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E SEU PROCESSADOR 

Jugurta Lisboa Filho 

OUTUBRO, 1992 

Orientador: Prof. Jano Moreira de Souza 

Pxograma : Engenharia de Sistemas e Computação 

Encontra-se em desenvolvimento na COPPEIUFRJ o sistema GEOTABA, que é 

um sistema de gerência de bases de dados orientado a objetos (SGBDOO). O GEOTABA 

baseia-se em um modelo de objetos cuja preocupação central está ern resolver os 

problemas de incompatibilidade entre as linguagens de definição e manipulação de dados, 

as de programação de métodos e as de especificação de interface com usuário. Com o 

objetivo de validar o modelo de objetos do GEOTABA, está sendo construído um 
protótipo, o ProtoGEO. 

Este trabalho descreve a Linguagem de Manipulação de Objetos do ProtoGEO 

(MANO) e seu Processador. A linguagem MANO foi projetada para ser a ferramenta de 

programação do nível de implementação do modelo de objetos do GEOTABA, 

fornecendo uma sintaxe para a definição de métodos e envio de mensagens. Foi definida 

segundo os conceitos do paradigma da orientqão a objetos e fornece recursos de 

interface com usuário. 

O Processador, escrito em C+ +, corresponde ao núcleo do ProtoGEO e é o 

responsável pelo processamento de mensagens/métodos. Funciona como uma "máquina 

de pilha" que executa as instruções do código intermediário, gerado pelo Compilador da 

linguagem MANO. Para permitir a criação e a manipulação de objetos, foi 

implementado também o Gerente do "Buffer" de Objetos que gerencia os objetos 

residentes em memória. 



Abstract of Thesis presented to COPPEIUFRJ as partial fulfdment of the requirements 
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MANO: OBJECT MANIPULATION LANGUAGE OF THE PROTOGEO 

AND ITS PROCESSOR 

Jugurta Lisboa Filho 

OCTOBER, 1992 

Thesis Supervisar: Prof. Jano Moreira de Souza 

Department: Computation and Systems Engineering 

The GEOTABA system, an object-oriented database management system 

(OODBMS), has been developed in COPPEIUFRJ. GEOTABA is based on an object 

model whose central preoccupation is to solve the problems of impedance mismatch 

bebveen the data definiiion and manipulation languages, methods programming 

languages, and user interface specification languages. With the objective of validating 

the GEOTABA object model, a prototype called ProtoGEO is being built. 

This work describes the ProtoGEO Object Manipulation Language (MANO) and 

its Processor. The MANO language was projected to be the programming to01 for the 

implementation leve1 of the GEOTABA object model, providing a syntax for method 

definition and message sending. It was also defined according to the object-oriented 

paradigm concepts and provides a user interface facility. 

The Processor, written in C + +, corresponds to the ProtoGEO nucleus and is 

responsible for messagelmethod processing. It works like a "stack machine" that 

executes the intermediate code instructions produced by the MANO language compiler. 

To permit object creation and manipulation, the Object Buffer Manager was 

implemented whith the goal of controlling memory resident objects. 
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Capítulo I 

Introdução 

1.1 Motivação 

A partir do início da década de 70, a tecnologia de banco de dados vem sendo 
utilizada por empresas usuárias de sistemas de computação. Sistemas gerenciadores de 
banco de dados (SGBDs) relacionais, chamados assim por utilizarem o modelo de dados 
relacional, têm sido amplamente utilizados por atenderem, de forma satisfatória, às 
necessidades dos sistemas voltados às áreas comerciais. Estes sistemas caracterizam-se 
por manipularem grandes volumes de dados, mas que apresentam estruturas simples, 
podendo ser naturalmente modelados na forma de tabelas. 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e o crescimento da utilização de 
sistemas de computadores, surgiram novas áreas de aplicação, porém, a tecnologia de 
banco de dados até o momento existente, não atende de forma satisfatória aos requisitos 
impostos por essas aplicações. 

Entre as novas áreas de aplicação destacam-se a engenharia de software assistida 
por computador (CASE), sistemas de apoio a projeto e manufatura (CADICAM), 
automação de escritório (OIS), aplicações médicas e científicas, sistemas de informações 
geográficas (GIS), representação do conhecimento para inteligência artificial e aplicações 
comerciais onde os SGBDs tradicionais mostraram-se inadequados. 



Estas aplicações diferem das convencionais por diversos motivos, entre eles a 
necessidade de processar entidades com estruturas complexas como imagem, som, 
textos, etc. 

