capítulo 4.
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A partir do momento em que uma estrutura correta é reconhecida, é possível
gerar a tradução dessa estrutura na linguagem de destino. Um exemplo típico do
tipo de tradução que deve ocorrer é a transformação de uma expressão que combina
várias operações aritméticas, como

Q = X + Y*Z

em uma seqüência equivalente de instruções elementares, apropriadas para execução
em assembly de algum processador, como

STO _t1, X
MUL _t2, Y, Z
ADD Q, _t1, _t2

Essa tradução não é feita diretamente a partir da expressão original, mas sim a
partir da representação da estrutura da expressão que foi construída na análise. Essa
atividade de síntese do arquivo de saída, que pode ser tanto na forma de um outro
arquivo texto ou um arquivo binário, preparado para ser combinado com outros,
engloba normalmente duas etapas. A primeira é a geração de código a partir da
estrutura que foi criada na análise. Como esse código é criado a partir das estruturas
elementares, é possível que haja no código gerado, na combinação dos segmentos de
código básico, muitas possibilidades de melhoria. Tais melhorias são buscadas na
segunda etapa da síntese, que é a otimização de código. Essas etapas da síntese são
apresentadas no Capítulo 7.

Durante a análise do arquivo de entrada, na construção da estrutura do programa,
o compilador pode se deparar com situações que não consegue resolver. É importante
que o compilador consiga apresentar, em tais condições, indicações tão precisas quão
possíveis de quais erros estão presentes na entrada que impediram o reconhecimento
de uma estrutura válida. Alguns exemplos do tipo de mensagem que um compilador
gera são apresentados na Seção 3.3.

3.2 Manipulação de arquivos
Antes de realizar qualquer tarefa de interpretação dos elementos do arquivo de

entrada, o compilador precisa ler os caracteres do entrada que está num arquivo de
texto, armazenado no disco. Esta seção apresenta os mecanismos oferecidos pela
linguagem C++ para realizar esta tarefa básica.

A manipulação de arquivos de texto em C++ é suportada pelo conceito de streams,
ou fluxos, de dados. Um stream pode ser uma fonte de dados, a partir da qual o
programa recebe um elemento de cada vez, ou pode ser um receptor de dados, para
o qual o programa pode enviar um elemento de cada vez. No processamento de
dados binários, o elemento de transferência entre programa e streams é um byte;
para arquivos de texto, é um caráter.

Todo programa que inicia sua execução tem a seu dispor três streams, que iden-
tificam os meios básicos de interação do programa com o terminal de texto no qual
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o programa executa. Um desses streams foi muito utilizado no Capítulo 2 — cout,
conhecido como o arquivo padrão de saída. Além desse, os outros streams padrões
são cerr, para a saída de mensagens de erro, e cin, para a entrada de caracteres a
partir do teclado. Inicialmente, cout e cerr apresentam as mensagens na mesma
saída, mas podem eventualmente ser separados. O uso desses arquivos padrões é
apresentado na Seção 3.2.1.

Para permitir a entrada ou saída de dados a partir de um arquivo no disco, a lin-
guagem C++ especifica um conjunto de classes no arquivo de cabeçalho fstream.
Os recursos para a leitura de dados a partir de um arquivo são providos pela classe
ifstream, apresentada na Seção 3.2.2. A classe ofstream, apresentada na Se-
ção 3.2.3, é utilizada para a escrita de dados.

3.2.1 Interação com arquivos padrões
Todo programa, ao executar, está habilitado a interagir com o “mundo exterior”

através de três canais, que são denominados de arquivos padrões do sistema. Os
dispositivos padrão de interação com o usuário são o teclado (dispositivo de entrada
padrão) e a tela do monitor (dispositivo de saída padrão). O primeiro desses canais é
o arquivo padrão de entrada, que está inicialmente associado ao teclado para permitir
a recepção de caracteres de forma interativa durante a execução da aplicação. Os
outros dois canais estão associados a apresentação de textos na tela. Um deles está
associado ao envio de mensagens durante a execução (saída padrão) e o outro está
associado ao envio de mensagens de erros (saída padrão de erros).

Em C++, três objetos são definidos como parte das funcionalidades básicas da
linguagem para operar com esses canais de interação. Para utilizá-los, é preciso
incluir no início do arquivo com o código-fonte as linhas

#include <iostream>
using namespace std;

A primeira linha é uma instrução para o pré-processador da linguagem, indi-
cando que o arquivo de definições iostream deve ser incorporado ao código. É
neste arquivo que encontram-se as definições para a utilização dos arquivos padrões
de entrada e saída. A outra linha refere-se ao conceito de namespace; em C++, o pro-
gramador pode associar um prefixo aos identificadores que ele define. A biblioteca
padrão de C++ utiliza o prefixo std para suas definições. O comando using indica
que esse prefixo será utilizado para alguns dos símbolos na seqüência. Se este co-
mando fosse omitido, cada referência a um desses símbolos deveria conter o prefixo
de namespace std::.

A entrada padrão está associada ao objeto cin, que é da classe istream. Para
esta, um operador de entrada formatada de dados, >>, é definido. A palavra “forma-
tada” indica que há uma interpretação do formato de entrada (caracteres) para o tipo
de dado correspondente à variável que receberá o valor. Por exemplo, em

int a;
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...
cin >> a;

espera-se que o usuário digite no teclado uma seqüência de caracteres numéricos que
será traduzida para um valor inteiro, o qual é armazenado na variável indicada.

É possível também utilizar a entrada padrão para obter entradas não formatadas,
ou seja, obter as entradas na forma de um caráter ou uma seqüência de caracteres
sem interpretação. Para tanto, os métodos get e getline são utilizados.

O método get tem duas formas básicas de uso. Na primeira forma é invocado
sem argumentos e retorna o próximo caráter da entrada — um valor do tipo int
correspondente ao código ASCII do caráter. Na outra forma, é invocado com um
argumento, que é uma referência para a variável na qual o valor lido será armazenado.
Por exemplo, para ler um caráter de cin as três formas possíveis são:

char a;
int b;
char c;
cin >> a;
b = cin.get();
cin.get(c);

Já o método getline é utilizado tipicamente com dois argumentos, indicando
respectivamente a área para onde os caracteres serão lidos (um arranjo de caracte-
res) e a dimensão máxima dessa área. Por exemplo, para ler uma linha de até 80
caracteres, a seguinte seqüência de expressões estaria no programa:

const int tamanhoLinha = 80;
char area[tamanhoLinha];
cin.getline(area, tamanhoLinha);

Na forma com dois argumentos, o método getline assume que o terminador
de linha é o caráter \n. Se outro terminador for utilizado, ele é indicado como um
terceiro argumento do método.

As saídas padrões estão associadas aos objetos cout e cerr, ambas da classe
ostream. O operador de saída formatada de dados para esta classe é definido como
<<, o qual traduz o conteúdo da variável indicada para o formato textual adequado à
apresentação nessas saídas. Por exemplo,

int a;
...
cout << "Valor de a = " << a << endl;

apresenta na saída padrão a string com a mensagem indicada, seguida pela repre-
sentação textual do valor da variável a. O manipulador endl, também definido em
iostream, é um indicador de mudança de linha.

Um exemplo simplificado de um programa que ecoe para a saída padrão os argu-
mentos recebidos na linha de comando (ver Seção C.1.1) é apresentado abaixo.



3.2. Manipulação de arquivos 68

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main(int argc, char *argv[]) {
4 int i = 1;
5
6 // apresenta todos argumentos a partir de argv[1]
7 // usa um espaco (carater ’ ’) para separa-los
8 while (i < argc)
9 cout << argv[i++] << ’ ’;

10 // terminando, passa para proxima linha
11 cout << endl;
12
13 return 0;
14 }

3.2.2 Leitura de arquivos em disco
Um arquivo cujo conteúdo de texto será lido por um programa C++ corresponde

a um objeto da classe ifstream. Há duas formas de especificar o nome do arquivo
ao qual o objeto ifstream correspondente será associado:

1. Como um argumento na própria declaração da variável, ou seja, usando um
construtor com argumentos para objetos dessa classe, como em

ifstream arq("learq.cpp");

2. Através da aplicação do método open à variável, como em

ifstream arq;
...
arq.open("learq.cpp");

Em qualquer das duas situações, a string constante poderia ter sido substituída
por uma variável com o nome do arquivo. Por exemplo, para receber o nome do
arquivo como o primeiro argumento na linha de comando (ver Seção C.1.1), a forma
utilizada é

ifstream arq(argv[1]);

Um segundo argumento pode ser especificado na abertura do arquivo, que corres-
ponde ao modo de operação. Para leitura de arquivos no formato texto, considerado
como o padrão, não há nenhuma especificação de modo de operação a associar. Para
a leitura de arquivos com conteúdo binário, cujos conteúdos serão bytes não necessa-
riamente associados a caracteres, o especificador ios::binary deve ser utilizado.
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Uma vez identificado e aberto o arquivo sobre o qual as operações serão realiza-
das, o próximo passo é realizar as operações de leitura. Para arquivos de texto, são
utilizados o operador >> ou os métodos get e getline, já apresentados para o
arquivo padrão de entrada na Seção 3.2.1.

O operador >> faz a leitura, com interpretação de formato, a partir da entrada
especificada à sua esquerda para a variável indicada à sua direita. Por exemplo, a
linha

char ch;
...
arq >> ch;

lê um caráter do arquivo associado ao objeto arq e armazena-o na variável ch.
Outro método importante na leitura de arquivos é eof, que retorna um valor lógico
verdadeiro quando o final do arquivo foi alcançado.

Com esses métodos, é possível fazer a primeira tentativa de codificação de um
programa para apresentar, na saída padrão (cout), o conteúdo de um arquivo cujo
nome é especificado na linha de comando. Essa tentativa pode ser:

1 #include <fstream>
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4
5 int main(int argc, char* argv[]) {
6 ifstream arq(argv[1]);
7 char ch;
8
9 while (! arq.eof()) {

10 arq >> ch;
11 cout << ch;
12 }
13 }

No entanto, ao executar este programa, a saída obtida não será aquela desejada,
mas algo como:

#include<fstream>#include<iostream>usingnamespacest...

O motivo para esse comportamento é que o operador de leitura >> tem como
comportamento padrão ignorar os chamados “espaços em branco”: o espaço, o cará-
ter de tabulação (’\t’) e o caráter de mudança de linha (’\n’).

A forma básica de contornar esse problema é utilizar a leitura que utiliza o mé-
todo get, que não interpreta os caracteres de entrada. Nesse caso, a instrução de
leitura seria substituída por

arq.get(ch);
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Nesse caso, os separadores (espaços em branco) são preservados e o programa tem
o comportamento desejado.

Deve-se observar que a outra forma de get, sem argumentos, apresenta um outro
efeito indesejado. Se o corpo do laço fosse substituído pela forma

cout << arq.get();

a saída seria uma seqüência de valores inteiros, correspondentes ao código ASCII
dos caracteres no arquivo:

35105110991081171001013260102115116114101971096210...

onde 35 é o valor do código ASCII para o símbolo #, 105 para a letra i, 110 para a
letra n, 99 para c e assim sucessivamente.

Tanto o operador de leitura >> como a forma da função get sem argumentos
poderiam ainda ser utilizados e o efeito desejado ser obtido. Para tanto, o comporta-
mento básico precisa ser alterado de algum modo.

No caso do operador >>, o que precisa ser alterado é o comportamento associado
à interpretação das características de formatação, o que é feito por meio dos métodos
de definição de formato de entrada e saída setf e unsetf. Nesse exemplo, o que
se deseja é retirar (unset) a característica de ignorar espaços em branco (white spa-
ces). Em C++, essa característica está associada ao especificador ios::skipws.
Assim, a inclusão de uma linha com o comando

arq.unsetf(ios::skipws);

antes do laço de leitura dos caracteres fará com que todos os espaços, tabulações e
quebras de linhas sejam preservados.

No caso da função get sem argumentos, o que se deseja é apresentar os valores
inteiros como caracteres. Para este fim, o mecanismo de coerção (cast) deve ser
utilizado. Há duas formas de especificar esse mecanismo:

1. A forma funcional, como em

cout << char(arq.get());

2. Com o operador de cast, como em

cout << static_cast<char>(arq.get());

Esta última forma, apesar de mais extensa, facilita a identificação no código dos
pontos onde o mecanismo de coerção está sendo utilizado. Como este pode ser uma
causa comum de falhas no código, essa propriedade é interessante e, portanto, o uso
dessa forma de coerção é preferível em geral.

Outra opção para esse exemplo seria fazer a leitura de vários caracteres em um
bloco — tipicamente uma linha completa — e apresentar o bloco na saída. Para
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tanto, o programador pode utilizar o método getline, com a indicação de uma
área para o armazenamento do bloco lido (um arranjo de caracteres) e quantos carac-
teres podem ser lidos de uma vez (limitado pela dimensão do arranjo). Um terceiro
argumento indica um terminador para a leitura — tipicamente, para a leitura de li-
nhas, o terminador é o caráter ’\n’, que será implicitamente assumido pelo método
se este terceiro argumento for omitido.

3.2.3 Escrita de arquivos em disco
A saída de dados para um arquivo em disco é realizada por objetos da classe

ofstream, também especificada no arquivo de cabeçalho fstream. Da mesma
forma que arquivos de leitura, o nome do arquivo pode ser especificado junto à de-
claração do objeto, no seu construtor, ou em um momento posterior, com o método
open.

Um segundo argumento, além do nome do arquivo, indica o modo de operação.
Por exemplo, a especificação ios::binary é utilizada para escrever conteúdos
binários ao invés de caracteres em formato texto. Outros especificadores são utili-
zados para indicar como o conteúdo de um arquivo já existente deve ser tratado. Se
o novo conteúdo deve ser agregado ao final do conteúdo existente, então o especifi-
cador ios::app é utilizado. Se o conteúdo existente tiver que ser substituído pelo
novo conteúdo, o especificador ios::trunc é utilizado.

A saída para o arquivo é realizada pelo operador <<, como já visto para o arquivo
padrão cout. A definição da sobrecarga desse operador especifica os diversos tipos
de argumento que o operador pode receber — por exemplo, os vários tipos primitivos
da linguagem — e como cada um deles é convertido para um formato textual (ou seja,
como é formatado). Manipuladores pré-definidos podem ser utilizados para alterar o
padrão de formatação para a saída.

Para valores inteiros, o comportamento padrão é apresentar a seqüência de carac-
teres correspondente à representação decimal do valor. É possível alterar o padrão
com os manipuladores hex, para obter a representação hexadecimal, ou oct, para a
representação em octal. O comportamento padrão pode ser restaurado, após qualquer
modificação, com o manipulador dec. O alinhamento dos caracteres formatados
também pode ser alterado com os manipuladores right ou left.

Saída sem interpretação de características de formatação pode ser realizada com
o método put, que recebe um caráter como argumento. Também é possível escrever
um bloco de dados ao invés de caracteres individuais. Neste caso, o método write é
utilizado. Este recebe dois argumentos, o ponteiro para o início do bloco que contém
os caracteres e a quantidade de caracteres que deve ser transferida para a saída. Como
put, não há interpretação de formato.

As operações de escrita, por razões de eficiência, não são realizadas diretamente
no arquivo em disco. Internamente, os dados são primeiro armazenados em uma
área interna (um buffer) para depois serem transferidos em bloco para o arquivo em
disco. Em geral, o momento dessa transferência é controlado pelo sistema. Quando
o programador quiser explicitar o momento no qual o conteúdo do buffer deve ser
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transferido, o método flush, sem argumentos, deve ser utilizado. Quando o modi-
ficador endl é utilizado, além de incluir o caráter \n na saída, o método flush é
invocado.

3.3 Exemplo de um compilador C++
Além da tradução de um arquivo em código-fonte para um arquivo em uma lin-

guagem de destino, o compilador também é responsável por localizar e identificar
eventuais erros no código-fonte. Considere o exemplo do clássico programa em C++

(hello, world) em versão tupiniquim:

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4 cout << "Oi, gente!" << endl;
5 }

Para executar este programa e obter na tela do console a saída Oi, gente, os
seguintes passos são necessários:

1. Criar o arquivo com o texto do código-fonte.

2. Gerar o arquivo executável a partir do código-fonte criado no passo anterior.

3. Executar o programa gerado.

3.3.1 Criação do código-fonte
Para o primeiro passo, é importante que o arquivo criado tenha como conteúdo

apenas a seqüência de caracteres que compõe o programa. Para tanto, é preciso
utilizar um editor de programas e não um editor de documentos, pois este tipicamente
inclui instruções de formatação que, embora não visíveis para o autor, estão presentes
no arquivo. Basta comparar o tamanho de dois arquivos criados exatamente com o
mesmo conteúdo mas com os diferentes tipos de editores1:

[Exemplos] ls -l
-rw-r--r-- 88 Nov 13 08:19 hello.cpp
-rw-r--r-- 5246 Nov 13 08:38 hello.cpp.doc

Neste exemplo, o primeiro arquivo foi criado com um editor de programas e o outro
com um editor de documentos. Apesar do conteúdo de texto armazenado ser exa-
tamente o mesmo, a diferença de tamanho dos arquivos é devida à informação de
formatação do documento, no segundo caso.

1Para estes exemplos, foram utilizados os aplicativos do sistema operacional linux.
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A presença de caracteres estranhos é uma possível causa de erros para o compi-
lador. Ao usar um editor de documentos para criar um arquivo com o conteúdo do
programa, o compilador não consegue processar o código-fonte em função desses
caracteres adicionais:

[Exemplos] g++ hello.cpp.doc
helloDoc.cpp:1: stray ’\3’ in program
helloDoc.cpp:1: stray ’\4’ in program
helloDoc.cpp:1: stray ’\24’ in program
helloDoc.cpp:1:6: warning: null character(s) ignored
[...mais 1000 linhas de mensagens de erro.]

Já para o arquivo criado com o editor de programas, nenhuma mensagem de erro
é gerada e um arquivo executável é obtido:

[Exemplos] g++ hello.cpp
[Exemplos] ls -l
-rwxr-xr-x 13403 Nov 13 08:58 a.out
[...]

O compilador assumiu por omissão o nome a.out para o arquivo executável. Caso
o nome desejado fosse outro, este poderia ser indicado para o compilador através da
utilização da chave -o:

[Exemplos] g++ hello.cpp -o hello
[Exemplos] ls -l
-rwxr-xr-x 13403 Nov 13 09:03 hello
[...]
[Exemplos] ./hello
Oi, gente!

Para que o compilador possa produzir o arquivo executável, é preciso que o
código-fonte esteja de acordo com as regras da linguagem de programação. Ob-
viamente, o compilador não reconhece programas escritos em outras linguagens de
programação, mesmo que parecidas. Considere a seguinte versão do mesmo pro-
grama, expressa na linguagem Java:

[Exemplos] cat helloJava.cpp
class helloJava {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Oi, gente!");
}
}
[Exemplos] g++ helloJava.cpp
helloJava.cpp:2: parse error before ‘static’
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3.3.2 Indicação de erros de compilação
Mesmo que não haja erros relativos à escolha da linguagem de programação ou

ao editor utilizado para criar o código fonte, um pequeno engano de programação
é suficiente para impedir a criação do arquivo executável. É tarefa do compilador
indicar, da melhor maneira possível, a existência desse engano e fornecer indicações
para que o programador possa sanar o problema.

Por exemplo, ao omitir o caráter terminador de comando (;) ao final da linha 4
do arquivo original em C++, o compilador emite uma mensagem de erro:

hello.cpp: In function ‘int main()’:
hello.cpp:5: parse error before ‘}’ token

Observe que a mensagem indica que o erro ocorre na linha 5, que é quando o com-
pilador detectou a ausência do terminador de comando. De fato, esse terminador
poderia estar na linha seguinte que o programa compilaria corretamente.

Outras vezes, um único engano no código pode gerar muitas mensagens de erro.
É o que ocorre quando o compilador não consegue identificar claramente a causa
do erro, o que faz com que haja uma propagação de erros a partir daquele ponto
do código. Por exemplo, por omitir apenas o caráter de abertura da seqüência de
caracteres (") da linha 4, o compilador gera as seguintes mensagens:

[Exemplos] g++ hello.cpp
hello.cpp: In function ‘int main()’:
hello.cpp:4: ‘Oi’ undeclared (first use this function)
hello.cpp:4: (Each undeclared identifier is reported

only once for each function it appears in.)
hello.cpp:4: ‘gente’ undeclared (first use this

function)
hello.cpp:4: parse error before ‘!’ token
hello.cpp:4:21: warning: multi-line string literals are

deprecated
hello.cpp:4:21: missing terminating " character
hello.cpp:4:21: possible start of unterminated string

literal

Observe que o compilador, ao encontrar os símbolos Oi e gente na linha 4 do
código-fonte, assumiu que estes seriam variáveis do programa e que não haviam
sido declaradas. Como todas as variáveis em C++ devem ser declaradas antes do uso,
a mensagem indicou esse erro e não a ausência do caráter de abertura da cadeia de
caracteres. Nas três últimas linhas, o compilador indica a presença do caráter " na
linha 4, coluna 21, mas assume que este inicia uma seqüência de caracteres e reclama
que não encontrou o final correspondente.

Outro tipo de erro detectado pelo compilador considera apenas os símbolos iso-
ladamente. Por exemplo, a compilação do seguinte programa:
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1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4 int 1var;
5 cout << 1var << endl;
6 }

apresenta a mensagem de erro associada à má formação do nome da variável —
neste caso o compilador, ao identificar como primeiro caráter do símbolo um dígito,
assumiu que o programador estaria escrevendo uma constante numérica:

tkerr.cpp: In function ‘int main()’:
tkerr.cpp:4: invalid suffix on integer constant
tkerr.cpp:4: parse error before numeric constant
tkerr.cpp:5: invalid suffix on integer constant

Observe que neste caso o compilador nem chegou a analisar a expressão da li-
nha 4 como um todo, pois neste caso a mensagem seria provavelmente diferente —
algo no sentido de que o nome atribuído à variável é inválido. No entanto, o erro foi
sinalizado numa etapa em que o compilador simplesmente analisou os símbolos do
programa isoladamente.

O programa compilador deve conhecer todas as regras associadas à formação
de um programa correto na sua linguagem-alvo e, dado um código-fonte nessa lin-
guagem, verificar se essas regras estão sendo obedecidas. As regras que indicam
como deve ser um programa correto são expressas através de gramáticas. A etapa de
análise de um programa verifica a aplicação dessas regras e apenas para programas
cuja análise tenha sido corretamente concluída é possível concluir com sucesso a
compilação, através da síntese do programa equivalente em outro formato.

Exercícios
3.1 O seguinte trecho de código apresenta um erro de compilação. Qual é o erro e

como ele é resolvido?

1 int main() {
2 int da, de, di, do, du;
3 da = 1;
4 de = 2;
5 di = da + de;
6 do = 3;
7 du = di + do;
8 }

3.2 Um problema usual em C++ é a divergência entre a declaração de uma variável
e a sua forma de uso. Para cada uma das seguintes declarações, indique qual é o
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tipo das variáveis e apresente exemplos de instruções que utilizam corretamente
essas variáveis.

(a) int* a, b, c;

(b) int **d;

(c) int *e();

(d) int (*f)();

(e) int *g[5];

3.3 Em uma função C++, as seguintes variáveis foram declaradas:

int a, b, c[10], *d, *e;

Com base nestas declarações, quais das seguintes linhas contêm comandos in-
válidos?

(a) b = 078;

(b) d = c;

(c) a = b && d;

(d) c = e;

3.4 Para a seguinte função C++, qual o valor final das variáveis b, c e o valor de
retorno de f quando o argumento a tem valor 15? E se o valor de a for -22?

int f(int a) {
int b, c = 0x15;

b = a & c;
return(c=b ? 0 : 1);

}

3.5 Em uma função C++, x e y são variáveis do tipo int com valores 25 e 2, res-
pectivamente. Para cada uma das expressões abaixo, indique se ela é válida e,
neste caso, qual o valor resultante:

(a) x & y

(b) x && y

(c) x ? y : x

(d) x >> y

(e) x--*++y

3.6 Considere o seguinte programa C++:
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1 #include <string>
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4 int main() {
5 string s1(##);
6 cout << "s1: " << s1 << endl;
7 // insere na posicao indicada
8 s1.insert(##,"ab");
9 cout << "s1: " << s1 << endl;

10 string s2 = "##";
11 // agrega s2 ao final de s1
12 s1.append(s2);
13 cout << "s1: " << s1 << endl;
14 s1 = s1 + s2;
15 cout << "s1: " << s1 << endl;
16 // troca conteudo na sequencia
17 s1.replace(##,##, "23 de oliveira ");
18 cout << "s1: " << s1 << endl;
19 exit(0);
20 }

Defina conteúdos para as posições do programa indicadas por ## de forma que
a saída seja similar a:

s1: 123
s1: 1ab23
s1: 1ab23456
s1: 1ab23456456
s1: 123 de oliveira 456

3.7 No programa eco, apresentado na Seção 3.2.1, o comportamento para a invoca-
ção sem argumentos na linha de comando é encerrar a execução silenciosamente.
Modifique-o de forma a emitir, nessa situação, uma mensagem na saída padrão
de erros indicando a forma esperada de utilização.

3.8 Como uma das atividades iniciais em seu novo estágio em empresa, você está
participando de um esforço de tradução de uma aplicação escrita em C para C++.
Os seguintes fragmentos de código foram atribuídos à sua tarefa:

#include <stdio.h>
int f1(char *s) {

int i = 0;
while(*s != ’\0’) {i++; s++;}
return(i + 1);

}
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char* f2(char *s1, char *s2) {
char *s3 = s1;
while(*s2 != ’\0’) {*s1 = *s2; s1++; s2++;}

*s1 = *s2;
return s3;

}

char *f3(char *s) {
char *r = (char *)malloc(f1(s));
if(r == NULL) return r;
return(f2(r, s));

}

int f4(char *s1, char *s2, int n) {
int i;
for(i = 0; i < n; i++) {

if(*s1 != *s2) return(*s1 - *s2);
s1++;
s2++;

}
return 0;

}

int f5(char *s1, char *s2) {
int i = 0;
while(*s1 && *s2)

if(tolower(*s1++) != tolower(*s2++)) i++;
return i;

}

Pelo uso das funções, você sabe que seus argumentos são ponteiros para seqüên-
cias de caracteres terminados com ’\0’. Das páginas do manual, as funções
internamente utilizadas são:

void *malloc(int size) aloca size bytes e retorna um ponteiro para a memória
alocada. O conteúdo da memória não é inicializado. Retorna o ponteiro
para a memória alocada ou NULL se a requisição falhar; e

int tolower(int c) converte a letra c para minúscula, se possível. Retorna o valor
da letra convertida ou o próprio c se a conversão não é possível.

Analise as funções desenvolvidas em C e descreva o que cada uma delas está
fazendo. Proponha então as novas implementações usando os recursos da lin-
guagem C++. Aproveite para dar melhores nomes às funções f1 a f5.



Capítulo 4

Representações de linguagens

Como qualquer linguagem usada para a comunicação, uma linguagem de pro-
gramação precisa determinar seu conjunto de elementos básicos (um vocabulário) e
como compor sentenças válidas usando esses elementos (ou seja, quais são as regras
para compor sentenças sintaticamente corretas).

Existem mecanismos relativamente simples e formais, especificados através de
gramáticas, para definir o conjunto de símbolos válidos para a linguagem e o seu
conjunto de regras sintáticas. Como nas linguagens naturais, descobrir qual o signi-
ficado (ou interpretação semântica) associado a uma sentença é uma tarefa bem mais
complexa.

4.1 Notação de conjuntos
A formalização de gramáticas dá-se através de alguns conceitos simples da Teoria

de Conjuntos. Conjuntos são aqui representados por seqüências de elementos entre
chaves, como em

{1, 2, 3}
Nomes de conjuntos serão usualmente representados por letras maiúsculas,

A = {1, 2, 3} (4.1)

Operações entre conjuntos incluem união (∪), interseção (∩) e diferença (−),

{1, 2} ∪ {2, 3} = {1, 2, 3}
{1, 2} ∩ {2, 3} = {2}
{1, 2} − {2, 3} = {1}

Os relacionamentos de inclusão entre conjuntos são inclui (⊃ e ⊇) e é incluído
(⊂ e ⊆), onde a segunda forma do operador admite a igualdade entre os conjuntos
relacionados:

{1, 2, 3} ⊃ {1}
79
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{1, 2, 3} ⊇ {1}
{1, 2, 3} ⊆ {1, 2, 3}
{1, 2} ⊂ {1, 2, 3}

O símbolo ∈ é usado para expressar o relacionamento de pertinência de elemento
em conjunto, como em

1 ∈ {1, 2, 3}

O conjunto vazio é denotado pelo símbolo ∅:

{1, 2} ∩ {3, 4} = ∅

Os elementos de um conjunto, ao invés de serem individualmente enumerados,
podem ser definidos através de um predicado. Por exemplo, o mesmo conjunto A da
Equação 4.1 pode ser expresso como:

A = {x | x ∈ N e x < 4}

A aplicação dos conceitos de conjuntos à definição de linguagens tem início com
a definição do seu vocabulário, ou alfabeto, que é o conjunto dos símbolos válidos.
Por exemplo, para expressar símbolos na representação binária, o alfabeto seria de-
terminado pelo conjunto B = {0, 1}. Para palavras em português, o alfabeto seria o
conjunto de letras C = {a, b, c . . . , z, A, . . . , Z}.

Se o conjunto A é um alfabeto, então a clausura de A, denotada A∗, é o conjunto
de todas as strings — incluindo a string vazia, denotada ε — compostas a partir de
símbolos de A. Por exemplo, para os símbolos em representação binária, a clausura
de B é

B∗ = {ε, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, . . . }

Similarmente, para o conjunto C,

C∗ = {ε, a, aa, . . . , ab, aba, . . . }

A notação A+ representa o conjunto de todas strings compostas a partir do alfa-
beto A sem incluir a string vazia, ou seja,

A+ = A∗ − ε

Nem todos os símbolos que pertencem à clausura de um alfabeto são símbolos
válidos em um dado contexto. Por exemplo, se os símbolos em representação binária
são utilizados em uma aplicação que utiliza paridade ímpar, os símbolos com um
quantidade par do elemento 1 são inválidos. Da mesma forma, alguns símbolos entre
aqueles apresentados em C∗ são válidos e podem ser encontrados em um dicionário
de português (a, aba), mas outros não.
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4.2 Linguagens
Uma linguagem é uma especificação de quais strings, dentre todas possíveis

associadas a um conjunto de símbolos, são válidas (aceitáveis) para uma aplicação.
Linguagens simples podem ser definidas diretamente em termos de notação de

conjuntos. Por exemplo, a linguagem

Le = {0n1n | n ≥ 0} (4.2)

denota que símbolos válidas na linguagem Le estão no conjunto de todas as strings
iniciadas por uma quantidade qualquer de ocorrências do elemento 0 seguida pela
mesma quantidade de ocorrências do elemento 1. São exemplos de símbolos válidos
em Le:

ε ∈ Le

01 ∈ Le

0011 ∈ Le

000000111111 ∈ Le

Observe que a string vazia está incluída nesta linguagem, ou seja, é uma sentença
válida em Le, uma vez que pela definição do conjunto n pode assumir o valor 0.

Linguagens mais complexas, como aquelas envolvidas na programação de com-
putadores, dificilmente podem ser representadas de forma tão simples como esta.
Para tanto, é preciso especificar a linguagem através de uma gramática.

A definição de uma gramática inclui, além da especificação do seu alfabeto, um
conjunto de regras de formação dos símbolos válidos para a linguagem. Por exemplo,
a linguagem Le definida através da notação de conjuntos na Equação 4.2 poderia ser
expressa através das seguintes regras:

S → 0S1

S → ε

O alfabeto da linguagem é composto pelos símbolos S, 0, 1, sendo que o sím-
bolo S é utilizado apenas como um elemento auxiliar para a descrição das regras
— tanto que seu nome poderia ser substituído por qualquer outro sem afetar a de-
finição da linguagem. A segunda regra determina que ε é um símbolo válido para
a linguagem. A primeira regra determina como gerar, recursivamente, símbolos vá-
lidos na linguagem, substituindo um dado S por 0S1. Como pela segunda regra a
string vazia é um símbolo válido, pela primeira regra o símbolo 01 (resultante da
concatenação dos símbolos 0ε1) também é válido. Aplicando novamente a primeira
regra, a concatenação de 0, 01 e 1, ou seja, o símbolo 0011, também é válido e assim
sucessivamente.

Todas as sentenças em Le podem ser geradas a partir dessas duas regras. Qual-
quer string que não possa ser gerada a partir delas não será uma sentença em Le.
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4.3 Gramáticas

Formalmente, uma gramática G pode ser expressa como uma quádrupla

G = (VT , VN , P, Si) (4.3)

ou seja, uma seqüência de quatro elementos, onde cada um desses elementos é defi-
nido como a seguir:

VT é o alfabeto dos símbolos terminais, ou seja, dos símbolos que podem fazer
parte dos elementos válidos da linguagem. No exemplo da linguagem Le, os
símbolos terminais são 0 e 1. Por convenção, símbolos terminais genéricos são
usualmente representados usando letras minúsculas.

VN é o alfabeto dos símbolos não-terminais, ou seja, dos símbolos que são utili-
zados como auxiliares na expressão das regras da linguagem. No exemplo da
linguagem Le, S é o único símbolo não-terminal. Por convenção, símbolos
não-terminais são usualmente denotados usando letras maiúsculas.

Para referenciar-se genericamente a qualquer símbolo da linguagem, define-se
o conjunto de símbolos V = VT ∪ VN . Os conjuntos de símbolos terminais e
não-terminais devem ser disjuntos, ou seja, VT ∩ VN = ∅.

P é o conjunto de regras ou produções, normalmente expressos na forma α → β,
onde α ∈ V + e β ∈ V ∗. Usualmente, α é denominado o lado esquerdo da
produção e β, o lado direito. No exemplo da linguagem Le, este conjunto
contém dois elementos, as regras S → 0S1 e S → ε.

Si ∈ VN é o ponto de partida na produção de qualquer sentença na linguagem, deno-
minado símbolo sentencial, símbolo não-terminal inicial ou simplesmente
axioma. No exemplo da linguagem Le há apenas um elemento em VN e clara-
mente S é o símbolo sentencial.

Assim, uma gramática GL para a linguagem Le pode ser formalmente descrita
por

GL = ({0, 1}, {S}, P, S)

onde

P = {S → 0S1, S → ε}

Uma mesma linguagem pode ser gerada por mais de uma gramática. Quando
duas gramáticas geram a mesma linguagem diz-se que elas são equivalentes.
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4.4 Derivações
O processo de substituir o lado esquerdo pelo lado direito de uma regra é deno-

minado uma derivação, denotada pelo símbolo =⇒. Por exemplo, o símbolo 0011
de Le pode ser obtido a partir da seguinte seqüência de derivações:

S =⇒ 0S1 =⇒ 00S11 =⇒ 0011

Cada string que pode ser derivada a partir do símbolo sentencial é denominada
uma forma sentencial. Por exemplo, na seqüência de derivações

S =⇒ 0S1 =⇒ 00S11 =⇒ 000S111 =⇒ 000111

todas as strings 0S1, 00S11, 000S111 e 000111 são formas sentenciais. Por conven-
ção, formas sentenciais são genericamente denotadas usando letras gregas minúscu-
las.

Uma sentença é definida como sendo uma forma sentencial que não contém
símbolos não-terminais. No exemplo acima, a única sentença é 000111.

Uma forma sentencial δ de uma gramática G é dita ser derivável de outra forma
sentencial γ quando δ pode ser obtida a partir de γ a partir da aplicação de uma ou
mais produções de G. O sinal + é colocado sobre o sinal da derivação para indicar
a eventual omissão de passos na seqüência de derivações, com o nome da gramática
sob o símbolo, como em

γ
+

=⇒
G

δ

Quando está claro a qual gramática a derivação se refere, a indicação da gramática é
usualmente omitida:

γ
+

=⇒ δ

Assim, no exemplo acima pode-se afirmar que 0S1
+

=⇒ 000S111.
Similarmente, quando γ permite derivar δ por zero ou mais aplicações de produ-

ções de uma gramática, pode-se expressar este relacionamento substituindo o sím-
bolo + por ∗:

γ
∗

=⇒ δ

No exemplo, 0S1
∗

=⇒ 000S111 e 0S1
∗

=⇒ 0S1.
Quando a forma sentencial δ de G é obtida de γ pela aplicação de exatamente

uma produção, então diz-se que δ é imediatamente derivável de γ, como em

γ =⇒ δ

No exemplo, 0S1 =⇒ 00S11 e 000S111 =⇒ 000111 indicam que a forma senten-
cial 00S11 é imediatamente derivável de 0S1 e que a sentença 000111 é imediata-
mente derivável de 000S111.

Através do processo de transformar formas sentenciais com derivações, é possí-
vel determinar se uma dada sentença faz ou não parte da linguagem. Se houver uma
seqüência de derivações que leve do símbolo sentencial até a sentença sob análise,
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então a sentença faz parte da linguagem. Caso contrário, a sentença não pertence à
linguagem.

Considere a seguinte gramática

G1 = (T, N, P, E) (4.4)

com

T = {a, b, w, y}
N = {E, A, B}

e o conjunto P com as produções

1. E → aABb

2. A→ wA

3. A→ a

4. B → yB

5. B → b

Dada a sentença awabb, é possível determinar que ela faz parte da linguagem
definida por essa gramática pois é possível obter esta sentença a partir do símbolo
sentencial através da aplicação das regras 1, 2, 3 e 5. Já a sentença awabyb não
faz parte dessa linguagem, pois não há uma seqüência de derivações que leve a esta
sentença a partir do símbolo sentencial.

4.5 Classificação de gramáticas
Deve ser observado que, na definição de gramáticas na Equação 4.3, o lado es-

querdo de produções de uma gramática não está restrito a um único símbolo não-
terminal, pois em uma produção na forma α→ β temos que α ∈ V + e β ∈ V ∗.

Assim, a gramática G2 = ({a}, {S, N,Q, R}, P, S), onde os elementos de P são

S → QNQ

QN → QR

RN → NNR

RQ→ NNQ

N → a

Q→ ε

é uma gramática perfeitamente válida, gerando sentenças na linguagem {a2n | n ≥
0}. Derivações típicas incluem

S ⇒ QNQ
+⇒ a
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S ⇒ QNQ⇒ QRQ⇒ QNNQ
+⇒ aa

Restringindo o tipo de produções que podem aparecer em uma gramática, é pos-
sível definir classes especiais de gramáticas, tal como proposto na hierarquia de
Chomsky descrita a seguir.

Uma gramática definida sem restrições quanto ao tipo de produções que ela pode
conter é dita ser uma gramática de tipo 0.

Uma gramática de tipo 1 obedece à propriedade | α |≤| β | para todas as pro-
duções da forma α→ β, onde | α | denota o comprimento (ou número de símbolos)
em α e similarmente para | β |. Gramáticas de tipo 1 são também denominadas
gramáticas sensíveis ao contexto.

Se a uma gramática de tipo 1 impõe-se a restrição adicional de que todos os lados
esquerdos de produções tenham um único símbolo não-terminal, ou seja, | α |= 1
para todas produções α→ β da gramática, então diz-se que a gramática é de tipo 2.
Gramáticas de tipo 2 são também denominadas gramáticas livres de contexto.

Gramáticas de tipo 3 ou gramáticas regulares são gramáticas de tipo 2 onde
as produções recursivas (com o mesmo símbolo não-terminal em ambos os lados da
regra) são apenas da forma

A→ a

A→ aA

quando a gramática é linear direita, ou da forma

A→ a

A→ Aa

quando a gramática é linear esquerda. Ou seja, se houver recursão na produção,
com o mesmo símbolo não-terminal do lado esquerdo e do lado direito, então esse
símbolo deve aparecer apenas no início ou apenas no final do lado direito.

A principal propriedade que distingüe uma gramática livre de contexto de uma
gramática regular é a auto-incorporação em produções com recursão. Se uma gra-
mática G tiver um símbolo não-terminal A que aparece em ambos os lados da pro-
dução na forma

A
∗

=⇒
G

α1Aα2

onde α1 e α2 são strings não vazias de símbolos terminais e/ou não-terminais, então
diz-se que a gramática tem a propriedade da auto-incorporação. Esse tipo de regra
é necessário para expressar sentenças com parênteses, colchetes ou delimitadores
de blocos balanceados. Uma gramática livre de contexto que não contenha auto-
incorporação pode ser convertida em uma gramática regular.

Por simplicidade de notação, quando um lado esquerdo de uma produção pode le-
var a duas (ou mais) formas sentenciais distintas no lado direito, pode-se representar
estas regras de forma compacta usando o símbolo |, lido ou, como em A→ a | aA ou
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A→ a | Aa correspondendo aos exemplos de gramáticas lineares direita e esquerda,
respectivamente.

À hierarquia de gramáticas corresponde uma hierarquia de linguagens. Assim,
se uma linguagem pode ser gerada por uma gramática de tipo k ela é dita ser uma
linguagem de tipo k. Quanto maior for k, ou seja, quão maior seja a restrição sobre
o tipo de produções que a gramática pode conter, menor será o poder de expressão
da linguagem correspondente. Por exemplo, uma produção para indicar que uma
expressão entre parênteses é também uma expressão, como

E → ( E )

não pode ser expressa usando uma gramática regular, mas é válida em uma gramática
livre de contexto. Tais tipos de situações são recorrentes em linguagens de progra-
mação, onde pares de delimitadores — tais como ( e ), { e }, [ e ] em C, ou begin e
end em Pascal — devem ocorrer de forma balanceada.

Na construção de compiladores, são utilizadas normalmente gramáticas regula-
res, para a especificação e reconhecimento de símbolos válidos, e gramáticas livres
de contexto, para identificar a estrutura de comandos do programa. Quanto maior
o poder de expressão da gramática, mais complexo será a parte correspondente do
programa para fazer o reconhecimento automático de sentenças daquela linguagem.

4.6 Expressões regulares
Gramáticas regulares são adequadas para representar algumas “características lo-

cais” de linguagens de programação, tais como definição de formatos de constantes,
identificadores e palavras da linguagem. Por exemplo, uma constante numérica sem
sinal N pode ser definida em termos de dígitos D por produções como

N → N D | D
D → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Neste exemplo, a notação | é utilizada para expressar produções alternativas para o
mesmo símbolo não terminal. Assim, a primeira linha acima equivale a duas produ-
ções:

N → N D

N → D

Uma definição para identificadores I que devem começar com uma letra L e
podem ter adicionalmente outras letras e números pode ser expressa por regras simi-
lares:

I → L | L R

R→ L | D | L R | D R
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L→ a | b | · · · | z | A | · · · | Z
D → 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Expressões regulares representam uma forma alternativa de expressar uma lin-
guagem regular. Elas são recursivamente definidas pelo seguinte conjunto de regras.

1. A string vazia é uma expressão regular.

2. Dado um alfabeto A, então um elemento de A é uma expressão regular em A.

3. Se P é uma expressão regular em A, então a repetição de 0 ou mais ocorrências
de P , denotada P ∗, também é uma expressão regular em A.

4. Se P e Q são expressões regulares em A, então a seqüência de P e Q, denotada
PQ, também é uma expressão regular em A.

5. Se P e Q são expressões regulares em A, então a alternativa entre P e Q,
denotada P | Q, também é uma expressão regular em A.

Expressões regulares são criadas a partir da aplicação de três operadores: conca-
tenação, | e ∗. O operador ∗ tem a maior precedência e |, a menor. O operador | é
comutativo e associativo, enquanto que concatenação é associativa mas não comuta-
tiva.

Considere o exemplo acima para a especificação de identificadores começados
por uma letra. Considerando as definições de L e D, a expressão regular que descreve
um identificador é

L(L | D)∗

ou seja, uma letra seguida por qualquer número (inclusive zero) de letras e/ou dígitos.
Parênteses são utilizados para adequar a precedência dos operadores.