Segundo Me10 WL0881, os principais requisitos dessas aplicações, chamadas 
não convencionais, são: 

a) definição e manipulação de objetos complexos 

b) controle de transações de longa duração 

c) consultas complexas e recursivas 

d) controle de versões de objetos 

Objetos complexos são representações de entidades do mundo real cuja estrutura 
contém dados não usuais (campos longos por exemplo). Os novos SGBDs devem possuir 
uma semântica que possibilite que um objeto complexo seja manipulado ou acessado 

como uma unidade de processamento. 

As transações nos sistemas não convencionais podem ser muito demoradas, pois 
podem envolver grande volume de dados e ter um processamento muito complexo. As 
consultas nos sistemas de informações geográficas por exemplo, podem ser bastante 
complexas onde o processador de consultas deve ser capaz de resolver consultas do tipo 
"ao longo de", "ao norte de", "na fronteira de", etc. Já nos sistemas de CAD, consultas 
à. objetos compostos podem necessitar de consultas recursivas. 

Em algumas áreas de aplicação (CASE, CAD e OIS), é fundamental a existência 
de mecanismos de controle de versões. As versões de um objeto podem representar, por 
exemplo, o histórico do desenvolvimento do objeto, diferentes alternativas dentro de um 
projeto, etc. 

A solução que tem sido adotada para que os sistemas de banco de dados possam 
atender a esses novos requisitos é a de trazer os conceitos utilizados no paradigma da 
orientação a objetos para o Ambito dos sistemas de banco de dados, levando ao 
desenvolvimento dos chamados Sistemas de Gerência de Objetos (SGO) ou SGBDs da 
próxima geracão [CATT9 11. 



Duas abordagens diferentes surgiram no desenvolvimento destes sistemas. A 

primeira é a que procurou adicionar aos SGBDs relacionais características do paradigma 

da orientação a objetos, tentando assim aproveitar toda uma cultura formada pelos 

sistemas já instalados. Esta abordagem tem gerado sistemas que estão sendo classificados 

como SGBDs relacionais estendidos. Como exemplos pode-se citar o POSTGRES 

[STON87] e o Starburst [SCHW86]. 

A segunda abordagem buscou o desenvolvimento de um modelo próprio, que 

fosse expressivo e bem fundamentado. Nesta categoria de sistemas, chamados de SGBDs 

orientado a obietos (SGBDOO), estão os projetados como uma extensão das linguagens 

de programação orientadas a objetos, para prover persistência, controle de concorrência, 

linguagem de consulta e outras características de banco de dados. Entre os sistemas que 

seguiram essa abordagem, estão o O2 [BANC88], ORION [BANE87a], GemStone 

[MAIE85], ENCORE wORN871 e ObjectS tore (LAMB9 11. 

Os Sistemas de Gerência de Objetos vêm recebendo muita atenção, porém, ainda 

hoje não existe uma definição padrão de um modelo de objetos para os SGBDOOs, como 

existe para os SGBDs relacionais, apesar de existirem vários trabalhos direcionados neste 

sentido [DITT86a] [ATKI90] [STON90]. 

O que se pode notar, no entanto, é que os diversos protótipos de SGOs (alguns já 

em fase de comercialização) estão seguindo uma linha básica comum, que é a de prover, 

além das características existentes nos SBGDs relacionais, como gerenciamento de 

memória secundária, persistência, concorrência, reconstrução e facilidade de consultas 

"ad hoc", características existentes nas linguagens de programação orientadas a objetos 

tais como: suporte a objetos complexos, identidade de objeto, encapsulamento, 

hierarquia de classes, herança de propriedades, etc. 



1.2 Justificativa 

Uma das características mais importantes de um SGBD é a linguagem que ele 

fornece para operação do banco de dados. Os SGBDs relacionais, normalmente são 

providos de uma linguagem de consulta declarativa (padrão SQL) englobando duas 

sublinguagens, uma para definição do esquema de dados (LDD) e outra para 

manipulação dos dados (LMD). Além disso, as aplicações podem ser programadas em 

algumas linguagens de programação procedimentais como FORTRAN, COBOL, PLII, 

etc, com o acesso ao banco de dados sendo feito através de chamadas de procedimentos 

que recuperam ou gravam informações no banco de dados IpATE861. 

Como os sistemas de tipos, do ambiente de banco de dados e das linguagens de 

programação são diferentes, a transferência de dados entre os dois ambientes requer um 

procedimento de conversão de tipos. 

Os Sistemas de Gerência de Objetos (SGOs) devem fornecer, além da linguagem 

de operação do banco de dados, uma linguagem para a programação dos métodos 

(procedimentos que manipulam o estado dos objetos). 