Diz-se que uma expressão regular gera um conjunto regular. Um dado conjunto
regular pode ser gerado por mais de uma expressão regular. Entre as propriedades
que tornam expressões regulares atraentes do ponto de vista de programadores de
sistema estão

1. Dada uma string, existe um algoritmo para determinar se ela é parte de um
dado conjunto regular, e

2. Existe um algoritmo para determinar se duas expressões regulares geram o
mesmo conjunto regular.

4.7 Notações para gramáticas livres de contexto
Tradicionalmente, gramáticas livres de contexto têm sido utilizadas para realizar

a análise sintática de linguagens de programação. Nem sempre é possível representar
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neste tipo de gramática restrições necessárias a algumas linguagens — por exemplo,
exigir que todas as variáveis estejam declaradas antes de seu uso ou verificar se os
tipos envolvidos em uma expressão são compatíveis. Entretanto, há mecanismos
que podem ser incorporados às ações durante a análise — por exemplo, interações
com tabelas de símbolos — que permitem complementar a funcionalidade da análise
sintática.

É possível representar esse tipo de gramática usando outros mecanismos de es-
pecificação no lugar da notação matemática de conjuntos. Dois mecanismos tipica-
mente utilizados são a notação BNF e a notação de grafos sintáticos.

A notação BNF (Backus-Naur Form) introduz uma forma de representação tex-
tual para descrever gramáticas livres de contexto. BNF foi inicialmente desenvolvida
para especificar a linguagem Algol 60, uma das predecessoras da linguagem C.

O principal operador dessa notação é o operador binário ::=, que permite des-
crever as produções da gramática. O operando do lado esquerdo do operador é o
símbolo não-terminal; do lado direito, a sua expansão, que pode conter símbolos
terminais e não-terminais.

Na notação BNF, os símbolos não-terminais são delimitados por colchetes angu-
lares, < e >. Por exemplo, a regra

< expr > ::= ( < expr > )

define que uma expressão entre parênteses (o lado direito do operador) pode ser
reduzido simplesmente a uma expressão (o símbolo não-terminal do lado esquerdo).

A notação BNF também introduz um conjunto de operadores destinados a sim-
plificar a representação das regras da gramática. O operador | (ou) permite expressar
em uma mesma regra produções alternativas. Por exemplo, a regra

< S > ::= A|B

equivale às duas regras

< S > ::= A

< S > ::= B

O operador [ ] (opcional) permite expressar zero ou uma ocorrência do símbolo
especificado. Por exemplo, a regra

< S > ::= [α]

equivale a

< S > ::= ε

< S > ::= α

onde ε representa a string vazia.
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O operador ( | ) (fatoração) permite expressar a combinação de símbolos al-
ternativos, como em

< S > ::= a(b | c)d

que equivale a

< S > ::= abd

< S > ::= acd

O operador * (repetição), assim como para expressões regulares, expressa 0 ou
mais ocorrências do símbolo. Por exemplo, a regra

< S > ::= α∗

equivale a

< S > ::= ε

< S > ::= α < S >

Assim, a ocorrência do padrão α∗ no lado direito de uma produção equivale a ε | α |
αα | ααα | . . .

O operador {‖}∗ (concatenação) permite expressar a repetição múltipla de sím-
bolos concatenados. Por exemplo, a regra

< S > ::= {A ‖ B}∗

equivale a

< S > ::= A < t >

< t > ::= ε

< t > ::= BA < t >

Outro tipo de notação usual para gramáticas livres de contexto é a notação de
grafos sintáticos. A Figura 4.1 apresenta alguns exemplos de regras já descritas
para o BNF expressas através dessa notação.

Esta notação tem o mesmo poder de expressão da BNF, porém tem associada
uma representação visual para as regras da gramática. Na notação de grafos sintáti-
cos, símbolos terminais são representados por círculos e símbolos não-terminais, por
retângulos. Setas são utilizadas para indicar a seqüência de expansão de um símbolo
não-terminal.

Exercícios
4.1 Apresente um exemplo de gramática para cada tipo da hierarquia de Chomsky.
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Figura 4.1 Grafos sintáticos.

(a) Símbolos (b) Produções

4.2 Dada a seguinte gramática:

S → (M) | a | b
M → M ; N | N
N → N, S | S

apresente quais são os símbolos terminais, os símbolos não-terminais e o sím-
bolo sentencial.

4.3 Considere a gramática G1 = {Vn, Vt, P, S}, com Vn = {A, S}, Vt = {a, b} e as
produções P = {S → A, A→ aAb, A→ ab}.

(a) Qual a classe de linguagem definida por essa gramática?

(b) Apresente a representação desta gramática em notação BNF.

(c) Apresente a representação desta gramática em notação de grafos sintáticos.

(d) As sentenças ab, aab, aabb e aabbb pertencem à linguagem definida por essa
gramática? Se sim, apresente uma possível derivação para cada sentença.

(e) Dê dois outros exemplos de sentenças geradas por essa gramática, apresen-
tando para cada um dos exemplos uma derivação.

4.4 Considere a gramática G2 com Vnt = {S, A,B,C}, Vt = {x, y, z}, símbolo
sentencial S e as seguintes produções (ε é a string vazia):

R1: S → AxByC

R2: A→ xAx

R3: A→ ε

R4: B → By

R5: B → ε



91 Representações de linguagens

R6: C → zAz

(a) Apresente a representação desta gramática em notação BNF.

(b) Apresente a representação desta gramática em notação de grafos sintáticos.

(c) Apresente uma derivação para a sentença x x x y y z x x z.

4.5 Considere a gramática G3 = ({E, T, F}, {x, y, +,×, (, )}, P, E) onde P é o
conjunto com as seguintes produções:

P1: E → E + T

P2: E → T

P3: T → T × F

P4: T → F

P5: F → (E)

P6: F → x

P7: F → y

(a) Classifique a gramática pela hierarquia de Chomsky.

(b) Apresente a representação desta gramática em notação BNF.

(c) Apresente a representação desta gramática em notação de grafos sintáticos.

(d) A sentença x+x×y+y é descrita por esta gramática? Justifique sua resposta
mostrando se existe ou não uma derivação para a sentença.

4.6 A gramática G4 tem a seguinte descrição na notação BNF:

<line> ::= [<line><term>]
<term> ::= <expr>newline
<expr> ::= integer|-<expr>
<expr> ::= <expr>(+|-)<expr>
<expr> ::= <expr>(*|/)<expr>

(a) Apresente a representação desta gramática em termos da notação formal de
conjuntos.

(b) Apresente a representação desta gramática em notação de grafos sintáticos.

(c) Apresente dois exemplos de sentenças produzidas por esta gramática.

4.7 Na seguinte representação de uma gramática livre de contexto, símbolos termi-
nais são representados por letras minúsculas e símbolos não-terminais por letras
maiúsculas. S é o símbolo sentencial.

R1: S → aSz
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R2: S → TU

R3: T → bT

R4: T → x

R5: U → Ux

R6: U → b

(a) Qual o alfabeto desta gramática?

(b) Indique se as seguintes expressões são ou não sentenças nesta gramática:

• aTUz

• aazz

• abxz

• axbz

• aabxbxxzz

(c) Para as expressões que forem sentenças do item anterior, apresente pelo
menos duas derivações.

4.8 Considere a seguinte gramática G = (VN, VT, P, S), onde :

VN = {S, <termo>}
VT = {x,=, +, -}
P = {S ::= x = <termo> ;

<termo> ::= <termo> + x ;
<termo> ::= <termo> - x ;
<termo> ::= + x ;
<termo> ::= - x ;
<termo> ::= x }

(a) Mostre como todas as produções que começam com <termo> podem ser
reescritas em uma única produção usando a notação BNF (Backus-Naur
Form). No lado direito desta produção, <termo> aparece no máximo uma
vez e x no máximo duas vezes.

(b) Desenhe o menor grafo sintático possível (cada símbolo terminal ou não-
terminal só aparece uma vez) que represente sozinho todas as cinco deri-
vações do símbolo <termo> da gramática do item (a). Coloque símbolos
terminais dentro de círculos e símbolos não-terminais dentro de retângulos.

(c) Assinale com verdadeiro (V) as sentenças que poderiam aparecer em um
programa fonte e ser reconhecidas pela gramática G e com falso (F) as de-
mais.
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( ) x = <termo>
( ) x ::= x - x
( ) x = x
( ) x + x =
( ) x = + x
( ) x = - x
( ) <termo> = x + x
( ) x = x = x = x
( ) x = + x x
( ) x ::= <termo>
( ) x = <termo> - x
( ) <termo> ::= <termo> + x

4.9 Apresente uma única expressão regular (a mais compacta possível) que seja ca-
paz de descrever, com o auxílio de metacaracteres:

(a) qualquer palavra de 10 caracteres alfabéticos que inicie e termine por vogal;

(b) qualquer nome de variável de até 5 caracteres alfanuméricos iniciado obri-
gatoriamente por caracter alfabético;

(c) qualquer número inteiro, positivo ou negativo, em octal (iniciado por 0),
hexadecimal (iniciado por 0x ou 0X) ou decimal (não iniciado por 0). Obs:
considere que não há representação para o inteiro zero em decimal.
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Capítulo 5

Análise léxica

O código-fonte, que é o argumento de entrada para a execução do compilador, é
simplesmente um texto armazenado em um arquivo. O primeiro objetivo do compi-
lador é transformar esse texto, se possível, em uma estrutura interna que represente o
programa. Se não for possível criar essa representação, o compilador deve apresentar
a melhor indicação possível da causa do problema que o impediu de fazê-lo.

A análise léxica pode ser encarada como a primeira etapa desse processo de
transformação do código. Durante esta etapa, a seqüência de caracteres do programa-
fonte é traduzida em tokens, tais como as palavras reservadas da linguagem (em C++,
por exemplo, do, int, for), constantes (123, 0x1F, ’A’) e identificadores (main,
myvar, Str1). O analisador léxico (ou scanner) é o módulo do compilador que é
responsável por realizar essa tarefa.

Embora conceitualmente seja possível que um arquivo de texto fosse comple-
tamente transformado em um arquivo contendo representações de tokens, a forma
usual de operação de um analisador léxico é por demanda, ou seja, ele tenta com-
por o token a partir da próxima seqüência de caracteres por solicitação de um outro
módulo do compilador.

O analisador léxico tem assim, por função, que isolar as palavras (tokens) a partir
de um arquivo de entrada e verificar se a seqüência de caracteres obtida constitui um
token válido para a linguagem. Para um símbolo válido, o analisador ainda determina
qual é o tipo do símbolo.

Isolar os símbolos é uma tarefa simples, pois eles estão separados pelos caracte-
res de espaço em branco (espaço, tabulação, mudança de linha). Já o reconhecimento
dos símbolos e sua classificação não é tarefa tão simples. As palavras reservadas de
uma linguagem são conhecidas e poderiam até mesmo ser comparadas literalmente,
mas há incontáveis combinações para identificadores de variáveis e funções ou para
constantes. Para lidar com esse problema, é preciso ter mecanismos para descrever e
reconhecer genericamente esses tipos de símbolos.

Os símbolos que devem ser reconhecidos na análise léxica são representáveis por
expressões regulares ou equivalentemente por gramáticas regulares. Existe também
uma correspondência unívoca entre expressões (ou gramáticas) regulares e autôma-
tos finitos, máquinas ou programas que podem ser utilizados para reconhecer strings
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de uma dada linguagem.

5.1 Autômatos finitos
Um autômato finito tem um conjunto de estados. Há um estado inicial, que

determina o ponto de partida para a realização do reconhecimento da sentença. À
medida que caracteres da string de entrada são lidos, o controle da máquina passa de
um estado a outro, segundo um conjunto de regras de transição especificadas para
o autômato. Se após o último caráter o autômato encontrar-se em um dos estados
denominados como finais, a string foi reconhecida, ou seja, pertence à linguagem.
Caso contrário, a string não pertence à linguagem aceita pelo autômato.

Formalmente, um autômato é descrito por cinco características, sendo portanto
representável por uma quíntupla M = (K, Σ, δ, s, F ):

1. o conjunto finito de estados, K;

2. o alfabeto de entrada finito, Σ;

3. o conjunto de transições, δ, sendo que cada transição é representada por uma
tripla (si, ΣT , sf ), onde si ∈ K é o estado inicial da transição, ΣT ⊆ Σ é o con-
junto de símbolos do alfabeto (caracteres) que disparam esta transição quando
o estado corrente é si e sf ∈ K será o novo estado corrente do autômato após
a transição;

4. o estado inicial, s, onde s ∈ K; e

5. o conjunto de estados finais, F , onde F ⊆ K.

Autômatos finitos podem ser ou não determinísticos. Um autômato finito não-
determinístico pode ter transições na forma (si, ε, sf ), ou seja, pode passar de um
estado a outro sem a ocorrência de nenhum símbolo na entrada. Outra característica
que pode estar presente em um autômato não-determinístico é a possibilidade de, a
partir de um mesmo estado, ter mais de um estado destino possível para um mesmo
símbolo de entrada. Em outras palavras, se α ⊂ Σ, então pode ser que o conjunto de
transições δ tenha entre seus elementos (si, α, sf ) e (si, α, sg).

Autômatos são usualmente apresentados na forma de um grafo dirigido, onde es-
tados são representados por círculos, sendo que estados finais são representados por
círculos duplos, e as transições por arestas rotuladas com os símbolos que disparam
a transição entre os dois estados conectados (Figura 5.1).

Figura 5.1 Representação gráfica de (si, {a}, sf ), denotando a transição de si (es-
tado não final) para sf (um estado final) disparada pelo símbolo a.
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Uma outra forma de representar um autômato, mais apropriada para fins de pro-
cessamento automático, é através de tabelas de transição. Uma tabela de transição
é uma matriz na qual as colunas representam os estados do autômato e as linhas
os símbolos do alfabeto. Cada entrada na matriz indica qual o estado final de uma
transição a partir do estado indicado na coluna através do símbolo indicado na linha.
Assim, a transição expressa na Figura 5.1 poderia ser equivalentemente representada
por

. . . si . . .
a . . . sf . . .

. . . . . . . . . . . .

Assim, colunas da tabela de transição representam o estado corrente e as linhas,
o símbolo corrente. Uma entrada na tabela (cruzamento entre linha e coluna) pode
ser vazia, indicando que não há transição possível, ou ter o próximo estado que é
atingido pela transição corrente.

A título de exemplo, considere um autômato que recebe uma palavra binária e
deve reconhecer se esta tem paridade ímpar. No estado inicial, quando nenhum bit
foi analisado, o autômato está em um estado “indefinido”. Graficamente, o estado
inicial é representado por um estado com uma transição que chega a ele sem origem
e sem rótulo (Figura 5.2).

A partir do estado inicial, os caracteres da seqüência passam a ser analisados. Se
o primeiro bit for 0, então esta é até o momento uma palavra válida com paridade par.
Então o autômato vai para um estado “par”. Se, ao contrário, o bit for 1, então o autô-
mato deve seguir para um estado “ímpar”. A leitura de um bit 0 num desses estados
não altera o estado, mas se o bit for 1 então a mudança de estado ocorre. Ao final
da palavra, o autômato vai estar em um desses dois estados, indicando a paridade
da palavra. Se for ímpar, a varredura concluiu com sucesso, indicada pelo fato de
que “ímpar” é um estado final de aceitação. A Figura 5.2 apresenta a representação
gráfica para tal autômato.

Figura 5.2 Exemplo de autômato finito.
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O mesmo autômato pode ser representado por uma tabela de transições. Neste
caso, a tabela teria três colunas, uma para cada estado (indef, par, ímpar), e duas
linhas, uma para cada símbolo do alfabeto (0, 1). Como para cada estado sempre
há uma transição possível para cada símbolo do alfabeto, a tabela tem todas as suas
posições preenchidas:

indef par ímpar
0 par par ímpar
1 ímpar ímpar par

Estado inicial: indef

5.2 Construção dos autômatos finitos
A estratégia de inspeção, aplicada neste exemplo para o reconhecimento de pa-

ridade ímpar, não é o mecanismo adequado para construção de um autômato por
reconhecer sentenças em uma dada linguagem. É preciso ter procedimentos mais
sistemáticos para essa construção.

Na seqüência, apresenta-se um procedimento para a construção de um autômato
finito para reconhecer strings a partir de uma dada expressão regular. Esse procedi-
mento determina como construir um autômato finito não-determinístico para reco-
nhecer sentenças de uma gramática regular. Posteriormente, apresenta-se o proce-
dimento para eliminar as situações de não-determinismo e assim criar um autômato
finito determinístico para a mesma linguagem.

5.2.1 Algoritmo de Thompson
O Algoritmo de Thompson define uma seqüência de passos para, a partir de

uma expressão regular, como descrita na Seção 4.6, obter um autômato finito não
determinístico que reconhece sentenças da correspondente linguagem regular.

O primeiro passo do procedimento é decompor a expressão regular que define as
sentenças que deverão ser reconhecidas em termos de suas relações elementares, ou
seja:

• um símbolo do alfabeto da linguagem;

• concatenação, RS;

• alternativa, R | S;

• repetição, R∗.

Uma vez que a expressão regular tenha sido estruturada em termos das relações
elementares, é preciso construir um autômato para reconhecer cada uma das partes
da expressão. Para cada uma dessas relações elementares, existe uma estrutura de
autômato finito básico correspondente.
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Para reconhecer um símbolo a do alfabeto da linguagem Σ, o autômato corres-
pondente é simplesmente realiza a transição de um estado inicial para um estado final
ao receber o símbolo a. Esse autômato é apresentado na Figura 5.3.

Figura 5.3 Autômato finito para reconhecimento de um símbolo do alfabeto de en-
trada

As demais estruturas de autômato combinam outros autômatos já existentes. O
reconhecimento da concatenação de duas expressões regulares, RS, é realizado por
um autômato que combina os autômatos que reconhecem individualmente R e S.

Seja M1 o autômato que reconhece R e M2 o autômato que reconhece S. O
autômato M que reconhece a concatenação RS combina em um mesmo estado o
estado final de M1 com o estado inicial de M2. O novo estado não é mais o estado
final, mas simplesmente um estado intermediário no novo autômato. Essa operação
é representada na Figura 5.4.

Figura 5.4 Autômato finito para reconhecimento da concatenação de duas expres-
sões regulares

Similarmente, o autômato M para reconhecer a expressão regular com a alter-
nativa entre as expressões R e S é formado pela combinação do autômato M1 que
reconhece R com o autômato M2 que reconhece S. Neste caso, a combinação é
construída da seguinte forma. O autômato M tem um novo estado inicial; os esta-
dos iniciais de cada um dos autômatos originais deixam de ser estados iniciais e são
conectados ao novo estado inicial por transições com a string vazia, ε (Figura 5.5).
Do mesmo modo, um novo estado final é introduzido e os estados finais originais,
que deixam de ser finais, são ligados ao novo estado final por transições com a string
vazia.
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Figura 5.5 Autômato finito para reconhecimento da alternativa de duas expressões
regulares

Finalmente, o autômato M que reconhece a repetição de uma expressão regular
R∗ é derivada da máquina M1 que reconhece R. Também neste caso novos estados
inicial e final são introduzidos. Para reconhecer zero ocorrências de R, há uma
transição pela string vazia direta do novo estado inicial para o novo estado final.
Para reconhecer uma ocorrência de R, há uma transição pela string vazia entre o
novo estado inicial e o estado inicial original, que deixa de ser inicial; do mesmo
modo, há uma transição pela string vazia do estado final original, que deixa de ser
final, e o novo estado final. Para que repetições sejam reconhecidas, há um retorno
pela string vazia do estado final original para o estado inicial original — observe que
o retorno não é pelos novos estados inicial e final. Essa composição é ilustrada na
Figura 5.6.

Exemplo de aplicação

Considere a construção de um um autômato finito não-determinístico para reco-
nhecer sentenças descritas pela expressão regular

R = (a|b)∗abb

O primeiro passo é decompor a expressão em termos de suas relações elementares:

R1 = a R2 = b

R3 = R1|R2 R4 = R3
∗

R5 = R4R1 R6 = R5R2

R = R6R2
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Figura 5.6 Autômato finito para reconhecimento da repetição de uma expressão re-
gular

Uma vez determinadas as expressões regulares elementares que compõem a ex-
pressão regular sob análise, é possível construir os autômatos que reconhecem cada
uma dessas expressões elementares.

Para reconhecer a expressão R1, constrói-se a máquina M1 que reconhece o sím-
bolo a, usando a construção apresentada na Figura 5.3. Por simplicidade, a indicação
de estados inicial e final desses autômatos intermediários é omitida:

Similarmente, para reconhecer R2, constrói-se a máquina M2 que reconhece o
símbolo b:

A expressão regular R3 é a composição pela alternativa das expressões R1 e R2.
O autômato para reconhecer R3 é construído pela combinação das máquinas M1 e
M2 conforme a estratégia apresentada na Figura 5.5:
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Neste caso, os estados 5 e 6 são os novos estados introduzidos respectivamente como
o estado inicial e o estado final da nova máquina M3.

O reconhecimento da expressão regular R4 é feito pelo autômato que reconhece
zero ou mais ocorrências de R3, ou seja, a máquina M4 é construída a partir da
máquina M3 conforme a estratégia apresentada na Figura 5.6:

Observe-se que os novos estados inicial e final de M4 passam a ser os estados 7 e 8,
respectivamente.

Como a expressão R5 é formada pela concatenação de R4 com R1, a máquina
M5 deve combinar a máquina M4 com uma nova instância da máquina M1 segundo
a estratégia apresentada na Figura 5.4:

Observe que o estado inicial da nova máquina M ′
1, 1′, foi combinado com o estado

final da máquina M4, enquanto que o estado final de M ′
1, 2′, passou a ser o estado

final de M5.
Similarmente, R6 é uma concatenação de R5 e R2. Combinando a máquina M5

com uma nova instância da máquina que reconhece R2, obtém-se para a máquina
M6:
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Finalmente, a expressão completa é uma concatenação de R6 com R2. Combi-
nando M6 com uma máquina M ′′

2 obtém-se a máquina que reconhece a expressão
regular completa, que é apresentada na Figura 5.7. Para essa máquina, o estado ini-
cial é o estado inicial de M6, ou seja, o estado 7, e o estado final é o estado final de
M ′′

2 , o estado 4′′.

Figura 5.7 Autômato não-determinístico que reconhece (a|b)∗abb

5.3 Conversão para autômatos determinísticos

Autômatos finitos não-determinísticos precisam lidar com situações de ambigüi-
dade, como no caso de um estado a partir do qual parte mais de uma transição vazia.
Para um processamento automático, um autômato determinístico, no qual para cada
combinação de estado e entrada existe uma única transição aplicável, é mais interes-
sante, pois evita ter que voltar atrás após uma tomada de decisão por um caminho
errado. Na seqüência apresenta-se um procedimento para transformar um autômato
finito não-determinístico num autômato finito determinístico que aceita a mesma lin-
guagem.

O procedimento aqui apresentado é freqüentemente denominado de construção
de subconjuntos. Na descrição a seguir, o termo “estado original” refere-se a um
estado do autômato não-determinístico, enquanto o termo “novo estado” refere-se a
estados do autômato determinístico.

A base desse procedimento é criar novos estados que representem todas as pos-
sibilidades de estados originais em um dado momento da análise da sentença em
processo de reconhecimento. Para tal, define-se o conjunto ε∗ associado a um con-
junto de estados de um autômato não determinístico. A ε∗ (lê-se épsilon-clausura) é
o conjunto que inclui cada um dos estados indicados e todos os estados alcançáveis
a partir dele através de transições por strings vazias. O resultado é um conjunto de
estados que irá representar um novo estado no autômato determinístico.

O procedimento da construção de subconjuntos começa pela computação da ε∗

do conjunto que contém o estado inicial original. Neste caso, obtém-se um conjunto
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de estados que irá representar o novo estado inicial, pois o conjunto resultante inclui
o estado inicial original.

Cada estado novo que é criado precisa ser posteriormente analisado. Para tanto,
constrói-se uma lista de estados não-analisados que, inicialmente, contém apenas o
novo estado inicial.

O procedimento prossegue com a análise dos novos estados ainda não analisados.
Para cada novo estado s nessa lista, é preciso analisar o que acontece quando o
próximo símbolo da sentença for α, onde α é cada um dos símbolos do alfabeto
sob consideração na expressão regular. Por exemplo, se α1 é um dos símbolos que
pode ocorrer na sentença, então analisa-se, para cada um dos estados originais em
s, quais seriam os estados originais resultantes pela transição pelo símbolo α1. A ε∗

desse conjunto de estados resultantes gera um novo estado t (que eventualmente já
pode ser um estado novo já existente). O autômato finito determinístico irá conter a
transição s

α−→ t.
Em outras palavras, para obter t, obtenha o conjunto Tα dos estados originais

que podem ser alcançados através de uma transição pelo símbolo α a partir de cada
estado original no conjunto s e compute ε∗(Tα). Se t for um novo estado, inclua-o
na lista de estados não-analisados. Se algum elemento de t for um estado final no
autômato original, então t será um estado final no novo autômato.

A análise dos novos estados ainda não analisados deve prosseguir até que essa
lista torne-se vazia. Quando isso ocorre, o procedimento está encerrado e o autômato
finito determinístico está definido.

Considere a conversão do autômato não-determinístico da Figura 5.7 para um
autômato determinístico através da aplicação desse procedimento. O conjunto de
estados iniciais originais daquele autômato é T0 = {7}. Portanto, o novo estado
inicial, s0, será dado por ε∗(T0), ou

s0 = {1, 3, 5, 7, 8}

A lista de estados não-analisados contém s0. Para esse estado, é preciso analisar
as transições resultantes para cada um dos dois símbolos do alfabeto, a e b.

O estado s0 contém dois estados originais a partir dos quais existem transições
com o símbolo a, 1 e 8. Os estados originais atingidos por essas transições são 2 e
2′. Portanto, T1 = {2, 2′} e o estado atingido a partir de s0 pela transição através do
símbolo a será s1 = ε∗(T1), ou

s1 = {1, 2, 2′, 3, 5, 6, 8}

Similarmente, a partir de s0 pelo símbolo b atinge-se o conjunto de estados T2 =
{4} e, portanto, s2 = ε∗(T2) resulta em

s2 = {1, 3, 4, 5, 6, 8}

O estado s0 foi retirado da lista de estados não-analisados, mas dois novos es-
tados — s1 e s2 — foram incluídos. Esses dois novos estados precisam então ser
analisados.
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Da análise de s1, obtém-se que a transição pelo símbolo a também levará ao
estado s1, enquanto que a transição pelo símbolo b leva aos estados originais T3 =
{4, 4′}, resultando em um novo estado, s3, gerado por ε∗(T3),

s3 = {1, 3, 4, 4′, 5, 6, 8}

A análise de s2 indica que a transição pelo símbolo a leva ao estado s1, enquanto
que a transição pelo símbolo b leva ao próprio estado s2. Nenhum novo estado é
criado.

O estado s3 permanece na lista de estados não-analisados. A transição a partir
dele pelo símbolo a leva também ao estado s1. Pelo símbolo b, o conjunto de estados
originais resultantes é T4 = {4, 4′′}; assim, um novo estado, s4, é gerado a partir do
cômputo de ε∗(T4),

s4 = {1, 3, 4, 4′′, 5, 6, 8}

Esse estado, que é incluído na lista de estados não-analisados, é um estado final,
pois contém o estado original final 4′′.

Finalmente, a análise de s4 indica que a transição pelo símbolo a leva ao estado
s1, enquanto que a transição pelo símbolo b leva ao estado s2.

Após a análise de s4, a lista de estados não-analisados ficou vazia, indicando a
conclusão do processo de conversão do autômato. O autômato determinístico resul-
tante, que reconhece sentenças expressas por (a|b)∗abb, é apresentado na Figura 5.8a.

Figura 5.8 Autômato finito determinístico que reconhece (a|b)∗abb

(a) Representação gráfica

s0 s1 s2 s3 s4

a s1 s1 s1 s1 s1

b s2 s3 s2 s4 s2

(b) Tabela de transição

Tabelas de transição são, para fins computacionais, a representação mais ade-
quada para autômatos. Para esse autômato, a tabela correspondente é apresentada na
Figura 5.8b.
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5.4 Minimização de estados do autômato
Muitas vezes é possível ter mais de um autômato reconhecendo o mesmo con-

junto de sentenças, em geral através da presença de estados redundantes. O pro-
cedimento apresentado nesta seção permite detectar tais situações de redundância,
reduzindo o número de estados do autômato ao mínimo possível.

O procedimento de minimização de estados de um autômato M = (S, Σ, δ, s0, F )
inicia-se pela criação de uma partição inicial Π0 do conjunto de estados S contendo
dois subconjuntos, um com todos os estados finais, F , e outro contendo os estados
não-finais, S − F .

O procedimento prossegue com o refinamento da partição corrente Πi para a
criação de uma nova partição Πi+1. Para tanto, analisa-se cada um dos conjuntos
que compõem Πi buscando a criação de novas partições que sejam equivalentes sob
transições. Partindo de cada grupo G de estados em Πi, um novo subgrupo G′ conterá
dois estados s e t se e somente se, para todos os símbolos do alfabeto de entrada, s e
t tenham transições para um mesmo grupo de Πi.

A partir desse processo de refinamento dos grupos de Πi, o conjunto dos sub-
grupos resultantes forma uma nova partição Πi+1. O procedimento deve ser repetido
até que a nova partição gerada seja igual à partição corrente, situação que indica que
novos refinamentos não são mais possíveis.

Para construir o autômato com o número mínimo de estados, associa-se a cada
subgrupo da partição final atingida por esse procedimento um estado da nova má-
quina M ′. Eventualmente, o procedimento pode gerar “estados mortos”, que não são
estados finais e contêm transição apenas para si próprios, ou estados não-alcançáveis
a partir do estado inicial. Tais estados podem ser eliminados do autômato resultante.

Aplicando esse procedimento ao autômato da Figura 5.8, tem-se que a partição
inicial é

Π0 = {{s0, s1, s2, s3}, {s4}}

A segunda partição, G2 = {s4}, é irredutível e não será mais analisada — este
será o estado final do autômato minimizado. Para aplicar o procedimento de refina-
mento à primeira partição, G1 = {s0, s1, s2, s3}, deve-se analisar para cada estado
qual o grupo resultante pela transição para cada um dos dois símbolos do alfabeto, a
e b:

s0 s1 s2 s3

a G1 G1 G1 G1

b G1 G1 G1 G2

Observa-se que o grupo G1 pode ser particionado em dois novos grupos, G3 =
{s0, s1, s2} e G4 = {s3}. Assim, a nova partição a ser analisada é

Π1 = {{s0, s1, s2}, {s3}, {s4}}

Novamente há um grupo que não pode ser mais reduzido, mas o grupo G3 precisa
ainda ser analisado. Aplicando novamente o procedimento de refinamento conside-
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rando a nova partição Π1 = {G3, G4, G2}, o resultado para o refinamento do grupo
G3 é

s0 s1 s2

a G3 G3 G3

b G3 G4 G3

Nesse grupo, s0 e s2 permanecem com comportamento equivalente, portanto fa-
zem parte do mesmo grupo, G5; porém, s1 faz parte de um novo grupo G6. Assim, a
partição resultante é

Π2 = {{s0, s2}, {s1}, {s3}, {s4}}

Como Π1 6= Π2, o grupo G5 (o único que ainda pode ser refinado) precisa ser
analisado. A análise dos estados desse grupo resulta em

s0 s2

a G6 G6

b G5 G5

Como não há novo particionamento, o procedimento de refinamento está con-
cluído. O resultado obtido é que o estado s2 pode ser incorporado ao estado s0,
resultando no autômato equivalente com número mínimo de estados. Esse autômato
é apresentado na Figura 5.9.

Figura 5.9 Autômato com número mínimo de estados que reconhece (a|b)∗abb

5.5 Analisadores léxicos
A definição do autômato que reconhece se um símbolo pertence ou não a uma

dada classe foi vista em detalhes na seção anterior. A questão que se coloca agora é:
como isto é traduzido em um programa?

Não se pretende aqui entrar no mérito de como desenvolver um programa a partir
de uma especificação inicial, que é objeto de estudo da área de Engenharia de Soft-
ware. Nesta seção, no entanto, serão abordados os principais aspectos envolvidos na
construção do módulo de análise léxica de um compilador.
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Uma boa forma de se iniciar a construção de um programa é partir de uma descri-
ção do que ele deve fazer. Neste caso, uma descrição inicial para o analisador pode
ser:

O programa do analisador léxico recebe o nome de um arquivo que con-
tém os tokens que devem ser analisados. O analisador submete ao autô-
mato cada token. O autômato retorna a indicação se o token pertence à
linguagem por ele reconhecida. Caso algum token não seja reconhecido,
o analisador indica qual foi o token e encerra a execução.

O núcleo desse programa é a funcionalidade de reconhecimento de uma string (o
token) pertencente a uma linguagem regular por um autômato. Já tendo visto qual
a fundamentação por trás do processo de reconhecimento de tokens, pode-se definir
o núcleo do analisador léxico como uma implementação de um autômato finito, que
reconhece strings como símbolos válidos de uma linguagem ou dá uma indicação de
que a string não pertence à linguagem.

A implementação desse analisador léxico requer uma descrição do autômato que
reconhece as sentenças da gramática ou expressão regular de interesse. A forma
computacional mais simples para representar o autômato é através de uma tabela de
transições, a partir da qual deve ser possível obter as seguintes informações:

1. O estado inicial para o autômato;

2. Dado um estado qualquer, indicar se este é um estado final (condição de acei-
tação); e

3. Dado um estado qualquer e um símbolo, a indicação de qual é o próximo
estado.

O procedimento de reconhecimento é apresentado graficamente na Figura 5.10,
na forma de um diagrama de atividades UML1. A inicialização do procedimento
coloca o autômato num estado conhecido, correspondente ao seu estado inicial. A
partir deste estado é que os símbolos da string serão analisados.

O procedimento prossegue com um laço que tentará analisar cada um dos sím-
bolos da string. O início do laço obtém o próximo símbolo, que inicialmente é o
primeiro símbolo, da string. Se não houver próximo símbolo, é preciso verificar se
o estado corrente é um estado final. Se for, o procedimento retorna uma indicação
de que a string foi reconhecida pelo autômato. Se o estado corrente não for um es-
tado final e não houver mais símbolos na sentença, então deve ser retornada uma
indicação de que não houve reconhecimento.

Se houver símbolo a ser analisado, então o procedimento deve continuar o pro-
cesso de reconhecimento. Para tanto, obtém o próximo estado correspondente à
transição do estado atual pelo símbolo sob análise. Se não houver transição pos-
sível, então a string não foi reconhecida e o procedimento deve encerrar com essa
indicação.

1Unified Modeling Language
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Figura 5.10 Diagrama de atividades para procedimento de reconhecimento de token
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Uma descrição algorítmica desse procedimento é apresentada no Algoritmo 5.1,
que determina se a string σ pertence à linguagem reconhecida pelo autômato M . O
algoritmo utiliza uma variável s para denotar o estado corrente do autômato e uma
variável c para o próximo símbolo de entrada da string σ.

Algoritmo 5.1 Algoritmo para um analisador léxico.
RECONHECE(M, σ)
1 s← ESTADO-INICIAL(M)
2 while TEM-SÍMBOLOS(σ)
3 do c← PRÓXIMO-SÍMBOLO(σ)
4 if EXISTE-PRÓXIMO-ESTADO(M, s, c)
5 then s← PRÓXIMO-ESTADO(M, s, c)
6 else return false
7 if ESTADO-FINAL(M, s)
8 then return true
9 else return false

Além das variáveis, o algoritmo também faz usos de diversos procedimentos au-
xiliares. Para o autômato, esses procedimentos são ESTADO-INICIAL, que retorna
um estado; ESTADO-FINAL, que retorna verdadeiro se o estado indicado fizer parte
do conjunto de estados finais; EXISTE-PRÓXIMO-ESTADO, que retorna verdadeiro
de houver transição possível a partir do estado e símbolo indicados; e PRÓXIMO-
ESTADO, que retorna o estado decorrente dessa transição. Para a string, o procedi-
mento TEM-SÍMBOLOS retorna verdadeiro se há na string símbolos ainda não pro-
cessados; o procedimento PRÓXIMO-SÍMBOLO retorna o primeiro caráter da string
que ainda não foi processado.

A implementação do autômato demanda a utilização de algumas estruturas de
dados que permitam armazenar a sua representação e, a partir dela, obter as informa-
ções necessárias para realizar as operações descritas no algoritmo do analisador.

O primeiro tipo de informação é simples e pode ser armazenado em uma variável
escalar — é a informação sobre qual é o estado inicial do autômato. Como existe
apenas um estado inicial para cada autômato, não é preciso usar nenhuma estrutura
mais complexa para esse armazenamento. Com essa informação, o procedimento
ESTADO-INICIAL pode ser facilmente implementado. Para os demais procedimentos
do autômato, outras estruturas devem ser utilizadas — por exemplo, mapas para
representar as tabelas de transições.

5.6 Geradores de analisadores léxicos
Embora seja possível implementar analisadores léxicos a partir da construção

do autômato finito para a expressão regular e a aplicação do Algoritmo 5.1, pode-
se imaginar que para linguagens mais complexas essa estratégia de implementação
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seria extremamente trabalhosa. Como essa complexidade é freqüente na programa-
ção de sistemas, diversas ferramentas de apoio a esse tipo de programação foram
desenvolvidas.

Uma classe dessas ferramentas são os geradores de analisadores léxicos, que au-
tomatizam o processo de criação do autômato e o processo de reconhecimento de
sentenças regulares a partir da especificação das expressões regulares corresponden-
tes.

Uma das ferramentas mais tradicionais dessa classe é o programa lex, original-
mente desenvolvido para o sistema operacional Unix. O objetivo de lex é gerar
uma rotina para o scanner em C a partir de um arquivo de especificação contendo a
especificação das expressões regulares e trechos de código C do usuário que serão
executados quando sentenças daquelas expressões forem reconhecidas. Atualmente
há diversas implementações de lex para diferentes sistemas, assim como ferramen-
tas similares que trabalham com outras linguagens de programação que não C.

5.6.1 Especificação das sentenças regulares
O ponto de partida para a criação de um analisador léxico usando lex é criar o

arquivo com a especificação das expressões regulares que descrevem os itens léxicos
que são aceitos. Este arquivo é composto por até três seções: definições, regras e
código do usuário. Essas seções são separadas pelos símbolos %%.

A seção mais importante é a seção de regras, onde são especificadas as expressões
regulares válidas e as correspondentes ações do programa. Cada regra é expressa na
forma de um par padrão-ação,

pattern action

Para a descrição do padrão, lex define uma linguagem para descrição de ex-
pressões regulares. Esta linguagem mantém a notação para expressões regulares
apresentada na Seção 4.6, ou seja, a presença de um caráter a indica a ocorrência da-
quele caráter; se R é uma expressão regular, R∗ indica a ocorrência dessa expressão
zero ou mais vezes; e se S também é uma expressão regular, então RS é a concate-
nação dessas expressões e R|S indica a ocorrência da expressão R ou da expressão
S. Além dessas construções, a linguagem de especificação de lex oferece ainda
diversas extensões, descritas na seqüência.

Uma das extensões é o significado especial atribuído ao caráter ponto (.), que é
utilizado para representar qualquer caráter exceto \n. Assim, o padrão a.z repre-
senta qualquer seqüência de três caracteres tal que o primeiro seja a e o terceiro seja
z, tal como aaz, abz e a9z.

Outra extensão utiliza colchetes ([]) para representar uma classe de caracteres
alternativos. Por exemplo, o padrão [xyz] é utilizada para representar um caráter
da classe — ’x’ ou ’y’ ou ’z’. A classe pode também ser representada por uma
faixa, denotada por dois caracteres com um hífen. Por exemplo, o padrão [a-f]
representa a classe com qualquer caráter entre ’a’ e ’f’, o que inclui os caracteres
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’b’, ’c’, ’d’ e ’e’. É possível ainda usar o caráter ^ para negar uma classe. O
padrão [^xyz] representa a classe de caracteres [xyz] negada, ou seja, qualquer
caráter exceto ’x’ ou ’y’ ou ’z’.

Há também extensões para representar de forma compacta repetições de um pa-
drão R. Por exemplo, a especificação de um padrão para denotar uma ou mais ocor-
rências da expressão regular R é representada na notação original de expressões re-
gulares como R R*; na linguagem de especificação de lex, o padrão R+ tem o
mesmo significado. Outra notação compacta é R? para denotar R | ε, ou seja, 0
ou uma ocorrência da expressão regular R. Chaves podem ser utilizadas para indicar
um certo número de repetições de um padrão. O padrão R{4} representa exatamente
quatro ocorrências da expressão regular R; o padrão R{2,} representa pelo menos
duas ocorrências da expressão regular R; e o padrão R{2,4} representa um número
entre duas e quatro ocorrências da expressão regular R.

Finalmente, há extensões para indicar se uma expressão ocorre no início ou no
final de uma linha. O padrão ^R representa a situação na qual a expressão regular
R ocorre no início de uma linha. O padrão R$ representa a ocorrência da expressão
regular R no final de uma linha. Há também um padrão especial, <<EOF>>, para
representar o fim de arquivo.

Caso deseje-se usar um dos caracteres que têm significado especial nessa lingua-
gem como um caráter da expressão, é possível usar a construção \X; por exemplo,
\. permite especificar a ocorrência de um ponto na expressão regular. Se o cará-
ter X após a contrabarra é tal que \X tenha significado especial em C, ou seja, se
X ∈ {0, a, b, f, n, r, t, v}, então o caráter recebe a mesma interpretação associada às
definições da linguagem C (Tabela 2.1). Outra forma de indicar que uma string deve
ser interpretada literalmente é representá-la entre aspas na regra.

A ação associada a cada padrão na regra é um bloco de código C definido pelo
usuário. Esse código será incorporado ao código do analisador léxico, sendo exe-
cutado quando a seqüência de caracteres de entrada for reconhecida pelo padrão
especificado. Como qualquer bloco em C, se apenas uma linha de código for espe-
cificada então as chaves de início e fim de bloco podem ser omitidas; caso contrário,
devem obrigatoriamente estar presentes.

O exemplo abaixo de especificação de regras no padrão lex determina o reco-
nhecimento de constantes numéricas inteiras, segundo o padrão da linguagem C:

1 %%
2 [1-9][0-9]* printf("Dec");
3 0[0-7]* printf("Oct");
4 0x[0-9A-Fa-f]+ printf("Hex");

A primeira linha do arquivo começa com o separador de seções, ou seja, a seção de
definições, assim como a seção de código do usuário, é vazia.

O analisador léxico gerado por esse arquivo de especificação irá receber como
entrada strings que eventualmente irão conter constantes inteiras. Se uma constante
inteira for encontrada, ela será substituída na saída pela string correspondente espe-
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cificada na ação, para cada um dos formatos de constantes reconhecidos. Assim, se
a string for

abc 10 def 017 ghi 0xAF0

o analisador léxico gerará a string

abc Dec def Oct ghi Hex

Esse exemplo ilustra a utilização da regra padrão — quando nenhum padrão
especificado combina com a seqüência de caracteres analisada, então esses caracteres
são simplesmente ecoados para a saída.

A seção de definições permite criar representações simbólicas que podem ser
posteriormente utilizadas nas seções de regras. Por exemplo, se nessa seção houver
a definição

DIGIT [0-9]

então o padrão da regra que reconhece constantes decimais poderia ter sido escrito
na forma

[1-9]{DIGIT}*

A forma {name} é substituída no padrão pela expansão da definição name.
Outro tipo de especificação que pode estar presente na seção de definições são

trechos de código C que devem ser incluídos ao início do arquivo. Esse código,
especificado nessa seção entre os símbolos %{ e %}, normalmente é utilizado para
incluir diretrizes para o pré-processador C, como #define e #include.

5.6.2 Integração com código de aplicação
O resultado da aplicação do programa lex, tendo como entrada um arquivo de

especificação de expressões regulares e respectivas ações, é a criação de um arquivo-
fonte contendo o código C que implementa o correspondente analisador léxico. Este
está associado à rotina de nome yylex(), que é invocada pela aplicação para fazer
o reconhecimento dos itens léxicos na seqüência de caracteres da entrada.

A rotina yylex() não recebe nenhum argumento e pode retornar um valor in-
teiro, que no processo de análise léxica pode ser associado a um tipo de token. Essa
rotina lê os caracteres de entrada de um arquivo especificado pela variável global
yyin e envia os resultados de sua análise para o arquivo especificado pela variável
global yyout; essas duas variáveis são ponteiros para FILE, para a manipulação de
arquivos em C. Adicionalmente, a última string que foi reconhecida pelo analisador
léxico é referenciada pela variável global yytext, do tipo ponteiro para caracteres.

A definição padrão das variáveis yyin e yyout associa-as respectivamente ao
arquivo de entrada padrão (teclado) e ao arquivo de saída padrão (tela do monitor).
Essa definição pode ser modificada pela especificação presente na seção de código
do usuário do arquivo lex.

Se nenhum código for definido nessa seção, o código de aplicação utilizado é o
fornecido na biblioteca de rotinas do lex, tipicamente algo da forma
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int main() {
yylex();
return 0;

}

Para modificar as definições padronizadas, o código C que altera esse compor-
tamento deve estar especificado nessa seção. Por exemplo, para que o analisador
léxico que reconhece as constantes inteiras pudesse ter a opção de obter sua entrada
de um arquivo especificado na linha de comando, o arquivo de especificação lex
apresentado como o Algoritmo 5.2 poderia ter sido utilizado.

Algoritmo 5.2 Arquivo de especificação lex.
1 DIGIT [0-9]
2 %%
3 [1-9]{DIGIT}* printf("Dec");
4 0[0-7]* printf("Oct");
5 0x[0-9A-Fa-f]+ printf("Hex");
6 <<EOF>> return 0;
7 %%
8 int main(int argc, char *argv[]) {
9 FILE *f_in;

10
11 if (argc == 2) {
12 if (f_in = fopen(argv[1],"r"))
13 yyin = f_in;
14 else
15 perror(argv[0]);
16 }
17 else
18 yyin = stdin;
19
20 yylex();
21 return(0);
22 }

Os símbolos stdin, stdout e stderr são os equivalentes em C aos objetos
cin, cout e cerr de C++. A manipulação de arquivos em C é apresentada na
Seção C.1.5.

5.6.3 Geração da aplicação
Nesta seção ilustra-se a utilização de uma das implementações do programa lex,

que é o aplicativo flex, disponível para diversas plataformas computacionais. A
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sintaxe dos comandos apresentadas correspondem à utilização do aplicativo com o
sistema operacional Unix.

Considere como exemplo que a especificação lex apresentada no Algoritmo 5.2
foi escrita em um arquivo que recebeu o nome unsint.l, onde .l é uma extensão
padrão para esse tipo de arquivo. Para gerar o analisador léxico, flex é invocado
recebendo esse arquivo como entrada:

> flex unsint.l

A execução desse comando gera um arquivo-fonte C de nome lex.yy.c, que
implementa os procedimentos do analisador léxico. Para gerar o código executável,
este programa deve ser compilado e ligado com a biblioteca libfl, que contém os
procedimentos internos padrões de flex

> gcc -o aliss lex.yy.c -lfl

(Bibliotecas são descritas no Capítulo 9.)
O arquivo executável aliss conterá o analisador léxico para inteiros sem sinal.

Se invocado sem argumentos, aliss irá aguardar a entrada do teclado para proceder
à análise das strings; o término da execução será determinado pela entrada do caráter
control-D. Se for invocado com um argumento na linha de comando, aliss irá
interpretar esse argumento como o nome de um arquivo que conterá o texto que deve
ser analisado, processando-o do início ao fim.

5.6.4 Exemplo de aplicação
Nesta seção, é apresentado um exemplo que utiliza lex para reconhecer valores

inteiros da entrada padrão. A aplicação, que está definida na função main, acumula
os valores reconhecidos em uma variável. Quando o usuário entra o símbolo de final
de arquivo (ao usar o caráter control-D), a aplicação apresenta o valor totalizado.

A primeira seção, de definições, contém o fragmento de código que deverá ser
incluído no arquivo-fonte que será gerado. Neste exemplo, a saída será apresentada
com C++; portanto, o arquivo de cabeçalho iostream deve ser incluído. Também
é definido um valor simbólico para representar o final. Como a aplicação deve reco-
nhecer apenas valores positivos, um valor negativo é escolhido para tal fim — neste
caso, o valor -1:

%{
#include <iostream>
using namespace std;
#define END -1
%}

Na seqüência, há a especificação lex que faz o reconhecimento da entrada de
valores inteiros. No caso, o objetivo é obter o valor inteiro correspondente a essa
seqüência de caracteres — a função C atoi é usada para esse fim. Também há a
especificação para reconhecer a entrada do final do arquivo:
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%%
[0-9]+ return atoi(yytext);
<<EOF>> return END;

Na terceira e última seção do arquivo lex há a aplicação propriamente dita, no
caso totalmente contida na função main.

%%
int main(int argc, char *argv[]) {

int total=0, valor=0;

do {
valor = yylex();
if (valor != END)

total += valor;
} while (valor != END);

cout << "Total: " << total << endl;
}

O laço recebe valores de retorno de yylex, que são ou valores inteiros, reconhe-
cidos pela primeira linha da especificação, ou o valor que indica o final de arquivo,
reconhecido pela segunda linha da especificação. Valores inteiros são adicionados à
variável total. Quando o valor END ocorre, o laço é quebrado e a última linha do
código, que apresenta o valor totalizado, é executada.

Observe por este exemplo que o papel de lex está limitado ao reconhecimento
dos símbolos da entrada. Não é papel do analisador léxico incorporar a lógica da
aplicação, que neste caso ficou definida na função main. O tratamento e a tradução
dos valores de entrada, realizada pelo lex, ficou bem mais simples se a mesma
atividade tivesse que ser totalmente implementada em código C++.

Para gerar a aplicação que implementa o acumulador, basta seguir os passos
já apresentados. Em primeiro lugar, usar flex para processar a especificação de
entrada para gerar o arquivo lex.yy.c. Se a especificação está em um arquivo
acumul.l, então esse comando será

> flex acumul.l

Na seqüência, usar o compilador — neste caso, um compilador C++ — para gerar
o programa executável:

> g++ -o acumul lex.yy.c -lfl

O programa gerado — neste caso, acumul — pode então ser invocado:

> ./acumul
1 2 3

[^D]
Total: 6



117 Análise léxica

Exercícios

5.1 Construa um autômato finito determinístico com mínimo número de estados
para reconhecer sentenças descritas pela expressão a(ab)*b. Utilize os pro-
cedimentos formais para obter o autômato finito não-determinístico, convertê-lo
para um autômato finito determinístico e minimizar seu número de estados.

5.2 Dada a expressão regular (xx)*(y|z)z*

(a) Construa, usando o algoritmo de Thompson, o autômato finito não-determi-
nístico para reconhecer sentenças dessa linguagem.

(b) Converta, usando o método da construção de subconjuntos, o autômato do
item (a) para um autômato finito determinístico.

(c) Minimize, se possível, o número de estados do autômato do item (b).

5.3 Desenvolva o autômato finito determinístico com o menor número de estados
para reconhecer sentenças da gramática regular G = {Vn, Vt, P, A}, com símbo-
los não-terminais Vn = {A, B, C}, símbolos terminais Vt = {x, y} e produções
P = {A→ xB,A→ yB,B → xC, C → xC, C → y}.

5.4 Apresente expressões regulares para os autômatos finitos apresentados a seguir:

5.5 Em uma aplicação que aceita strings binárias (alfabeto: {0,1}), as sentenças
aceitas são aquelas que terminam com o mesmo bit que iniciaram. Assim, se
a expressão inicia com 0, pode ter qualquer combinação de bits (até mesmo
vazia) após este bit desde que haja outro bit 0 no final. Similarmente, sentenças
iniciadas com 1 devem terminar com o bit 1.

(a) Apresente uma expressão regular que descreva essas sentenças.

(b) Desenvolva o autômato finito não-determinístico, usando o algoritmo de
Thompson, para reconhecer essas sentenças.

(c) Converta o autômato obtido no item anterior para um autômato determinís-
tico com número mínimo de estados.

5.6 A aplicação do algoritmo de Thompson produziu um autômato finito não-deter-
minístico com a seguinte estrutura:
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(a) Utilize o método da construção de subconjuntos e o procedimento de mi-
nimização de estados para obter um autômato finito determinístico equiva-
lente.

(b) Qual é a expressão regular que descreve as sentenças reconhecidas por esses
autômatos?

5.7 Usando a notação de metacaracteres de lex, descreva as expressões regulares que
representam as seguintes sentenças:

(a) Todas as seqüências compostas por símbolos 0 e 1 tal que a ocorrência de
um 0 é seguida por um ou mais 1’s. Observe que a seqüência vazia também
é válida.

(b) Uma seqüência que representa um número real, que pode ter um sinal, dí-
gitos na parte inteira, parte fracionária (uma vírgula seguida por dígitos) e
expoente (a letra ’e’ ou ’E’ seguida por um sinal opcional e um ou mais
dígitos). Contemple na representação as possíveis combinações usuais para
valores reais aceitas em linguagens de programação.

5.8 O seguinte arquivo em formato lex especifica tokens que serão aceitos como
entrada em uma aplicação:

%%
0[01]{2}0
1(0{2}|1{2})[01]

Dada esta especificação, indique quais das seguintes entradas seriam rejeitadas
ou aceitas pela aplicação — neste caso, aponte se pela primeira ou pela segunda
regra.

(a) 0000

(b) 0120

(c) 0001

(d) 0010

(e) 0120

(f) 1000
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(g) 1010

(h) 1020

(i) 1111

(j) 100110

5.9 Considere a aplicação apresentada na Seção 5.6.4.

(a) O que acontece quando strings que não representam valores inteiros são
introduzidas na entrada?

(b) Como o arquivo de especificação pode ser modificado de forma a ignorar de
forma silenciosa a entrada de strings inválidas?

(c) Como o arquivo de especificação pode ser modificado de forma a reconhecer
valores negativos? Observe que neste caso a indicação de final das entradas
deve ser modificada.

5.10 Seja o seguinte autômato finito determinístico, capaz de interpretar expressões
para uma gramática regular G:

(a) Qual a expressão regular que este autômato determinístico reconhece?

(b) Faça a tabela de transições de estados para este autômato.

(c) Escreva seis seqüências de símbolos reconhecíveis pelo autômato.

(d) Com base na expressão regular do item b, desenhe o autômato finito não
determinístico correspondente, mostrando as etapas em sua construção.
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Capítulo 6

Análise sintática

No Capítulo 5 mostrou-se como proceder para o reconhecimento de seqüências
de símbolos que satisfazem a uma gramática regular (tipo 3) usando autômatos fini-
tos. Este tipo de procedimento é adequado para identificar os símbolos básicos que
compõem uma linguagem, mas não para identificar a forma como esses símbolos de-
vem ser combinados para que façam sentido na linguagem — o processo de análise
sintática. Para tanto, é preciso usar gramáticas com maior poder de expressão.

Gramáticas tipo 2, ou gramáticas livres de contexto, são adequadas para repre-
sentar boa parte das características de linguagens de programação. Embora não to-
das construções de programação sejam passíveis de representação por esse tipo de
gramática, através de reconhecedores de sentenças livres de contexto e algumas es-
tratégias heurísticas é possível automatizar a análise sintática. O uso e a construção
de programas analisadores sintáticos, ou parsers, são os objetos deste capítulo.

6.1 Reconhecimento de sentenças

O reconhecimento de sentenças, ou parsing, é o procedimento que verifica se
uma dada sentença pertence à linguagem gerada por uma gramática. Este proce-
dimento é essencial para um compilador, que deve reconhecer e validar expressões
de diversos tipos — declarações, expressões aritméticas, construções de controle de
execução — no processo de construção de um código executável equivalente à ex-
pressão reconhecida.

Considere uma gramática que define um subconjunto de expressões aritméticas
aceitas por alguma linguagem de programação, apresentada na Figura 6.1. Neste
subconjunto, são consideradas expressões que são somas de outras expressões (Re-
gra 1), produtos (Regra 2) e expressões entre parênteses (Regra 3). A Regra 4 indica
que um token qualquer que seja do tipo id (de identificador) é, nessa gramática,
também uma expressão.

Nessa gramática, o símbolo sentencial é E; id é um símbolo terminal, ou seja,
um token, assim como os símbolos +, ×, ( e ). Por meio de uma gramática regular
seria possível determinar o que é um identificador para a linguagem. Por exemplo,
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Figura 6.1 Gramática para reconhecimento de expressões.

E → E + E 1
E → E × E 2
E → (E) 3
E → id 4

para reconhecer como identificadores as letras x ou y ou z, a gramática regular a
seguir poderia ser usada:

id→ L L∗
L→ x|y|z

Com a especificação dessas gramáticas, é possível apresentar como ocorre o re-
conhecimento de uma sentença, que tem apenas símbolos terminais. A sentença é
válida quando há uma seqüência de aplicação de regras que leva do símbolo senten-
cial aos símbolos terminais na sentença. Há duas formas de validar uma sentença:

Top-down ou descendente: a partir do símbolo sentencial, selecionar uma seqüên-
cia de aplicação de regras e aplicá-las, substituindo o lado esquerdo pelo lado
direito, até que se obtenha a sentença sob análise; ou

Bottom-up ou ascendente: a partir da sentença, selecionar uma seqüência de apli-
cação de regras e aplicá-las, substituindo o lado direito pelo lado esquerdo, até
que reste apenas o símbolo sentencial.

Considere por exemplo o procedimento para o reconhecimento da expressão
(x + y) × z ou, equivalentemente após a aplicação do reconhecimento de tokens,
a expressão (id+ id)× id. O procedimento de análise sintática deve então aplicar as
regras da gramática para verificar se a sentença é válida ou não.

Para o procedimento descendente, a seguinte seqüência de aplicação das regras
(com o rótulo da regra sobre o símbolo da derivação) pode ser aplicada:

E
2

=⇒ E × E
3

=⇒ (E)× E
1

=⇒ (E + E)× E
4

=⇒ (id + E)× E
4

=⇒ (id + id)× E
4

=⇒ (id + id)× id

Como foi possível derivar a sentença a partir do símbolo sentencial, então ela
foi reconhecida. Caso contrário, a sentença seria inválida e rejeitada pelo analisador
sintático. Quando a sentença é reconhecida, há uma seqüência de reconhecimento
associada à seqüência de regras aplicadas — neste caso, essa seqüência é dada pela
lista (2, 3, 1, 4, 4, 4).
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Observe que a seqüência de reconhecimento não é única. Para este mesmo exem-
plo, a seqüência dada pela lista (2, 3, 4, 1, 4, 4) também leva do símbolo sentencial à
sentença sob análise:

E
2

=⇒ E × E
3

=⇒ (E)× E
4

=⇒ (E)× id
1

=⇒ (E + E)× id
4

=⇒ (id + E)× id
4

=⇒ (id + id)× id

Outra seqüência possível é dada pela lista (2, 4, 3, 1, 4, 4). A próxima seção
apresenta representações padronizadas para restringir a quantidade de seqüências de
representações que devem ser avaliadas para uma sentença.

6.2 Derivações canônicas
O problema de reconhecimento de uma sentença em uma gramática é essen-

cialmente um problema de, dada uma sentença composta por símbolos terminais
da linguagem, encontrar uma seqüência de derivações para ela a partir do símbolo
sentencial (a seqüência de reconhecimento) ou então indicá-la como inválida na lin-
guagem. O procedimento informal, mostrado na seção anterior, permite um grande
número possível de combinações de regras que o torna inadequado para fazer o re-
conhecimento em qualquer gramática um pouco mais complexa. Felizmente, há
procedimentos que restrigem as possibilidades de combinações sem reduzir o poder
de expressão das gramáticas.

Quando a forma sentencial tem mais de um símbolo não-terminal, há diversas
opções para qual deve ser o próximo símbolo não-terminal a ser substituído na pró-
xima derivação. Uma forma sistemática de selecionar qual símbolo será substituído é
estabelecida pelas derivações canônicas. As derivações canônicas permitem obter as
sentenças analisando um único símbolo da linguagem a cada passo, com a definição
de qual símbolo não-terminal deve ser analisado no momento. As duas possibilida-
des consideradas são o símbolo que está mais à esquerda ou o símbolo que está mais
à direita.

Na derivação mais à esquerda (leftmost derivation), a opção é aplicar uma re-
gra da gramática ao símbolo não-terminal mais à esquerda da forma sentencial sendo
analisada. A correspondente seqüência de regras aplicadas desde o símbolo senten-
cial até a sentença é denominada a seqüência de reconhecimento mais à esquerda,
ou leftmost parse.

Considere o exemplo da gramática G1, definida originalmente na Equação 4.4,
com símbolos terminais T = {a, b, w, y}, símbolos não-terminais N = {E, A, B} e
com produções:

1. E → aABb

2. A→ wA
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3. A→ a

4. B → yB

5. B → b

A derivação canônica mais à esquerda para a sentença awabb em G1 é

E =⇒ aABb =⇒ awABb =⇒ awaBb =⇒ awabb

A correspondente seqüência de reconhecimento mais à esquerda é dada pela seqüên-
cia de regras aplicadas desde o símbolo sentencial até a sentença — 1, 2, 3, 5.

Já para a sentença (inválida) awabyb a derivação canônica mais à esquerda co-
meça com E =⇒ aABb =⇒ awABb =⇒ awaBb, mas é interrompida neste ponto
pois não há nenhuma regra para o símbolo B que permita avançar com as derivações
em direção à sentença. Não é preciso verificar outras possibilidades; se não há uma
derivação canônica, não haverá uma derivação não-canônica para derivar a mesma
sentença.

Na derivação mais à direita (rightmost derivation) o símbolo não-terminal mais
à direita é sempre selecionado para ser substituído usando alguma regra da gramática.
No caso desse tipo de derivação, a seqüência de reconhecimento mais à direita, ou
rightmost parse, é dada pelo reverso da seqüência de regras associada à derivação —
ou seja, qual é a seqüência de aplicação de regras para partir da sentença e alcançar
o símbolo sentencial.

No mesmo exemplo da gramática G1, a derivação canônica mais à direita para
awabb é dada por

E =⇒ aABb =⇒ aAbb =⇒ awAbb =⇒ awabb

A seqüência de reconhecimento mais à direita é dada pela seqüência de regras
que leva da sentença ao símbolo sentencial, ou seja, 3, 2, 5, 1. Em relação à forma
que a seqüência de reconhecimento mais à esquerda foi obtida, neste caso a ordem é
invertida.

No exemplo da seção anterior, no reconhecimento da sentença (id + id) × id
segundo a gramática da Figura 6.1, a seqüência de reconhecimento (2, 3, 1, 4, 4,
4) corresponde à seqüência de reconhecimento mais à esquerda. A seqüência de
reconhecimento mais à direita é (4, 4, 1, 3, 4, 2). Observe que a seqüência (2, 3, 4,
1, 4, 4), apesar de válida, não corresponde a nenhuma derivação canônica.

Observe que uma dada produção é utilizada o mesmo número de vezes nas duas
derivações canônicas. No primeiro exemplo, as regras 1, 2, 3, e 5 foram usadas uma
vez cada. No outro exemplo, a regra 1 foi usada uma vez; a regra 2, uma; a regra 3,
uma; a regra 4, três vezes.

Deste modo, o procedimento de reconhecimento de uma sentença pode ser re-
formulado como o problema de encontrar uma seqüência de reconhecimento mais à
esquerda (leftmost parse), ou uma seqüência de reconhecimento mais à direita (right-
most parse). Alternativamente, a construção de uma árvore gramatical, descrita a
seguir, é uma opção para representar o reconhecimento de uma sentença.
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6.3 Árvores gramaticais
Uma árvore gramatical é a representação das derivações utilizadas no reconhe-

cimento de uma sentença através de uma estrutura de árvore, como descrita na Se-
ção 2.3.3. Na árvore gramatical:

1. a raiz da árvore é um nó com o símbolo sentencial;

2. as folhas da árvore são símbolos terminais, na mesma seqüência em que estes
ocorrem na sentença analisada; e

3. os nós intermediários da árvore correspondem a símbolos não terminais, onde
um nó cujo rótulo é P com filhos s1, s2, . . . , sn pode ocorrer apenas se houver
uma regra P → s1 s2 . . . sn na gramática.

Considere a gramática da Figura 6.1. Uma árvore gramatical para uma sentença
dessa gramática só poderá conter nós na forma especificada na Figura 6.2, onde os
nós correspondentes aos símbolos terminais estão representados por retângulos e os
símbolos não-terminais por círculos.

Figura 6.2 Nós da árvore gramatical para a gramática de expressões.

A árvore gramatical para a sentença (id + id) × id é apresentada na Figura 6.3.
À esquerda, apresenta-se a árvore completa, com os símbolos terminais da sentença
— as folhas da árvore — alinhados abaixo de todos os nós. À direita da figura, é
apresentado um esquema da mesma árvore, sem os símbolos terminais, para facilitar
a identificação das regras utilizadas.

Para obter a seqüência de reconhecimento para uma dessas derivações a partir da
árvore gramatical, uma das estratégias de varredura similar àquelas apresentadas na
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Figura 6.3 Árvore gramatical para a sentença (id + id)× id.

Seção 2.3.3 é utilizada. Observe que a árvore gramatical para a sentença é a mesma,
independentemente se a derivação canônica mais à esquerda ou mais à direita é uti-
lizada.

Para a seqüência de reconhecimento mais à esquerda, a estratégia pré-ordem é
adotada, ou seja, a primeira regra da seqüência é aquela associada à expansão do nó
raiz, seguida pela expansão dos nós das sub-árvores da esquerda para a direita. Já
para a seqüência de reconhecimento mais à direita, a estratégia de varredura utilizada
é a pós-ordem, na qual a sub-árvore mais à esquerda é analisada primeiro, seguida
pelas sub-árvores à direita e com a raiz por último.

Considere o exemplo da Figura 6.3. A varredura pré-ordem coloca em primeiro
lugar a regra 2, usada para a expansão do nó raiz, com o símbolo sentencial. A
seguir, do lado esquerdo há uma sub-árvore cuja raiz é um símbolo não-terminal. A
expansão dessa raiz dá-se pela regra 3. Ainda há símbolo não-terminal abaixo dessa
expansão; este é expandido pela regra 1. No próximo nível, há duas sub-árvores
ainda; a da esquerda é expandida pela regra 4, assim como a da direita. Finalizada
a análise da sub-árvore esquerda, é feita a análise da sub-árvore direita, também
expandida pela regra 4. Assim, a seqüência de reconhecimento mais à esquerda
associada a essa árvore é (2, 3, 1, 4, 4, 4). De forma similar, a varredura pós-ordem
resulta na seqüência (4, 4, 1, 3, 4, 2).

Para outro exemplo, considere novamente a gramática G1. Uma árvore gramati-
cal para uma sentença desta gramática pode ter como sub-árvores apenas as formas
apresentadas na Figura 6.4.

A árvore gramatical específica para a sentença awabb é apresentada na Figura 6.5,
com a expansão dos nós internos rotulados de acordo com a regra utilizada para
substituir os símbolos não-terminais.
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Figura 6.4 Sub-árvores para árvore gramatical em G1.

Figura 6.5 Árvore gramatical para sentença awabb em G1.

Para esta sentença, obtém-se pela varredura pré-ordem da sua árvore gramatical
que a seqüência de reconhecimento correspondente à derivação mais à esquerda é
1, 2, 3, 5. De fato, a partir do símbolo sentencial, a derivação canônica mais à es-
querda é:

E ⇒ aABb

⇒ awABb

⇒ awaBb

⇒ awabb

Já a seqüência de reconhecimento correspondente à derivação canônica mais à
direita é 3, 2, 5, 1, correspondente à varredura pós-ordem da árvore sintática.

6.4 Gramáticas ambíguas
Para uma sentença em uma dada gramática, deve ser possível obter uma árvore

gramatical, que corresponde às duas derivações canônicas possíveis. Para algumas
gramáticas, essa árvore gramatical é única. Em outros casos, é possível obter mais
de uma árvore gramatical para uma mesma sentença.

Considere por exemplo a sentença id + id × id na gramática da Figura 6.1. A
interpretação usual dessa sentença, com maior precedência para a multiplicação que
para a adição, dá origem à árvore gramatical da Figura 6.6. Esta árvore tem seqüência
de reconhecimento mais à esquerda (1, 4, 2, 4, 4) e mais à direita (4, 4, 4, 2, 1).
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Figura 6.6 Árvore gramatical para id + id× id

Figura 6.7 Outra árvore gramatical para id + id× id

No entanto, pelas produções da gramática, nada impede que outra interpreta-
ção seja dada à sentença com a atribuição de maior precedência para a operação de
adição. Para esta outra interpretação, outra árvore gramatical pode ser construída
(Figura 6.7). Esta outra árvore tem seqüência de reconhecimento mais à esquerda (2,
1, 4, 4, 4) e à direita (4, 4, 1, 4, 2).

Quando uma gramática permite que alguma sentença tenha mais de uma árvore
gramatical e, conseqüentemente, mais de uma derivação canônica mais à esquerda e
mais de uma derivação canônica mais à direita, diz-se que essa gramática é ambígua.

Considere como outro exemplo a produção em uma gramática que representa
um comando condicional de uma linguagem de programação, onde a cláusula else
é opcional. A primeira regra está associada a definição do comando if sem a parte
else

cond→ if ( expr ) cmnd

A segunda regra define o comando if com a cláusula else associada a ele:

cond→ if ( expr ) cmnd else cmnd

Considere ainda a existência de uma terceira regra com uma das definições pos-
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síveis de cmnd:
cmnd→ cond

ou seja, o comando presente no interior de um if, tanto na parte then como na parte
else, pode ser um outro comando condicional.

Para essas produções, o trecho de código

if ( e1 ) if ( e2 ) c1 else c2

poderia dar origem a duas árvores gramaticais distintas.
A primeira árvore gramatical para esta sentença está associada ao padrão usual-

mente adotado em linguagens de programação, que associa o “else duvidoso” ao
último if possível (Figura 6.8a). Para esta interpretação, a seqüência de reconhe-
cimento correspondente à derivação canônica mais à esquerda para esse trecho de
código é 1, 3, 2.

Figura 6.8 Árvores gramaticais para comando if-else.

(a) Interpretação usual (b) Outra interpretação possível

A outra árvore gramatical está associada a um interpretação não-usual em lin-
guagens de programação, porém gramaticalmente correta, que assume que o último
if é que tem a cláusula else vazia, que fica associada ao primeiro if. Para esta
árvore, apresentada na Figura 6.8b, a seqüência de reconhecimento correspondente
à derivação canônica mais à esquerda para esse trecho de código é 2, 3, 1.

Como há duas árvores gramaticais, que estão associadas a duas derivações canô-
nicas mais à esquerda, para uma mesma sentença nessa gramática, ela é uma gramá-
tica ambígua.

Em alguns casos é possível transformar uma gramática ambígua em uma gra-
mática sem ambiguidades. A gramática apresentada na Figura 6.9 é uma alternativa
não-ambígua para a gramática da Figura 6.1. A primeira regra dessa gramática de-
termina que a soma de uma expressão e um termo é também uma expressão. Pela
segunda regra, um único termo é também uma expressão. Pela terceira regra, o pro-
duto de um termo e um fator é um termo válido. A quarta regra estabelece que um
único fator é também um termo válido. Pela quinta regra, uma expressão entre pa-
rênteses é um fator. Finalmente, a sexta regra estabelece que um identificador é um
fator.
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Figura 6.9 Gramática para reconhecimento de expressões.

E → E + T 1
E → T 2
T → T × F 3
T → F 4
F → (E) 5
F → id 6

Figura 6.10 Árvore gramatical para id + id× id na gramática sem ambigüidade

Com esta gramática, há apenas uma árvore gramatical para a sentença id+id×id,
que é apresentada na Figura 6.10. Conseqüentemente, há apenas uma derivação
canônica mais à esquerda, dada pela seqüência de reconhecimento mais à esquerda
(1, 2, 4, 6, 3, 4, 6, 6), e uma derivação canônica mais à direita, dada pela seqüência
de reconhecimento mais à direita (6, 4, 2, 6, 4, 6, 3, 1).

Não é trivial identificar uma gramática ambígua. Dada uma gramática qualquer,
não existe um algoritmo que indique se a gramática é ambígua ou não.

6.5 Analisadores sintáticos

Um analisador sintático para uma gramática G é um programa que aceita como
entrada uma sentença (uma lista de símbolos α) e constrói para a sentença sua árvore
gramatical (ou, equivalentemente, uma seqüência de derivação canônica) ou, caso a
sentença não pertença à linguagem descrita por G, uma indicação de erro. O analisa-
dor pode utilizar uma das duas técnicas de contrução, ascendente ou descendente. Na
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construção ascendente (bottom-up), o analisador sintático varre a sentença buscando
a aplicar produções que permitam substituir seqüências de símbolos da sentença pelo
lado esquerdo das produções, até alcançar como único símbolo restante o símbolo
sentencial.

O Algoritmo 6.1 ilustra a estratégia de reconhecimento de sentença baseado em
construção ascendente da árvore sintática. Esse algoritmo recebe como entrada uma
representação da gramática G e a lista α de símbolos terminais que compõem a
sentença. A saída é uma indicação se a sentença pertence (true) ou não (false) à
gramática G. Para a descrição desse algoritmo, as seguintes funções são definidas:

Σ, que recebe uma gramática G como argumento e retorna o seu símbolo sentencial;
e

MATCH(G, α) retorna uma nova lista de símbolos gerada a partir da aplicação de
alguma regra de G à sentença α. Para tanto, esse procedimento analisa se
para a sentença α, composta pela seqüência de símbolos βx1x2 . . . xnµ (onde
eventualmente β e µ podem ser a string vazia), há na gramática alguma regra
aplicável χ→ x1x2 . . . xn. Se houver, o valor de retorno do procedimento é a
lista βχµ; caso contrário, o procedimento retorna uma lista vazia.

Algoritmo 6.1 Contrução ascendente.
ASCENDINGPARSER(G, α)
1 declare s : Symbol
2 while true
3 do s← REMOVEFIRST(α)
4 if s = Σ(G) ∧ ISEMPTY(α)
5 then return true
6 else INSERT(α, s)
7 α← MATCH(G, α)
8 if ISEMPTY(α)
9 then return false

Esse algoritmo apresenta duas condições de término possíveis: a primeira quando
a sentença pode ser reduzida ao símbolo sentencial da gramática (condição de su-
cesso) e a segunda quando a sentença não está reduzida ao símbolo sentencial e não
há mais regras aplicáveis à sentença (condição de rejeição).

Na construção descendente (top-down), o objetivo é iniciar a análise com uma
lista que contém inicialmente apenas o símbolo sentencial; a partir da análise dos
símbolos presentes na sentença, busca-se aplicar regras que permitam expandir os
símbolos na lista até alcançar a sentença desejada. Neste caso, o objetivo é obter uma
derivação mais à esquerda para uma sentença. Em termos de árvores gramaticais, a
construção descendente busca a construção de uma árvore a partir da raiz usando
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pré-ordem para definir o próximo símbolo não-terminal que deve ser considerado
para análise e expansão.

Pela forma como a técnica de construção descendente opera, ela não pode ser
aplicada a gramáticas com produções recursivas à esquerda, ou seja, que contenham
regras da forma

A→ Aβ

A limitação é que a análise descendente de tal tipo de produção poderia levar a uma
recursão infinita na análise pela tentativa de expandir sempre a mesma regra sem
consumir símbolo algum da entrada.

É possível transformar uma produção recursiva à esquerda em uma recursiva à
direita que descreve as mesmas sentenças através da seguinte técnica. Sejam β e δ
duas seqüências de símbolos que não sejam iniciadas pelo símbolo não-terminal A e
sejam as produções para A:

A→ A β

A→ δ

Através da introdução de um novo símbolo não-terminal A′, as mesmas sentenças
descritas pelas produções acima podem ser descritas pelas produções recursivas à
direita:

A→ δ A′

A′ → β A′

A′ → ε

Nos dois casos, as sentenças são formadas por uma ocorrência de δ no início seguida
por zero ou mais ocorrências de β.

Os primeiros compiladores usavam essencialmente dois tipos de analisadores sin-
táticos. Analisadores baseados em precedência de operadores utilizam a técnica
de construção ascendente combinada com informação sobre a precedência e asso-
ciatividade de operadores da linguagem para guiar suas ações, sendo adequados à
análise de expressões aritméticas. Analisadores do tipo descendentes recursivos
implementam a técnica de construção descendente através de um conjunto de rotinas
mutualmente recursivas para realizar a análise, sendo normalmente utilizados para
outros comandos que não expressões aritméticas.

6.5.1 Analisador sintático preditivo
Esta seção descreve a construção de um analisador sintático baseado na técnica

de construção descendente. Este programa, que realiza a análise sintática preditiva
não recursiva, recebe como argumentos uma descrição da gramática G e a sentença
α, expressa na forma de uma lista de símbolos terminada com um símbolo delimita-
dor $, não-pertencente aos símbolos da gramática.
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O ponto crítico nesse procedimento é saber escolher, dado um símbolo não-
terminal que pode ser expandido e os próximos símbolos da sentença, qual deve
ser a produção da gramática que deve ser aplicada na expansão. A tabela sintática
para a gramática, cuja construção é descrita na seqüência, contém essa informação
essencial à execução do algoritmo.

Construção da tabela

A tabela sintática é a estrutura de apoio ao reconhecimento de sentenças pela
técnica de construção descendente que tem como chave um par de símbolos. O
primeiro componente da chave é um símbolo não-terminal, que corresponde ao sím-
bolo que estará sendo analisado pelo algoritmo de reconhecimento da sentença. O
segundo componente da chave é um símbolo da sentença, ou seja, um símbolo termi-
nal ou o delimitador de fim de seqüência $. O valor associado a esse par de símbolos
é a produção da gramática a ser aplicada para prosseguir com o reconhecimento da
sentença.

Para construir a tabela sintática para uma gramática qualquer G, deve-se analisar
cada uma das produções A → α de G. Inicialmente, deve-se obter o conjunto de
símbolos terminais que podem iniciar uma cadeia a partir de α. Se α for um símbolo
terminal, então esse conjunto é composto apenas por esse próprio símbolo. Caso
contrário, as possíveis expansões de α devem ser analisadas até que os símbolos
terminais ou a string vazia sejam alcançados.

Caso símbolos terminais sejam alcançados, a tabela sintática recebe a entrada
com o valor A → α para cada chave A, t onde t é cada um dos símbolos terminais
que podem ser alcançados desde α. Caso a string vazia seja um dos resultados pos-
síveis para a expansão de α, é preciso analisar também as possíveis expansões dos
símbolos à direita do símbolo corrente na produção.

Dois procedimentos auxiliares são definidos para a construção dessa tabela. O
primeiro, STF, computa os símbolos terminais associados ao início das expansões
de cada um dos símbolos X da gramática. Esse procedimento é descrito no Algo-
ritmo 6.2.

O cômputo de STF pode também ser aplicado a uma cadeia de símbolos, sendo
que neste caso o valor resultante é o primeiro cômputo de STF aplicado a cada sím-
bolo da seqüência tal que o resultado não tenha sido ε. Caso o cômputo de STF para
todos os símbolos da cadeia resulte em ε, este também será o resultado final.

O outro procedimento auxiliar deve computar, para cada símbolo não-terminal
da gramática G, o conjunto de símbolos terminais que podem estar imediatamente
à direita do símbolo especificado em alguma forma sentencial. Essa informação é
mantida em uma lista seguinte(α), onde α é o símbolo de interesse. Para construir
essas listas, as seguintes regras devem ser aplicados até que se esgotem as possibili-
dades de acrescentar algo às listas:

Regra 1: O símbolo sentencial da gramática pode ter como próximo símbolo o de-
limitador de fim de sentença; insira o símbolo $ na lista seguinte(Σ(G)).
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Algoritmo 6.2 Cômputo dos primeiros símbolos terminais de um símbolo gramati-
cal.
STF(G, X)

1 declare s, t : List
2 declare i : Integer
3 if TERMINAL(G, X)
4 then INSERT(s, X)
5 else if X → ε é uma produção de G
6 then INSERT(s, ε)
7 if X → Y1Y2 . . . Yk é uma produção de G
8 then i← 1
9 while i ≤ k ∧ REMOVEFIRST(STF(G, Yi)) = ε

10 do i← i + 1
11 if i = k + 1
12 then INSERT(s, ε)
13 else CONCAT(s, STF(G, Yi))
14 return s

Regra 2: Se existir uma produção em G da forma A → αBβ, então todos os sím-
bolos terminais que podem iniciar a expansão de β podem aparecer após
B; insira em seguinte(B) o conteúdo de STF(β) sem incluir ε, se estiver
presente.

Regra 3: Se existir uma produção em G da forma A → αB, então B termina a
expansão de A. O mesmo pode ocorrer para uma produção da forma A→
αBβ onde a expansão de β pode levar à string vazia ε. Em qualquer
um desses casos, tudo que está em seguinte(A) deve ser incluído em
seguinte(B).

Com esses procedimentos, a construção da tabela sintática para uma gramática
G procede como se segue. Para cada produção A→ χ em G:

1. Compute STF(G, χ). Para cada símbolo x dessa lista, acrescente a produção
A→ χ como o valor da tabela para o par de chaves [A, x].

2. Caso STF(G, χ) contenha ε, acrescente a produção A→ χ à tabela para o par
de chaves [A, y] para cada y em seguinte(A).

Exemplo

Considere a construção do analisador sintático preditivo para a gramática da Fi-
gura 6.9. Como essa gramática é recursiva à esquerda, o primeiro passo nessa cons-
trução é construir a gramática equivalente sem esse tipo de recursão. O resultado da
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aplicação da técnica para eliminar a recursão à esquerda resulta na seguinte gramá-
tica:

E → TE ′

E ′ → +TE ′

E ′ → ε

T → FT ′

T ′ → ×FT ′

T ′ → ε

F → (E)

F → id

Para esta gramática, o cômputo de STF() para cada um dos símbolos não-termi-
nais resulta em:

STF(E) = STF(T ) = STF(F ) = (, id

STF(E ′) = +, ε

STF(T ′) = ×, ε

Como STF() para um símbolo terminal é o próprio símbolo, esses valores não são
aqui apresentados.

A aplicação das regras para a construção das listas seguinte() resulta, para cada
símbolo não-terminal:

seguinte(E) = seguinte(E ′) = $, )

seguinte(T ) = seguinte(T ′) = +, $, )

seguinte(F ) = ×, +, $, )

A construção da tabela sintática para essa gramática analisa cada uma das suas
produções:

P1. E → T E ′

Para essa produção, STF(TE ′) = STF(T ), que resulta na lista com os símbolos
( e id. Portanto, na tabela sintática as entradas [E, (] e [E, id] farão referência à
produção P1.

P2. E ′ → + T E ′

O cômputo de STF(+TE ′) resulta em +, ou seja, haverá uma referência para P2
na entrada [E ′, +] da tabela sintática.

P3. E ′ → ε
STF(ε) = ε; portanto, a segunda regra para a construção da tabela deve ser
aplicada. Como seguinte(E ′) = $, ), as entradas correspondentes à [E ′, $] e
[E ′, )] farão referência à produção P3.
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P4. T → F T ′

Como STF(FT ′) = STF(F ) = (, id, as entradas para [T, (] e [T, id] farão refe-
rência à P4.

P5. T ′ → × F T ′

Neste caso, STF(×FT ′) = ×. Portanto, a entrada [T ′,×] terá a referência para
P5.

P6. T ′ → ε
Novamente a segunda regra deve ser aplicada. Como seguinte(T ′) = +, $, ),
as entradas com referência à P6 na tabela serão [T ′, +], [T ′, $] e [T ′, )].

P7. F → ( E )
Apenas a entrada [F, (] fará referência a esta produção, pois STF((E)) = (.

P8. F → id
Apenas a entrada [F, id] fará referência a esta produção, pois STF(id) = id.

A Tabela 6.1 apresenta esses resultados na forma de um arranjo bidimensional,
resumindo os resultados encontrados. Nessa tabela, a primeira coluna contém os
símbolos não-terminais da gramática, que corresponderão aos símbolos que estarão
no topo da pilha do analisador sintático. A primeira linha contém os símbolos que
podem ser encontrados na sentença, ou seja, os símbolos terminais da gramática e o
símbolo indicador de fim de sentença.

Tabela 6.1 Tabela sintática para o analisador preditivo.

+ × ( ) id $
E P1 P1
E ′ P2 P3 P3
T P4 P4
T ′ P6 P5 P6 P6
F P7 P8

Para algumas gramáticas, pode ser que a tabela sintática apresente mais que uma
produção por chave, o que reduz a aplicabilidade desse tipo de analisador — seria
necessário manter um registro do estado do analisador em pontos de múltipla esco-
lha para eventualmente retornar a esse estado e tentar a outra alternativa, em caso
de insucesso na escolha anterior. Gramáticas ambíguas e gramáticas recursivas à es-
querda são exemplos de gramáticas que produziriam tabelas sintáticas com múltiplas
produções para uma chave de par de símbolos.

Gramáticas com tabelas sintáticas sem múltiplas definições são denominadas
gramáticas LL(1), indicando que a varredura da sentença ocorre da esquerda para
a direita (Left-to-right) e que é utilizada a derivação canônica mais à esquerda (Left-
most derivation). O número entre parênteses indica quantos símbolos da sentença
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precisam ser analisados (lookahead) para a tomada de decisão no processo de reco-
nhecimento.

Uma gramática com duas produções A → α e A → β é LL(1) se apresentar as
seguintes propriedades:

1. α e β não podem derivar ao mesmo tempo seqüências que tenham início pelo
mesmo símbolo terminal;

2. Apenas um dos dois, α ou β, podem derivar ε; e

3. Se uma das produções deriva ε, a outra não pode derivar qualquer seqüência
de símbolos que tenha início com um símbolo presente em seguinte(A).

Reconhecimento de sentença

O Algoritmo 6.3 descreve o analisador sintático preditivo não-recursivo que re-
conhece sentenças para a gramática especificada. Durante o processamento, o pro-
grama utiliza uma estrutura de pilha para acomodar os símbolos sob análise.

O programa utiliza dois procedimentos auxiliares. O primeiro, SELECT, recebe
como argumentos a descrição da gramática, um símbolo não-terminal (que está sob
análise para expansão) e o próximo símbolo da sentença, retornando uma lista com os
símbolos do lado direito da produção que deve ser aplicada para expandir o símbolo
analisado, ou o valor nulo no caso de erro. Internamente, esse procedimento faz uso
da informação contida na tabela sintática.

O outro procedimento auxiliar é TERMINAL, que recebe como argumentos a des-
crição da gramática e um de seus símbolos, retornando verdadeiro se este for um
símbolo terminal ou falso, se for não-terminal.

A seqüência de produções usadas para reconhecer a sentença é registrada em uma
lista `, que é retornada ao final do algoritmo. Um valor de retorno nulo indica que a
sentença não foi reconhecida para a gramática indicada.