Como nos SGBDs relacionais, nos SGOs existe o problema de incompatibilidade 

entre as linguagens de operação e de programação. Este problema tem sido tratado como 

problema de "impedance mismatch" [SHYY91] e tem motivado as pesquisas na área de 

Linguagens de Programação de Banco de Dados (LPBD) [BL0087], que tentam buscar 

uma solução a partir da utilização de um único ambiente de execução com uma 

linguagem procedimental e um sistema de tipos. A linguagem de programação é 
geralmente estendida com uma sintaxe de linguagem de consulta [CATT91]. 

Segundo G. Copeland [COPE84], existem dois tipos de incompatibilidade, o 

primeiro é a incompatibilidade conceitual, que ocorre quando as linguagens de operação 

do banco de dados e as de programação empregam diferentes paradigmas de 

programação. Por exemplo, a linguagem de operação pode ser uma linguagem 

declarativa e a linguagem de programação ser estritamente procedimental. 



O outro tipo é a incomvatibilidade estrutural, que acontece quando as linguagens 
envolvidas suportam diferentes sistemas de tipos. Neste caso, quando um objeto é 
transferido de um ambiente para outro, uma conversão de tipos é necessária. Além disso, 
em algumas situações um objeto pode perder sua identidade se ele for transformado em 
uma cadeia de caracteres, por exemplo, e for transferido para um ambiente que não seja 
orientado a objetos, como ocorre com as linguagens C, Pascal, etc. 

No Programa de Engenharia de Sistemas da COPPEIUFRJ vem sendo desenvol- 
vido o Sistema de Gerência de Objetos GEOTABA [MAlT89]. Seu objetivo é gerenciar 
os objetos contidos nos ambientes de desenvolvimento de software das estações de 
trabalho para engenharia de software TABA [ROCH90]. 

Um dos principais objetivos do GEOTABA é fornecer um ambiente onde as 
linguagens de definição de objetos, de manipulação de objetos e de programação de mé- 
todos sejam mais próximas umas das outras [MONT92]. Para isto, o modelo de objetos 
do GEOTABA foi projetado para, além de conter características de modelos de dados de 
SGBDs, ter o poder de expressão das linguagens de programação, para que ele possa ser 
implementado por uma verdadeira LPBD, no caso a linguagem DEMO - Definição e 
Manipulação de Objetos [MONT90]. 

Para validar e aperfeiçoar o modelo de objetos do GEOTABA, assim como expe- 
rimentar idéias sobre a implementação de sua arquitetura, está sendo construido um pro- 
tótipo, o ProtoGEO. O ProtoGEO concentra-se na implementação da gerência de 
armazenamento de objetos e na implementação das principais características do modelo 
de objetos do GEOTABA. Questões do tipo compartilhamento, concorrência, distribui- 
ção, segurança e reconstrução, não são contempladas no ProtoGEO. 

Neste trabalho, pretendeu-se, além da realização de um estudo das diversas 
linguagens envolvidas na implementação de alguns SGBDOOs, desenvolver e 
implementar uma linguagem de programação orientada a objetos, que é a linguagem 
MANO - Lin~ua~em de Manipulacão de Objetos. A linguagem MANO será a base do 
modelo de objetos do GEOTABA. Por ser uma linguagem de programação com força 
expressiva, as demais partes do protótipo, como a linguagem de definição de dados, 
linguagem de consulta, etc, serão implementadas em MANO. Além disso, as aplicações 



dos usuários também poderão ser implementadas em MANO, podendo dessa forma ser 

resolvido o problema de "impedance mismatch" dentro do sistema GEOTABA. 

1.3 Estrutura da Tese 

No caoítulo I - Introducão, são descritos os requisitos impostos pelas novas áreas 

de aplicação e os dois tipos de abordagens que estão sendo seguidas no desenvolvimento 

dos SGBDOOs. Em seguida é justificada a importância do trabalho realizado e os 

objetivos a que se pretendeu alcançar. 

O caoítulo 11 - Banco de Dados Orientado a Objetos: Aleumas Exueriências, 

apresenta o estudo realizado de alguns protótipos de SGBDOOs, todos já em fase de 

comercialização, onde procurou-se descrever as funções disponíveis mais relevantes, 

com ênfase nas linguagens de operação usadas por esses sistemas. 

O caiiítulo 111 - ProtoGEO: Protótipo do SGBDOO GEOTABA descreve 
brevemente o modelo de objetos do GEOTABA [MONT90] e apresenta a Linguagem 

MANO, mostrando através de exemplos suas principais características. Por último, é 

mostrada a arquitetura adotada na implementação do ProtoGEO. 