Considere o reconhecimento da sentença (id + id) × id usando esse algoritmo.
Na condição inicial, a pilha contém o delimitador $ e o símbolo sentencial E; a lista
com a sentença contém os sete símbolos terminais e o delimitador $:

Pilha Lista
$ E ( id + id ) × id $

O analisador, verificando que o topo da pilha (na representação, o símbolo mais
à direita) é um símbolo não-terminal, busca uma produção apropriada para a entrada
[E, (], pois ( é o primeiro elemento da lista que contém a sentença. Em consulta à
tabela sintática, ele verifica que P1, E → TE ′, é essa produção. Assim, os símbolos
E ′ e T são colocados na pilha, enquanto a sentença permanece inalterada:

Produção Pilha Lista
E → TE ′ $ E ′ T ( id + id ) × id $

Da mesma forma, as iterações seguintes do algoritmo levam a
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Algoritmo 6.3 Analisador sintático baseado na técnica de construção descendente.
PREDPARSER(G, α)

1 declare t, f : Symbol
2 declare s : Stack
3 declare r, ` : List
4 PUSH(s, $)
5 PUSH(s, Σ(G))
6 repeat
7 t← POP(s)
8 f ← REMOVEFIRST(α)
9 if TERMINAL(G, t) ∨ t = $

10 then if t 6= f
11 then return NIL

12 else r ← SELECT(G, t, f)
13 if r = NIL

14 then return NIL

15 else INSERT(α, f)
16 APPEND(`, t→ r)
17 repeat
18 PUSH(s, REMOVELAST(r))
19 until ISEMPTY(r)
20 until t = $
21 return `
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Produção Pilha Lista
T → FT ′ $ E ′ T ′ F ( id + id ) × id $
F → ( E ) $ E ′ T ′ ) E ( ( id + id ) × id $

Na iteração seguinte, o programa encontra no topo da pilha um símbolo terminal.
Como esse símbolo é idêntico ao primeiro símbolo da sentença, essa não é uma
condição de erro; os dois símbolos são simplesmente retirados de suas respectivas
estruturas:

Produção Pilha Lista
— $ E ′ T ′ ) E id + id ) × id $

Para as iterações seguintes, o topo da pilha contém símbolos não terminais e a
expansão continua com a utilização das produções P1, P4 e P8:

Produção Pilha Lista
E → TE ′ $ E ′ T ′ ) E ′ T id + id ) × id $
T → FT ′ $ E ′ T ′ ) E ′ T ′ F id + id ) × id $
F → id $ E ′ T ′ ) E ′ T ′ id id + id ) × id $

Novamente a condição de remoção de símbolos acontece, levando a

Produção Pilha Lista
— $ E ′ T ′ ) E ′ T ′ + id ) × id $

O resultado das iterações seguintes é apresentado na Tabela 6.2, até a condição
final de aceitação quando resta apenas o símbolo delimitador no topo da pilha e na
sentença.

6.5.2 Analisador de deslocamento e redução

A estratégia de análise sintática por deslocamento e redução é baseada na técnica
de reconhecimento de sentenças por construção ascendente. Nessa estratégia, sím-
bolos terminais da sentenças são lidos um a um; a cada símbolo lido, o analisador
decide se prossegue com a leitura (desloca) ou se é possível aplicar uma produção
aos símbolos previamente lidos para substituí-los por um símbolo não-terminal da
gramática (reduz). O procedimento conclui com sucesso se toda a sentença foi lida
e apenas o símbolo sentencial resulta da aplicação de todas as reduções.

Da mesma forma que para o analisador preditivo, a decisão a ser tomada pelo ana-
lisador é apoiada em uma estrutura de dados gerada a partir da análise da gramática.
A construção dessa estrutura é apresentada a seguir e seu uso no reconhecimento de
sentenças, na seqüência.
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Tabela 6.2 Final da seqüência de reconhecimento da sentença.
Produção Pilha Lista
T ′ → ε $ E ′ T ′ ) E ′ + id ) × id $

E ′ → + T E ′ $ E ′ T ′ ) E ′ T + + id ) × id $
— $ E ′ T ′ ) E ′ T id ) × id $

T → F T ′ $ E ′ T ′ ) E ′ T ′ F id ) × id $
F → id $ E ′ T ′ ) E ′ T ′ id id ) × id $

— $ E ′ T ′ ) E ′ T ′ ) × id $
T ′ → ε $ E ′ T ′ ) E ′ ) × id $
E ′ → ε $ E ′ T ′ ) ) × id $

— $ E ′ T ′ × id $
T ′ → × F T ′ $ E ′ T ′ F × × id $

— $ E ′ T ′ F id $
F → id $ E ′ T ′ id id $

— $ E ′ T ′ $
T ′ → ε $ E ′ $
E ′ → ε $ $

Construção da tabela

A base para a operação de reconhecimento neste tipo de analisador é a Tabela de
Deslocamento e Redução ou Tabela SR (shift-reduce), as duas ações básicas desem-
penhadas pelo analisador durante a análise de uma sentença. Essa tabela determina,
a partir do último símbolo resultante das ações efetuadas sobre os símbolos já lidos
(que pode ser tanto um símbolo terminal como um não-terminal) e do próximo sím-
bolo terminal presente na sentença, se o próximo passo da análise é ler o próximo
símbolo, reduzir os símbolos já lidos ou se não há ação a ser tomada.

Para construir essa tabela, as produções da gramática são analisadas para obter
as relações de precedência simples entre os símbolos gramaticais, acrescidos do
delimitador de sentenças $. Para dois símbolos X e Y , as relações de precedência
definidas são X � Y (X confere precedência a Y ) e X � Y (X tem precedência
sobre Y ).

Para obter as relações “confere precedência” entre os símbolos de uma gramática
G, as seguintes regras são aplicadas:

Regra 1: $ � Σ(G), ou seja, o símbolo delimitador de sentença confere precedência
ao símbolo sentencial da gramática.

Regra 2: X � Y se existe alguma produção de G na forma α → βXY µ, ou seja,
onde X aparece à esquerda de Y no lado direito da produção.

Regra 3: X � Y se X � α, onde α é um símbolo não-terminal, e existe alguma
produção para α em G onde Y é o primeiro símbolo do lado direito, α →
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Y µ.

As relações “tem precedência sobre” entre os símbolos de G são obtidas pela
aplicação das seguintes regras:

Regra 4: Σ(G) � $, ou seja, o símbolo sentencial da gramática tem precedência
sobre o delimitador de sentença.

Regra 5: X � Y se, para algum símbolo não-terminal α, α � Y e existe uma
produção para α em G cujo último símbolo é X , α→ βX .

Regra 6: X � Y se, para algum símbolo não-terminal α, α � Y e existe uma
produção para α em G cujo último símbolo é X , α→ βX .

Regra 7: X � Y se, para algum símbolo não-terminal α, X � α e existe uma
produção para α em G cujo primeiro símbolo é Y , α→ Y µ.

Deve-se observar que X � Y não implica que Y � X . Também pode ser
verdade para alguma gramática que X � Y ao mesmo tempo que Y � X ou X � Y .
Assim, não se deve confundir as propriedades dessas relações, apesar da semelhança
de notação, com aquelas das bem conhecidas relações de ordem “menor ou igual” e
“maior”.

Uma vez determinado o conjunto completo das relações de precedência simples,
é possível construir diretamente a tabela de deslocamento e redução. Nessa tabela, a
chave é composta por dois símbolos [X, a] da gramática estendida com o delimitador
de sentença. O primeiro estará associado ao estado corrente da análise da sentença,
podendo portanto ser um símbolo qualquer. O segundo símbolo da chave é um sím-
bolo terminal, que estará associado ao próximo símbolo da sentença. Se X � a,
então o valor na tabela para a chave [X, a] conterá a indicação de que a próxima ação
deve ser a leitura do próximo símbolo da sentença. Se X � a, então o valor da chave
indicará que a próxima ação do analisador deve ser a redução dos últimos símbolos
lidos pela aplicação de uma produção da gramática.

Exemplo

Considere a construção da tabela de deslocamento e redução para a gramática da
Figura 6.9. Pela Regra 1, obtém-se a primeira relação de precedência,

$ � E

A Regra 2 estabelece que há a mesma relação de precedência entre símbolos
contíguos no lado direito das produções da gramática. A aplicação dessa regra deriva
as relações

E � + + � T T � ×

× � F ( � E E � )
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Para a aplicação da Regra 3, é preciso analisar todas as relações, obtidas pela
aplicação das Regras 1 e 2 e da própria Regra 3, onde o símbolo do lado direito é um
símbolo não-terminal, até que novas relações não possam mais ser estabelecidas. Por
exemplo, como $ � E∧E → T , então $ � T ; como esta relação tem do lado direito
um símbolo não-terminal, deve-se analisar quais símbolos iniciam o lado direito das
produções para T , o que leva à obtenção da relação $ � F .

A aplicação da Regra 3 gera as seguintes relações de precedência:

$ � E $ � T + � T + � F

× � ( × � id ( � E ( � T

$ � F + � ( + � id ( � F

$ � ( $ � id ( � ( ( � id

Destas relações, três já haviam sido anteriormente derivadas pelas outras regras.
As regras seguintes permitem estabelecer as relações “tem precedência sobre”,

que estarão associadas a reduções durante a análise. A primeira dessas regras, Re-
gra 4, deriva a relação

E � $

Para a aplicação da Regra 5, é preciso analisar as relações “confere precedência
a” que tenham símbolos não-terminais do lado esquerdo, que são E � +, T � × e
E � ), e quais símbolos terminam as produções para esses símbolos não-terminais.
Essa análise permite derivar as relações

T � + F � × T � )

A aplicação da Regra 6 requer a análise das relações “tem precedência sobre”
derivadas da aplicação das regras 4 e 5 e da própria Regra 6. As relações de interesse
são aquelas que têm do lado esquerdo um símbolo não-terminal. A aplicação da
regra deriva as relações

T � $ F � + ) � × id � ×

F � ) F � $ ) � +) id � +

) � ) id � ) ) � $ id � $

A última regra, Regra 7, deriva novas relações de “tem precedência sobre” a partir
dessas relações onde há um símbolo não-terminal no lado direito. Particularmente
para esse exemplo não há nenhuma relação dessa forma e portanto nenhuma nova
relação pode ser derivada.

Concluída a análise das relações de precedência para a gramática, é possível
construir a sua tabela de deslocamento e redução (Tabela 6.3) usando as relações
X � Y ou X � Y onde Y é um símbolo terminal. Nessa tabela, a entrada “S” (shift)
indica que a ação deve ser de leitura do próximo símbolo da sentença, enquanto que
a entrada “R” determina a redução dos símbolos já lidos. Para as entradas em branco
não há uma ação que possa ser tomada que leve ao reconhecimento da sentença.
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Tabela 6.3 Tabela de deslocamento e redução.
id + × ( ) $

$ S S
E S S R∗

T R S R R
F R R R R
id R R R R
+ S S
× S S
( S S
) R R R R

Observe na Tabela 6.3 que a entrada para [E, $] recebeu uma marcação especial,
pois essa situação — os símbolos já analisados resultaram no símbolo sentencial e a
sentença chegou ao fim — determina a condição de reconhecimento da sentença.

Para algumas gramáticas, a construção da tabela de deslocamento e redução pode
levar a situações onde mais de uma ação poderia ser tomada para um dado estado e
próximo símbolo da sentença. Essa tabela não terá entradas duplicadas se a gramá-
tica for uma gramática de operadores, para a qual nenhuma produção tem do lado
direito dois símbolos não-terminais adjacentes, e se nenhuma produção tiver ε do
lado direito.

Reconhecimento de sentença

O analisador de deslocamento e redução trabalha com duas estruturas de dados
auxiliares, além da tabela de deslocamento e redução. A primeira delas é a lista
de símbolos terminais a analisar, que contém inicialmente a sentença submetida à
análise delimitada ao final pelo símbolo $. A outra estrutura é uma pilha com os
símbolos já analisados, os quais podem ter sido eventualmente substituídos por sím-
bolos não-terminais pela aplicação de produções da gramática. Portanto, a pilha
pode conter qualquer símbolo, terminal ou não-terminal, do alfabeto da gramática.

Há dois principais procedimentos auxiliares utilizados nesse algoritmo. O pri-
meiro é NEXTACTION(), que determina qual a próxima ação em função do estado
corrente do analisador e da consulta à tabela de deslocamento e redução. Seus ar-
gumentos são, além da referência à gramática, um símbolo que corresponde ao topo
da pilha e o próximo símbolo da sentença. Seu valor de retorno foi definido ser do
tipo Action, que pode assumir os valores S, R, R∗ ou o valor nulo para indicar uma
situação de erro.

O outro procedimento auxiliar usado na descrição do algoritmo é REDUCE(), que
recebe como argumentos a referência à gramática e à pilha. Esse procedimento retira
do topo da pilha os símbolos que podem ser utilizados para combinar, na ordem
correta, com o lado direito da produção aplicável no estado atual. Seu valor de
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retorno é o símbolo resultante, aquele do lado esquerdo da produção aplicada.
O Algoritmo 6.4, que descreve o procedimento do analisador, recebe como argu-

mentos a descrição da gramática G e a lista α com a sentença a ser analisada. O valor
de retorno é verdadeiro, se a sentença pertence à gramática, ou falso, caso contrário.

Algoritmo 6.4 Analisador sintático por deslocamento e redução.
PARSESR(G, α)

1 declare t, f : Symbol
2 declare p : Stack
3 declare n : Action
4 t← $
5 f ← REMOVEFIRST(α)
6 n← NEXTACTION(G, t, f)
7 while n 6= R∗

8 do PUSH(p, t)
9 if n = S

10 then t← f
11 f ← REMOVEFIRST(α)
12 else if n = R
13 then t← REDUCE(G, p)
14 else return false
15 n← NEXTACTION(G, t, f)
16 return true

A aplicação desse algoritmo é ilustrada através do reconhecimento da sentença
(id + id)× id. No estado inicial, a pilha está vazia e α contém todos os símbolos da
sentença:

α : ( id + id )× id $

Antes do início da primeira iteração, t recebe o delimitador $ e f recebe o pri-
meiro símbolo da sentença:

t : $

f : (

α : id + id )× id $

Para esses valores de t e f , a ação associada é de deslocamento (S). Assim, na
primeira iteração o símbolo em t é inserido no topo da pilha e os demais símbolos
são deslocados, isto é, t recebe o valor de f e f recebe o primeiro elemento de α.

p : $

t : (

f : id

α : +id )× id $
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Novamente, para esses valores de t e f a ação é de deslocamento, que leva a

p : $ (

t : id

f : +

α : id )× id $

A entrada na tabela de deslocamento e redução para [id, +], pesquisada pelo
procedimento NEXTACTION(), indica que a ação é de redução. Assim, no início da
iteração o estado da pilha é modificado (isso é independente do tipo de ação):

p : $ ( id

Logo em seguida, no segundo bloco if, o procedimento REDUCE() retira o símbolo
id da pilha e atribui o resultado de sua redução pela produção F → id, ou seja, o
símbolo F , à variável t:

p : $ (

t : F

O valor de f permanece inalterado; assim, os argumentos para o procedimento
NEXTACTION() correspondem à chave [F, +], que novamente leva a uma redução
para a próxima iteração. As iterações prosseguem da mesma forma até que a con-
dição de reconhecimento seja alcançada; se a sentença fosse inválida, o algoritmo
terminaria no momento em que não houvesse uma ação aplicável para os valores de
t e f .

O processo de reconhecimento dessa sentença, partindo do estado inicial até al-
cançar o estado de aceitação da sentença, é apresentado na Tabela 6.4.

Métodos de análise ascendente são quase sempre determinísticos, mas há situa-
ções em que o analisador deve decidir entre dois possíveis movimentos. Uma delas
é a situação de conflito reduzir ou deslocar e a outra, quando pelo menos duas re-
gras são aplicáveis em uma situação de redução, é a situação de conflito reduzir ou
reduzir.

O método LR de análise é o mais geral que pode ser aplicado a todas as lingua-
gens e gramáticas passíveis de análise determinística. Seu nome deriva-se do fato
de que a análise é realizada a partir de uma leitura dos símbolos da esquerda para a
direita (Left to right) e que a derivação canônica mais à direita é obtida (Rightmost
derivation).

Uma gramática LR(k), usada como base de um analisador ascendente, é uma
na qual as situações de conflito podem ser resolvidas pela verificação dos símbolos
já lidos até o momento e pela visão de uma quantidade limitada a no máximo k
símbolos adiante (o chamado lookahead).

Na prática, o valor de k é geralmente limitado a 0 ou 1 sem perda de generalidade
na aplicação do método. Embora haja gramáticas LR(2) que não são gramáticas
LR(1), há um resultado teórico que diz que toda linguagem gerada por uma gramática
LR(k) pode ser também gerada por uma gramática LR(1).
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Tabela 6.4 Reconhecimento da sentença (id + id)× id por deslocamento e redução.
p t f α n

( id + id )× id $
$ ( id + id )× id $ S

$ ( id + id )× id $ S
$ ( id + id )× id $ R

$ ( id
$ ( F R

$ ( F
$ ( T R

$ ( T
$ ( E S

$ ( E + id )× id $ S
$ ( E + id ) ×id $ R

$ ( E + id
$ ( E + F R

$ ( E + F
$ ( E + T R

$ ( E + T
$ ( E S

$ ( E ) × id $ R
$ ( E )

$ F R
$ F

$ T S
$ T × id $ S

$ T× id $ R
$ T × id

$ T× F R
$ T × F

$ T R
$ T

$ E R∗
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6.6 Geradores de analisadores sintáticos
Como ocorre na construção de analisadores léxicos, a construção de programas

analisadores sintáticos é usualmente suportada por ferramentas para a geração auto-
mática de programas a partir de uma especificação.

Uma tradicional ferramenta de criação de analisadores sintáticos é yacc (Yet
Another Compiler-Compiler), oriunda do ambiente de desenvolvimento de software
do sistema operacional Unix. Assim como a ferramenta lex (Seção 5.6), yacc re-
cebe como entrada um arquivo de especificação de uma gramática e gera como saída
um módulo com código-fonte em C contendo uma rotina que realiza o reconheci-
mento de sentenças segundo essa gramática.

O programa gerado por yacc é um analisador sintático LR(1) e requer o auxílio
de um analisador léxico para sua operação. Embora qualquer analisador possa ser
utilizado, em geral o analisador gerado por lex é utilizado para este fim.

6.6.1 Especificação da gramática
A especificação das regras da gramática em yacc utiliza uma notação próxima

de BNF (Seção 4.7). O arquivo de entrada, que por convenção recebe a extensão
.y, é estruturado em três seções. Como na definição de arquivos lex, essas três
seções — definições, regras da gramática e código do usuário — são separadas pelos
símbolos %%.

Cada produção na seção de regras é expressa na forma

simb : exp ;

onde simb é um símbolo não terminal e exp é a sua expansão em termos de outros
símbolos da gramática. A expansão pode conter símbolos terminais e não-terminais,
que por convenção são representados usando letras maiúsculas e minúsculas, respec-
tivamente.

Pelas características de gramáticas livres de contexto, a expansão pode ser re-
cursiva, isto é, conter o próprio símbolo que está sendo definido. Por exemplo, a
primeira regra da gramática apresentada na Figura 6.1 pode ser expressa na notação
de yacc como

expr : expr ’+’ expr ;

Como na gramática, pelo menos uma expansão para esse símbolo deve ser não-
recursiva. Por exemplo, para a última regra da gramática,

expr : IDENT ;

Em caso de definição recursiva, pelas características do analisador gerado (LR(1))
recomenda-se optar quando possível pela recursão à esquerda.

Como em BNF, produções para um mesmo símbolo podem ser agrupadas usando
o símbolo ’|’,
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expr : expr ’+’ expr
| IDENT
;

Expansões para a string vazia podem ser definidas; por convenção e para tornar
mais clara a definição, essa expansão é destacada na forma de um comentário C:

retv : /* empty */
| expr
;

O símbolo sentencial da gramática pode ser estabelecido na seção de definições
através da declaração start, como em

%start expr

Na ausência dessa declaração, assume-se que o símbolo não-terminal cuja expan-
são é definida na primeira produção da seção de regras da gramática é o símbolo
sentencial.

Outros tipos de declaração que podem estar presentes na primeira seção são de-
clarações em C colocadas, como nos arquivos de especificação de lex, entre os
símbolos %{ e %}. Esta seção pode conter também definição dos nomes de tipos de
tokens, os quais serão usados posteriormente nas expansões das produções.

Tokens que são representados por um único caráter, como ’+’ ou ’;’, não preci-
sam ser declarados e podem ser usados dessa forma (como constantes do tipo caráter
em C) nas expansões; os demais tokens precisam ser explicitamente declarados. Para
tanto, a declaração token pode ser utilizada, como em

%token IDENT

Alternativamente, tokens para operadores podem ser definidos com uma especifi-
cação de associatividade usando, ao invés de token, as declarações left, right
ou nonassoc. Uma declaração

%left OP

determina que uma expressão A OP B OP C será interpretada como (A OP B)
OP C, enquanto que se a declaração tivesse sido

%right OP

a interpretação seria A OP (B OP C). A declaração

%nonassoc OP

determinaria que a expressão A OP B OP C estaria incorreta, pois o operador não
é associativo.

A precedência dos operadores também é definida através dessas declarações.
Operadores definidos através da mesma linha de declaração, como
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%left OP1 OP2

têm a mesma precedência. Para aqueles definidos em linhas distintas, as últimas
declarações têm maior precedência.

O símbolo terminal error é pré-definido, podendo ser utilizado como a última
expansão de um símbolo caso a aplicação deseje determinar um curso de ação especí-
fico em uma situação de não-reconhecimento de uma sentença a partir das expansões
previamente definidas para o símbolo.

6.6.2 Manipulação das sentenças reconhecidas
Reconhecer que uma seqüência de símbolos é uma sentença válida em uma gra-

mática é parte essencial do processo de compilação, porém pouco uso teria se sim-
plesmente uma indicação de validade fosse retornada sem nenhuma possibilidade de
manipulação adicional das expressões. No caso de yacc, essa possibilidade está
associada à definição de ações semânticas.

Uma ação semântica em yacc é definida através de um bloco de expressões em
C associado à definição de produções para um símbolo não-terminal:

symb : expansão { ação } ;

A definição do corpo da ação pode conter referências aos valores semânticos de
cada um dos símbolos da produção. O valor semântico de um token está associado
a um valor associado ao símbolo. Por exemplo, na linha de código C

int x;

a string x poderia ser reconhecida como um token do tipo IDENT com valor semân-
tico ’x’. Similarmente, na linha

x = 10;

a string 10 poderia ser reconhecida como um token do tipo CONST com valor se-
mântico 10 (inteiro).

O valor semântico do token pode ser referenciado na expressão C do arquivo
yacc através de pseudo-variáveis com nome $i, onde i determina a posição do
token na expansão. A variável $$ referencia o valor semântico resultante, ou seja,
para o símbolo do lado esquerdo da expressão. Por exemplo,

expr : expr ’+’ expr
{ $$ = $1 + $3 }

;

atribui à expressão reduzida o valor semântico que é a soma dos valores semânti-
cos do primeiro e do terceiro componentes da expansão, que estão separados pelo
segundo componente, ’+’.
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Se nenhuma ação for definida para uma produção, a ação semântica padrão, que
é atribuir o valor do primeiro símbolo do lado direito ao símbolo do lado esquerdo
— ou seja, { $$ = $1; } — é assumida.

O tipo associado a valores semânticos é definido pela macro YYSTYPE, que é
inicialmente definida como int. Para modificar esse padrão, pode-se modificar essa
definição através de uma declaração C na primeira seção do arquivo que define a
gramática, como por exemplo

%{
#define YYSTYPE double
%}

Em aplicações que necessitem manipular tokens com diferentes tipos de valores
semânticos, a declaração union deve ser utilizada para definir quais são os tipos de
valores possíveis. Por exemplo, em uma aplicação que manipula valores inteiros e
reais a seguinte declaração estaria presente:

%union {
int ival;
double fval;

}

Essa declaração determina que a coleção de tipos de valores permitidos é composta
por valores com nome ival ou fval, respectivamente para valores inteiros e reais
— no código C, uma estrutura com conteúdos alternativos (union) será criada. Esses
mesmos nomes são utilizados para qualificar a definição de tokens da gramática,
como em

%token <ival> INTEGER
%token <fval> REAL

Quando uma coleção de tipos de valores é utilizada, é preciso determinar também
qual o tipo para o símbolo não-terminal para o qual a expressão está sendo reduzida.
Para esse fim, yacc define a declaração type:

%type <fval> expr

6.6.3 Desenvolvimento de uma aplicação
Nesta seção descreve-se o procedimento para desenvolver uma aplicação, usando

a ferramenta bison, que realiza a análise sintática de um arquivo de entrada. A fer-
ramenta bison é uma implementação de yacc disponível para diversas plataformas
e distribuída, assim como flex, sob a licença de software GNU da Free Software
Foundation.

A execução de bison requer como argumento o nome do arquivo com a gramá-
tica especificada. Se esse arquivo recebeu, por exemplo, o nome mygram.y, então
a linha de comando
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bison mygram.y

gera um arquivo com código-fonte em C de nome mygram.tab.c. Este arquivo
contém a definição das tabelas para a análise sintática e a rotina de reconhecimento,
de nome é yyparse(), que pode ser integrada a outras aplicações.

A rotina yyparse() deve ser invocada pela aplicação para que a análise sin-
tática do arquivo de entrada seja realizada. Esta rotina retorna um valor inteiro, que
será 0, se toda a entrada pode ser reconhecida sem erros pela gramática especificada,
ou 1, caso algum erro sintático tenha sido detectado no arquivo de entrada.

A rotina yyparse() irá invocar uma rotina yylex() que irá varrer o arquivo
de entrada e retornar os tokens para o analisador sintático. Essa rotina não é criada
automaticamente e deve ser fornecida pelo usuário. Tipicamente, mas não necessa-
riamente, essa rotina é gerada por uma ferramenta lex.

Caso a rotina yylex() fornecida seja simples o suficiente para ser definida
manualmente, então seu código pode ser incluído na seção de usuário do arquivo de
especificação da gramática e todas as definições de tipos de tokens podem ser usadas
diretamente. Caso contrário — por exemplo, se flex for ser utilizada para gerar a
rotina de análise léxica — então é preciso transportar essas definições para os demais
módulos da aplicação. Para tanto, utiliza-se a chave de execução -d, que gera um
arquivo de cabeçalho com essas definições:

bison -d mygram.y

Com essa opção, além do arquivo-fonte C um arquivo de nome mygram.tab.h é
gerado com as definições necessárias, podendo ser incluído em outros módulos para
realizar a integração. Por exemplo, um arquivo mylex.l contendo a especifica-
ção para reconhecimento de tokens usando flex poderia conter, na sua seção de
definições, a declaração

%{
#include "mygram.tab.h"
%}
%% /* definições das expressões regulares: */

Outro aspecto importante na integração das rotinas yyparse() e yylex() é
na forma de definição dos valores semânticos e dos tipos dos tokens. A definição do
tipo de token é determinada pelo valor de retorno de yylex(). Por exemplo, se no
arquivo mygram.y houvesse a declaração

%token INTEGER

então a ação associada ao reconhecimento de um padrão regular que reconhecesse
esse tipo de token deveria concluir com a expressão

return INTEGER;
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O outro ponto de ligação entre as duas rotinas é a definição do valor semân-
tico, que é realizado através de uma variável global yylval, definida no módulo
mygram.tab.c. Para aplicações que trabalham com um único tipo de valor, basta
atribuir na ação associada ao reconhecimento do token o valor semântico resultante,
como em

...
yylval = atoi(yytext);
return INTEGER;
}

Se a aplicação opera com múltiplos tipos de valores semânticos, então será pre-
ciso qualificar a atribuição, indicando qual componente da união de tipos está sendo
utilizada:

...
yylval.ival = atoi(yytext);
return INTEGER;
}

Figura 6.11 Operação integrada dos analisadores léxicos e sintáticos.

A Figura 6.11 ilustra a forma de operação integrada das rotinas yyparse() e
yylex(). A partir do código principal da aplicação, a rotina yyparse() é invo-
cada. Eventualmente, o código main() pode alterar os valores das variáveis globais
yyin e yyout, definidas no módulo do analisador léxico, para determinar quais ar-
quivos serão utilizados para a entrada e a saída de yylex(). A rotina yyparse()
irá solicitar de rotina yylex() que obtenha os tokens do arquivo de entrada; para
tanto, yylex() lê os caracteres desse arquivo, compondo os tokens segundo as ex-
pressões regulares definidas. Uma vez reconhecido um token, yylex() atribui seu
valor semântico (através da variável global yylval, definida no módulo do anali-
sador sintático) e qual a string correspondente (através da variável global yytext,
definida pelo analisador léxico).
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Exemplo

Nesta seção, o analisador sintático para a gramática de expressões da Figura 6.1,
com a substituição de identificadores por valores inteiros nas expressões, é gerado
por meio de bison, a versão livre de yacc. A descrição dessa aplicação, que pode
ser usada como base para uma calculadora simples, serve para ilustrar detalhes da
integração dos analisadores léxico e sintático em C++, além de alguns aspectos do
tratamento da entrada e de erros.

A parte essencial da especificação da gramática é o conjunto de regras para ex-
pressões, equivalentes às produções da gramática. Com a adoção da convenção usada
em arquivos de especificação yacc, de utilizar símbolos em minúsculas para símbo-
los não-terminais e em maiúsculas para símbolos terminais, essas regras são repre-
sentadas como

expr : expr SOMA expr
{ $$ = $1 + $3; }

| expr MULT expr
{ $$ = $1 * $3; }

| LPAR expr RPAR
{ $$ = $2; }

| INTEGER
;

O conjunto de símbolos terminais utilizados nessas expressões é definido na se-
ção inicial do arquivo:

%token INTEGER
%left SOMA
%left MULT
%token LPAR RPAR

Esta seqüência de definições elimina a ambigüidade da gramática ao estabelecer
precedência diferente para a operação de soma e de multiplicação.

Esses tokens são reconhecidos pelo analisador léxico; o arquivo de especificação
para o lex contém as regras correspondentes:

[0-9]+ {
yylval = atoi(yytext);
return INTEGER;
}

\+ { return SOMA; }
\* { return MULT; }
\( { return LPAR; }
\) { return RPAR; }

Para que os símbolos utilizados sejam reconhecidos pelo analisador léxico, é
preciso repassar as definições do arquivo yacc para o arquivo lex.
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Além das regras sintáticas para a gramática de expressões, outras regras são ne-
cessárias para processar a entrada e apresentar o resultado da expressão. Para apre-
sentar o resultado, um novo símbolo não-terminal é introduzido:

result : ENDLINE
| expr ENDLINE

{ cout << "Resposta: " << $1 << endl; }
| error ENDLINE

{ yyerrok; }
;

Três regras são associadas ao símbolo. A primeira é a entrada para que entradas
com linhas em branco sejam simplesmente ignoradas, haja vista que não há nenhuma
ação associada ao reconhecimento desta regra — ENDLINE é outro token definido
pelo analisador sintático e que também deve ser reconhecido pelo analisador léxico.
A segunda é a que reconhece uma expressão válida em uma linha e, na ação asso-
ciada, apresenta o valor associado à expressão. A terceira regra utiliza o símbolo
pré-definido error e, na ação associada, a macro yyerrok, que “limpa” a entrada
com eventuais erros sintáticos e permite a continuidade da operação do analisador.

Outro aspecto associado ao tratamento de erros é a apresentação da mensagem
de erro. A rotina do analisador sintático invoca, em caso de erro, a rotina yyerror,
definida pelo programador:

void yyerror(char* msg) {
extern char* yytext;
cout << msg << ": " << yytext << endl;

}

Finalmente, um símbolo é introduzido para permitir o processamento de várias
linhas e não apenas de uma única linha:

entrada : /* vazia */
| entrada result
;

Duas regras são associadas ao símbolo. A primeira apenas indica que uma entrada
vazia (control-d) como primeira entrada do analisador é também válida, mesmo que
não gere nenhuma ação neste caso. A segunda regra, recursiva, permite interpretar
várias linhas com expressões como uma entrada válida.

Outro aspecto importante neste exemplo é a utilização de C++ com os dois anali-
sadores. Como os geradores de analisador léxico e sintático são anteriores ao surgi-
mento de C++, há alguns aspectos adicionais que devem ser considerados. A forma
mais simples de fazer essa conexão entre esses dois analisadores é indicar, para o
código de aplicação do analisador sintático que pode estar em C++, que as funções
produzidas pelos geradores de analisadores são funções C:
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extern "C"
{

int yyparse(void);
int yylex(void);
int yywrap()
{

return 1;
}

}

Assim, é possível apresentar o arquivo completo da especificação do analisador
sintático, que recebeu o nome acumuly.y:

%{
// Semente para calculadora
#include <iostream>
using namespace std;

extern "C"
{

int yyparse(void);
int yylex(void);
int yywrap()
{

return 1;
}

}
void yyerror(char *);
%}
%start entrada
%token INTEGER ENDLINE
%left SOMA
%left MULT
%token LPAR RPAR
%%
entrada : /* vazia */
| entrada result
;
result : ENDLINE
| expr ENDLINE
{ cout << "Resposta: " << $1 << endl; }
| error ENDLINE
{ yyerrok; }
;
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expr : expr SOMA expr
{ $$ = $1 + $3; }
| expr MULT expr
{ $$ = $1 * $3; }
| LPAR expr RPAR
{ $$ = $2; }
| INTEGER
;
%%
void yyerror(char* msg) {

extern char* yytext;
cout << msg << ": " << yytext << endl;

}

Para processar o arquivo, o comando bison é utilizado:

> bison -d acumuly.y

Com esse comando, dois arquivos são produzidos: o código da aplicação e do
analisador sintático, no arquivo acumuly.tab.c, e o aqruivo com definições para
os símbolos terminais, no arquivo acumuly.tab.h. Este é utilizado no arquivo
com as especificações para o analisador léxico:

%{
#include "acumuly.tab.h"
extern YYSTYPE yylval;
%}
%%
[0-9]+ {
yylval = atoi(yytext);
return INTEGER;
}
\+ { return SOMA; }
\* { return MULT; }
\( { return LPAR; }
\) { return RPAR; }
\n { return ENDLINE; }
%%

Se este arquivo recebe o nome de acumuly.l, então pode ser processado com
o comando flex:

> flex acumuly.l

Com esse comando, o arquivo com o código-fonte para o analisador léxico, com o
nome lex.yy.c, é criado. Este arquivo deve ser compilado com o compilador C:
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> gcc -c lex.yy.c

O arquivo objeto lex.yy.o é gerado por esse comando. Este arquivo pode ser
combinado com a aplicação e o analisador sintático no processo de compilação:

> g++ -o acumuly lex.yy.o acumuly.tab.c -ly -lfl

Nessa linha de comando, as bibliotecas para bison e para flex foram especificadas
com a chave -l.

Um exemplo de execução da aplicação assim gerada é reproduzido abaixo:

> ./acumuly
1+2+4*5
Resposta: 23
2+2
Resposta: 4
1=2+3+4
=syntax error: 2
1+2
Resposta: 3
[^d]
>

6.7 Análise semântica
Embora a análise sintática consiga verificar se uma expressão obedece às regras

de formação de uma dada gramática, seria muito difícil expressar através de gramá-
ticas algumas regras usuais em linguagem de programação, como “todas as variáveis
devem ser declaradas” e situações onde o contexto em que ocorre a expressão ou o
tipo da variável deve ser verificado.

O objetivo da análise semântica é trabalhar nesse nível de inter-relacionamento
entre partes distintas do programa. Esta fase trabalha a partir das informações gera-
das na análise sintática, como a árvore gramatical.

As tarefas básicas desempenhada durante a análise semântica incluem a verifi-
cação de tipos, a verificação do fluxo de controle e a verificação da unicidade da
declaração de variáveis. Dependendo da linguagem de programação, outros tipos de
verificações podem ser necessários.

Considere o seguinte exemplo de código em C:

int f1(int a, float b) {
return a%b;

}

A tentativa de compilar esse código irá gerar um erro detectado pelo analisador se-
mântico, mais especificamente pelas regras de verificação de tipos, indicando que
o operador módulo % não pode ter um operador real. No compilador gcc, essa
mensagem é
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In function ‘f1’:
...: invalid operands to binary %

Em alguns casos, o compilador realiza a conversão automática de um tipo para
outro que seja adequado à aplicação do operador. Por exemplo, na expressão em C

a = x - ’0’;

a constante do tipo caráter ’0’ é automaticamente convertida para inteiro para com-
por corretamente a expressão aritmética na qual ela toma parte; todo char em uma
expressão é convertido pelo compilador para um int. Esse procedimento de con-
versão de tipo é denominado coerção (cast). Em C, a seguinte seqüência de regras
determina a realização automática de coerção em expressões aritméticas:

1. char e short são convertidos para int, float para double;

2. se um dos operandos é double, o outro é convertido para double e o resul-
tado é double;

3. se um dos operandos é long, o outro é convertido para long e o resultado é
long;

4. se um dos operandos é unsigned, o outro é convertido para unsigned e o
resultado é unsigned;

5. senão, todos os operandos são int e o resultado é int.

Quando uma conversão imprevista ocorre, o compilador sinaliza para o progra-
mador através de uma mensagem de aviso. Por exemplo, com as declarações

int a;
int *p;

a expressão

a = p;

geraria a seguinte mensagem do compilador:

warning: assignment makes integer from pointer
without a cast

Porém, se o programador indicar que sabe que está fazendo uma conversão “peri-
gosa” através do operador de molde (ver Seção 3.2), então nenhuma mensagem é
gerada.

Algumas linguagens de programação permitem, como C++, definir comporta-
mentos diferenciados a operadores segundo o tipo de argumento que recebem. Por
exemplo, na expressão
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c << x;

o operador << será interpretado como o comando de deslocamento de bits à esquerda
se c e x forem inteiros, mas será uma operação de saída se c for uma referência para
um arquivo. Esse mecanismo de adequar o comportamento do operador segundo o
tipo de seus operandos é denominado sobrecarga de operadores. Em geral, essas
linguagens permitem também aplicar o mesmo tipo de mecanismo a rotinas. Através
da sobrecarga de funções, o compilador seleciona entre rotinas que têm o mesmo
nome aquela cuja quantidade e lista de tipos estão adequadas à forma de invocação.

Outro exemplo de erro detectado pela análise semântica, neste caso pela verifi-
cação de fluxo de controle, é ilustrado pelo código

void f2(int j, int k) {
if (j == k)

break;
else

continue;
}

Nesse caso, o compilador gera as mensagens:

In function ‘f2’:
...: break statement not within loop or switch
...: continue statement not within a loop

ou seja, ele reconhece que o comando break só pode ser usado para quebrar a
seqüência de um comando de iteração (within loop) ou para indicar o fim de um
case (within switch). Da mesma forma, um comando continue só pode ser usado
em um comando de iteração.

A verificação de unicidade detecta situações tais como duplicação em decla-
rações de variáveis, de componentes de estruturas e em rótulos do programa. Por
exemplo, a compilação do seguinte código

void f3(int k) {
struct {

int a;
float a;

} x;
float x;
switch (k) {
case 0x31: x.a = k;
case ’1’: x = x.a;
}

}

causaria a geração das seguintes mensagens de erro pelo compilador gcc:
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In function ‘f3’:
...: duplicate member ‘a’
...: previous declaration of ‘x’
...: duplicate case value

A primeira mensagem detecta que dois membros de uma mesma definição de estru-
tura recebem o mesmo nome, a, o que não é permitido. Na segunda mensagem a
indicação refere-se às duas variáveis de mesmo nome, x. A terceira mensagem in-
dica que dois cases em uma expressão switch receberam o mesmo rótulo, o que
também não é permitido. Observe que, mesmo embora a forma de expressar o valor
nos cases tenha sido diferente, o compilador verificou que 0x31 e ’1’ referiam-se
ao mesmo valor e acusou a situação de erro.

Exercícios
6.1 Para cada sentença válida dos Exercícios 4.3c, 4.3d, 4.4c e 4.7b, apresente as

seqüências de reconhecimento associadas às duas derivações canônicas e a ár-
vore gramatical.

6.2 Dada a gramática
S → aSbS | bSaS | ε

mostre, usando a sentença abab, que esta é ambígua. Para tanto, apresente para
a sentença:

(a) Duas derivações canônicas mais à direita;

(b) Duas derivações canônicas mais à esquerda;

(c) Duas árvores gramaticais.

6.3 Para a gramática

S → (L) | a
L → L, S | S

(a) Apresente as árvores gramaticais para as seguintes sentenças:

• (a,a)
• (a,(a,a))
• (a,((a,a),(a,a)))

(b) Elimine a recursividade à esquerda desta gramática.

(c) Construa um analisador sintático preditivo para a gramática obtida no item
anterior.

(d) Mostre a operação do analisador sintático preditivo para cada uma das sen-
tenças do item (a).
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6.4 Para uma gramática com símbolos não terminais {A, Z}, sendo Z o símbolo
sentencial, e símbolos terminais {e, w, x, y}, as seguintes relações de precedên-
cia foram obtidas ($ é o símbolo delimitador de sentenças):

A � e A � y A � $ Z � $
e � A e � x e � w w � e
w � y w � $ x � A x � x
x � w y � e y � y y � $
$ � Z $ � A $ � x $ � w

Monte a tabela para o analisador de deslocamento e redução para esta gramática.

6.5 Dada a gramática G = {Vn, Vt, P, S}, com Vn = {A, S}, Vt = {a, b} e as pro-
duções P = {S → A, A→ aAb, A→ ab}, monte sua tabela de deslocamento
e redução. Mostre como a sentença aabbb seria processada através do analisador
de deslocamento e redução correspondente.

6.6 Considere a gramática cujas produções são apresentadas a seguir, com símbolo
sentencial S e símbolos terminais {a, e, o, l, x}:

S → ABe

A → a

A → o

B → x

B → l

(a) Construa a tabela de deslocamento e redução;

(b) Mostre a aplicação do procedimento de reconhecimento associado para a
sentença axe.

6.7 Descreva em termos de diagramas de grafos sintáticos a seguinte gramática ex-
pressa em notação yacc:

%token T1, T2, T3, T4
%%
n1 : n2 T1 n2 T2 | T2 ;
n2 : n3 | n4 ;
n3 : n4 T3 n4 | T3 n4 ;
n4 : n4 T4 | T4 ;

6.8 A seguinte especificação yacc tenta representar uma linguagem que tem co-
mandos, um dos quais pode ser um IF:
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%token CMD COND ELSE IF
%%

stmt : CMD | ifstmt ;
ifstmt : IF ’(’ COND ’)’ stmt

| IF ’(’ COND ’)’ stmt ELSE stmt ;

Compile esta especificação e observe a mensagem de erro produzida. Procure a
explicação para a mensagem e indique qual será o comportamento da aplicação
gerada a partir desta especificação.

6.9 Complemente o exemplo da Seção 6.6.3 de forma a contemplar as quatro opera-
ções básicas e a incluir valores negativos com o operador unário -.

6.10 Complemente o exemplo da Seção 6.6.3 de forma a aceitar valores reais além de
inteiros.

6.11 Complemente o exemplo da Seção 6.6.3 de forma a definir uma calculadora ci-
entífica que aceita valores inteiros e reais e que, além das quatro operações arit-
méticas e de valores negativos, reconheça as operações da biblioteca matemática
de C, especificadas no arquivo cmath (ver Seção 2.1.1).



Capítulo 7

Produção de código

Os últimos capítulos apresentaram técnicas com o embasamento teórico e concei-
tual para permitir reconhecer os símbolos e as expressões tipicamente utilizadas em
linguagens de programação de alto nível. No entanto, a operação de um compilador
requer mais que o simples reconhecimento da validade de um programa; é preciso
gerar o código equivalente que será efetivamente executado pelos processadores. Na
Figura 3.1, essa atividade está representada pela etapa de síntese.

A produção de código a partir da representação interna da estrutura do programa,
produzida na etapa de análise sintática, tem por objetivo básico a produção do ar-
quivo com o código objeto que, na etapa posterior de ligação (descrita no Capí-
tulo 9), será combinado com outros módulos do mesmo tipo para a construção de
um módulo executável. Há porém situações nas quais a linguagem-alvo da produ-
ção de código não é código binário, mas uma outra linguagem de alto nível que é
usada como linguagem intermediária para a geração do código. A linguagem C, que
combina construções de linguagens de alto nível com alguns operadores próximos
àqueles presentes em linguagem assembly, é muito usada como esse tipo de lingua-
gem intermediária.

Mesmo nas situações nas quais o objetivo da geração de código é a produção do
código binário, em geral esse processo dá-se em etapas intermediárias que dividem
a tarefa complexa em problemas menores e mais facilmente tratáveis. Em geral, a
produção do código objeto é delegado ao programa montador, descrito no Capítulo 8.
Este espera como entrada um arquivo em formato texto contendo o programa em
assembly, que deve ser produzido pelo compilador.

A produção do arquivo com o código assembly deve levar em conta as caracte-
rísticas do processador alvo, tais como qual é o jogo de instruções disponíveis e a
arquitetura do processador, como registradores e modos de endereçamento disponí-
veis. Essa produção de código é facilitada se houver uma descrição intermediária
do programa, não tão abstrata como a árvore gramatical nem tão específica como a
linguagem assembly. Essa tarefa de geração de código em formato intermediário é
descrita na Seção 7.1.

Como a produção automática de código em formato intermediário é realizada a
partir de cada nó da árvore isoladamente, é usual que haja no código assim produ-
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zido elementos desnecessários ou redundantes. Uma etapa de otimização de código,
descrita na Seção 7.2, realiza a análise dos fragmentos gerados automaticamente que
foram combinados e produz um código com semântica equivalente e que favorece a
algum critério de otimização, como por exemplo um menor tempo de execução.

Finalmente, ocorre a tradução do código em formato intermediário para o código
em assembly. Nesta etapa, descrita na Seção 7.3, ocorre a seleção de instruções e
pode ocorrer ainda alguma espécie de otimização, voltada a uma plataforma especí-
fica.

7.1 Geração de código intermediário
A tradução do código de alto nível para o código do processador está associada

a traduzir para a linguagem-alvo a representação da árvore gramatical obtida para
as diversas expressões do programa. Embora tal atividade possa ser realizada para
a árvore completa após a conclusão da análise sintática, em geral ela é efetivada
através das ações semânticas associadas à aplicação das regras de reconhecimento do
analisador sintático. Este procedimento é denominado tradução dirigida pela sintaxe.

Em geral, a geração de código não se dá diretamente para a linguagem assembly
do processador-alvo. Por conveniência, o analisador sintático gera código para uma
máquina abstrata, com uma linguagem próxima a assembly porém independente de
processadores específicos. Em uma segunda etapa de geração de código, esse có-
digo intermediário é traduzido para a linguagem assembly desejada. Dessa forma,
grande parte do compilador é reaproveitada para trabalhar com diferentes tipos de
processadores.

A linguagem utilizada para a geração de um código em formato intermediário
entre a linguagem de alto nível e a linguagem assembly deve representar, de forma
independente do processador para o qual o programa será gerado, todas as expressões
do programa original. Duas formas usuais para esse tipo de representação são a
notação posfixa e o código de três endereços.

7.1.1 Código de três endereços
O código de três endereços é composto por uma seqüência de instruções envol-

vendo operações binárias ou unárias e uma atribuição. O nome “três endereços”
está associado à especificação, em uma instrução, de no máximo três variáveis: duas
para os operadores binários e uma para o resultado. Assim, expressões envolvendo
diversas operações são decompostas nesse código em uma série de instruções, even-
tualmente com a utilização de variáveis temporárias introduzidas na tradução. Dessa
forma, obtém-se um código mais próximo da estrutura da linguagem assembly (Se-
ção 8.1) e, conseqüentemente, de mais fácil conversão para a linguagem-alvo.

Uma possível especificação de uma linguagem de três endereços envolve quatro
tipos básicos de instruções: expressões com atribuição, desvios, invocação de rotinas
e acesso indexado e indireto.



165 Produção de código

Instruções de atribuição

As instruções de atribuição são aquelas nas quais o resultado de uma operação
é armazenado na variável especificada à esquerda do operador de atribuição, aqui
denotado por :=. Apesar da diversidade de formatos que esse operador pode assumir
em linguagens de alto nível, como em C ou C++, há três formas básicas para esse
tipo de instrução que são utilizadas no formato intermediário de código.

A forma básica, mais simples, é aquela que realiza a cópia de valor de uma
variável para outra:

le := ld

Outra forma usual do operador ocorre quando ele é utilizado para armazenar o
resultado de uma operação binária:

le := ld1 op ld2

O resultado a ser atribuído ao lado esquerdo da instrução de atribuição pode ser
também obtido a partir da aplicação de um operador unário a uma outra variável:

le := op ld

Algumas expressões de atribuição em C++ seriam traduzidas de forma imediata
para o correspondente nesse formato intermediário, como

a = c;
b = a + d;
e = -b;

Expressões mais complexas demandam a utilização de variáveis intermediárias
para permitir a expressão no formato intermediário. Por exemplo, considere a ex-
pressão

a = b + c * d;

A Figura 7.1 apresenta a árvore gramatical para a expressão de atribuição com a
expressão binária do lado direito.

Como se observa nessa figura, existe um nó intermediário na árvore. Na geração
do código intermediário, esse nó deve ser associado a uma variável temporária —
por exemplo, _t1. Com essa associação, a expressão seria traduzida para o formato
intermediário por duas instruções:

_t1 := c * d
a := b + _t1
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Figura 7.1 Árvore gramatical para a expressão de atribuição

Instruções de desvio

As instruções de desvio podem assumir duas formas básicas. Uma instrução de
desvio incondicional tem o formato

goto L

onde L é um rótulo simbólico que identifica uma linha do código.
A outra forma de desvio é o desvio condicional, com o formato

if x opr y goto L

onde opr é um operador relacional de comparação e L é o rótulo da linha que deve
ser executada se o resultado da aplicação do operador relacional for verdadeiro; caso
contrário, a linha seguinte é executada.

Por exemplo, a seguinte iteração em C

while (i++ <= k)
x[i] = 0;

x[0] = 0;

poderia ser traduzida para

_L1: if i > k goto _L2
i := i + 1
x[i] := 0
goto _L1

_L2: x[0] := 0
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Instruções de invocação de subrotinas

A invocação de rotinas ocorre em duas etapas. Inicialmente, os argumentos do
procedimento são “registrados” com a instrução param; após a definição dos ar-
gumentos, a instrução call completa a invocação da rotina. A instrução return
indica o fim de execução de uma rotina. Opcionalmente, esta instrução pode especi-
ficar um valor de retorno, que pode ser atribuído na linguagem intermediária a uma
variável como resultado de call.

Por exemplo, considere a chamada de uma função f que recebe três argumentos
e retorna um valor:

f(a, b, c);

Neste exemplo em C, esse valor de retorno não é utilizado. De qualquer modo, a
expressão acima seria traduzida para

param a
param b
param c
_t1 := call f,3

onde o número após a vírgula indica o número de argumentos utilizados pelo proce-
dimento f. Com o uso desse argumento adicional é possível expressar sem dificul-
dades as chamadas aninhadas de procedimentos.

Modos de endereçamento

Os exemplos de instruções no formato de código intermediário de três endere-
ços até o momento utilizaram o modo de endereçamento direto. Adicionalmente, os
modos de endereçamento indexado e indireto também estão presentes. Por simpli-
cidade, normalmente esses dois modos estão associados a atribuições apenas e não
são utilizados em combinação com outras instruções.

Para atribuições com endereçamento indexado, as duas formas básicas presentes
no formato intermediário são

x := y[i]
x[i] := y

O uso da indexação no lado direito da operação de atribuição corresponde ao acesso;
a indexação no lado esquerdo da atribuição corresponde a uma operação de atuali-
zação da posição indexada. Um aspecto que deve ser considerado é o tamanho do
elemento do arranjo, que no código fonte é transparente para o programador e no
código em formato intermediário deve ser explicitado em bytes.

Por exemplo, considere o seguinte laço em C, com a, b e s sendo arranjos de
inteiros de quatro bytes:

for (i=0; i<10; ++i)
s[i] = a[i] + b[i];
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A instrução no corpo do laço seria traduzida para

_t1 := 4*i
_t2 := a[_t1]
_t3 := 4*i
_t4 := b[_t3]
_t5 := _t2 + _t4;
_t6 := 4*i
s[_t6] := _t5

As atribuições associadas ao modo indireto permitem a manipulação de endere-
ços e seus conteúdos. As instruções em formato intermediário também utilizam um
formato próximo àquele da linguagem C:

x := &y
w := *x

*x := z

Da mesma forma que ocorre com o modo de endereçamento indexado, instruções
na linguagem de alto nível que utilizam endereçamento indireto devem ser decom-
postas de forma a isolar, no formato intermediário, esse tipo de endereçamento nas
operações de atribuição. Por exemplo, a instrução C

*p1 = a + *p2++;

é traduzida no formato intermediário, considerando que os ponteiros são para valores
inteiros de quatro bytes, para

_t1 := *p2
p2 := p2 + 4
_t2 := a + _t1

*p2 := _t2

Representação interna

Embora o código em formato intermediário possa, em princípio, ser armazenado
em um arquivo em formato texto, o processamento desse arquivo exigiria novamente
a realização de tarefas associadas ao compilador. Assim, a representação interna
das instruções em códigos de três endereços dá-se na forma de armazenamento em
tabelas.

Uma abordagem de armazenamento das instruções em formato intermediário uti-
liza quádruplas, tabelas com quatro colunas. Neste caso, cada instrução é represen-
tada por uma linha na tabela com a especificação do operador, do primeiro argu-
mento, do segundo argumento e do resultado. Por exemplo, a tradução da expressão
a=b+c*d; resultaria no seguinte trecho da tabela:
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operador arg 1 arg 2 resultado
1 * c d _t1
2 + b _t1 a

Para algumas instruções, como aquelas envolvendo operadores unários ou desvio
incondicional, algumas das colunas estariam vazias. Instruções de desvio podem não
ter uma definição, no momento da tradução, da posição associada ao destino. Nesses
casos, é usual utilizar a técnica de retrocorreção.

A estratégia de definição de rótulos de desvio por retrocorreção cria, durante uma
tradução, uma lista auxiliar com as pendências de destino na tabela. À medida que
esses destinos são definidos, a informação é inserida na lista. Ao final da tradução, a
lista é percorrida para preencher as lacunas na tabela.

Na outra forma de representação, por triplas, evita a necessidade de manter no-
mes de variáveis temporárias ao fazer referência às linhas da própria tabela no lugar
dos argumentos. Nesse caso, apenas três colunas são necessárias, uma vez que o re-
sultado está sempre implicitamente associado à linha da tabela. No mesmo exemplo
apresentado para a representação interna por quádruplas, a representação por triplas
seria

operador arg 1 arg 2
1 * c d
2 + b (1)
3 := a (2)

Observe que, neste caso, a atribuição a uma variável não temporária deve ser
representada explicitamente na tabela.

Notação posfixa

A notação tradicional para expressões aritméticas, que representa uma operação
binária na forma x+y, ou seja, com o operador entre seus dois operandos, é conhe-
cida como notação infixa. Uma notação alternativa para esse tipo de expressão é a
notação posfixa, também conhecida como notação polonesa1, na qual o operador é
expresso após seus operandos.

O atrativo da notação posfixa é que ela dispensa o uso de parênteses. Por exem-
plo, as expressões

a*b+c;
a*(b+c);
(a+b)*c;
(a+b)*(c+d);

seriam representadas nesse tipo de notação respectivamente como

1O criador desse tipo de notação, J. Lukasiewicz, era polonês.
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a b * c +
a b c + *
a b + c *
a b + c d + *

Instruções de desvio em código intermediário usando a notação posfixa assumem
a forma

L jump
x y L jcc

para desvios incondicionais e condicionais, respectivamente. No caso de um desvio
condicional, a condição a ser avaliada envolvendo x e y é expressa na parte cc da
própria instrução. Assim, jcc pode ser uma instrução entre jeq (desvio ocorre se x
e y forem iguais), jne (se diferentes), jlt (se x menor que y), jle (se x menor
ou igual a y), jgt (se x maior que y) ou jge (se x maior ou igual a y).

7.2 Otimização de código
O código gerado pela tradução orientada a sintaxe contempla cada expressão

do código fonte individualmente. Ao avaliar globalmente o código assim gerado,
é possível observar a existência de diversas seqüências de código contendo trechos
ineficientes. O objeto da etapa de otimização de código é aplicar um conjunto de
heurísticas para detectar tais seqüências e substituí-las por outras que removam essas
situações de ineficiência. As técnicas de otimização podem ser classificadas como
independentes de máquina, quando podem ser aplicadas no código em formato in-
termediário, ou dependentes de máquina, quando aplicadas na geração do código
assembly.

As técnicas de otimização aplicadas pelo compilador utilizam análises dos blocos
de instruções do programa gerado. Nessas análises, o programa é um grafo cujos
nós são os blocos de instruções e os arcos são os possíveis caminhos de execução.
Dentro de cada bloco, a definição e o uso das variáveis são analisados para descobrir
possibilidades de utilização de técnicas de otimização associadas aos seus valores.
A etapa da otimização que realiza esses levantamentos é conhecida como a análise
de fluxo, que por sua vez contempla a análise de fluxo de controle e a análise de
fluxo de dados. Estratégias que podem ser aplicadas ao analisar um único bloco de
comandos são denominadas estratégias de otimização local, enquanto aquelas que
envolvem a análise simultânea de dois ou mais blocos são denominadas estratégias
de otimização global.

Considere novamente o trecho de código gerado no laço com acesso indexado:

_t1 := 4*i
_t2 := a[_t1]
_t3 := 4*i
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_t4 := b[_t3]
_t5 := _t2 + _t4;
_t6 := 4*i
s[_t6] := _t5

Como o valor de i não é alterado ao longo da seqüência de instruções desse
bloco, as variáveis _t1, _t3 e _t6 têm o mesmo valor. Portanto, essa seqüência
equivale a

_t1 := 4*i
_t2 := a[_t1]
_t4 := b[_t1]
_t5 := _t2 + _t4;
s[_t1] := _t5

Esse é um exemplo de uma das possíveis técnicas de otimização, a eliminação
de subexpressões comuns. No código gerado automaticamente, várias dessas pos-
sibilidades estão presentes.

A estratégia de eliminação de código redundante busca detectar situações onde
a tradução de duas expressões gera instruções cuja execução repetida não tem efeito.
Por exemplo, em

le := ld
...

le := ld

se não há nenhuma outra atribuição e uso da variável do lado esquerdo le nem mu-
dança no valor do lado direito ld entre as duas instruções, então a segunda instrução
poderia ser eliminada.

O mesmo princípio de eliminação seria aplicável se a segunda instrução fosse

ld := le

e o valor de le não fosse modificado entre as duas instruções.
Outra técnica que explora a igualdade de valores entre variáveis distintas é a

propagação de cópias. Considere a ocorrência em um bloco de um padrão na forma

le1 := ld
...
le2 := le1

Se a variável le1 não está viva na saída dessa bloco, ou seja, não tem outros usos
desse valor que lhe foi atribuído no bloco, e se não há alterações no valor de ld
entre essas duas atribuições, a variável le1 pode ser eliminada e seu uso na segunda
atribuição pode ser substituído pelo uso da variável ld:

...
le2 := ld
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Algumas heurísticas de otimização estão relacionadas ao fluxo de controle do
programa. Por exemplo, se a concatenação de código gerado por duas expressões no
programa original gerou uma situação de desvio incondicional para a linha seguinte,
como em

<a>
goto _L1

_L1: <b>

Nesse caso, a linha com a instrução goto é a última do código associado ao bloco
de instruções <a> e a linha com o rótulo _L1 é a primeira do bloco de instruções
<b>. Esse código pode ser seguramente reduzido com a aplicação da técnica de
eliminação de desvios desnecessários — como a instrução após goto seria exe-
cutada independentemente do desvio ocorrer, ela é desnecessária. O resultado da
eliminação dessa linha gera a seqüência equivalente

<a>
_L1: <b>

Outra estratégia de otimização elimina os rótulos não referenciados por outras
instruções do programa. Assim, se o rótulo _L1 estivesse sendo referenciado exclu-
sivamente por essa instrução de desvio, ele poderia ser eliminado em uma próxima
aplicação das estratégias de otimização.

Outra estratégia associada ao fluxo de controle é a eliminação de código não-
alcançável, ou “código morto”. Por exemplo, considere a seguinte seqüência de
código intermediária gerada na tradução de um conjunto de expressões da linguagem
de alto nível:

...
goto _L1
<a>

_L1: ...

O bloco de instruções <a> não contém nenhuma linha com rótulo, portanto não é
alvo de nenhuma outra instrução de desvio. Sem essa possibilidade de ponto de
entrada para a sua execução, as instruções desse bloco podem ser eliminadas, pois
pelo fluxo seqüencial de execução o bloco nunca será executado.

O uso de propriedades algébricas é outra estratégia de otimização usualmente
aplicada. Nesse caso, quando o compilador identifica que uma expressão aritmética
foi reduzida a x + 0 ou 0 + x ou x− 0 ou x× 1 ou 1× x ou x/1, então ele substitui
a expressão simplesmente por x. Outra classe de propriedades algébricas que é uti-
lizada tem por objetivo substituir operações de alto custo de execução por operações
mais simples, como

2.0× x = x + x

x2 = x× x

x/2 = 0.5× x



173 Produção de código

Particularmente no último caso, se x for uma variável inteira a divisão por dois pode
ser substituída por um deslocamento da representação binária à direita de um bit.
Genericamente, a divisão inteira por 2n equivale ao deslocamento à direita de n bits
na representação binária do dividendo. Da mesma forma, a multiplicação inteira por
potências de dois pode ser substituída por deslocamento de bits à esquerda.

A utilização de propriedades algébricas permite também o reuso de subexpres-
sões já computadas. Por exemplo, a tradução direta das expressões

a = b + c;
e = c + d + b;

geraria o seguinte código intermediário:

a := b + c
_t1 := c + d

e := _t1 + b

No entanto, o uso da comutatividade e associatividade da adição permite que o có-
digo gerado seja reduzido usando a eliminação de expressões comuns, resultando
em

a := b + c
e := a + d

Diversas oportunidades de otimização estão associadas à análise de comandos
iterativos. Uma estratégia é a movimentação de código, aplicado quando um cálculo
realizado dentro do laço na verdade envolve valores invariantes na iteração. Por
exemplo, considere o seguinte comando de iteração em C:

while (i < 10*j) {
a[i] = i + 2*j;
++i;

}

Se o arranjo a é de inteiros de quatro bytes, o seguinte código em formato inter-
mediário seria gerado:

_L1: _t1 := 10 * j
if i >= _t1 goto _L2
_t2 := 2 * j
_t3 := i + _t2
_t4 := 4 * i
a[_t4] := _t3
i := i + 1
goto _L1

_L2: ...
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No entanto, a análise da definição e uso da variável j identifica que seu valor não
é alterado entre iterações e, portanto, a variável _t2 é constante entre iterações. O
compilador pode mover as expressões que envolvem exclusivamente constantes na
iteração para fora do laço e, neste caso, substituir esse código por

_t1 := 10 * j
_t2 := 2 * j

_L1: if i >= _t1 goto _L2
_t3 := i + _t2
_t4 := 4 * i
a[_t4] := _t3
i := i + 1
goto _L1

_L2: ...

Neste caso, todas as instruções no bloco interno ao laço têm dependência em relação
ao valor da variável de iteração i.

As técnicas de otimização que são usadas em compiladores devem, além de man-
ter o significado do programa original, ser capazes de capturar a maior parte das pos-
sibilidades de melhoria do código dentro de limites razoáveis de esforço gasto para
tal fim. Em geral, os compiladores usualmente permitem especificar qual o grau de
esforço desejado no processo de otimização. Por exemplo, o compilador gcc per-
mite o uso de opções na forma -O... que dão essa indicação, desde -O0 (zero,
nenhuma otimização) até -O3 (máxima otimização e maior tempo de compilação).
Tais otimizações referem-se ao tempo de execução; há também a opção -Os cujo
objetivo é reduzir a ocupação de espaço em memória.

7.3 Geração de código assembly

A última etapa do compilador é a geração do código assembly que será entregue
ao programa montador. O formato adotado para o código intermediário, ao limitar
número de operadores e tipos de instruções, tem por objetivo exatamente facilitar
essa fase.

A abordagem simples para esta etapa é ter, para cada instrução do formato inter-
mediário, um gabarito de instruções em assembly do processador-alvo. Por exemplo,
considere a instrução

le := ld1 + ld2

A seqüência de instruções assembly correspondente a essa instrução depende da
arquitetura do processador-alvo. Para esse processo, uma das características impor-
tantes a considerar do processador é o número de operandos com que a instrução
opera. Sob tal aspecto, processadores podem ser classificados como máquinas de:
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três endereços, quando as instruções correspondentes a operações binárias espe-
cificam os endereços dos dois operandos de entrada e o endereço no qual o
resultado será armazenado;

dois endereços, quando as instruções correspondentes a operações binárias especi-
ficam os endereços dos dois operandos de entrada e o endereço do resultado é
implicitamente assumido como sendo o mesmo do primeiro operando;

um endereço, quando as instruções correspondentes a operações binárias especi-
ficam apenas o endereço do segundo operando de entrada e o endereço do
primeiro operando e do resultado é implicitamente assumido como sendo um
registrador especial, o acumulador; e

zero endereços, quando os operandos de instruções correspondentes a operações
binárias são retirados de uma pilha de registradores e o resultado é armazenado
também na pilha.

Portanto, a instrução de soma acima, numa máquina de três endereços, seria
provavelmente traduzida para uma instrução assembly na forma

ADD ld1, ld2, le

Já para uma máquina de dois endereços seria necessário utilizar uma posição a
ser utilizada para o operando que irá receber o resultado. Se essa posição for um
registrador R0, por exemplo, o gabarito do código deve incluir o carregamento do
primeiro operando nesse registrador e, após a realização da operação, armazenar o
resultado na variável le:

MOVE R0, ld1
ADD R0, ld2
MOVE le, R0

Para uma máquina de um endereço, o gabarito de código assembly deve con-
templar o carregamento do primeiro operando no acumulador, a adição do segundo
operando ao acumulador e o armazenamento do resultado:

LOAD ld1
ADD ld2
STORE le

O último tipo de arquitetura, a máquina de zero endereços, utiliza instruções do
tipo PUSH para inserir os operandos no topo da pilha de registradores e do tipo POP
para transferir o topo da pilha para uma variável em memória. Neste caso, o gabarito
para a instrução de soma tem a forma

PUSH ld1
PUSH ld2
ADD
POP le
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Para esse tipo de máquina, a tradução pode ser simplificada pela adoção do for-
mato intermediário usando a notação posfixa.

O código gerado por esse processo automático de tradução pode também cau-
sar redundâncias, que podem ser eliminadas numa etapa de otimização do código
assembly. Por exemplo, considere a tradução das instruções

a := b + c
d := a + e

para uma máquina de dois endereços:

MOVE R0, b
ADD R0, c
MOVE a, R0
MOVE R0, a
ADD R0, e
MOVE d, R0

Como pode ser observado, a quarta instrução dessa seqüência é desnecessária, pois
seu efeito é redundante com a instrução anterior, e portanto pode ser simplesmente
removida do código gerado.

A seleção de instruções nessa fase também dá margem a outra forma de otimi-
zação, quando o processador oferece mais de uma alternativa para realizar a mesma
operação. São as otimizações dependentes de máquina. Por exemplo, considere a
instrução

x := y + K

onde K é alguma constante inteira. Na tradução para o código assembly de um pro-
cessador da família 68K, a forma genérica poderia ser algo como

MOVE.L y,D0
ADDI.L #K,D0
MOVE.L D0,x

No entanto, se o compilador verificasse que o valor de K fosse uma constante entre
1 e 8, então a segunda instrução assembly poderia ser substituída por ADDQ.L, que
utilizaria em sua codificação apenas dois bytes ao invés dos seis bytes que seriam
requeridos pela instrução ADDI.L.

Exercícios
7.1 Para cada uma das expressões C a seguir, para as quais todas as variáveis são do

tipo inteiro de quatro bytes:
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x = ( a + b + c ) * ( b + c ) - d;
r = a * b + pow(c,2);
b[i] = a[i] + a[i-1]

(a) Escreva o bloco de instruções em código intermediário de três endereços;

(b) Para cada bloco, escreva um bloco equivalente otimizado. Indique clara-
mente quais técnicas de otimização foram utilizadas.

(c) Apresente a representação do código otimizado em notação de quádruplas
para cada expressão.

(d) Repita o item acima usando a notação de triplas.

7.2 Para o código otimizado gerado para cada expressão na questão acima, apresente
o código assembly gerado para um processador com instruções aritméticas ADD,
SUB e MUL e com arquitetura de

(a) três endereços;

(b) dois endereços;

(c) um endereço; e

(d) zero endereços.

7.3 Para cada uma das expressões aritméticas abaixo, apresente a representação
equivalente em notação posfixa:

(a) (a + b + c)× (b + c)− d

(b) a− (b− a× (c + b/d))

(c) (a + b)− (a− (c− d)× (e− f) + g)/h

7.4 Apresente o código em formato intermediário de três endereços para o seguinte
fragmento de código C:

i = 0; /* decl: int i */
while (i < 10) {

a[i] = 0; /* decl: int a[10] */
i = i + 1;

}

7.5 Para o seguinte fragmento de código C, com as variáveis do tipo int (quatro
bytes):

for (i = 0; i < 100; ++i) {
eps = 0.001;
if (a[i] != 0)

c[i] = b[i] / a[i];
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else
c[i] = eps;

}

(a) Apresente o código em formato intermediário de três endereços, sem otimi-
zação;

(b) Otimize o código em formato intermediário, indicando claramente quais fo-
ram as estratégias utilizadas.



Capítulo 8

Montadores

O resultado do processo de compilação é um arquivo contendo um programa em
assembly equivalente ao programa originalmente escrito em linguagem de alto nível.
Um programa em linguagem assembly, ou linguagem simbólica, contém seqüências
de instruções mnemônicas que representam as operações que devem ser realizadas
pelo processador. Essas instruções são definidas pelos projetistas do processador; o
conjunto de todas as instruções definidas para um processador contitui seu jogo de
instruções.

O montador (assembler) é o programa do sistema responsável por traduzir o
código assembly em linguagem de máquina, traduzindo cada instrução do programa
para a seqüência de bits que codifica a instrução de máquina. Como cada processador
tem sua própria linguagem, montadores são específicos para processadores. Neste
capítulo, o assembly de processadores da família 68000 (68K) será utilizado como
referência para nossos exemplos, sem perda de generalidade sobre a forma como
montadores trabalham para gerar um módulo objeto a partir de um código fonte em
assembly. Para que a compreensão dos programas em assembly não seja prejudicada
para quem não conhece esta família de processadores, a estrutura e organização do
68000 são apresentadas no Apêndice A.

O processo de montagem recebe como entrada um arquivo texto com o código
fonte do programa em assembly e gera como saída um arquivo binário, o módulo ob-
jeto, contendo o código de máquina e outras informações relevantes para a execução
do código gerado.

Em geral, montadores oferecem facilidades além da simples tradução de có-
digo assembly para código de máquina. Além das instruções do processador, um
programa fonte para o montador pode conter diretivas ou pseudo-instruções defi-
nidas para o montador (e não para o processador), assim como macro-instruções,
uma seqüência de instruções que será inserida no código ao ser referenciada pelo
nome. Um montador que suporte a definição e utilização de macro-instruções é
usualmente denominado um macro-montador (macro-assembler). Um montador
multiplataforma (cross-assembler) é um montador que permite gerar código para
um processador-alvo diferente daquele no qual o montador está sendo executado.

Na seqüência apresenta-se brevemente as atividades e estruturas de dados rela-
179
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cionadas ao processo de montagem, partindo da descrição do formato de entrada
esperado até a geração do módulo-objeto de saída.

8.1 A estrutura de programas assembly
O montador recebe como entrada um arquivo texto cujas linhas são instruções

assembly. Ao contrário do que ocorre na maior parte das linguagens de programação
modernas, o formato de arquivos contendo código simbólico para um processador
é pouco flexível. Embora o formato específico de um arquivo-fonte em assembly
possa sofrer ligeiras variações de acordo com o sistema, a descrição a seguir cobre a
maior parte dos aspectos relevantes para a operação do montador.

O seguinte trecho de código apresenta um típico programa assembly com instru-
ções de um processador da família 68K:

POS DS.W 1
; Busca 0 na sequencia de inteiros
; DATUM definido alhures
SRCH0 MOVEA.L #DATUM,A0

MOVE.L #DATUM,D0 ; guarda inicio
CLR.W D1

LOOP CMP.W (A0)+,D1
BNE LOOP
SUB.L A0,D0
MOVE.W D0,POS
RTS
END

Cada linha desse programa pode conter instruções ou comentários; uma linha é
de comentário quando contém no início o caráter ; (ponto-e-vírgula). Quem define
este padrão é o projetista do montador; alternativamente, ele poderia ter escolhido
outro caráter para indicar o início de comentário, como # ou *.

As linhas de instrução contêm até quatro campos: rótulo, operação, operando e
comentário.

A primeira coluna pode apresentar um rótulo opcional. Em programas assembly,
destinos de desvios — sejam por chamadas de subrotinas, sejam por instruções de
desvio — são referenciados pelo endereço em memória. A função básica do rótulo é
criar uma identificação para poder referenciar simbolicamente, por meio de um nome
ao invés de um endereço, a linha de código rotulada. O montador pode reconhecer
rótulos pela presença de caracteres distintos do caráter de comentário na primeira
posição da linha.

A segunda coluna contém o campo de operação, que especifica a instrução que
será montada. A operação pode ser tanto uma instrução de máquina, a exemplo de
MOVE e RTS, como uma pseudo-instrução, como DS. No caso dos processadores da
família 68K, pode ser necessário diferenciar, para uma mesma instrução, o tamanho
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do operando — byte (um byte), word (dois bytes, o padrão) ou long word (quatro
bytes). Neste exemplo de montador, os sufixos às indicam o tamanho do operando
— .B, .W e .L respectivamente. Se for omitido, o tamanho word é assumido.

Dependendo da instrução presente na segundo coluna, o montador sabe se deve
esperar zero, um ou dois operandos na terceira coluna, que corresponde ao campo
de operandos. Operandos podem fazer referências a registradores do processador
(no caso do 68K, registradores de dados D0 a D7, registradores de endereços A0 a
A7, registrador contador de programas PC e, para algumas instruções, registrador de
códigos de condição CCR), a símbolos definidos pelos programas através de rótulos
e a valores constantes.

A especificação do valor de uma constante que representa um operando imediato,
indicado pelo prefixo #, pode se dar sob diversas formas de representação, também
a critério do projetista do programa montador. Por exemplo, nas instruções

MOVE.B #48,D0
MOVE.B #$30,D0
MOVE.B #@60,D0
MOVE.B #%110000,D0
MOVE.B #’0’,D0

o operando imediato tem sempre o mesmo valor, representado respectivamente como
um número decimal (sem prefixo adicional), hexadecimal (prefixo $), octal (prefixo
@), binário (prefixo %) e ASCII (entre aspas simples). Qualquer que fosse a forma
selecionada, o código de máquina gerado para essa instrução seria o mesmo:

00010000 00111100
00000000 00110000

A especificação do código de máquina para as principais instruções da família 68K
usadas neste texto são apresentadas no Apêndice A.

Seqüências de caracteres (strings) são definidas também entre aspas simples. Por
exemplo, ’ABC’ define uma seqüência de três bytes com valores $41, $42 e $43.

A quarta e última coluna, também opcional, corresponde ao campo de comen-
tários. No exemplo, cada comentário é iniciado pelo caráter ;, após o qual todo o
restante da linha pode ser ignorado pelo montador.

Através do uso de pseudo-instruções e dos rótulos, é possível fazer referências a
posições de memória e a variáveis através de identificadores simbólicos. Isso permite
que o gerador de código ou o programador possa usar esses identificadores simbó-
licos como operandos de suas instruções sem ter que necessariamente saber a qual
posição de memória a variável ou instrução está alocada. A regra para a compo-
sição de tais identificadores pode apresentar diferenças entre montadores distintos.
Em geral, identificadores podem incluir letras minúsculas ou maiúsculas, dígitos e o
caráter _, mas não podem ser iniciados por um dígito.

A definição de um módulo objeto contém pelo menos uma seção contendo o
código de máquina (segmento de texto ou de instruções) e outra com os dados asso-
ciados (segmento de dados). Além desses dois tipos de seções, um programa-fonte
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assembly pode conter uma seção de definições, usadas para auxiliar na descrição
dos programas sem produzir efeitos no código gerado.

Por conveniência de organização e da leitura do código fonte, a seção de defini-
ções é tradicionalmente alocada ao início do código. Assim, quando o código for
lido por um ser humano ele terá noção do significado das constantes simbólicas usa-
das ao longo do programa. Com relação aos segmentos de dados e de instruções,
não há um posicionamento fixo. Na prática, um programa pode ter vários segmentos
associados.

Para o montador, o posicionamento dos diferentes trechos de programa no código
fonte não é relevante. Na verdade, é necessário que o montador seja capaz de mani-
pular representações simbólicas antes que elas tenham sido definidas. Considere o
seguinte exemplo de um trecho de programa:

1 START ADD.L D0,D1
2 JMP NEXT
3 LOOP ADD.L #1,D1
4 NEXT CLR.L D5
5 JMP LOOP

Na linha 2 desse trecho de programa há uma referência a um símbolo, NEXT,
cujo valor ainda não havia sido determinado — essa definição só acontecerá na linha
4. Há duas possibilidades de lidar com essas referências futuras.

A primeira possibilidade é deixar uma lacuna reservada no código gerado asso-
ciada ao operando da instrução da linha 2. Posteriormente, quando houvesse uma
definição desse valor — provavelmente quando o fim do arquivo com o código fonte
fosse alcançado — essa lacuna seria preenchida. Neste caso, seria possível gerar o
código de máquina realizando um único passo (uma única leitura) sobre o arquivo.
Entretanto, haveria um maior custo na complexidade de implementação do monta-
dor, que deveria manter referências a todas as lacunas que devem ser preenchidas ao
final da montagem.

A outra possibilidade, conceitualmente mais simples, é realizar o processo de
montagem em dois passos. O primeiro passo simplesmente lê o arquivo com o obje-
tivo de criar uma tabela de símbolos, ou seja, obter os valores associados a todas as
constantes simbólicas definidas no programa. No segundo passo, uma nova leitura
sobre o arquivo é realizada para gerar o código de máquina; nesse passo, a informa-
ção da tabela de símbolos criada no primeiro passo é utilizada.

8.2 Definições associadas ao código

Além das instruções do processador, um programa assembly preparado para um
montador também pode conter pseudo-instruções que estabelecem a conexão entre
referências simbólicas e valores a serem efetivamente referenciados. Cada montador
pode oferecer um conjunto de pseudo-instruções diferenciado. As pseudo-instruções
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descritas a seguir representam um subconjunto significativo de facilidades oferecidas
por montadores.

A pseudo-instrução de substituição simbólica, EQU, associa um valor definido
pelo programador a um símbolo. Por exemplo, a linha de instrução

SIZE EQU 100

associa o valor decimal 100 ao símbolo SIZE, que pode ser posteriormente referen-
ciado em outras instruções, como em

MOVE #SIZE,D0

Para essa pseudo-instrução, o rótulo deve estar sempre presente e o operando
pode ser qualquer expressão que, quando avaliada, defina o valor para o símbolo.
Essa expressão pode envolver outros símbolos já definidos.

A pseudo-instrução EQU define um símbolo que será usado durante o processo de
montagem, mas que não fará parte do módulo-objeto nem tampouco corresponderão
a variáveis na área de dados. Para definir constantes para a execução do código,
ou seja, que ocuparão algum espaço em memória durante a execução do programa
gerado, as pseudo-instruções DC e DS devem ser usadas.

A definição de variável inicializada, isto é, com algum valor constante definido
no momento da alocação de espaço para a variável, dá-se através da pseudo-instrução
DC, como nos exemplos

CONTADOR DC.L 100
ARR1 DC.W 0,1,1,2,3,5,8,13
MENSAGEM DC.B ’Alo, pessoal!’

O rótulo deve estar presente nessa instrução para permitir referenciar a posição de
memória de cada variável ao longo do código. O sufixo no código de operação
indica o tamanho em bytes para cada variável, seguindo neste exemplo o padrão
das instruções da família 68K. Assim, CONTADOR fará referência a uma posição de
memória cujos quatro bytes seguintes terão inicialmente a representação para o valor
100. ARR1 é uma referência para a posição de memória que dá início a um bloco
contíguo de oito palavras de dois bytes, cada uma delas com o valor especificado na
posição correspondente no operando. De forma similar, MENSAGEM faz referência
ao início de um bloco de treze bytes representados em ASCII no operando.

Outra forma de reservar um espaço de memória para armazenar valores é através
da pseudo-instrução de declaração de variáveis, DS, que reserva a quantidade de
espaço indicada mas não inicializa seu conteúdo. Por exemplo,

VALUE DS.W 1

associa ao símbolo VALUE uma referência para um endereço de memória que tem
espaço suficiente para armazenar valores de uma variável de tamanho dois bytes
(word).
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A pseudo-instrução ORG determina a origem do segmento. Um segmento é um
conjunto de palavras de máquina que deve ocupar um espaço contíguo na memória
principal. A posição de memória (endereço) associada ao início do segmento é de-
nominada a sua origem. O módulo-objeto gerado pelo montador contém tipicamente
pelo menos dois segmentos, um segmento de código de máquina e um segmento
de dados. O efeito dessa pseudo-instrução depende do tipo de montador que irá
interpretá-la. Em alguns casos, pode ser uma definição de um endereço absoluto de
memória no qual a origem do segmento deve ser posicionada. Em outros, é apenas
a definição de um nome para referências futuras ao segmento quando sua posição de
origem for definida. A forma genérica aqui adotada para a instrução será

ORG ident

onde ident é um identificador que pode ser um valor constante já definido, no caso
dos montadores para carregadores absolutos como descritos na Seção 8.5, ou estar
sendo definido como o nome de um segmento (nos demais casos).

Por exemplo, no trecho de programa a seguir

SEG1 EQU $1000
ORG SEG1
MOVE.W DATA,D0
MOVE.W D0,DATA+2
RTS

indica que a primeira instrução MOVE.W (na terceira linha) estará alocada à posição
$1000 da memória, dando início ao segmento de código do módulo-objeto que será
gerado.

Uma outra pseudo-instrução importante é END, que indica ao montador o fim do
programa assembly. Seu formato geral é

END ident

onde o identificador opcional ident no operando está associado a um rótulo do
início do programa que está sendo encerrado por essa pseudo-instrução. Assim,
esse identificador só deve estar presente uma única vez no código, mesmo que o
programa fonte esteja distribuído entre diversos arquivos — em geral, está associado
a um “módulo principal”. Nos demais módulos, a pseudo-instrução END aparece
sem argumentos, sempre na última linha.

No caso de um programa cujo código-fonte está distribuído entre diversos seg-
mentos, pode ser preciso fazer referências desde um segmento a variáveis definidas
em outros arquivos-fontes. Para possibilitar essa conexão de referências, a pseudo-
instrução GLOB é usada para indicar que cada um dos símbolos indicados pode ser
referenciável externamente, ou seja, torna o símbolo visível globalmente. Seu for-
mato genérico é

GLOB idents
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onde idents é a lista de identificadores (separados por vírgulas, se mais de um
estiver presente) definidos nesse segmento com a pseudo-instrução que podem ser
referenciados a partir de outros módulos. Os demais símbolos definidos no segmento
são considerados de escopo local, ou seja, são invisíveis para os módulos externos.

Alguns montadores definem pseudo-instruções tais como EXTERN para indicar
que o símbolo que está sendo usado no módulo foi definido externamente, em outro
módulo. No entanto, essa pseudo-instrução é desnecessária se for assumido que
todos os símbolos referenciados mas não definidos localmente devem estar definidos
externamente; esse comportamento é adotado pelo montador GNU, o programa as.

8.3 Macro-instruções
Uma macro-instrução é uma definição de um grupo de instruções que pode ser

usado como se fosse uma única instrução ao longo do código-fonte. O uso de macros
facilita a especificação de trechos repetitivos de código, que podem ser invocados
pelo programador como um única linha no programa. Por esse motivo, diversos
montadores apresentam extensões com funcionalidades para a definição e utilização
de macros.

Na sua forma mais simples, uma macro é simplesmente uma abreviatura para um
grupo de instruções. A forma geral de definição de uma macro é

nome MACRO [argumentos]
corpo
ENDM

A pseudo-instrução MACROmarca o início da definição da macro-instrução. Toda
macro tem um nome, especificado como o rótulo da pseudo-instrução e que será
utilizado pelo programador para invocar a macro, e um corpo, que será usado pelo
macro-montador para substituir o nome usado pelo programador pela seqüência de
instruções nele especificados. A pseudo-instrução ENDM marca o fim da definição.

Uma macro pode ter argumentos, usados para adaptar a expansão do corpo da
macro. Assim, a seqüência de instruções especificadas no corpo da macro podem
ser parametrizadas pelos argumentos. Os parâmetros formais na definição de uma
macro-instrução são precedidos pelo símbolo &.

A definição da macro TOLOWER, apresentada no exemplo abaixo, usa dois ar-
gumentos. O primeiro, &IN, é interpretado como a referência a um endereço de
memória de um byte cujo conteúdo será copiado para o registrador D0, onde o sexto
bit será setado. O conteúdo resultante será copiado para a posição indicada pelo
segundo argumento, &OUT:

TOLOWER MACRO &IN,&OUT
MOVE.B &IN,D0
ORI.B 32,D0
MOVE.B D0,&OUT
ENDM
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Uma vez que uma macro esteja definida, seu nome pode ser utilizado como se
fosse uma operação do montador. A associação entre os argumentos da invocação
da macro e os parâmetros formais da definição é feita pela posição da variável na
declaração e invocação, assim como ocorre em subrotinas nas linguagens de alto
nível.

Considerando a definição acima, o uso da macro TOLOWER dar-se-ia como em

SIZE EQU 5
CHARS_I DC.B ’EA876’
CHARS_O DS.B SIZE
PROG001 MOVEA.L #CHARS_I,A0

MOVEA.L #CHARS_O,A1
MOVE.W #SIZE,D0

LOOP TOLOWER (A0),(A1)
ADDA.W #1,A0
ADDA.W #1,A1
DBF D0,LOOP
RTS
END PROG001

Após passar pela etapa de processamento de macros, o código acima seria ex-
pandido para o seguinte código assembly:

SIZE EQU 5
CHARS_I DC.B ’EA876’
CHARS_O DS.B SIZE
PROG001 MOVEA.L #CHARS_I,A0

MOVEA.L #CHARS_O,A1
MOVE.W #SIZE,D0

LOOP MOVE.B (A0),D0
ORI.B 32,D0
MOVE.B D0,(A1)
ADDA.W #1,A0
ADDA.W #1,A1
DBF D0,LOOP
RTS
END PROG001

Outra facilidade geralmente associada a macro-instruções é a possibilidade de
definir expansões condicionais de trechos de código. Para tanto, a pseudo-instrução
AIF é definida. Assim, é possível definir trechos da definição da macro que poderão
ou não estar incluídos na respectiva expansão.

O formato dessa pseudo-instrução é

AIF cond .mrot
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onde cond é a condição que deve ser avaliada e .mrot é o rótulo de macro onde
a expansão deverá continuar se a condição for verdade; caso contrário, a expansão
continua na linha seguinte. A condição envolve tipicamente operadores relacionais
de comparação de strings, aqui denotados EQ e NE para expressar “igual a” e “dife-
rente de”, respctivamente. O rótulo de macro é sempre iniciado por um ponto, uma
forma de diferenciá-lo dos rótulos que serão incluídos no código expandido.

Para ilustrar esse conceito, considere novamente a definição da macro TOLOWER,
que usa o registrador D0 para realizar a operação desejada. Se um dos argumentos
para a macro for esse registrador, uma das instruções MOVE não deve ser incluída na
sua expansão. Usando AIF, uma nova definição para essa macro que considera essa
possibilidade é

TOLOWER MACRO &IN,&OUT
AIF (&IN EQ ’D0’) .PULA
MOVE.B &IN,D0

.PULA ORI.L 32,D0
AIF (&OUT EQ ’D0’) .FIM
MOVE.L D0,&OUT

.FIM ENDM

8.4 O processo de montagem
O processo de montagem de um código assembly pode apresentar pequenas dife-

renças em função das opções adotadas no projeto do montador, mas em linhas gerais
as funcionalidades a seguir são suportadas.

Uma etapa inicial que pode ser suportada é o pré-processamento do código, onde
informação não relevante pode ser eliminada. Por exemplo, o pré-processador do
montador as elimina comentários e converte constantes em formato de caracteres
para as correspondentes constantes em valores numéricos. Na seqüência, o montador
realiza o pré-processamento de macros, obtendo um código pronto para a criação do
módulo objeto.

O montador estará recebendo como entrada um arquivo em formato texto, do
qual ele deverá ler cada linha para fazer o processamento que for necessário. Assim,
um dos primeiros grupos de funcionalidades que se faz necessário é a manipulação
de arquivos, descritas na Seção 3.2. Através dessas funcionalidades é possível obter
uma linha do arquivo com o código-fonte por vez.

Uma vez obtida a linha do arquivo, a tarefa de extrair de cada linha o campo de
interesse estará representada através dos seguintes procedimentos, todos recebendo
como argumento uma referência para a linha a ser processada:

GETLABEL(): extrai o rótulo da linha, se presente; caso contrário, returna o valor
nulo.

GETOPERATION(): extrai da linha o mnemônico de operação, que pode ser de uma
instrução de máquina ou de uma pseudo-instrução.
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GETOPERANDS(): obtém uma lista de operandos, que eventualmente pode ser va-
zia, a partir do conteúdo do campo de operandos da linha.

8.4.1 Processamento de macro-instruções
Se o montador admite a definição de macro-instruções no código-fonte, então o

primeiro passo a ser realizado é o processamento das macro-definições. De maneira
geral, um processador de macro deve realizar quatro tarefas básicas:

1. Reconhecer as definições de macros;

2. Salvar as definições de macros de forma possibilitar a posterior expansão;

3. Reconhecer as invocações a macros; e

4. Expandir as invocações, possivelmente substituindo argumentos e verificando
condições.

O processador de macros pode ser visto como um programa independente do
montador, que é invocado antes do processo de montagem propriamente dito. Sua
implementação mais simples pode ser realizada em dois passos.

No primeiro passo, cada linha do arquivo com o programa fonte (já sem comen-
tários) é lida. Caso contenha na coluna do campo de operação a pseudo-instrução
MACRO, então o que se segue é uma definição de macro, que deve ser armazenada.
Uma estrutura de dados, a Tabela de Definição de Macro, é usada para guardar es-
sas definições. A chave nessa tabela é o nome da macro, definido no campo de rótulo
dessa mesma linha.

Associado a cada nome de macro-instrução, a tabela de definição de macro con-
tém dois valores. Um valor é o corpo da definição da macro e o outro a sua lista de
parâmetros formais.

Para obter a lista de parâmetros formais, o processador de macro verifica se essa
lista está presente no campo de operandos da linha. Se estiver, cada membro da lista
será associado a uma entrada em outra estrutura de dados auxiliar, a Tabela da Lista
de Argumentos, que será referenciada na tabela de definição de macro (Figura 8.1).

Figura 8.1 Estruturas de dados no processamento de macros.

Para armazenar o corpo da macro, a linha a seguir é lida e copiada literalmente
para a tabela. Verifica-se então se o campo de operação da linha copiada era ENDM;
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se sim, então a definição dessa macro é concluída. Caso contrário, o procedimento
repete para a linha seguinte.

O primeiro passo termina quando o processador de macro encontra a pseudo-
instrução END, o que sinaliza o fim do código fonte.

No segundo passo, cada linha de entrada é novamente lida e o campo de operação
é obtido. Se a operação especificada for MACRO, esta linha e todas as que a seguem,
até aquela que contenha a operação ENDM, são ignoradas. Caso contrário, verifica-se
se a operação está presente na tabela de definição de macro. Se não estiver, a linha é
copiada para o arquivo de saída na sua forma original. Caso contrário, a linha contém
uma invocação de macro-instrução que deve ser expandida.

Na expansão da macro, verifica-se se a tabela da lista de argumentos contém
algum elemento. Caso haja argumentos, as strings com os nomes dos argumentos
são associadas, como valores na tabela, aos parâmetros, que são as chaves nessa
tabela.

A expansão da macro continua pela leitura de linhas de código da definição, a
partir da tabela de definição de macros. Caso a linha contenha no campo de opera-
ção a pseudo-instrução ENDM, o processo de expansão está concluído e continua a
leitura do arquivo de entrada. Caso contrário, caso o campo de operando contenha
algum nome iniciado pelo símbolo &, então esse nome é buscado na tabela da lista
de argumentos para ser substituído pela string correspondente nesta expansão. Após
essa substituição (se houver), a linha resultante é passada para o arquivo de saída.

O processamento de macros conclui quando a pseudo-instrução END é copiada
para o arquivo de saída, o qual então conterá apenas linhas com instruções do pro-
cessador ou pseudo-instruções, já sem comentários ou macro-instruções.

O processamento de macros pode ocorrer em um único passo caso se restrinja
que todas as invocações a uma macro só podem ocorrer no código-fonte após sua
definição, quando então os dois passos podem ser combinados.

8.4.2 Criação da tabela de símbolos
Criado o código assembly contendo apenas instruções de processador e pseudo-

instruções, o passo seguinte é analisar as referências simbólicas contidas no código
de forma a permitir a criação do módulo objeto. Nessa etapa do processamento, a
atividade principal é a criação da Tabela de Símbolos do montador.

Na sua forma mais simples, a tabela de símbolos tem como chaves as strings
com os nomes simbólicos definidos no programa assembly. Símbolos podem ser
definidos como resultado de duas situações:

1. Como um rótulo em uma pseudo-instrução EQU; neste caso, o valor do símbolo
está definido no campo do operando.

2. Como um rótulo em uma outra instrução; neste caso, o valor do símbolo está
relacionado à posição de memória dentro do segmento onde ocorre a definição
do símbolo.
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Para poder criar a tabela de símbolos, o montador deve obter a informação sobre o
espaço ocupado pelo código de máquina gerado por cada instrução do processador ou
pseudo-instrução que tenha impacto na alocação de memória. Para tanto, o montador
faz uso de duas estruturas auxiliares, a tabela de instruções de máquina e a tabela de
pseudo-instruções.

A Tabela de Instruções da Máquina (ou MOT, de machine operations table)
contém toda a informação necessária para permitir a tradução de um mnemônico para
o código de máquina correspondente. A chave dessa tabela é o código de operação
da instrução. Os valores incluem as regras para a geração do código de máquina e
o espaço de memória que será ocupado pela instrução, em bytes. O conteúdo dessa
tabela é determinado pelo processador para o qual o código está sendo gerado.

A Tabela de Pseudo-Instruções (ou POT, de pseudo-operations table) tem seu
conteúdo é definido pelos projetistas do montador. Assim como a MOT, é uma ta-
bela com conteúdo exclusivamente para consulta, não sendo modificado durante a
execução do programa. Tem como um dos valores as regras para obter o espaço de
memória que deve ser alocado em função da pseudo-instrução. Enquanto muitas das
pseudo-instruções, tais como EQU ou END, não têm impacto sobre a ocupação de me-
mória, DS e DC têm como efeito a necessidade de reservar e/ou modificar o conteúdo
de posições de memória associadas ao programa. Assim, tais pseudo-instruções de-
verão gerar informação que irá fazer parte do módulo de carregamento gerado pelo
montador.

A partir da informação derivada das tabelas do montador é possível saber quanto
espaço de memória cada linha de instrução do programa fonte irá ocupar no módulo
de carregamento gerado. Será a partir dessa informação que o montador poderá de-
finir qual a posição a ser alocada para cada instrução do programa. Esta informação
será mantida em uma variável contador de localização (LC, de location counter).
Essa informação é transiente, ou seja, ela apenas existe durante a execução do mon-
tador.

8.5 Montadores em dois passos

Uma vez que o código fonte assembly já tenha suas macro-instruções expandi-
das, a etapa de montagem propriamente dita pode ser iniciada. Para essa descrição,
considera-se também que na etapa de pré-processamento os comentários foram eli-
minados do código fonte. Assim, todas as linhas devem conter instruções assembly
ou pseudo-instruções do montador.

Para introduzir os conceitos relacionados à montagem em dois passos, será ini-
cialmente apresentado um exemplo motivador, apresentando um pequeno código as-
sembly e o que seria gerado pelo montador a partir dele. Posteriormente, cada um
dos passos do montador será detalhado.
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8.5.1 Motivação
Considere como exemplo uma subrotina assembly que deverá transferir um valor

armazenado em uma posição para outra posição de memória, usando o registrador
D0 como armazenador temporário do dado. A subrotina terá o nome PGM, a posição
de memória que tem o dado original será rotulada VALUE e a posição de memória
destino será rotulada RESULT.

A listagem a seguir apresenta o código fonte, que é simplesmente uma seqüên-
cia de caracteres armazenada em um arquivo texto. Como descrito na Seção 8.1,
strings na primeira coluna denotam rótulos para as posições de memória associadas;
a segunda coluna contém strings que representam as instruções (mnemônicos), e a
terceira coluna contém strings representando os argumentos das instruções.

1 DATA EQU $6000
2 PROGRAM EQU $4000
3 ORG DATA
4 VALUE DS.W 1
5 RESULT DS.W 1
6 ORG PROGRAM
7 PGM MOVE.W VALUE,D0
8 MOVE.W D0,RESULT
9 RTS

10 END PGM

No primeiro passo de execução, o montador deve gerar a Tabela de Símbolos.
Para o exemplo acima, a Tabela de Símbolos associada deve conter a seguinte infor-
mação:

Símbolo Valor
DATA $6000
PGM $4000
PROGRAM $4000
RESULT $6002
VALUE $6000

Há duas situações que devem ser consideradas para possibilitar a geração dessa
tabela. A primeira situação, a mais simples, é quando a definição do símbolo é
derivada de uma pseudo-instrução EQU. Esse caso é o mais simples porque toda a
informação necessária para compor a entrada da tabela de símbolos está explícita
na instrução. Assim foram definidos os símbolos DATA e PROGRAM na Tabela de
Símbolos.

A segunda situação envolve a definição de símbolos usados como rótulos em ou-
tras instruções — no exemplo, o caso de VALUE, RESULT e PGM. Essa situação é
mais complexa por necessitar conhecimento da posição no segmento ou na memó-
ria que a instrução estará ocupando para poder efetivamente definir seu valor. Para
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tanto, o contador de localização (LC) deve ser atualizado durante o primeiro passo
de acordo com o espaço reservado para cada instrução, informação que deve ser de-
rivada a partir das tabelas de instruções de máquina (MOT) e de pseudo-instruções
(POT).

No segundo passo do montador, o código deve ser efetivamente gerado. No caso
desse exemplo, dois segmentos serão produzidos.

O primeiro segmento corresponde a uma área de dados, gerada a partir da in-
terpretação das pseudo-instruções DS — eventualmente, a interpretação de pseudo-
instruções DC também poderiam gerar informação para esse segmento, se estivessem
presente. O segmento gerado contém a seguinte informação:

Posição $6000 $6002
Conteúdo $0000 $0000

O segundo segmento corresponde à área de instruções, contendo o código de
máquina associado a cada instrução. Para gerar esse código, o montador teve que
(i) obter a codificação de máquina para cada instrução e (ii) resolver as referências
simbólicas presentes nos operandos das instruções.

O conteúdo do segundo segmento, assumindo que endereços absolutos são re-
presentados como long word, contém:

Posição $4000 $4002 $4004 $4006 $4008 $400A $400C
Conteúdo $3038 $0000 $6000 $31C0 $0000 $6002 $4E75

Na seqüência, serão analisados os procedimentos que o montador deve realizar
para possibilitar essa geração de código.

8.5.2 Primeiro passo
Considerando a montagem em dois passos, o primeiro passo pode ser descrito

pelo diagrama de atividades da Figura 8.2. Neste primeiro passo, a principal ati-
vidade é a manipulação de rótulos de forma a descobrir o símbolo que está sendo
criado em cada linha, se for o caso, e manter o controle sobre qual a posição (valor)
de definição do símbolo. Esta última informação é obtida a partir da atualização do
contador de localização LC a partir da avaliação do tamanho das instruções anterio-
res.

O Algoritmo 8.1 descreve esse mesmo conjunto de atividades usando pseudo-
código estruturado.

Nesse procedimento do primeiro passo do montador, o arquivo fonte é manipu-
lado linha a linha. Para cada linha, o código de operação é analisado para descobrir
se a instrução é uma pseudo-instrução (código de operação encontrado na POT) ou
uma instrução assembly (código de operação encontrado na MOT). Caso o código
não esteja em nenhuma das duas tabelas, uma mensagem de erro deve ser apresen-
tada indicando que a instrução não foi reconhecida e o processo deve ser abortado.

Observe que duas buscas devem ser realizadas para cada linha de instrução obtida
do arquivo fonte. Como a Tabela de Pseudo-Instruções é em geral bem menor que a
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Figura 8.2 Fluxograma para montador: passo 1
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Algoritmo 8.1 Passo 1 do montador.
ASSEMBLER1(source)

1 LC ← 0
2 file← OPENFILE(source)
3 while ¬ENDOFFILE(file)
4 do instruction← READLINE(file)
5 label← GETLABEL(instruction)
6 opcode← GETOPERATION(instruction)
7 operand← GETOPERAND(instruction)
8 entry ← FINDTABLE(POT, opcode)
9 if entry 6= NIL

10 then switch opcode
11 case ORG :
12 LC ← GETOPERANDVALUE(operand)
13 case END :
14 ASSEMBLER2(file)
15 return
16 case default :
17 if opcode = EQU
18 then value← GETOPERANDVALUE(operand)
19 length← 0
20 else value← LC
21 length← GETINSTRUCTIONSIZE(entry, operand)
22 if label 6= NIL
23 then INSERTTABLE(ST, label, value)
24 LC ← LC + length
25 else entry ← FINDTABLE(MOT, opcode)
26 if entry 6= NIL

27 then length← GETINSTRUCTIONSIZE(entry, operand)
28 if label 6= NIL

29 then INSERTTABLE(ST, label, LC)
30 LC ← LC + length
31 else ERRORMESSAGE( “Invalid opcode” , instruction)
32 CLOSEFILE(file)
33 return
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Tabela de Instruções de Máquina, a busca é inicialmente realizada na primeira tabela.
Apenas se o código buscado não for encontrado na POT a busca será realizada na
tabela maior. A eficiência de implementação dessas buscas irá se refletir diretamente
na eficiência do montador. Por este motivo, é importante que bons algoritmos de
busca e de manutenção da informação em tabelas sejam adotados na implementação
do montador.

A atualização da Tabela de Símbolos (ST) é efetivada durante o processamento
das pseudo-instruções com código de operação EQU, DC ou DS (estas duas tratadas
na condição else no caso default) ou durante o processamento de instruções assembly
com campo de rótulo não-nulo. Para a pseudo-instrução EQU, o rótulo é o nome do
símbolo cujo valor deve ser obtido do operando. No caso das pseudo-instruções DC
e DS, o rótulo é o nome do símbolo cujo valor é a posição corrente da instrução.

No processamento das demais pseudo-instruções, nenhum símbolo é criado. Se
a pseudo-instrução é ORG, apenas o contador de localização deve ser atualizado.
A pseudo-instrução END deve encerrar o primeiro passo do montador, invocando o
segundo passo.

O processamento das pseudo-instruções ORG e EQU requerem, já nesse passo,
uma avaliação do valor do operando. Esse operando pode ser um literal ou um sím-
bolo previamente definido. Caso seja um literal, o valor do operando é obtido a partir
da conversão da string que representa o valor em alguma base — binária, octal, deci-
mal ou hexadecimal. Caso seja um símbolo previamente definido, o valor é obtido a
partir da busca da Tabela de Símbolos. Esse processamento auxiliar é realizado pela
rotina GETOPERANDVALUE.

O procedimento do montador deve ainda avaliar o espaço ocupado pela instrução
sendo processada, com o fim de atualizar corretamente o contador de localização.
Para tanto, utiliza-se informação contida na tabela correspondente (entry) e o campo
do operando, conforme indicado nas invocações à rotina GETINSTRUCTIONSIZE.

Usando a rotina do exemplo motivador (Seção 8.5.1), é possível acompanhar o
processo de atribuição de valores a símbolos que ocorre durante o primeiro passo da
montagem. À medida que as linhas de códigos forem lidos, o contador de posição
LC vai assumir os valores apresentados na primeira coluna, em hexadecimal:

LC Instrução
0000 DATA EQU $6000
0000 PROGRAM EQU $4000
0000 ORG DATA
6000 VALUE DS.W 1
6002 RESULT DS.W 1
6004 ORG PROGRAM
4000 PGM MOVE.W VALUE,D0
4006 MOVE.W D0,RESULT
400C RTS
400E END PGM

O valor inicial do LC é 0. A pseudo-instrução EQU não ocupa espaço no código
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gerado e portanto não altera o valor do LC. O efeito das duas primeiras instruções
é registrar na Tabela de Símbolos a informação que os símbolos DATA e PROGRAM
têm os valores $6000 e $4000, respectivamente.

A pseudo-instrução ORG da terceira linha também não ocupa espaço de código,
mas tem efeito sobre o LC — ele passará a registrar a posição de memória para a
próxima linha do programa. Assim, LC passará a $6000, que é o valor de DATA
obtido da Tabela de Símbolos.

A linha seguinte reserva espaço para a variável VALUE. Na Tabela de Símbolos
será registrado para o rótulo (o símbolo VALUE) o valor de LC ($6000). Como o
sufixo do tamanho para a pseudo-instrução DS é .W, será reservado espaço para uma
word (dois bytes). Portanto, o LC é incrementado para o valor $6002. Da mesma
forma, na linha seguinte, ao símbolo RESULT será associado o valor $6002 na Tabela
de Símbolos e o LC será incrementado para $6004.

Com a pseudo-instrução ORG da sexta linha o LC será alterado para $4000. Deste
modo, ao rótulo definido na instrução seguinte, PGM, é associado na Tabela de sím-
bolos o valor $4000.

Para incrementar corretamente o LC, é preciso saber quantos bytes serão ocupa-
dos pela instrução da sétima linha. A partir do tratamento dos operandos e assumindo
que endereços absolutos são representados em quatro bytes (long word), encontra-se
a informação que seis bytes serão usados para esta instrução, de forma que o LC será
incrementado para $4006. Da mesma forma, encontra-se que a instrução seguinte
também ocupa seis bytes, e o LC é incrementado para $400C.

Finalmente, no processamento da instrução RTS encontra-se que ela ocupa dois
bytes, sendo que o valor do LC passa a $400E. A pseudo-instrução END simples-
mente indica ao montador o fim do programa fonte, tendo como argumento um en-
dereço da primeira instrução executável.

8.5.3 Segundo passo

Uma vez que todos os símbolos que podem vir a ser usados como operandos
das instruções no código-fonte já foram avaliados no primeiro passo do montador,
é possível concluir a montagem. A atividade do montador no segundo passo é a
geração do código de máquina.

A estrutura básica do segundo passo do montador, apresentada na Figura 8.3, é
similar àquela do primeiro passo. O procedimento deve ler todas as instruções do
programa fonte e, para cada linha, gerar o código de máquina correspondente. No
processamento de operandos de cada instrução pode ser necessário realizar consultas
à Tabela de Símbolos para obter os valores dos operandos simbólicos.

O procedimento preciso para o segundo passo do montador depende do tipo de
carregador associado. O Algoritmo 8.2 apresenta, em pseudo-código estruturado,
uma descrição com alto grau de abstração para as tarefas realizadas nesse passo;
detalhes adicionais serão apresentados na seqüência, quando forem apresentadas al-
gumas opções de carregamento.
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Figura 8.3 Fluxograma para o montador: passo 2
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Algoritmo 8.2 Passo 2 do montador.
ASSEMBLER2(file)

1 LC ← 0
2 REWINDFILE(file)
3 while ¬ENDOFFILE(file)
4 do instruction← READLINE(file)
5 opcode← GETOPERATION(instruction)
6 operand← GETOPERAND(instruction)
7 switch opcode
8 case EQU :
9 /* nothing */

10 case ORG :
11 LC ← GETOPERANDVALUE(operand)
12 case END :
13 startAddress← GETOPERANDVALUE(operand)
14 ASSEMBLECLOSINGCODE(startAddress)
15 CLOSEFILE(file)
16 return
17 case default :
18 if opcode = DC ∨ opcode = DS
19 then entry ← FINDTABLE(POT, opcode)
20 else entry ← FINDTABLE(MOT, opcode)
21 length← GETINSTRUCTIONSIZE(entry, operand)
22 code← GENERATEMACHINECODE(entry, operand)
23 ASSEMBLEMACHINECODE(LC, code)
24 LC ← LC + length

Nesse procedimento são introduzidas novas rotinas auxiliares de processamento
das instruções. A rotina GENERATEMACHINECODE produz o código de máquina
associado ao código de operação da instrução e aos seus operandos. Tipicamente,
na entrada da tabela correspondente à instrução sendo processada há uma referên-
cia para uma função que é capaz de realizar esse processamento. Por exemplo, o
“código” gerado para a pseudo-instrução DS pode ser simplesmente uma seqüên-
cia de zeros no tamanho reservado pela instrução. Para a pseudo-instrução DC, o
código gerado deve corresponder ao processamento dos literais e símbolos do ope-
rando. Para qualquer instrução assembly, essa rotina utiliza informação da MOT e o
processamento dos literais e símbolos do operando para gerar o código de máquina
correspondente.

Outra rotina auxiliar é ASSEMBLEMACHINECODE, que posiciona esse código
gerado no módulo de carregamento. ASSEMBLECLOSINGCODE tem a função de
fechar o módulo de carregamento, podendo adicionalmente realizar outras tarefas
associadas ao encerramento do processo de montagem.
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Exercícios
8.1 Para cada instrução do assembly do 68K abaixo, indique quantas palavras na

memória serão ocupadas pelo código objeto correspondente (consulte o Apên-
dice A se necessário):

(a) CLR.W D5

(b) CLR.L (A7)

(c) ADDA.W D2,A1

(d) ADD.W #1,D1

(e) ADD.L #-1,D1

(f) MOVE.W #4,D5

(g) MOVEQ.W #4,D5

(h) DBF.W D0,-12 (onde -12 é valor do deslocamento que deve estar pre-
sente no campo da instrução)

8.2 Das instruções em Assembly 68K abaixo, indique quais são válidas e quais não
são, justificando suas resposta. Para aquelas que forem válidas, indique a di-
mensão do correspondente código objeto em bytes. Que decisões tomadas na
resolução deste exercício teriam impacto no projeto de um programa montador?
(A descrição da instrução MOVE encontra-se no Apêndice A.)

(a) MOVE.L D1,#10

(b) MOVE.W 16(A4),D2

(c) MOVE.B #2056,D3

8.3 Qual seria a posição de memória para cada uma das instruções no código abaixo?

ORG $02A0
CLR.W D0
MOVEQ.W #4,D1
ADD.W (A0)+,D0
DBF.W D1,-6
MOVE.W D0,(A0)
RTS

8.4 Para o seguinte programa em assembly do 68000, apresente o conteúdo da tabela
de símbolos gerada pelo montador:

DATA EQU $FA
PRGM EQU $100

ORG PRGM
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SPIL CLR.L XYZ
MOVE.L (A7)+,D0
BEQ FSPIL

LOOP MOVE.L (A7)+,D1
ADD.L D1,XYZ
SUB.L #1,D0
BNE LOOP

FSPIL RTS
ORG DATA

FOO DS.W 1
XYZ DS.L 1

END SPIL



Capítulo 9

Carregadores e ligadores

Montadores geram como resultado um arquivo de conteúdo binário, contendo o
código objeto associado ao arquivo-fonte de entrada. O arquivo com o código objeto
contém parte da informação necessária à sua execução, mas para que ocorra a exe-
cução é preciso que esse código seja transferido para a memória principal. Se, ainda,
o código faz referências a elementos (dados ou rotinas) definidos externamente ao
módulo, será preciso integrar essas referências ao código executável.

Neste capítulo, serão ainda descritas as atividades do sistema necessárias para
que o programa montado possa efetivamente ser executado — a ligação, que resolve
as referências que tenham sido feitas a dados e rotinas em outros programas, e o
carregamento, que transfere o programa montado para a memória principal e dá
início à sua execução.

9.1 Formato do módulo objeto

Com o processo de montagem, os segmentos do programa assembly são converti-
dos em arquivos no formato de módulo objeto, que serão posteriormente carregados
para execução na memória. Tipicamente, um arquivo objeto contém os seguintes
itens de informação:

Cabeçalho: contém a identificação do tipo de arquivo e dados sobre o tamanho do
código e eventualmente o arquivo que deu origem ao arquivo objeto;

Código gerado: contém as instruções e dados em formato binário, apropriado ao
carregamento;

Relocação: contém as posições no código onde deverá ocorrer mudanças de con-
teúdo quando for definida a posição de carregamento;

Símbolos: contém os símbolos globais definidos no módulo e símbolos cujas defi-
nições virão de outros módulos;

201
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Depuração: contém referências para o código fonte, tais como o número de linha,
nomes originais dos símbolos locais e estruturas de dados definidas.

Nem sempre todas essas informações precisam estar presentes no módulo objeto.
Por exemplo, um arquivo em formato COM no sistema operacional DOS contém
apenas o código gerado. Neste caso, algumas restrições são impostas para garantir
essa simplicidade. A posição de carregamento é pré-definida no endereço 0x100
de algum segmento livre e o tamanho do código não deve exceder a capacidade de
endereçamento interno a um segmento (64 KBytes). Caso o arquivo exceda esse ta-
manho, o programador será responsável por garantir a operação correta do programa
executável.

9.2 Montagem e carregamento combinados
O esquema mais simples que incorpora a montagem e o carregamento como ati-

vidades separadas na execução de programas assembly é o esquema absoluto. Nesse
esquema, o montador gera um arquivo (módulo de carregamento) contendo, além do
código de máquina, a informação necessária para que o programa carregador possa
carregar o código de máquina nas posições corretas de memória e transferir a execu-
ção para o programa carregado.

Esse tipo de esquema é na prática bastante limitado. No entanto, apresenta di-
versas funcionalidades que permitem introduzir detalhes importantes da operação de
carregadores e montadores.

A forma mais elementar para executar o código de máquina gerado pelo monta-
dor é através do esquema assemble and go, no qual um único programa de sistema
combina a realização das tarefas associadas a um montador e a um carregador.

O esquema assemble and go, como o nome sugere (“monta e executa”), combina
as etapas de montagem e carregamento em um único programa. Neste caso, não
há a criação de um arquivo com o módulo objeto. Quando o código de máquina é
gerado pelo montador ele é colocado diretamente na posição de memória indicada
pelo contador de localização. Assim, ao final da montagem o programa executável já
está em memória e o montador simplesmente transfere o controle de execução para
a primeira instrução executável do código de máquina gerado.

Nesse tipo de esquema, a rotina ASSEMBLEMACHINECODE no passo 2 do mon-
tador (Algoritmo 8.2) simplesmente copia o código gerado para a posição de memó-
ria indicado pelo contador de localização. A rotina ASSEMBLECLOSINGCODE do
mesmo algoritmo simplesmente transfere a execução (através de uma instrução de
desvio incondicional) para o início do programa montado.

A grande desvantagem do esquema assemble and go está no fato de que cada
execução do programa requer uma nova montagem, mesmo que o programa não
tenha sido alterado. Outra desvantagem está no fato de que dois programas devem
obrigatoriamente ocupar a memória principal, o montador e o programa montado.
Assim, a utilização desse esquema está restrita a sistemas muito simples, não sendo
de utilidade na prática.
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9.3 Carregamento absoluto
Uma outra forma simples para contornar as desvantagens do esquema assemble

and go consiste em separar o processo de montagem do processo de execução do
código montado. Nesse caso, o montador gera um módulo de carregamento que
não precisa ser regenerado a cada execução. Adicionalmente, as funcionalidades
do montador não são necessárias para a execução — assim, o espaço de memória
ocupado pelo programa montador pode ser liberado durante a execução do programa
montado.

Para o carregamento absoluto o módulo de carregamento contém, além do có-
digo objeto, a informação sobre as posições de memória para as quais as linhas de
código devem ser carregadas. Uma possível estratégia é associar um registro do ar-
quivo objeto a cada segmento, sendo que o início do registro indica a posição de
carregamento e o tamanho do segmento em bytes.

O módulo de carregamento para o carregador absoluto é composto por dois ti-
pos de registro. Todos os registros, exceto um, contêm informação que deve ser
transferida para a memória na posição indicada (registro do tipo texto ou tipo 0,
neste exemplo). O outro tipo de registro deve ter apenas uma ocorrência no fim do
módulo de carregamento, correspondendo à informação do endereço para início da
execução do programa (registro do tipo fim ou tipo 1, neste exemplo). Registros do
tipo texto são gerados no segundo passo do montador (Algoritmo 8.2) pela rotina
ASSEMBLEMACHINECODE, enquanto o registro do tipo fim é gerado pela rotina
ASSEMBLECLOSINGCODE.

A Figura 9.1 apresenta o diagrama de atividades associado ao programa de car-
regamento absoluto. No exemplo do código gerado na Seção 8.5, a organização do
módulo de carregamento segundo esse esquema seria composto por três registros:

0 00006000 4 00000000
0 00004000 E 30380000600031C0000060024E75
1 00004000

O primeiro campo de cada registro indica o tipo do registro. O valor 0 neste
campo indica que o registro é do tipo texto e, portanto, o conteúdo a seguir (quarto
campo), de dimensão quatro bytes (informação no terceiro campo) deverá ser trans-
ferido à memória a partir da posição $6000 (informação do segundo campo). Simi-
larmente, a informação do segundo registro indica a transferência dos 14 bytes do
quarto campo a partir da posição $4000. Finalmente, o último registro é do tipo fim,
pois tem no primeiro campo o valor 1. Desta forma, o controle da execução deverá
ser transferido para a posição indicada no segundo campo ($4000).

Para esse esquema de carregamento, o algoritmo do carregador absoluto é apre-
sentado no Algoritmo 9.1.

As rotinas auxiliares aqui utilizadas são de funcionalidade simples. Algumas
delas são utilizadas para extrair os diversos campos do registro do módulo de car-
regamento — GETREGISTERTYPE para determinar o tipo do registro, GETREGIS-
TERADDRESS para determinar o endereço inicial de carga para o conteúdo do re-
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Figura 9.1 Fluxograma para carregador absoluto
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Algoritmo 9.1 Carregador absoluto.
ABSOLUTELOADER(module)

1 file← OPENFILE(module)
2 while ¬ENDOFFILE(file)
3 do register ← READLINE(file)
4 type← GETREGISTERTYPE(register)
5 address← GETREGISTERADDRESS(register)
6 if type = 0
7 then size← GETREGISTERLENGTH(register)
8 code← GETREGISTERCONTENT(register, size)
9 MOVETOMEMORY(address, code, size)

10 else GOTO(address)

gistro, GETREGISTERLENGTH para determinar quantos bytes deverão ser transfe-
ridos e GETREGISTERCONTENT para obter o conteúdo a ser transferido. Os dois
procedimentos restantes são utilizados para transferir código do programa para a po-
sição especificada de memória (MOVETOMEMORY) ou para dar início à execução,
ao transferir o controle da execução para o endereço especificado (GOTO).

9.4 Relocação e Ligação

Os esquemas de montagem e carregamento absolutos, por sua simplicidade, não
apresentam a flexibilidade necessária ao uso em sistemas operacionais modernos.
Uma forte limitação está no fato de que o programador deve ter acesso direto a posi-
ções de memória, especificando exatamente em que região da memória o programa
e seus dados serão carregados através da pseudo-instrução ORG.

Em sistemas operacionais modernos, tal limitação inviabiliza o uso daqueles es-
quemas. A memória é um recurso controlado pelo sistema, sendo que o programador
não deve estar amarrado a conhecer posições da memória física para que o seu pro-
grama funcione corretamente. Por outro lado, desenvolver um programa completa-
mente independente de sua localização é uma atividade complexa, embora possível.
A solução é deixar que o software de sistema resolva problemas relacionados com
posicionamento do código através da relocação.

Outro recurso que também requer a colaboração do montador e do carregador
para seu funcionamento é a combinação, ou ligação, de módulos interdependentes
mas montados independentemente. Neste caso, deve ser possível a partir de um mó-
dulo fazer uma referência a um símbolo definido em outro módulo. No esquema de
montador absoluto apresentado, tal situação geraria uma condição de erro pelo sím-
bolo não estar definido, ou seja, não ter um endereço associado. Qualquer referência
a símbolos externos deveria ser resolvida manualmente pelo programador. Com es-
quema de montagem e carregamento ajustáveis, o montador recebe a informação de
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que um símbolo está definido em outro módulo ou de que um símbolo estará sendo
referenciado por outro módulo. Esta informação é registrada junto ao módulo objeto
para uso pelo carregador, que realiza a resolução destes símbolos entre os módulos
envolvidos.

9.4.1 Estruturas de dados adicionais
Os dois tipos de ajustes que podem ocorrer no conteúdo do módulo objeto são:

relocação: ajuste interno ao segmento;

ligação: ajuste entre segmentos distintos.

A atividade de relocação é realizada conjuntamente por montadores e carregado-
res. Montadores são encarregados de marcar as posições no código objeto passíveis
de alteração devido à relocação do código. Carregadores devem reservar um espaço
na memória de tamanho suficiente para receber o código de máquina e atualizar suas
posições alteráveis a partir da informação sobre sua localização na memória.

No exemplo da rotina para transferência de valores, apresentado na Seção 8.5, as
palavras que começam nas posições $4002 e $4008 do código objeto contêm endere-
ços relocáveis. Verificando o código gerado, observa-se que a posição $4002–$4003
contém uma referência ao endereço $6000, e a posição $4008–$4009 contém uma
referência ao endereço $6002. Se o início do segmento de dados for alocado a outro
endereço de memória que não $6000, o conteúdo destas posições de memória deverá
ser ajustado de acordo com esta mudança. O programa carregador é o encarregado
de realizar estes ajustes. Para tanto, o módulo objeto deverá conter informação adi-
cional que permita a realização dos ajustes.

Outro tipo de informação que deverá ser mantida no módulo objeto refere-se a
referências aos símbolos externos. Neste caso, há duas situações que podem ser
tratadas:

1. o símbolo é referenciado neste segmento, mas é definido em outro segmento;
e

2. o símbolo é definido neste segmento e poderá ser referenciado em outro seg-
mento.

A primeira situação é usualmente descrita como uma referência externa (ER),
enquanto que a segunda situação será descrita como uma definição local (LD) de
um símbolo externamente referenciável. A informação sobre estes dois tipos de
símbolos deverá estar presente no módulo objeto.

Na seqüência, analisaremos um esquema usual de resolução de relocação e re-
ferências externas — através de carregadores de ligação direta. Para este tipo de
carregadores, o montador deverá incluir no módulo objeto estruturas de dados adici-
onais que incluam a informação necessária. São elas:
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Dicionário de Símbolos Externos (ESD): contém todos os símbolos que podem es-
tar envolvidos no processo de resolução de referências entre segmentos: sím-
bolos associados a referências externas (ER), a definições locais (LD) ou a
definições de segmentos (SD);

Diretório de Relocação e Ligação (RLD): para cada segmento indica que posições
deverão ter seus conteúdos atualizados de acordo com o posicionamento deste
e de outros segmentos na memória.

Estas duas estruturas de informação deverão estar presentes no módulo objeto.
A partir deles, o carregador de ligação direta deve ser capaz de definir os valores
para todos os símbolos com referências entre segmentos e reajustar o conteúdo das
posições afetadas pela relocação.

O montador absoluto oferecia como resultado um módulo objeto com dois tipos
de registros, registro com código de máquina (tipo 0) e um registro de fim (tipo 1).
Um montador trabalhando no esquema de ligação direta deve fornecer dois tipos adi-
cionais de registros além destes, um tipo para ESD e outro para RLD. Uma estrutura
simplificada destes tipos de registros é indicada a seguir.

Registros do tipo ESD contêm todos os símbolos definidos no segmento que po-
dem ser referenciados por outros segmentos, além de símbolos referenciados mas
não definidos no segmento. Os símbolos locais que podem ser referenciados exter-
namente podem ainda ser de dois tipos, definição do segmento ou definição local.
Nos exemplos a seguir, um registro deste tipo apresentará a seguinte estrutura:

1. Tipo do registro (0)

2. Símbolo

3. Tipo de definição (SD — segmento, ou LD — local)

4. Endereço relativo no segmento

5. Campo de dimensão, com o comprimento em bytes

Neste modelo simplificado de montagem e carregamento por ligação direta apresen-
tado aqui, definições do tipo ER não receberão tratamento diferenciado. O campo de
dimensão pode indicar tanto o espaço ocupado pelos dados de um símbolo (no caso
de LD) como a dimensão total do segmento (no caso de SD).

Registros do tipo TXT contêm o código de máquina, com a informação do ende-
reço relativo incorporada. O formato deste registro é:

1. Tipo do registro (1)

2. Endereço relativo

3. Comprimento em bytes

4. Código de máquina
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Registros do tipo RLD indicam quais posições no segmento deverão ter conteúdo
alterado de acordo com os endereços alocados aos segmentos, indicando também a
partir de que símbolo o conteúdo deverá ser corrigido. O formato deste registro
adotado neste texto é:

1. Tipo de registro (2)

2. Posição relativa

3. Comprimento em bytes

4. Símbolo (base de ajuste)

Finalmente, um registro do tipo END especifica o endereço de início de execu-
ção para o segmento que contém a “rotina principal”, sendo vazio para os demais
segmentos:

1. Tipo de registro (3)

2. Endereço de execução

9.5 Carregador de ligação direta
Assim como esquemas primitivos de montagem já incorporavam o processo de

carregamento (Seção 9.2), estratégias iniciais de ligação eram combinadas ao pro-
cesso de carregamento.

Uma das estratégias primitivas adotada em alguns sistemas era o esquema de liga-
ção por vetor de transferência, que reservava ao início da área de carregamento um
espaço onde os endereços efetivos de rotinas seriam definidos. No código montado,
as referências às rotinas eram “desviadas” para posições no vetor de transferência;
na posição correspondente, encontrava-se uma instrução de desvio para a posição
efetiva de memória onde a rotina havia sido carregada. A limitação desse tipo de
programa é que apenas referências externas a rotinas podiam ser resolvidas automa-
ticamente; referências a variáveis externas ainda deveriam ser tratadas manualmente
pelo programador.

Nesta seção apresentaremos as atividades desempenhadas por um carregador
de ligação direta, outro esquema simples que combina carregamento e ligação em
um único programa. Carregadores de ligação direta permitem a resolução a roti-
nas e dados externos, representando um avanço em relação ao esquema de vetor de
transferência.

9.5.1 Visão geral
A operação do carregador de ligação direta será apresentada a partir de um exem-

plo simples. Considere o seguinte programa, que faz referência a um símbolo externo
DIGIT:
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1 MAIN MOVE.B DIGIT,D0
2 CMPI.B #10,D0
3 BLT ADD_0
4 ADDQ.B #(’A’-’0’-10),D0
5 ADD_0 ADDI.B #’0’,D0
6 MOVE.B D0,CHAR
7 RTS
8 CHAR DS.W 1
9 END MAIN

Este programa obtém um valor inteiro entre 0 e 15 de DIGIT e irá colocar na variável
CHAR sua representação ASCII, entre ’0’ e ’F’.

No segmento onde DIGIT é definido, é preciso indicar que este símbolo poderá
ser referenciado externamente. Para tanto, a pseudo-instrução GLOB é utilizada.

O trecho a seguir ilustra a definição de DIGIT em outro segmento:

1 GLOB DIGIT
2 PGM MOVE.W VALUE,D0
3 MOVE.W D0,DIGIT
4 RTS
5 VALUE DS.W 1
6 DIGIT DS.W 1
7 END

O efeito da pseudo-instrução GLOB será a criação de um registro do tipo ESD
com tipo de definição LD — quando a posição relativa do símbolo for definida na
tabela de símbolos locais, a informação do registro deverá ser complementada.

O montador deverá gerar o seguinte módulo objeto (com campos separados por
pontos) para o segmento MAIN:

0.’MAIN’.’SD’.00.1C
1.00.6.103900000000
1.06.4.0C00000A
1.0A.2.6D02
1.0C.2.5E00
1.0E.4.06000030
1.12.6.13C00000001A
1.18.2.4E75
1.1A.2.0000
2.02.4.’DIGIT’
2.14.4.’MAIN’
3.00

Neste exemplo, valores numéricos são apresentados em hexadecimal e símbolos na
forma de seqüências ASCII — na realidade, o módulo objeto teria apenas a seqüência
de bits associada a cada uma destas representações.
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O início do módulo objeto contém o diretório de símbolos externos (ESD, regis-
tros com primeiro campo com valor 0), o código de máquina gerado (TXT, registros
com primeiro campo 1), o diretório de relocação e ligação (RLD, registros com pri-
meiro campo 2) e o registro de fim de segmento (END, com primeiro campo 3).
Para o registro de fim de segmento, a posição relativa de execução (posição 00) é
especificada.

Similarmente, para o segmento PGM o seguinte módulo é gerado:

0.’PGM’.’SD’.00.12
0.’DIGIT’.’LD’.10.2
1.00.6.30390000000E
1.06.6.33C000000010
1.0C.2.4E75
1.0E.2.0000
1.10.2.0000
2.02.4.’PGM’
2.08.4.’PGM’
3.

9.5.2 Algoritmos do carregador de ligação direta

O carregador de ligação direta recebe como argumentos a lista de módulos a
carregar, trabalhando usualmente em vários passos — tipicamente dois.

Para fins didáticos, o carregador apresentado aqui irá realizar três passos. No
primeiro passo, ele deve alocar espaço contíguo de memória suficiente para todos
os segmentos. Para saber quanto espaço é necessário, a informação sobre o compri-
mento de cada segmento — presente em registros tipo ESD, com tipo de definição
SD — é obtida. Os demais tipos de registro não são processados neste passo. A
Figura 9.2 apresenta o diagrama de atividades correspondente a este passo.

O Algoritmo 9.2 apresenta o pseudo-código estruturado do algoritmo para reali-
zar este primeiro passo. O resultado final deste algoritmo é a definição do endereço
inicial do espaço de memória, indicado pela variável ipla, que irá receber todos os
segmentos.

Deve-se observar que, caso a restrição de que o espaço alocado aos módulos não
precise ser contíguo, esse primeiro passo é dispensável, pois a cada definição de
segmento uma nova alocação de memória pode ser realizada de forma independente.

Uma vez determinado qual o endereço inicial de carregamento (IPLA — Initial
Program Load Address), o carregador inicia a criação de uma Tabela de Símbolos
Externos Globais (GEST). Para tanto, apenas a informação presente em registros
do tipo ESD, com tipos de definição SD e LD, é utilizada. Este segundo passo é
apresentado na Figura 9.3 e no Algoritmo 9.3.

Nestas apresentações simplificadas do algoritmo de carregamento, o tratamento
de erros não é indicado. Na fase de definição da GEST, um possível erro que poderia
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Figura 9.2 Fluxograma para alocação de memória do carregador

Algoritmo 9.2 Primeiro passo do carregador de ligação direta: alocação de memória.
DLLOADER1(moduleList)

1 total← 0
2 for each module in moduleList
3 do file← OPENFILE(module)
4 found← false
5 repeat
6 record← READLINE(file)
7 type← GETRECORDTYPE(record)
8 if type = ’ESD’
9 then deftype← GETDEFINITIONFIELD(record)

10 if deftype = ’SD’
11 then length← GETLENGTHFIELD(record)
12 total← total + length
13 found← true
14 until found
15 CLOSEFILE(file)
16 ipla← ALLOCMEMORY(total)
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Figura 9.3 Criação da tabela de símbolos globais
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Algoritmo 9.3 Segundo passo do carregador de ligação direta: definição da GEST.
LDLOADER2(moduleList, ipla)

1 GEST ← CREATETABLE()
2 segLength← 0
3 segStart← ipla
4 for each module in moduleList
5 do file← OPENFILE(module)
6 while ¬ENDOFFILE(file)
7 do record← READLINE(file)
8 type← GETRECORDTYPE(record)
9 if type = ’ESD’

10 then deftype← GETDEFINITIONFIELD(record)
11 if deftype = ’SD’
12 then value← segStart
13 segLength← GETLENGTHFIELD(record)
14 else value← segStart + GETPOSITIONFIELD(record)
15 symbol← GETSYMBOLFIELD(record)
16 INSERTTABLE(GEST, symbol, value)
17 else if type = ’END’
18 then segStart← segStart + segLength
19 CLOSEFILE(file)
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ser detectado e indicado ao usuário é a duplicação na definição de símbolos na tabela,
ou seja, um mesmo símbolo sendo redefinido em segmentos distintos.

No último passo sobre os arquivos de entrada, o carregador irá realizar a trans-
ferência do código de máquina para a memória e transferir o controle da execução
do programa para o endereço inicial do programa recém-carregado. Este passo é
apresentado graficamente na Figura 9.4 e como pseudo-código estruturado no Algo-
ritmo 9.4.

Figura 9.4 Fluxograma para etapa de carregamento e ajustes

Neste passo, o carregador volta a tomar como endereço inicial de carregamento
o valor ipla, lendo novamente cada módulo objeto na seqüência original. A variável
execPoint irá registrar a posição de início de execução para o segmento que definir
um registro do tipo END com argumento.

Quando o registro lido é do tipo ESD, o único processamento envolvido é obter o
comprimento do segmento de forma a permitir a atualização correta da variável que
indica a posição inicial de carga de cada segmento, segStart. Esta informação está
contida no registro ESD cujo tipo de definição é SD (Segment Definition).

Os registros do tipo TXT têm seu conteúdo transferido para a memória principal.
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Algoritmo 9.4 Terceiro passo do carregador de ligação direta: transferência de có-
digo e início de execução.
LDLOADER3(moduleList, ipla,GEST )

1 execPoint← ipla
2 segStart← ipla
3 segLength← 0
4 for each module in moduleList
5 do file← OPENFILE(module)
6 while ¬ENDOFFILE(file)
7 do record← READLINE(file)
8 type← GETRECORDTYPE(record)
9 switch type

10 case ’ESD’ :
11 deftype← GETDEFINITIONFIELD(record)
12 if deftype = ’S’
13 then segLength← GETLENGTHFIELD(record)
14 case ’TXT’ :
15 position← segStart + GETPOSITIONFIELD(record)
16 length← GETLENGTHFIELD(record)
17 code← GETCODEFIELD(record)
18 MOVETOMEMORY(position, code, length)
19 case ’RLD’ :
20 position← segStart + GETPOSITIONFIELD(record)
21 length← GETLENGTHFIELD(record)
22 symbol← GETSYMBOLFIELD(record)
23 base← FINDTABLE(GEST, symbol)
24 MOVEFROMMEMORY(position, oldV alue, length)
25 newV alue← oldV alue + base
26 MOVETOMEMORY(position, newV alue, length)
27 case ’END’ :
28 position← GETPOSITIONFIELD(record)
29 if position 6= NIL

30 then execPoint← segStart + position
31 segStart← segStart + segLength
32 CLOSEFILE(file)
33 GOTO(execPoint)
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Cada campo do registro — posição relativa ao início do segmento, tamanho e con-
teúdo — é obtido, sendo que o endereço de destino é resolvido tomando por base o
valor de segStart.

Ao final da transferência, as posições indicadas em registros do tipo RLD têm
seu conteúdo ajustado a partir da informação registrada na GEST. Os registros do
tipo RLD têm a indicação da posição relativa que deve ser corrigida, sendo que
a posição de memória cujo conteúdo será alterado, position, é obtida a partir da
combinação desta informação com o endereço de início do segmento, segStart. O
valor pelo qual o conteúdo deverá ser alterado é especificado pelo campo de símbolo
presente neste registro — o símbolo é lido do registro e seu valor é obtido a partir
de uma busca na GEST. Neste ponto, pode se detectar um erro caso algum símbolo
tenha sido referenciado e não definido em nenhum módulo — é onde se processará a
informação para referências do tipo ER, não tratadas explicitamente pelo algoritmo.

9.5.3 Exemplo de aplicação
Considere a aplicação desses algoritmos de carregamento com ligação direta ao

exemplo apresentado acima. Dois arquivos de módulo objeto são passados como
argumentos ao carregador, um para o segmento MAIN e outro para o segmento PGM.

Na fase de alocação de memória, o carregador obtém a informação que o seg-
mento MAIN tem 28 bytes (1C em hexadecimal), enquanto que o segmento PGM tem
18 bytes. Assim, o carregador deve requisitar a alocação de uma área de 46 bytes ao
sistema operacional.

Considere que o sistema operacional alocou esta área a partir da posição de me-
mória $1000, que será o valor de ipla. Na fase de criação da GEST, o primeiro
registro lido é a definição de MAIN, que receberá o valor de segStart, inicializado
com $1000. Assim, o par (MAIN,$1000) é inserido na tabela. A variável se-
gLength receberá o valor $1C. Os demais registros deste módulo, de tipo 1 e 2, são
ignorados nesta fase. Quando o último registro é lido, de tipo 3 (END), o valor de
segLength é atualizado para $101C.

Quando o segundo módulo é processado neste segundo passo, o primeiro regis-
tro é também a definição de um segmento, PGM. O par (PGM,$101C) é então
inserido na GEST, sendo segLength atualizado para $12. O segundo registro é a
definição de um símbolo local. Neste caso, a variável position recebe o valor $10
e a variável newValue recebe $102C. Assim, a GEST receberá a definição do par
(DIGIT,$102C). Como para o primeiro módulo, os demais registros são igno-
rados, até a leitura do registro do tipo 3. Como não há outros módulos a varrer, o
segundo passo é encerrado, com o valor de segStart sendo atualizado para $102E.

Ao final deste passo, a GEST apresentará o seguinte conteúdo:

Símbolo Valor
MAIN $1000
PGM $101C

DIGIT $102C
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No terceiro passo, o valor das variáveis segStart e execPoint são reinicializados
para $1000. No processamento do primeiro módulo, o efeito do registro tipo 0 (ESD)
é simplesmente atribuir a segLength o valor $1C. Os registros do tipo 1 são então
processados, sendo que para o primeiro deles o conteúdo 103900000000, de di-
mensão 6 bytes, é transferido para a posição $1000+$00 de memória. O segundo
registro indica a transferência de 0C00000A (4 bytes) para a posição $1000+$06
de memória, e assim consecutivamente. Ao final destas transferências, a memória
apresenta o seguinte conteúdo (em hexadecimal):

Posição 00 02 04 06 08 0A 0C 0E
$1000 1039 0000 0000 0C00 000A 6D02 5E00 0600
$1010 0030 13C0 0000 001A 4E75 0000

Os registros do tipo 2 (RLD) são então lidos. O primeiro deles indica que os 4
bytes a partir da posição relativa $02, ou seja, a long word na posição de memória
segStart+$02 ou $1002, deve ser atualizada pelo valor do símbolo DIGIT. A pes-
quisa na GEST indica que este símbolo tem o valor $102C, que somado ao conteúdo
anterior da posição ($00000000) resulta em

Posição Conteúdo
$1002 0000
$1004 102C

Observe que este é um endereço externo ao segmento sendo processado, ou seja, este
procedimento corresponde a uma tarefa de ligação.

O segundo registro deste tipo no primeiro segmento indica que 4 bytes na posição
relativa $14, ou seja, a long word na posição de memória $1014, deve ser atualizada
pelo valor do símbolo MAIN. O conteúdo inicial desta posição é $0000001A, e o
valor de MAIN, $1000, é obtido da GEST. Assim, estas posições de memória são
atualizadas para

Posição Conteúdo
$1014 0000
$1016 101A

Observe que este é o endereço de uma variável definida neste próprio segmento, que
teve de ser reajustada por relocação.

O processamento do primeiro módulo se encerra com a definição da variável EXE
para o valor $1000 após a leitura do registro de tipo 3.

Para o segundo módulo, o procedimento se repete, agora com segStart com va-
lor $101C. Após a transferência de código a partir desta posição de memória, o
processamento de registros de tipo 2 realizarão ajustes de relocação apenas no có-
digo deste segmento — a long word na posição $101E (segStart+2) receberá o valor
$0000102A ($0000000E+PGM) e a long word na posição $1024 (segStart+8) rece-
berá o valor $0000102C ($00000010+segStart).

Deste modo, o conteúdo completo da memória após o processamento do segundo
módulo será
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Posição 00 02 04 06 08 0A 0C 0E
$1000 1039 0000 102C 0C00 000A 6D02 5E00 0600
$1010 0030 13C0 0000 101A 4E75 0000 3039 0000
$1020 102A 33C0 0000 102C 4E75 0000 0000

O carregador encerra seu processamento transferindo o controle (através de ins-
trução JUMP) para a posição execPoint ($1000) de memória.

9.6 Ligadores

A estratégia de ligação direta apresentada na Seção 9.5 ilustra bem o princípio
de resolução de endereços entre módulos, mas ainda apresenta limitações. Uma das
limitações é que o programa carregador é mais complexo que o carregador absoluto,
ocupando mais espaço em memória. Como o carregador compartilha memória com
o programa sendo executado, menos memória é deixada para a aplicação.

Uma estratégia alternativa é isolar os procedimentos de ligação e de carrega-
mento em programas separados. O programa ligador recebe como entrada os diver-
sos módulos a conectar, gerando como saída um único módulo de carga. O programa
carregador recebe o módulo de carga como entrada, transfere seu código para a me-
mória e realiza apenas os ajustes de relocação de acordo com o endereço base de
memória.

Separando as funções entre dois programas, para o exemplo acima um ligador
poderia criar o seguinte módulo de carga:

0.2E
1.00.6.10390000002C
1.06.4.0C00000A
1.0A.2.6D02
1.0C.2.5E00
1.0E.4.06000030
1.12.6.13C00000001A
1.18.2.4E75
1.1A.2.0000
1.1C.6.30390000002A
1.22.6.33C00000002C
1.28.2.4E75
1.2A.2.0000
1.2C.2.0000
2.02.4
2.14.4
2.1E.4
2.24.4
3.00
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Este resultado foi obtido essencialmente através das seguintes modificações com
relação ao algoritmo do carregador com ligação direta:

1. O registro de início de segmento indica o tamanho total do código de máquina.
Neste exemplo, o valor hexadecimal 2E indica que o comprimento total do
código de máquina é de 46 bytes.

2. O endereço inicial de carga, ipla, é considerado como sendo 0. Assim, todos
os endereços passam a ser relativos ao início do módulo de carga.

3. A saída é enviada a um arquivo (o módulo de carga) ao invés de colocada
na memória. Outro programa, o carregador, será responsável por transferir o
módulo de carga para a memória e realizar ajustes de relocação (mas não de
ligação).

4. A informação de relocação está presente no final do módulo de carga e indica
quais posições de memória deverão ser atualizadas após alocação. Observe
que o símbolo de referência para o ajuste de relocação não é necessário, pois
o endereço inicial de carregamento é a base para todos os ajustes.

O carregador obtém a informação de quanto espaço deve ser alocado do registro
inicial (tipo 0), transfere o código (registros tipo 1) para a área de memória alocada e
usa a informação do diretório de relocação (registros tipo 2) para ajustar o endereço
nas posições indicadas. A Figura 9.5 mostra as atividades realizadas por este tipo de
carregador.

Um ligador que produz módulos de carga relocáveis é usualmente denominado
um link-editor, sendo que os mais elaborados permitem definir diversas seções e
a inclusão de comandos específicos para a ligação. Um exemplo é o comando ld
do Unix. A implementação deste comando (GNU) em Linux incorpora a seguinte
informação na sua documentação:

ld combina um número de arquivos objeto e de bibliotecas, reloca seus
dados e amarra referências simbólicas. Usualmente o último passo na
compilação ão de um programa é executar o ld.

Arquivos de entrada para o programa ld podem conter diretivas expressas em
uma linguagem própria de comandos (Linker Command Language). A linguagem de
comandos suportada por ld permite especificar para o processo quais são os arquivos
de entrada, qual o formato de cada arquivo, qual deve ser o formato (layout) do
arquivo de saída, quais são os endereços de seções e qual o posicionamento de blocos
comuns.

9.7 Bibliotecas
Quando um programador usa em seus programas funções oferecidas pelo sis-

tema, estas funções estão usualmente já montadas, disponibilizadas em formato ob-
jeto. Entretanto, ao invés de ter um arquivo objeto para cada função (o que tornaria o
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Figura 9.5 Diagrama de atividades para carregador com relocação
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número de objetos excessivo) estas funções estão usualmente organizadas na forma
de arquivos do tipo biblioteca.

Bibliotecas são arquivos que contêm um conjunto de módulos objetos, normal-
mente agrupados de acordo com sua funcionalidade. A origem do termo “biblioteca”
vêm da época dos computadores de grande porte, para os quais as rotinas auxiliares
eram mantidas em fitas ou cartões armazenados em salas com prateleiras.

Nesta seção, bibliotecas estáticas serão descritas — bibliotecas dinâmicas serão
vistas na Seção 9.8. Uma biblioteca estática fornece código objeto que deve ser
integrado ao módulo executável antes do momento de execução, durante o processo
de ligação.

Em geral, o sistema operacional apresenta utilitários para manipular arquivos tipo
biblioteca. Em Unix (Linux), o utilitário ar é utilizado para criar, manter e extrair
módulos de arquivos de bibliotecas estáticas. Por exemplo, se um módulo objeto
arqmat.o tiver sido criado com a linha de comando

> gcc -c arqmat.c

esse módulo pode ser incluído em uma biblioteca libmy.a, criada pelo usuário,
com a linha de comando

> ar -r libmy.a arqmat.o

A chave -r indica que ocorrerá uma troca (replacement) do módulo, caso houvesse
uma versão anterior já armazenada na biblioteca; caso contrário, o módulo é acres-
centado à biblioteca.

Se essa for a primeira operação com essa biblioteca, ela será criada pelo programa
ar. Nesse caso, uma solicitação de listar o conteúdo (com a opção -t) mostrará que
apenas esse módulo está presente:

> ar -t libmy.a
arqmat.o

Novos módulos podem ser similarmente incluídos:

> ar -r libmy.a convexp.o
> ar -t libmy.a
arqmat.o
convexp.o

A estrutura típica de um arquivo do tipo biblioteca nesse tipo de sistema operaci-
onal é composta por uma identificação do tipo de arquivo, um diretório de membros
do arquivo e por uma seção com o conteúdo de cada membro do arquivo.

O diretório de membros do arquivo é composto por uma série de cabeçalhos de
membro, sendo que cada cabeçalho de membro contém informações tais como o
nome do membro e sua dimensão em bytes.

Por exemplo, bibliotecas estáticas no sistema operacional Unix (arquivos com
extensão .a) têm a string de oito caracteres !<arch>\n como identificação no
início do arquivo. O cabeçalho de cada um dos membros pode ser mapeado a uma
estrutura em C com as seguintes informações:
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char name[16];
char modtime[12];
char uid[6];
char gid[6];
char mode[8];
char size[10];
char eol[2];

A informação name contém o nome do membro, terminado com o caráter / e
com o espaço restante preenchido com brancos. Sua dimensão está associada aos
primeiros sistemas operacionais, que limitavam a quantidade de caracteres nos iden-
tificadores. Atualmente, para lidar com nomes de dimensão maior, este campo pode
conter um nome vazio seguido de uma referência a uma posição em uma tabela com-
plementar de strings, onde nomes maiores são armazenados.

A data de modificação (modtime) é expresso como no sistema operacional, o
valor decimal de segundos decorridos desde primeiro de janeiro de 1970.

A identificação do usuário e grupo criador do módulo também segue o padrão
do sistema operacional Unix. São números decimais que identificam cada usuário e
grupo registrado no sistema.

As permissões de acesso para o módulo são representadas como um número octal
que associa para cada nível (próprio usuário, outros usuários do mesmo grupo ou
usuários externos) se há permissão de leitura, escrita e execução ou acesso para o
membro.

O tamanho do módulo em bytes, expresso como um número decimal, é seguido
pelo terminador de cabeçalho, usualmente a seqüência com os dois caracteres \ e n
para indicar um “fim de linha”.

A estrutura de um arquivo do tipo biblioteca pode ser usado para agregar qual-
quer tipo de conteúdo, mas usualmente apenas módulos objetos são agrupados em
bibliotecas.

No processo de ligação, além dos módulos objetos gerados a partir dos arquivos
fontes originais, o programador pode especificar arquivos do tipo biblioteca. Inici-
almente, o ligador irá resolver as referências que puderem ser estabelecidas a partir
dos módulos objetos fornecidos. Se, ao final dessa etapa, ainda houver referências
não-resolvidas, o ligador procura pela definição dos símbolos dentro das bibliote-
cas. Ao encontrar o cabeçalho do módulo especificado, o ligador obtém dali toda a
informação necessária para extrair apenas o módulo desejado e assim integrá-lo ao
módulo de carga executável.

Arquivos de biblioteca são amplamente utilizados, embora nem sempre de forma
explícita. Por exemplo, na implementação GNU para o compilador C a biblioteca
libc.a, armazenada no diretório /usr/lib, contém as funções da biblioteca pa-
drão da linguagem. Como essas funções são amplamente utilizadas (tal como a rotina
printf), o programador não precisa explicitar para o ligador que essa biblioteca
deverá ser utilizada para a resolução de símbolos — o próprio compilador gcc irá
integrar essa biblioteca ao processo de ligação.
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Quando uma outra biblioteca tiver de ser utilizada, contendo por exemplo roti-
nas matemáticas (em Unix, na biblioteca libm.a) ou rotinas associadas a outros
pacotes ou aplicativos (bancos de dados, interfaces gráficas), é preciso passar essa
informação ao ligador. No caso do ligador ld, há duas chaves relacionadas ao forne-
cimento dessa informação — essas chaves podem ser especificadas para o compila-
dor, que as repassa ao programa ligador. A chave -lxxx indica que a biblioteca cujo
nome é libxxx.a deve ser incorporada ao processo de resolução de referências.

Por exemplo, considere o seguinte programa que incorpora uma rotina matemá-
tica — no caso, cos para o cálculo do cosseno de um valor real especificado na linha
de comando:

1 #include <math.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <stdio.h>
4 int main(int argc, char *argv[]) {
5 double valor, result;
6 if (argc != 2) {
7 fprintf(stderr,
8 "%s requer um argumento numérico\n",
9 argv[0]);

10 return 1;
11 }
12 valor = atof(argv[1]);
13 result = cos(valor);
14 printf("Cosseno de %lf é %lf\n", valor, result);
15 return 0;
16 }

Se o correspondente arquivo de biblioteca com rotinas matemáticas, que contém
o código objeto para a rotina cos, não for especificado, um erro de ligação será
gerado:

> gcc calccos.c
.../cKiW4b.o: In function ‘main’:
.../cKiW4b.o(.text+0x54): undefined reference to ‘cos’
collect2: ld returned 1 exit status

Para incluir a ligação das rotinas matemáticas, o código deve ser compilado e
ligado com a inclusão da chave -lm, como em

> gcc calccos.c -lm

A outra chave associada à especificação de bibliotecas é -L, que especifica um
diretório onde arquivos do tipo biblioteca estarão armazenados, caso seja necessário
fazer essa busca em um diretório distinto dos usados por padrão pelo sistema opera-
cional — tipicamente, os diretórios /lib, /usr/lib e /usr/local/lib.
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9.8 Carregamento e Ligação Dinâmicos

Os esquemas de ligação e carregamento apresentados até o momento assumem
que o módulo executável, uma vez carregado a uma área da memória principal, será
o “proprietário” desta área até o fim de sua execução. Em sistemas multiusuários
mais recentes, não é isto o que ocorre. Programas em execução podem ser retirados
da memória (swaped-out) e depois retornar à memória (swap-in) em outra posição
diferente daquela na qual estava executando inicialmente.

Para atender a este tipo de necessidade, utilizam-se esquemas de ligação e carre-
gamento dinâmico. O princípio básico destes esquemas é que referências a endereços
(de dados ou de instruções) são mantidos na forma relativa até o momento em que
eles são realmente necessários, ou seja, até o momento de execução da instrução que
contém esta referência. Usualmente, esta funcionalidade deve ter parte suportada em
hardware de modo a não haver degradações sensíveis de desempenho.

Há dois esquemas básicos de ligação dinâmica, em tempo de carregamento (load-
time) ou em tempo de execução (run-time). Na ligação dinâmica em tempo de carre-
gamento, o módulo de carga primário (módulo da aplicação) é inicialmente transfe-
rido para a memória. Qualquer referência neste módulo para módulos externos (mó-
dulos alvos) faz com que o carregador procure cada módulo alvo, carregue-o para a
memória e altere as referências para um endereço relativo em memória a partir do
início do módulo da aplicação.

Entre as vantagens neste esquema de carregamento pode-se destacar:

• facilidade de atualização de versões de módulo alvo sem alterar a aplicação;

• facilidade no suporte ao compartilhamento de módulos alvo entre aplicações
distintas — se o sistema operacional detectar que um módulo alvo já está em
memória, uma única cópia pode ser mantida em memória (contanto que o con-
teúdo do módulo alvo não seja alterado pela aplicação).

A diferença para a ligação dinâmica em tempo de execução está no fato de que
o carregamento e a resolução de referências são retardados até o momento em que a
instrução com a referência ao módulo externo é executada. As referências a módulos
externos continuam presentes na aplicação, mas se em alguma execução a lógica de
fluxo de controle fizer com que aquela referência não seja executada, então o módulo
alvo não será carregado à memória por aquela aplicação. As vantagens descritas
para o esquema de ligação dinâmica em tempo de carregamento continuam válidas
também neste caso.

Em versões mais recentes do sistema operacional Linux os módulos objeto e de
carga estão principalmente em formato ELF (Executable and Linking Format). Bi-
bliotecas para este tipo de arquivos são denominadas bibliotecas dinâmicas ainda ou
arquivos de objetos compartilhados, que são diferenciadas das bibliotecas estáticas
por sua extensão — estáticas têm extensão .a (archive) e dinâmicas têm extensão
.so (shared objects).
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Sob o ponto de vista do programador usuário, não há diferença no procedimento
para uso de rotinas em bibliotecas estáticas ou dinâmicas — da mesma forma, rotinas
em bibliotecas padrões são automaticamente buscadas e outras bibliotecas deverão
ser especificadas através da chave -l. A diferença está na forma de operação interna
do ligador e carregador, que utiliza a interface de programação (API) associado ao
formato ELF.

ELF apresenta uma API que pode ser utilizada em programas do sistema de-
senvolvidos em C para manipular objetos em biblioteca compartilhadas durante a
execução de um programa. Essas rotinas, disponibilizadas através da biblioteca
libdl.so, são:

#include <dlfcn.h>
void *dlopen (const char *filename, int flag);
const void *dlsym (void *handle, const char *symbol);
int dlclose(void *handle);
const char *dlerror(void);

A rotina dlopen disponibiliza uma biblioteca dinâmica para o programa em
execução — em outros termos, as rotinas no arquivo especificados são mapeadas
para o espaço de endereçamento do processo em execução. O seu valor de retorno
é um ponteiro (handle), utilizado nas chamadas posteriores de manipulação da bi-
blioteca. O argumento flag indica quando deverá se dar o carregamento. Se tiver
o valor RTLD_NOW (uma constante definida no arquivo dlfcn.h), o carregamento
deverá ser imediato, ou seja, ao retornar dessa rotina a biblioteca já estará carregada
na memória. Caso o valor especificado seja RTLD_LAZY, o carregamento será pos-
tergado até o momento em que houver (e se houver) a um símbolo dessa biblioteca.
Em caso de erro, o apontador nulo será retornado.

A rotina dlsym retorna o endereço do símbolo especificado (variável ou função)
que está disponível na biblioteca compartilhada que foi aberta. Em caso de erro, o
apontador nulo será retornado.

Quando a biblioteca compartilhada não é mais necessária, ela é liberada através
da invocação da rotina dlclose, que retorna 0 em caso de sucesso.

Em qualquer situação de erro, a rotina dlerror pode ser invocada para obter
uma string com o diagnóstico do erro.

O exemplo a seguir ilustra como a função cos pode ser dinamicamente carregada
da biblioteca libm.so usando ELF em linux:

1 #include <dlfcn.h>
2 #include <stdio.h>
3 int main(int argc, char *argv[]) {
4 void *handle;
5 double (*cosine)(double);
6 char *error;
7 handle = dlopen("/lib/libm.so.5", RTLD_LAZY);
8 if (!handle) {
9 fputs (dlerror(),stderr);
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10 return 1;
11 }
12 cosine = dlsym(handle, "cos");
13 if ((error = dlerror()) != 0) {
14 fputs(error, stderr);
15 return 1;
16 }
17 printf("%f\n", (*cosine)(2.0));
18 dlclose(handle);
19 }
20

Para criar uma biblioteca compartilhada, inicialmente é preciso gerar um módulo
objeto que possa ser carregado dinamicamente. Para tanto, o código gerado deve
ser independente de posição. O compilador gcc permite a criação desse tipo de có-
digo de forma automática, através do uso da chave -fPIC (de position-independent
code):

> gcc -fPIC -c arqmat.c
> gcc -fPIC -c convexp.c

Para criar a biblioteca dinâmica contendo os objetos compartilhados, o próprio
compilador é utilizado:

> gcc -shared -o libmyd.so arqmat.o convexp.o

A chave -shared indica para o programa gcc que o programa que está sendo
gerado (indicado pela opção -o) é uma biblioteca compartilhada cujos módulos po-
dem ser carregados e ligados dinamicamente. Caso algum desses módulos faça re-
ferências a arquivos em outras bibliotecas dinâmicas, é possível tornar transparente
para o usuário a necessidade de se carregar essa outra biblioteca especificando-a no
momento da criação. Por exemplo, se arqmat.o faz uso de rotinas em libm.so,
a linha de comando

> gcc -shared -o libmyd.so arqmat.o convexp.o -lm

fará com que libm.so seja automaticamente carregada quando libmyd.so for
especificada.

O padrão em sistemas operacionais modernos é utilizar arquivos compartilhados
com carregamento e ligação dinâmica. O compilador gcc inclui a opção -static
caso seja necessário criar um executável ligado estaticamente, mudando assim o
comportamento padrão.

Exercícios
9.1 Qual a diferença entre o resultado gerado por um montador absoluto e um mon-

tador de ligação direta?
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9.2 Qual a diferença entre ajuste de relocação e ajuste de ligação?

9.3 Qual a diferença entre ligação dinâmica em tempo de carga e em tempo de exe-
cução?

9.4 Apresente situações nas quais seria interessante que a tabela de símbolos gerada
por um montador fosse incorporada ao módulo objeto gerado.

9.5 Como se comparam os tamanhos dos módulos objetos nos esquemas de carre-
gamento estático e de carregamento dinâmico?

9.6 Um montador de ligação direta aplicado a dois arquivos em linguagem simbólica
do 68K gerou os seguintes módulos objetos:

Módulo 1 Módulo 2
0.’MAIN’.’S’.0000.001A 0.’CALC’.’S’.0000.0006
0.’RESULT’.’L’.0018.0002 1.0000.02.2200
1.0000.06.203900000014 1.0002.02.9081
1.0006.06.4EB900000000 1.0004.02.4E75
1.000C.06.33C000000018 3.00
1.0012.02.4E75
1.0014.04.00004E75
2.0002.04.’MAIN’
2.0008.04.’CALC’
2.000E.04.’MAIN’
3.02.0000

Passados como argumentos nessa ordem (módulo 1 seguido de módulo 2) para
um carregador de ligação direta, obteve-se o endereço inicial de carga (IPLA)
$0200.

(a) Qual o conteúdo da Tabela de Símbolos Externos Globais (GEST) gerada
pelo carregador?

(b) O diagrama abaixo é um mapa de conteúdo da memória após o carregamento
sem os ajustes de ligação e relocação. Indique neste mapa quais posições são
ajustadas pelo carregador e qual o novo conteúdo destas posições.

0 2 4 6 8 A C E
020- 2039 0000 0014 4EB9 0000 0000 33C0 0000

021- 0018 4E75 0000 4E75 0000 2200 9081 4E75
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Apêndice A

Assembly do 68000

Uma instrução em linguagem assembly corresponde a uma representação simbó-
lica de uma instrução de um processador. Cada processador apresenta um repertório
de tais instruções, que são utilizadas para compor os programas em linguagem de má-
quina. Assim, para cada processador a programação assembly será diferente, embora
a estrutura básica da programação deste nível seja equivalente para muitos processa-
dores. Neste apêndice apresenta-se a representação simbólica para as instruções de
processadores da família Motorola 68K, utilizado em atividades práticas do curso e
como exemplo no Capítulo 8.

A.1 Organização dos dados
O 68000 têm oito registradores de dados de 32 bits cada, D0 a D7, sendo que

cada um deles pode ser manipulado com operandos de tamanho byte (bits 0 a 7),
word (bits 0 a 15) ou long word (todos os 32 bits). A Figura A.1 ilustra a visão que
um programador usuário1 tem dos registradores do 68000.

Figura A.1 Modelo de registradores do 68000.

1O 68000 apresenta dois modos de operação, supervisor e usuário. Neste texto, nos restringiremos
ao modo usuário.
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Há sete registradores de endereço de uso geral, A0 a A6, cada um deles de 32
bits. Estes registradores podem ser manipulados com operandos de tamanho word e
long word. O registrador de endereço A7 é usado como o apontador de pilha.

Há ainda registradores contador de programa (PC), de 32 bits, e de códigos de
condição (CCR — condition codes register), de 8 bits. O registrador CCR inclui bits
para sinalizar condições de carry (bit C, posição 0), overflow (bit V, posição 1), zero
(Z, 2), negativo (N, 3) e extend (X, 4).

Na memória, operandos estão organizados como apresentado na Figura A.2.
Operandos de tamanho byte podem ser acessados individualmente. Operandos de
tamanho word estão sempre localizados em endereços pares, enquanto que operan-
dos long word estão sempre em endereços múltiplos de quatro.

Figura A.2 Organização da Memória.

Nesta figura, observe que a word 0 é composta pelos bytes 0 e 1, enquanto que
a word 1 é composta pelos bytes 2 e 3. Da mesma forma, a long word 0 é composta
pelos bytes 0, 1, 2 e 3 ou, similarmente, pelas words 0 e 1; enquanto que a long word
1 é composta pelos bytes 4, 5, 6 e 7 ou, similarmente, pelas words 2 e 3.

A.2 Instruções assembly

Neste texto, o microprocessador 68000 da Motorola será utilizado como exem-
plo. Seu amplo repertório inclui instruções para:

aritmética inteira: adição (ADD, ADDI, ADDQ), subtração (SUB, SUBI, SUBQ),
divisão com ou sem sinal (DIVS, DIVU), multiplicação com ou sem sinal
(MULS, MULU), negação (NEG)

aritmética em BCD (Binary Coded Decimal): adição (ABCD), subtração (SBCD),
negação (NBCD)
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manipulação de endereços: adição a endereço (ADDA), comparação de endereços
(CMPA), subtração de endereço (SUBA), carregar (LEA), mover (MOVEA),
push (PEA)

operações lógicas E (AND, ANDI), deslocamento (ASL, ASR, LSL, LSR), compa-
ração (CMP, CMPI), OU-exclusivo (EOR, EORI), complemento (NOT), OU
(OR, ORI), test-and-set (TAS)

movimento e alteração de valores: zerar conteúdo (CLR), trocar conteúdo de dois
registradores (EXG), mover dados (MOVE, MOVEQ), mover conteúdo de re-
gistros (MOVEM, SWAP)

desvio: incondicional (BRA, JMP), condicional (Bcc, DBcc), chamada de subrotina
(BSR, JSR), retorno de subrotina (RTS)

manipulação de bits: testa valor (BTST), testa e complementa (BCHG), testa e
zera (BCLR), testa e seta (BSET)

manipulação da pilha: ligar e alocar (LINK), desligar (UNLK)

Dentre estas instruções, há várias instruções similares que apresentam pequenas
modificações de comportamento. Por exemplo, a instrução de soma ADD permite
somar o conteúdo de dois registradores ou de um registrador e de um operando em
memória. A instrução ADDI recebe um dos operandos em modo imediato (valor
especificado no corpo da instrução). A instrução ADDQ também recebe o valor de
um operando em modo imediato, sendo que neste caso este valor está limitado entre
1 e 8, permitindo uma representação mais compacta da instrução binária.

Várias destas instruções envolvem a especificação de operandos. O 68000 tra-
balha com operandos de três tamanhos: byte, word (dois bytes) e long word (quatro
bytes). O tamanho do operando para a instrução é especificado através de sufixos .B,
.W e .L, respectivamente, ao código mnemônico da instrução. Quando não especifi-
cado, word é o tamanho assumido.

O formato de uma instrução na memória está estruturado da seguinte forma (Fi-
gura A.3): a primeira palavra, sempre presente, determina a operação e os modos
de endereçamento dos operandos. Caso haja algum operando imediato, este ocupará
uma ou duas palavras seguintes. O endereço de um operando fonte, se presente, pode
ocupar uma ou duas palavras seguintes. Finalmente, o endereço de destino da ope-
ração, se presente, ocupará uma ou duas palavras seguintes. A necessidade ou não
destas palavras adicionais é determinada pelos modos de endereçamento, descritos a
seguir.

A.3 Modos de endereçamento
O 68000 apresenta quatorze modos de endereçamento distintos, agrupados em

seis modos básicos. Estes modos básicos são absoluto, imediato, direto a registrador,
indireto a registrador, relativo a PC e implícito.
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Figura A.3 Formato de uma instrução.

No modo de endereçamento absoluto o operando está no endereço especificado
na própria instrução. Por exemplo, a instrução

MOVE.W 1000,D1

copia o conteúdo da palavra (dois bytes) na posição de memória 100010 para o re-
gistrador de dados D1. Na codificação desta instrução há duas possíveis variantes.
Se o endereço absoluto pode ser representado em dois bytes, então o modo absolute
short pode ser utilizado. Caso contrário, quatro bytes deverão ser utilizados (modo
absolute long). Observe que está informação não está contida na instrução — o .W
na instrução refere-se ao tamanho do operando, e não de seu endereço. Neste texto,
quando não explicitado de outra forma serão utilizados quatro bytes para endereços
absolutos.

No modo de endereçamento imediato o valor do operando está incorporado à
instrução, sendo precedido pelo símbolo #. Por exemplo, a instrução

ADDQ.L #2,A0

soma o valor 2 ao conteúdo do registrador de endereço A0.
No modo de endereçamento direto a registrador o operando é o conteúdo de

um registrador especificado na instrução. Por exemplo, para mover o conteúdo do
registrador de dados D0 para o registrador de dados D1

MOVE.W D0,D1

Há duas variantes deste modo de endereçamento, direto a registrador de dados Dn
ou direto a registrador de endereços An.

No modo de endereçamento indireto a registrador o operando está no endereço
contido em um registrador de endereços especificado na instrução. Por exemplo, a
instrução

MOVE.W (A0),D1



233 Assembly do 68000

move o conteúdo da palavra na posição de memória cujo endereço está no registrador
A0 para o registrador de dados D1.

Este modo de endereçamento indireto oferece variantes com pós-incremento,
pré-decremento, com deslocamento e indexado. O modo de endereçamento indi-
reto a registrador com pós-incremento permite incrementar o valor do registrador de
endereços após o acesso ao valor corrente do registrador. Por exemplo, a instrução

MOVE.W (A0)+,D1

move o conteúdo da palavra cujo endereço é o conteúdo do registrador de endereços
A0 para o registrador de dados D1 e incrementa o valor de A0 de 2 (o tamanho de
uma word). Assim, esta única instrução equivale à seqüência de instruções

MOVE.W (A0),D1
ADDQ.L #2,A0

O modo de endereçamento indireto a registrador com pré-decremento é similar
a este modo, sendo que neste caso o conteúdo do registrador de endereços é decre-
mentado antes do acesso ao seu conteúdo. Assim, a instrução

MOVE.W -(A0),D1

equivaleria a

SUBQ.L #2,A0
MOVE.W (A0),D1

No modo de endereçamento indireto a registrador com deslocamento, é possível
especificar na instrução um valor constante que deve ser adicionado ao conteúdo
corrente do registrador de endereços. O deslocamento é uma constante representável
em 16 bits com sinal. Assim, a instrução

MOVE.W 32(A0),D1

irá adicionar 32 ao conteúdo de A0 para obter o endereço da palavra que deverá ser
carregada no registrador D1, sendo que o conteúdo de A0 permanecerá inalterado.
A título de ilustração, a implementação desta instrução caso este modo de ende-
reçamento não fosse suportado iria requerer a utilização de outro registrador para
armazenagem temporária. Supondo que o registrador A6 fosse utilizado para este
fim, então a instrução acima equivaleria a

MOVEA.L A0,A6
ADDI.L #32,A6
MOVE.W (A6),D1

O modo de endereçamento indireto a registrador pode ser também indexado. Este
é similar ao modo com deslocamento, sendo que além de se adicionar uma constante
ao registrador de endereços é possível especificar um registrador de dados cujo con-
teúdo também será acrescentado ao conteúdo do registrador de endereços para a
obtenção do endereço efetivo do operando. Por exemplo, a instrução
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MOVE.W 16(A0,D0.W),D1

equivaleria a

MOVEA.L A0,A6
ADDA.L D0,A6
ADDI.L #16,A6
MOVE.W (A6),D1

novamente utilizando A6 como um registrador temporário.
No modo de endereçamento relativo ao PC o operando é especificado tendo por

base o conteúdo corrente do registrador contador de programa. Há duas variantes
possíveis para este modo de endereçamento, com deslocamento ou indexado, ambos
similares aos modos equivalentes descritos no modo de endereçamento indireto a
registrador de endereços. Por exemplo,

MOVE.W 16(PC),D1

adiciona 16 ao conteúdo corrente do registrador PC para obter o endereço efetivo da
palavra fonte cujo conteúdo será copiado para D1. É importante observar que o valor
corrente do PC não corresponde ao endereço da palavra da instrução que contém o
código de operação, mas sim à palavra de extensão (que contém o deslocamento).
Esta forma de endereçamento é muito importante na definição de códigos indepen-
dentes de posição.

No modo de endereçamento implícito o operando não está especificado na ins-
trução. Por exemplo, todas instruções de desvio da forma branch referem-se impli-
citamente ao valor corrente do registrador PC.

A.4 Codificação binária
A cada instrução está associado um código binário que será diretamente interpre-

tado pelo processador durante a execução do programa (o código de máquina). Para
simplificar a tradução de todas as possíveis combinações de operações e operandos
para o código de máquina, cada instrução é dividida em campos. Para o assembly do
68000, estes campos são:

opcode: o nome da operação (ADD, MOVE)

size: byte, word, long word

address: modo e endereço efetivo do(s) operando(s)

Nem todas as instruções apresentam todos estes campos, uma vez que em alguns ca-
sos eles não fariam sentido. Na seção acima, foram apresentados diversos exemplos
de instruções que seguem este formato geral.
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Para obter o código de máquina correspondente a uma instrução assembly, é
preciso consultar tabelas que identificam os códigos binários correspondentes a cada
código de operação, tamanho de operando e endereços efetivos de operandos.

O código binário para especificar o endereço efetivo de operandos segue um pa-
drão, embora nem todos os casos sejam aplicáveis a todas as instruções. Em geral,
cada endereço efetivo é representado por seis bits, sendo 3 bits para o modo e 3 bits
para o registrador. A tabela A.1 a seguir identifica os códigos associados aos di-
versos modos de endereçamento suportados pelo 68000 e a sintaxe destes operandos
quando presente em uma instrução assembly.

Tabela A.1 Codificação para modos de endereçamento do 68000.

Modo de endereçamento modo registrador sintaxe
reg dados direto 000 no. reg. Dn
reg endereços direto 001 no. reg. An
reg endereços indireto 010 no. reg. (An)
reg ender indir pos-inc 011 no. reg. (An)+
reg ender indir pre-dec 100 no. reg. -(An)
reg ender indir desloc 101 no. reg. d(An)
reg ender indir index 110 no. reg. d(An,Ri)
absoluto, short 111 000 Abs.W
absoluto, long 111 001 Abs.L
PC deslocamento 111 010 d(PC)
PC indexado 111 011 d(PC,Ri)
imediato 111 100 Imm

Na seqüência, serão apresentados detalhes sobre a codificação de algumas das
principais instruções de nível usuário do 68000, agrupadas de acordo com o tipo da
instrução.

A.4.1 Instrução sem efeito

As instruções de codificação mais simples são aquelas que não requerem a espe-
cificação de nenhum operando. Neste caso, a instrução de máquina a ser introduzida
no código objeto é fixa e conhecida de antemão.

Um exemplo deste tipo de instrução é NOP (No Operation), que não apresenta
nenhum impacto na execução a não a atualização do registrador PC. A instrução de
máquina correspondente é $4E71 (o símbolo $ denota um valor hexadecimal), ou
em binário

0100111001110001
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A.4.2 Instruções lógicas e aritméticas
Instruções de um operando

As instruções que serão apresentadas aqui são CLR, NEG e NOT. Cada uma destas
instruções requer um único argumento, que indicará o endereço efetivo do operando,
indicado por <ea>:

Formato da Instrução Efeito
CLR <ea> <ea>← 0
NEG <ea> <ea>← 0− (<ea>)
NOT <ea> <ea>← ~(<ea>)

O formato de máquina destas instruções é:

cccccccc.ss.mmm.rrr

onde

cccccccc é o campo do código da operação,

Operação Código
CLR 01000010
NEG 01000100
NOT 01000110

ss é o campo de tamanho do operando,

Tamanho Código
byte 00
word 01
long 10

mmmrrr são os campos modo (mmm) e registrador (rrr) que especificam o valor do
endereço efetivo do operando, conforme a Tabela A.1. Para estas operações,
os modos válidos são Dn, (An), (An)+, -(An), d(An), d(An,Ri), Abs.W e Abs.L
— os chamados modos de endereçamento de dados alteráveis.

Por exemplo, a instrução de máquina para a instrução assembly CLR.L D5 terá
a seqüência 01000010 para o código da operação, a seqüência 10 para indicar o
comprimento long (.L), a seqüência 000 para o modo de acesso direto a um registra-
dor de dados, e finalmente a seqüência 101 para indicar o número (5) do registrador
de dados a ser alterado. Assim, seu código de máquina deverá ser

0100001010000101

ou $4285.
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Instruções envolvendo um registrador de dados e outro operando

As instruções aqui apresentadas têm por característica o fato de que um dos ope-
randos envolvidos deve ser sempre um registrador de dados acessado no modo direto,
enquanto que o outro operando apresenta flexibilidade de endereçamento.

O primeiro grupo de instruções deste tipo que serão aqui aprsentadas inclui ADD,
AND, OR e SUB. Estas instruções podem ser utilizadas como em

ADD <ea>, Dn

onde o registrador de dados é também o destino do resultado, ou como em

ADD Dn, <ea>

onde o outro operando será o destino do resultado da operação.
A forma genérica destas instruções de máquina é

cccc.ddd.ooo.mmm.rrr

onde

cccc é o campo de código da instrução,

Instrução Código
ADD 1101
AND 1100
OR 1000

SUB 1001

ddd é o número do registrador de dados envolvido na operação;

ooo é o modo de operação, que pode assumir os valores

byte word long operação
000 001 010 Dn← (Dn) op (<ea>)
100 101 110 <ea>← (Dn) op (<ea>)

mmmrrr indicam os campos de modo e de registrador do endereço efetivo do ope-
rando, que podem ser do modo (An), (An)+, -(An), d(An), d(An,Ri), Abs.W
e Abs.L se o endereço efetivo refere-se ao operando de destino. Se o ende-
reço efetivo for do operando fonte, os modos Dn, An, d(PC), d(PC,Ri) e Imm
também são válidos, sendo que o modo An pode apenas ser utilizado com ope-
randos de tamanho word ou long.

Considere por exemplo a instrução ADD.L D0,D1. A codificação começa com
a seqüência do código de operação 1101, seguida de 001 (registrador D1), 010
(long com destino sendo o registrador especificado, D1), 000 (outro operando está
em registrador) e 000 (o outro registrador é o D0). Portanto, o código binário para
esta instrução é
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1101001010000000

ou $D280.
A instrução assembly ADD.L #1,D1 terá a primeira palavra da instrução codi-

ficada pela seqüência de bits 1101 (instrução ADD), 001 (D1), 010 (resultado em
D1), 111100 (operando imediato). A primeira palavra da instrução terá portanto o
valor $D2BC. Seguirão então mais duas palavras de extensão (uma vez que a ope-
ração é sobre operandos do tipo long) contendo o valor imediato a ser adicionado,
sendo que a primeira palavra será $0000 e a segunda palavra será $0001. A ins-
trução ocupa portanto três palavras de memória, com conteúdo $D2BC00000001.

Outro grupo de instruções com esta mesma estrutura básica incluem DIVS (divi-
são com sinal), DIVU (divisão sem sinal), MULS (multiplicação com sinal) e MULU
(multiplicação sem sinal). Estas instruções tem apenas uma forma de uso, onde o
destino deve ser o registrador de dados, e apenas um tamanho de operando (word),
sendo o resultado armazenado em 32 bits. No caso da divisão, este resultado de 32
bits é dividido em dois resultados de 16 bits cada, sendo a parte menos significativa
o quociente da operação e a parte mais significativa o resto da divisão. As formas de
uso destas instruções são:

DIVS <ea>,Dn
DIVU <ea>,Dn
MULS <ea>,Dn
MULU <ea>,Dn

O formato da instrução de máquina é similar ao das instruções do grupo acima,
sendo:

Instrução Código
DIVS 1000.ddd.111.mmm.rrr
DIVU 1000.ddd.011.mmm.rrr
MULS 1100.ddd.111.mmm.rrr
MULU 1100.ddd.011.mmm.rrr

onde o único modo de endereçamento inválido é o registrador de endereços direto.
Há ainda mais duas instruções adicionais com formato similar, CMP (compara-

ção) e EOR (ou exclusivo). A forma de uso destas instruções é

CMP <ea>,Dn

e

EOR Dn,<ea>

O código de máquina para estas duas instruções tem o mesmo campo de opera-
ção,

1011.ddd.ooo.mmm.rrr
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sendo que as duas instruções são diferenciadas pelo campo ooo:

Instrução byte word long Operação
CMP 000 001 010 (Dn) - (<ea>)
EOR 100 101 110 <ea>← (<ea>) ⊕ Dn

Para a instrução CMP todos os modos de endereçamento são válidos, embora o
modo An apenas para operandos do tipo word ou long. A instrução EOR é restrita
aos modos de endereçamento de dados alteráveis.

Instruções com operando em registrador de endereços

Quando um dos operandos na instrução de soma, subtração ou comparação cor-
responde a um endereço, instruções diferenciadas são oferecidas. São elas:

Instrução Codificação
ADDA <ea>,An 1101.eee.ooo.mmm.rrr
CMPA <ea>,An 1011.eee.ooo.mmm.rrr
SUBA <ea>,An 1001.eee.ooo.mmm.rrr

onde

eee indica um dos oito registradores de endereço, o destino do resultado das opera-
ções no caso de soma ou subtração;

ooo é o modo de operação, sendo

011 operação em word: o operando fonte é estendido com sinal de 16 para 32
bits para então ser operado com o endereço especificado; ou

111 operando long;

mmm.rrr são os campos modo e registrador do endereço efetivo, sendo válidos
todos os modos de endereçamento.

Instruções com operando imediato

Quando a instrução aritmética ou lógica envolve um operando imediato e um
outro operando que não um registrador de dados é preciso usar as formas imediatas
destas instruções,

OPER.S #<data>,<ea>

onde S é B, W ou L, enquanto que OPER pode ser:

Instrução Codificação (palavra de operação)
ADDI 00000110.ss.mmm.rrr
ANDI 00000010.ss.mmm.rrr
CMPI 00001100.ss.mmm.rrr
EORI 00001010.ss.mmm.rrr
ORI 00000000.ss.mmm.rrr
SUBI 00000100.ss.mmm.rrr
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sendo

ss o campo de tamanho do operando:

byte word long
00 01 10

mmm.rrr os campos de modo e registrador do endereço efetivo do operando, que
deve ser um dos modos de endereçamento de dados alteráveis.

O valor do operando imediato ocupa uma (no caso de byte ou word) ou duas (no
caso de long) palavras após a palavra de operação. Se o endereço efetivo também
precisar de palavras adicionais — como um endereço em modo de endereçamento
absoluto — estas virão codificadas após o valor imediato.

Para as instruções de soma e subtração envolvendo pequenos valores imediatos
— entre 1 e 8 — há instruções adicionais que permitem uma codificação mais com-
pacta:

Instrução Codificação
ADDQ #<data>,<ea> 0101.vvv.0.ss.mmm.rrr
SUBQ #<data>,<ea> 0101.vvv.1.ss.mmm.rrr

onde

vvv é o campo do valor imediato, sendo 000 interpretado como 8 e 001 a 111
como 1 a 7, respectivamente,

e os demais campos são como descritos acima para as outras formas de instruções
com operandos imediatos.

A.4.3 Instruções de transferência
A forma primordial de transferência de dados ocorre através da instrução MOVE,

que recebe dois operandos, respectivamente o endereço efetivo do operando fonte e
o endereço efetivo do destino. Três formas básicas desta instrução são

Instrução Codificação
MOVE <ea>,<ea> 00.ss.ttt.nnn.mmm.rrr
MOVEA <ea>,An 00.ss.ttt.001.mmm.rrr

MOVEQ #<data>,Dn 0111.rrr.0.vvvvvvvv

Para a forma MOVE, os campos são:

ss campo de tamanho do operando, sendo

byte word long
01 11 10
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ttt.nnn o registrador (ttt) e o modo (nnn) de endereçamento do operando destino,
sendo permitidos apenas os modos de endereçamento de dados alteráveis;

mmm.rrr o modo e registrador do operando fonte, sendo permitidos todos os modos
de endereçamento.

No exemplo da instrução MOVE.W D5,-(A7), a seqüência de bits da instru-
ção codificada será 00 (código da operação), 11 (comprimento word). O destino
é especificado como o registrador de endereço A7 (111) no modo indireto pré-
decrementado (100) — portanto, a seqüência de bits para o endereço efetivo do
destino será 111100. O operando fonte é o registrador de dados D5 (101) aces-
sado no modo direto (000). Portanto, a seqüência de bits para o operando fonte será
000101. Portanto, a instrução é codificada pela palavra $3F05.

Para a forma MOVEA, o campo de tamanho (ss) pode assumir apenas os valores
11 (word) ou 10 (long). Os demais campos equivalem à descrição de MOVE.

A forma MOVEQ tem apenas um tamanho de operando, long. O campo rrr iden-
tifica o registrador de dados (destino) e vvvvvvvv é o campo de valor imediato de oito
bits que são estendidos para um operando long.

A.4.4 Instruções de desvios
Há duas instruções que permitem a especificação de desvios incondicionais, JMP

e BRA. A instrução JMP tem como operando um endereço, enquanto que BRA recebe
como operando um deslocamento relativo à posição corrente do programa.

A instrução de desvio incondicional JMP tem o formato

0100111011.mmm.rrr

onde mmm.rrr são respectivamente os campos de modo e registrador do operando.
Apenas os modos (An), d(An), d(An,Ri), Abs.W, Abs.L, d(PC) e d(PC,Ri) — deno-
minados modos de endereçamento de controle — são válidos.

A codificação da instrução BRA pode ocupar uma ou duas palavras:

01100000.ssssssss
llllllll llllllll

Caso o deslocamento especificado possa ser representado em 8 bits (em comple-
mento de 2), apenas o campo ssssssss estará presente, e a segunda palavra é omitida.
Caso o deslocamento requeira 16 bits para sua representação, então o campo ssss-
ssss deverá ser zerado, e o deslocamento será representado na segunda palavra da
instrução.

A instrução de desvio condicional, Bcc, especifica que o desvio só será tomado
quando a condição cc — avaliada a partir dos flags de condição no registrador de
estado CCR — for verdadeira. A codificação desta instrução tem o formato

0110.ffff.ssssssss
llll llll llllllll
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onde tttt é a codificação binária para cada uma das condições (cc), enquanto que
os campos restantes são equivalentes à instrução BRA. Os códigos de condição e
codificação correspondentes são apresentados na Tabela A.2.

Tabela A.2 Códigos de condição.

cc condição expressão tttt

CC carry clear C 0100
CS carry set C 0101
EQ equal Z 0111
GE greater or equal N · V + N · V 1100
GT greater than N · V · Z + N · V · Z 1110
HI high C · Z 0010
LE less or equal Z + N · V + N · V 1111
LS low or same C + Z 0011
LT less than N · V + N · V 1101
MI minus N 1011
NE not equal Z 0110
PL plus N 1010
VC overflow clear V 1000
VS overflow set V 1001

O mapeamento entre estas condições e testes lógicos “convencionais” (apresen-
tados aqui na sintaxe de C) é apresentado nas Tabelas A.3 para números com sinal e
A.4 para números sem sinal.

Tabela A.3 Relacionamento entre testes e condições para números com sinal.

Teste C Instrução 68K
< BLT
<= BLE
== BEQ
>= BGE
> BGT
!= BNE

Observe que o deslocamento em BRA e Bcc é relativo ao conteúdo corrente do
registrador PC (a posição da instrução mais 2), de modo que não é possível estabe-
lecer um desvio para a próxima instrução usando o campo de 8 bits — o valor do
deslocamento seria 0, o que forçaria a leitura da palavra seguinte para a obtenção do
deslocamento de 16 bits.

Uma outra instrução, DBcc, permite agregar um decremento em um registrador de
dados e a especificação de um desvio condicional. Esta instrução tem por objetivo
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Tabela A.4 Relacionamento entre testes e condições para números sem sinal.

Teste C Instrução 68K
< BCS
<= BLS
== BEQ
>= BCC
> BHI
!= BNE

facilitar a implementação de desvios associados a laços de iteração (equivalente à
forma until presente em algumas linguagens de alto nível). Sua sintaxe de uso é

DBcc Dn,<label>

onde <label> identifica um rótulo da posição de destino, que deve ser traduzido
para um deslocamento de 16 bits relativo ao PC na codificação da instrução. Esta
instrução primeiro testa a condição para verificar se a condição de término do laço
foi alcançada. Caso sim, então passa-se à próxima instrução. Caso não tenha sido
alcançada a condição de término, então a palavra no registrador especificado é de-
crementada. Quando o resultado for -1, então o contador foi esgotado e passa-se à
próxima instrução. Se o resultado não for -1, então o desvio é tomado.

A codificação desta instrução é

0101.tttt.11001.rrr
llll llll lllll lll

onde tttt é o código da condição, rrr identifica o registrador de dados que estará
atuando como contador e l. . . l é o deslocamento de 16 bits relativo ao registrador
PC. Além das formas de condição especificadas para Bcc, as condições F (false,
código 0001) e T (true, código 0000) podem ser especificadas para esta instrução.

A.4.5 Instruções para subrotinas
A chamada de subrotinas em assembly é essencialmente uma instrução de desvio,

onde o endereço da instrução seguinte é salvo na pilha para permitir o retorno após a
execução da subrotina. Assim, duas formas de desvio para subrotina são suportados:

JSR <ea>
BSR <label>

A instrução JSR é codificada por

0100111010.mmm.rrr
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onde mmm.rrr são os campos de modo e registrador do endereço efetivo da subrotina,
sendo que apenas os modos de endereçamento de controle são válidos.

A instrução BSR é codificada por

01100001.vvvvvvvv
llllllll llllllll

onde v. . . v é o campo de deslocamento de 8 bits e l . . . l é o campo de deslocamento
de 16 bits, só presente quando v. . . v for 0.

O retorno de uma subrotina sempre ocorre pela instrução RTS, que não recebe
nenhum operando e tem codificação

0100111001110101

ou $4E75.



Apêndice B

Representação interna de valores

Os valores simbólicos, caracteres ou constantes numéricas, apresentados em ex-
pressões nos arquivos dos programas, precisam ser convertidos para representações
binárias adequadas ao processador que irá usar esses argumentos em suas operações.
Aqui são apresentadas as representações padrões utilizadas para esses símbolos.

B.1 Representação de caracteres
A seguinte tabela apresenta a representação dos 128 caracteres iniciais associados

à representação ASCII e ISO8859-1.

Cód 0x-0 0x-1 0x-2 0x-3 0x-4 0x-5 0x-6 0x-7 0x-8 0x-9 0x-A 0x-B 0x-C 0x-D 0x-E 0x-F

0x0- NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI

0x1- DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US

0x2- [esp] ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . /

0x3- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

0x4- @ A B C D E F G H I J K L M N O

0x5- P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _

0x6- ‘ a b c d e f g h i j k l m n o

0x7- p q r s t u v w x y z { | } ~ DEL

B.2 Representação numérica binária
Inteiros sem sinal têm uma representação computacional (em números binários)

equivalente à representação usual para números decimais, ou seja, através da atri-
buição de pesos associados à posição de cada bit. Grande parte dos computadores
atuais utilizam 32 bits para representar números inteiros, o que permite representar
4.924.967.296 valores distintos. (A geração mais recente de computadores suporta
também inteiros com 64 bits.) Uma seqüência binária

sn−1sn−2sn−3 . . . s2s1s0
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está associada ao valor inteiro
n−1∑
i=0

si · 2i

onde si ∈ {0, 1}. O bit sn−1 é chamado bit mais significativo (MSB), enquanto que
s0 é o bit menos significativo (LSB).

A representação de inteiros com sinal pode usar outros formatos. A forma mais
básica é a representação em sinal e magnitude, onde o bit mais significativo denota
o sinal associado ao restante da seqüência (sn−1 = 1 indicaria que o número é nega-
tivo). Este formato tem a desvantagem de ter duas representações diferentes para o
valor zero, além de ter circuitos complicados para suportar operações básicas, dife-
renciando adição de subtração, por exemplo.

Outra formato suportado para representar inteiros com sinal é a representação em
complemento de um. A representação para um número negativo neste formato pode
ser obtida facilmente a partir da representação do número positivo correspondente
simplesmente complementando cada bit da seqüência, ou seja, trocando 0’s por 1’s
e 1’s por 0’s. Apesar de simplificar circuitos para operações básicas, este formato
ainda mantém duas representações distintas para o valor zero.

O formato mais aceito para inteiros com sinal é a representação em complemento
de dois. Para obter a representação de um número negativo neste formato, computa-
se inicialmente a representação em complemento de um e adiciona-se 1 ao bit menos
significativo. Neste caso, o valor inteiro associado à seqüência sn−1 . . . s0 é

n−2∑
i=0

si · 2i − sn−1 · 2n.

Este formato mantém a simplicidade dos circuitos aritméticos e tem apenas uma
representação para o valor zero. Uma característica que lhe é peculiar é o fato de
que a faixa de valores representáveis não é simétrica em torno de 0, havendo um
valor negativo a mais que a quantidade de valores positivos distintos. Por exem-
plo, seqüências de cinco bits podem representar valores entre -16 (10000) e +15
(01111).

No formato de representação para números reais, associado ao conceito de nota-
ção científica, cada valor (pertencente ao domínio dos reais) é representado por um
sinal, uma mantissa e um expoente. Entre as inúmeras combinações possíveis de
formatos de representação que seguem esta filosofia básica, o padrão IEEE-754 tem
sido o mais aceito e usualmente suportado em hardware (através das unidades de
ponto flutuante em co-processadores ou incorporados a CPUs). Este formato suporta
representações de números reais em precisão simples (32 bits, dos quais 8 para a re-
presentação do expoente e 23 para a representação da mantissa), em precisão dupla
(64 bits, sendo 11 para o expoente e 53 para a mantissa) e em precisão estendida (80
bits). Há também representações especiais para os valores −∞, +∞ e NaN (Not a
Number, associado ao resultado de operações sem significado matemático, tal como
a divisão de zero por zero).
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Parece evidente que a representação binária, apesar de ideal para o processador,
é de difícil manipulação por humanos. Por este motivo, adota-se usualmente a repre-
sentação hexadecimal para denotar seqüências binárias.

A vantagem da representação hexadecimal sobre a decimal, que usamos no dia a
dia, é a fácil associação com seqüências binárias. A tradução é direta: cada seqüência
de quatro bits corresponde a um símbolo hexadecimal. A tabela a seguir define este
mapeamento:

binário hexa binário hexa
0000 0 1000 8
0001 1 1001 9
0010 2 1010 A
0011 3 1011 B
0100 4 1100 C
0101 5 1101 D
0110 6 1110 E
0111 7 1111 F

A representação octal também permite um mapeamento similar, de três bits para
um dígito entre 0 e 7. Entretanto, a representação hexadecimal também apresenta a
vantagem de alinhamento com um byte (8 bits, dois dígitos hexadecimais) e palavras
de 16 bits (quatro dígitos).
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Apêndice C

A linguagem de programação C++

O fato de uma linguagem ter sido desenvolvida com uma aplicação em mente
não significa que ela não seja adequada para outras aplicações. A linguagem C,
juntamente com sua “sucessora” C++, é utilizada para um universo muito amplo de
aplicações. Um dos atrativos dessas linguagens é sua flexibilidade: o programador
tem à sua disposição comandos que permitem desenvolver programas com caracte-
rísticas com alto nível de abstração e ao mesmo tempo trabalhar em um nível muito
próximo da arquitetura da máquina, de forma a explorar os recursos disponíveis de
forma mais eficiente. Por este motivo, o número de aplicações desenvolvidas em C
e C++ é grande e continua a crescer.

C.1 Fundamentos de C++
Nesta seção são apresentados alguns princípios que permitirão dar início às ati-

vidades de programação em C++. Outros aspectos da linguagem serão apresentados
conforme a necessidade de ilustrar os conceitos apresentados ao longo do texto.

C.1.1 Organização de programas
Um programa em C++ deve ser organizado como um conjunto de objetos que

interagem para realizar alguma tarefa. Esta estratégia de organização de programas é
usualmente conhecida como orientação a objetos e é um paradigma de programação
suportado por C++.

Objetos nada mais são do que variáveis, cuja estrutura interna pode ser complexa
e que têm operações específicas para sua manipulação. A definição da estrutura e do
comportamento de objetos dá-se através da especificação de classes. Algumas clas-
ses e objetos estão especificados e definidos pela própria linguagem (fazem parte de
sua biblioteca padrão), outros podem ser especificados e definidos pelo programador.

Além de objetos, o programador C++ pode definir funções. Cada função tem
um nome, uma lista de argumentos (que pode ser vazia) e um tipo de retorno (que
também pode ser vazio, indicado pela palavra-chave void). Cada argumento e o

249



C.1. Fundamentos de C++ 250

valor de retorno pode ser de um dos tipos primitivos da linguagem ou do tipo de
um objeto. A ordem e os tipos dos argumentos, juntamente com o nome da função,
definem sua assinatura. Sobrecarga (overloading) é o mecanismo da linguagem
que permite a existência de mais de uma função com o mesmo nome, desde que o
restante de suas assinaturas (listas de argumentos) sejam diferentes.

Uma dessas funções tem um papel especial e deve ser definida pelo programador.
A função main estabelece o ponto de início de execução de qualquer aplicação
desenvolvida em C ou em C++. Ela estabelece o mecanismo básico de comunicação
entre a aplicação e o ambiente (sistema operacional) no qual esta está executando. A
assinatura da função main determina como se dá esta comunicação. Do ambiente de
execução para a aplicação, a forma básica é através da passagem de argumentos no
momento da invocação do programa; são os argumentos da linha de comando. Desta
forma, main recebe dois parâmetros, como indicado abaixo na sua assinatura:

int main(int argc, char *argv[]) {
...

}

O primeiro parâmetro, que tipicamente recebe o nome argc (argument count),
indica o número de palavras (strings separadas por espaços) presentes na linha de
comando, incluindo o próprio nome do programa. Por exemplo, uma chamada a um
programa de nome eco com dois argumentos, como

eco um dois

faria com que o valor de argc passado para a função main fosse igual a três.
O segundo parâmetro, cujo nome típico é argv (argument value), é um arranjo

de ponteiros para caracteres, onde cada elemento do arranjo representa uma das pala-
vras da linha de comando. Essa é a forma que a linguagem C utiliza para representar
strings de caracteres. Assim, no exemplo acima a função main receberia as seguin-
tes strings nesta variável:

• Em argv[0], a seqüência de caracteres "eco";

• em argv[1], a seqüência de caracteres "um"; e

• em argv[2], a seqüência de caracteres "dois".

Observe que argv[0] sempre armazenará o nome do programa sendo execu-
tado, enquanto que argv[i] armazenará o i-ésimo argumento passado para o pro-
grama, para i variando de 1 até argc-1.

Quando o programa não faz uso dos argumentos da linha de comando, é usual
omitir da definição da função a declaração dos parâmetros:

int main() { ... }
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O valor de retorno da função main é repassado para o ambiente de execução
quando do final da execução da aplicação. Para tanto, utiliza-se o comando return
da linguagem, que pode ocorrer sem argumentos quando a função não tiver retorno
(for do tipo void) ou deve ter um argumento que é uma expressão cujo resultado é
de um tipo compatível com o tipo de retorno da função.

Por convenção, um valor de retorno para a função main diferente de 0 serve para
indicar ao sistema operacional (ou a um outro processo que tenha ativado este pro-
grama) que alguma condição de erro ocorreu que impediu o programa de completar
com sucesso sua execução; o valor de retorno 0 indica a terminação sem problemas.
Alternativamente, a função main pode encerrar com a invocação da função exit,
que recebe esse valor de retorno para o ambiente como argumento.

Strings em C

Um dos tipos de agregados que mais ocorre na programação de sistemas é a
seqüência de caracteres, ou string. Apesar de C++ ter uma classe string definida
em sua biblioteca padrão, a linguagem C não suporta esse tipo básico; ao invés,
utiliza uma convenção para tratamento de arranjos de caracteres que permite o uso
de diversas funções de manipulação de strings na linguagem. Como algumas funções
em C++ preservam compatibilidade com esse tipo de representação, como a própria
função main acima, ele é apresentado a seguir.

Por convenção, C considera como uma string uma seqüência de caracteres ar-
mazenada sob a forma de um arranjo de tipo char cujo último elemento é o caráter
NUL, tipicamente representado na forma de caráter, ’\0’, ou simplesmente pelo seu
valor, 0. Por exemplo, uma string C poderia ser declarada e inicializada como em

char exemplo[4] = {’a’,’b’,’c’,’\0’};

Observe que o espaço para o caráter ’\0’ deve ser previsto quando dimensi-
onando o tamanho do arranjo de caracteres que será manipulado como string. No
exemplo, o arranjo de quatro caracteres pode receber apenas três letras, já que o
último caráter está reservado para o NUL.

C e C++ suportam uma forma de representação de uma string constante através
do uso de aspas:

char exemplo[4] = "abc";

Este exemplo é equivalente ao anterior — a string "abc" contém quatro caracte-
res, sendo que o caráter ’\0’ é automaticamente anexado à string pelo compilador.

Funções que manipulam strings trabalham usualmente com a referência para o
início da seqüência de caracteres, ou seja, com um ponteiro para a string. A mani-
pulação de ponteiros é fonte usual de confusão em qualquer linguagem.

Considere, por exemplo, um trecho de código com duas variáveis do tipo ponteiro
para caracteres s1 e s2. Supondo que as duas variáveis tivessem sido declaradas e
seus conteúdos devidamente inicializado com strings, não seria possível copiar o
conteúdo de s2 para s1 simplesmente por atribuição, como em
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s1 = s2;

Da mesma forma, não seria possível comparar seus conteúdos diretamente, como em

if (s1 != s2)
...

Nessas duas situações, o que estaria envolvido na expressão seriam os endereços
armazenados por essas variáveis. No exemplo da atribuição, o endereço armazenado
em s2 estaria sendo atribuído à variável s1. Na comparação, os dois endereços em
s1 e s2 estariam sendo comparados e não os respectivos conteúdos.

Em C, particularmente para strings de caracteres, um conjunto de rotinas foi de-
finido como parte da biblioteca de funcionalidades básicas da linguagem, tais como
strcpy (cópia) e strcmp (comparação). Para utilizar essas funções em um pro-
grama C++, o arquivo de cabeçalho cstring deve ser incluído no programa fonte.

C.1.2 Expressões
O corpo de uma função, como main, é definido através dos comandos que serão

por ela executados. Esses comandos são indicados como uma seqüência de expres-
sões válidas da linguagem.

Antes de mais nada, é interessante que se apresente a forma de se expressar co-
mentários em um programa C++. A forma preferencial de incluir comentários no
código é através da seqüência //, que faz com que o restante da linha seja inter-
pretado como comentário. Comentários no padrão da linguagem C, indicados pe-
los terminadores /* (início de comentário) e */ (fim de comentário), também são
aceitos; quaisquer caracteres entre estes dois pares de símbolos são ignorados pelo
compilador. Comentários em C não podem ser aninhados, mas podem se estender
por diversas linhas e podem começar em qualquer coluna. Por exemplo,

1 /* Exemplo de
2 * comentario
3 */
4 void func( ) {
5 // esta funcao nao faz coisa alguma
6 }

A posição das chaves não é relevante.
As expressões na linguagem C++ são sempre terminadas pelo símbolo ; (ponto e

vírgula). Uma expressão nula é constituída simplesmente pelo símbolo terminador.
Assim, a função do exemplo acima é equivalente a

1 void func( )
2 {
3 ;
4 }
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O comando de atribuição em C++ é indicado pelo símbolo =, como em

1 void func() {
2 int a, b, c;
3 a = 10; // a recebe valor 10
4 b = c = a; // b e c recebem o valor de a (10)
5 }

Observe neste exemplo que a atribuição pode ser encadeada — na última linha da
função acima, c recebe inicialmente o valor da variável a, e então o valor de c será
atribuído à variável b.

Expressões aritméticas em C++ podem envolver os operadores binários (isto é,
operadores que tomam dois argumentos) de soma (+), subtração (-), multiplicação
(*), divisão (/). Valores negativos são indicados pelo operador unário -. Adici-
onalmente, para operações envolvendo valores inteiros são definidos os operadores
de resto da divisão inteira ou módulo (%), incremento (++) e decremento (--). Por
exemplo,

1 void func() {
2 int a=10, b, c, d;
3
4 b = 2*a; // b recebe 20
5 a++; // a recebe 11
6 c = b/a; // c recebe 1
7 d = b%a; // d recebe 9
8 }

A Figura C.1 ilustra o resultado associado às duas últimas linhas.

Figura C.1 Resultados da divisão inteira.

Cada um dos operadores de incremento e decremento tem duas formas de uso,
dependendo se eles ocorrem antes do nome da variável (pré-incremento ou pré-
decremento) ou depois do nome da variável (pós-incremento ou pós-decremento).
No caso do exemplo acima, onde o operador de incremento ocorre de forma isolada
em uma expressão (sozinho na linha), as duas formas possíveis são equivalentes. A
diferença entre eles ocorre quando estes operadores são combinados com outras ope-
rações. No exemplo acima, as linhas de atribuição à b e incremento de a poderiam
ser combinados em uma única expressão,

b = 2*a++;
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Neste caso, o valor de a é inicialmente utilizado na expressão (e portanto b recebe
2*10) e apenas depois será incrementado (a forma pós-incremento). Observe como
essa expressão é diferente de

b = 2*(++a);

pois neste caso o valor de a seria inicialmente incrementado (forma pré-incremento)
e apenas depois utilizado no restante da expressão.

Na prática, os parênteses na expressão acima poderiam ser omitidos uma vez que
a precedência do operador de incremento é maior que da multiplicação — ou seja, o
incremento será avaliado primeiro. O Apêndice C.3 apresenta a ordem de avaliação
para todos os operadores da linguagem.

C++ tem também uma forma compacta de representar expressões na forma

var = var op (expr);

onde uma mesma variável var aparece nos dois lados de um comando de atribuição.
A forma compacta é

var op= expr;

Por exemplo, as expressões

a += b;
c *= 2;

são respectivamente equivalentes a

a = a + b;
c = c * 2;

C.1.3 Expressões condicionais
Um tipo especial de expressão é a expressão condicional, cujo resultado é um

valor que será interpretado como falso ou verdadeiro. Em C++, uma expressão desse
tipo tem como resultado um valor do tipo bool. Como a linguagem C não suporta
diretamente um tipo de dado booleano, ela trabalha com representações inteiras para
denotar estes valores — o resultado de uma expressão condicional é um valor inteiro
que será interpretado como falso quando o valor resultante da expressão é igual a 0,
e como verdadeiro quando o valor resultante é diferente de 0.

Uma expressão condicional usualmente envolve a comparação de valores através
dos operadores relacionais. Os operadores relacionais em C++ são:

> maior que >= maior que ou igual a
< menor que <= menor que ou igual a
== igual a != diferente de
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Aqueles que conhecem outras linguagens de programação, como Pascal, devem ob-
servar que o operador de igualdade é ==, e não =. Esta é uma causa comum de erros
para programadores que estão acostumados a utilizar = como um operador relacio-
nal.

Expressões condicionais elementares (comparando duas variáveis ou uma va-
riável e uma constante) podem ser combinadas para formar expressões complexas
através do uso de operadores booleanos. Estes operadores são

&& AND
|| OR
! NOT

O operador && (and) resulta verdadeiro quando as duas expressões envolvidas são
verdadeiras. O operador || (or) resulta verdadeiro quando pelo menos uma das duas
expressões envolvidas é verdadeira. Além destes dois conectores binários, há tam-
bém o operador unário de negação, !, que resulta falso quando a expressão envolvida
é verdadeira ou resulta verdadeiro quando a expressão envolvida é falsa.

Expressões lógicas complexas, envolvendo diversos conectores, são avaliadas da
esquerda para a direita. Além disto, && tem precedência maior que || e ambos têm
precedência menor que os operadores lógicos relacionais e de igualdade. Entretanto,
recomenda-se sempre a utilização de parênteses para tornar claro qual é a ordem de-
sejada de avaliação das expressões. A exceção a esta regra ocorre quando um número
excessivo de parênteses pode dificultar ainda mais a compreensão da expressão; em
tais casos, o uso das regras de precedência da linguagem pode facilitar o entedimento
da expressão.

C.1.4 Controle do fluxo de execução
O corpo de funções e métodos em C++ é expresso usando construções da progra-

mação estruturada, a qual permite agrupar comandos na forma de seqüências inter-
caladas com comandos de seleção e repetição.

A seqüência de comandos em uma função C++ é denotada simplesmente pela
ordem da ocorrência das expressões no código, como já ilustrado em exemplos an-
teriores.

A construção de seleção, um comando do tipo IF-THEN-ELSE, é expressa em
C++ com as palavras-chaves if...else. A Figura C.2 apresenta um exemplo com
a representação gráfica deste comando, usando a notação de diagrama de atividades
de UML (a Unified Modeling Language definida pelo consórcio OMG, Object Ma-
nagement Group), e a correspondente codificação em C++. Após a palavra-chave if
deve haver uma expressão condicional entre parênteses. Se a expressão for avaliada
como verdadeira, então a expressão sob if será realizada; se for falsa, a expressão
sob else será executada.

Este exemplo também introduz o conceito de expressão composta, ou seja, a
primeira das expressões no if-else deste exemplo é na verdade um bloco contendo
diversas expressões. Neste caso, o bloco de comandos que deve ser executado nessa
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Figura C.2 Seleção com if. . . else

(a) Representação gráfica (b) Expressão em C++

condição deve ser delimitado por chaves { e }. Algumas observações adicionais
relevantes com relação a este comando são:

1. Em C++, há diferenças entre letras minúsculas e maiúsculas. Como todos os
comandos em C++, as palavras chaves deste comando estão em letras minús-
culas. Assim, as formas IF (ou If ou iF) não são formas válidas em C++ para
denotar o comando if.

2. Ao contrário do que ocorre em Pascal ou FORTRAN, a palavra then não faz
parte da sintaxe deste comando em C++.

3. A cláusula else pode ser omitida quando a expressão a executar na condição
falsa for nula.

4. No caso de haver mais de um if que possa ser associado a uma cláusula else,
esta será associada ao comando if precedente mais próximo.

Outra construção estruturada de seleção suportada por C++ é o comando switch
case (Figura C.3). Neste caso, após a palavra-chave switch deve haver uma va-
riável entre parênteses, que deve ser do tipo inteiro ou caráter. Após a especificação
dessa variável, segue-se uma lista de valores possíveis para a variável que devem ser
considerados na seleção. Cada elemento da lista (ou cada caso) é iniciado com a
palavra-chave case seguida por um valor ou uma expressão inteira e o caráter ’:’.

Neste exemplo, a variável a pode ser do tipo int ou char. A palavra-chave
especial default indica que ação deve ser tomada quando a variável assume um
valor que não foi previsto em nenhum dos casos anteriormente listados. Assim como
a condição else no comando if é opcional, a condição default também é op-
cional para o switch-case. Observe também a importância da palavra-chave
break para delimitar o escopo de ação de cada caso — fossem omitidas as ocorrên-
cias de break no exemplo, a semântica associada ao comando seria essencialmente
diferente (Figura C.4).

Comandos de repetição ou iteração em C++ são suportados em três formas distin-
tas. A primeira forma é while, na qual uma condição é verificada antes da primeira
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Figura C.3 Seleção em C++ usando a forma switch. . . case. Observe que o conjunto
de ações associado a cada caso encerra-se com a palavra-chave break.

(a) Representação gráfica (b) Expressão em C++

Figura C.4 Seleção em C++ usando a forma switch. . . case com a omissão da
palavra-chave break em cada bloco de comandos.

(a) Representação gráfica (b) Expressão em C++
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execução do bloco de comandos. Se a condição for avaliada como falsa, o bloco não
é executado nenhuma vez (Figura C.5).

Figura C.5 Comando de repetição while.

(a) Representação gráfica (b) Expressão em C++

Outra forma de expressar um comando de repetição em C++ é através do co-
mando do while, que garante a execução do bloco de comandos pelo menos uma
vez antes de avaliar a condição de terminação (Figura C.6).

Figura C.6 Comando de repetição do while.

(a) Representação gráfica (b) Expressão em C++

A terceira forma associada ao comando de repetição em C++, for, facilita a ex-
pressão de iterações associadas a contadores, com uma variável que é inicializada e
incrementada para controlar a execução repetida. Considere que, na situação apre-
sentada na Figura C.5, a variável a tivesse sido anteriormente inicializada com o
valor 0. O comando for correspondente seria então:

for (a=0; a<10; ++a)
b = 2*(a+1);

Neste exemplo, a é uma variável que tem a função de contador, assumindo va-
lores 0, 1, . . . , 9. Enquanto o valor de a for menor que 10 (a condição de término
da iteração), a expressão (simples ou composta) no corpo da iteração será repetida-
mente avaliada. Se a variável não tiver sido declarada anteriormente, a declaração
pode ser combinada com a inicialização do laço, como em

for (int a=0; a<10; ++a)

Qualquer que seja forma usada para indicar o comando de repetição — while,
do while ou for — há duas formas de se interromper a seqüência de execução
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do bloco de comandos. A primeira forma, usando a palavra-chave continue, serve
para indicar o fim prematuro de uma iteração. A outra forma de interrupção de um
comando de repetição é o comando break, que indica o fim prematuro de todo o
comando de iteração. Por exemplo, em

for (a=0; a<10; ++a) {
if (b == 0) {

b = a;
continue;

}
c = c/b;
b = b-1;

}

se a linha com o comando continue for executada, o valor de a será incrementado
e então o teste da iteração será reavaliado para definir a continuidade ou não do laço
de repetição. Já no exemplo abaixo,

for (a=0; a<10; ++a) {
if (b == 0)

break;
c = c/b;
b = b-1;

}

quando (se) b assumir o valor 0, o laço será simplesmente interrompido e a primeira
instrução após o bloco for será executada.

C.1.5 Arquivos em C
Na linguagem de programação C, a informação sobre um arquivo é acessada

através de um descritor cuja estrutura é definida no arquivo de cabeçalho stdio.h.
Um programa C que vá manipular arquivos deve então incorporar ao início de seu
programa fonte a linha de inclusão desse arquivo de cabeçalho:

#include <stdio.h>

Esse arquivo de cabeçalho define o nome de tipo FILE associado a essa estru-
tura. Não é necessário conhecer o formato interno dessa estrutura para manipular
arquivos. O programador C, para acessar arquivos, define variáveis ponteiros para
este tipo, FILE *, que são manipuladas diretamente pelas funções da biblioteca pa-
drão de entrada e saída. Tais variáveis são usualmente chamadas de manipuladores
de arquivo.

Assim, a função que vai manipular o arquivo deve incluir a declaração de uma
variável manipulador de arquivo, como em:

FILE *arqFonte;
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O objetivo de manipular um arquivo é realizar operações de leitura e escrita sobre
seu conteúdo. Para que essas operações de transferência de dados tenham sucesso,
é preciso que haja a permissão adequada para a operação. Por exemplo, um teclado
seria um dispositivo que não aceita saída de dados (escrita), mas apenas entrada
(leitura).

Para abrir um arquivo em C, a rotina fopen é invocada recebendo dois parâme-
tros. O primeiro é uma string com o nome do arquivo que será aberto. O segundo
parâmetro é outra string que especifica o modo de acesso, que pode conter os ca-
racteres r (leitura), w (escrita), a (escrita ao final — append), e b (acesso em modo
binário). O valor de retorno é o manipulador alocado para o arquivo aberto.

Por exemplo, para realizar a leitura do conteúdo de um arquivo teste.asm, a
seguinte expressão poderia ser usada no programa:

arqFonte = fopen("teste.asm", "r");

Caso o arquivo não possa ser aberto, a função fopen retorna o ponteiro nulo.
Assim, para verificar de o arquivo foi aberto sem problemas, é necessário testar o
valor de retorno:

if (arqFonte != 0) {
/* tudo bem */

}
else {

/* erro */
}

Encerradas as operações sobre um arquivo, ele deve ser fechado. Isso permite
que o sistema operacional libere o espaço ocupado pelas informações sobre o arquivo
para que esse mesmo espaço possa ser reocupado para a manipulação de outros ar-
quivos. Esta liberação é importante, uma vez que sistemas operacionais tipicamente
limitam a quantidade de arquivos que podem ser abertos simultaneamente devido a
restrições de espaço alocado para essas estruturas auxiliares.

Para fechar um arquivo previamente aberto, a rotina fclose pode ser usada. Ela
recebe como argumento o manipulador do arquivo e não retorna nenhum valor. As-
sim, após encerrada a operação com o arquivo a expressão fclose(arqFonte);
fecha-o.

Quando o arquivo é aberto, a posição corrente (mantida internamente pelo sis-
tema) é o início do arquivo. A cada operação executada sobre o arquivo, essa posição
é atualizada. O valor da posição corrente pode ser obtido pela função ftell. A fun-
ção feof retorna um valor verdadeiro (inteiro diferente de 0) se a posição corrente
para o arquivo indicado é o final do arquivo, ou falso (inteiro igual a 0) em caso
contrário.

Na maior parte dos exemplos analisados neste texto, os arquivos estarão sendo
manipulados de forma seqüencial. Assim, na leitura de um arquivo contendo texto,
após a leitura de um caráter a posição corrente do arquivo estará indicando o próximo
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caráter; após a leitura de uma linha, a posição indicada será o início da próxima linha.
A rotina C para obter um caráter de um arquivo é fgetc:

int fgetc(FILE *stream);

O valor de retorno de fgetc é um inteiro, que pode conter o código ASCII do
caráter ou o valor EOF (definido em stdio.h), que indica o final do arquivo ou a
ocorrência de alguma condição de erro.

Uma linha de um arquivo texto nada mais é do que uma seqüência de caracteres
seguido por um caráter terminador de linha (newline). Tipicamente, o caráter termi-
nador de linha adotado é o CR (ASCII 0x0D), embora alguns sistemas operacionais
adotem o par CR/LF (o par de valores 0x0D e 0x0A) como terminador de linha. A
linguagem C traduz o terminador de linha para o caráter ’\n’.

Para ler uma linha de um arquivo texto, a função da biblioteca padrão C fgets
pode ser utilizada:

char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);

Essa função recebe três argumentos. O primeiro é o endereço de um arranjo de
caracteres que irá receber a linha lida; esse arranjo deve ter capacidade para pelo
menos size caracteres. O segundo é o número máximo de caracteres que deve ser
lido da linha, caso a linha tenha mais caracteres que essa quantidade. O terceiro
parâmetro é o manipulador do arquivo de onde a linha será lida. O retorno é um
ponteiro para o início do arranjo com a linha, ou o ponteiro nulo caso o final do
arquivo tenha sido atingido. Se houver espaço para o terminador de linha no arranjo,
ele será incluído. Após o último caráter lido, a rotina inclui o terminador de string
’\0’.

Operações correspondentes para a escrita em arquivos são oferecidas pela bibli-
oteca padrão de C. Para escrever um caráter na posição corrente de um arquivo, a
rotina fputc é usada:

int fputc(int c, FILE *stream);

Para escrever uma string, a rotina fputs pode ser utilizada:

int fputs(const char *s, FILE *stream);

Neste caso, a string apontada por s (sem o terminador de string ’\0’) é escrita no
arquivo.

A função fseek permite modificar a posição corrente para um ponto arbitrário
do arquivo, se tal operação for permitida. O primeiro argumento dessa função é
o manipulador do arquivo; o segundo, um valor long indicando o deslocamento
desejado; e o terceiro, um valor inteiro inidcando a referência para o deslocamento,
que pode ser o início do arquivo (SEEK_SET), a posição corrente (SEEK_CUR) ou
o final do arquivo (SEEK_END). Um valor de retorno 0 indica que a operação foi
completada com sucesso. A função rewind retorna a posição corrente para o início
do arquivo, sem valor de retorno.
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C.2 Palavras reservadas em C e C++

asm auto break case
catch char class const
continue default delete do
double else enum extern
float for friend goto
if inline int long
new operator private protected
public register return short
signed sizeof static struct
switch template this throw
try typedef union unsigned
virtual void volatile while

C.3 Precedência de operadores
Na tabela a seguir resume-se a precedência dos operadores da linguagem C, as-

sim como sua associatividade. Operadores em uma mesma linha têm a mesma pre-
cedência, e as linhas estão ordenadas em ordem decrescente de precedência.

Operador Associatividade
( ) [ ] -> . esq-dir
! ~ ++ -- - (type) * & sizeof dir-esq
* / % esq-dir
+ - esq-dir
<< >> esq-dir
< <= > >= esq-dir
== != esq-dir
& esq-dir
^ esq-dir
| esq-dir
&& esq-dir
|| esq-dir
?: dir-esq
= += -= etc. dir-esq
, esq-dir
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