O caoítulo IV - Processador MANO descreve o Processador da Linguagem 
MANO, mostrando as estruturas de dados que são usadas por ele e os tipos de instruções 

existentes. Ao fmal, é descrito o conjunto de rotinas primitivas que foram implementadas 

para que o sistema funcionasse com maior rapidez. 

No capítulo V - Compilador MANO são descritos, detalhadamente, os diversos 

componentes do Compilador MANO e, também, é apresentada a sintaxe completa da 

linguagem MANO. 

O capítulo VI - Gerente de Armazenamento apresenta uma proposta para a 
construção do módulo de armazenamento de objetos do ProtoGEO e descreve a versão 



provisória do Gerente do "Buffer" de Objetos, que foi implementada para que a 
linguagem MANO pudesse ser utilizada. 

O cavítulo VI1 - Conclusões faz uma análise dos objetivos traçados e dos 
resultados obtidos, propondo alguns tópicos que poderão gerar futuras pesquisas 
envolvendo o protótipo ProtoGEO. 



Capítulo I1 

Banco de Dados Orientado a Objetos: 
Algumas Experiências 

Os Sistemas de Gerência de Objetos (SGOs), chamados assim por englobar tanto 
os SGBDs orientados a objetos como os SGBDs relacionais estendidos, surgiram da 
necessidade de atender aos requisitos impostos pelas aplicações das áreas de CAD, 
CASE, OIS entre outras. 

Os SGBDs orientados a objetos e os SGBDs relacionais estendidos têm como 
objetivo comum o gerenciamento de objetos através da aplicação de conceitos trazidos do 
paradigma da orientação a objetos. Apesar de existirem algumas variações na forma em 
que esses conceitos foram empregados, um conjunto básico de características podem ser 
encontradas na maioria dos sistemas. Essas características são: o suporte a objetos 
complexos, identidade de objetos, encapsulamento de dados e procedimentos, objetos 
compostos, relacionamentos entre objetos, suporte para dados multimídia, herança de 
propriedades dentro de uma hierarquia de classes, versões, etc, além da manutenção das 
características existentes nos SGBDs relacionais, como armazenamento de grandes 

volumes de dados persistentes, linguagem de consulta, concorrência, transações, 
reconstrução, independência de dados, etc. 



A diferença básica entre estes dois tipos de sistemas é que nos SGBDs relacionais 

estendidos, procurou-se estender as linguagens de consulta dos já bem conhecidos 

sistemas relacionais para incorporarem procedimentos e outras características de 

gerenciamento de objetos. Neste caso, dois ambientes de programação separados são 

fornecidos pelo sistema, o ambiente da linguagem de consulta estendida e o ambiente da 

linguagem de programação onde são desenvolvidas as aplicações. Apesar de as duas 

linguagens serem capazes de chamar uma à outra, sempre existem dois ambientes de 

execução com sistemas de tipos separados, o que resulta na necessidade de um 
procedimento de conversão de tipos quando na transferência de dados entre os 

ambientes. 

Já os SGBDs orientados a objetos tiveram sua origem a partir da extensão de 

alguma linguagem de programação orientada a objetos existente, como SmalltaJk 

[GOLD83], C++ [STR086] ou CLOS w00N891, para suportar características de 

sistemas de gerência de banco de dados. Neste caso, as linguagens de operação do banco 

de dados e de programação são executadas no ambiente da aplica~ão, comparttilhando o 

mesmo sistema de tipos [CATT9 11. 

Existem outras diferenças entre os SGBDs orientados a objetos e os SGBDs 

relacionais estendidos, entre elas o modelo de objetos adotado, a sintaxe da linguagem de 

consulta, o tipo de objeto resultante de uma consulta, etc. 

Este trabalho concentrou-se principalmente, no estudo de SGBDs orientados a 

objetos, com ênfase nas linguagens de operação de banco de dados. Esta escolha deve-se 

ao fato do Sistema GEOTABA ser um SGBD com as características de um SGBDOO, e 

o seu modelo de objetos mONT90] apresentar diversas características do paradigma da 

orientação a objetos. 

Nas seções seguintes, apresentam-se as principais características encontradas nos 

SGBDOOs 02, ORION e GemStone. Estes três sistemas foram escolhidos inicialmente, 

pela grande quantidade de publicações técnicas disponíveis. Além disso, da mesma forma 

que o GEOTABA, tais sistemas seguiram a abordagem de estender uma linguagem de 

programação orientada a objetos com as características existentes nos bancos de dados 

tradicionais. No sistema 02, foi desenvolvida uma versão própria da linguagem C, o 



sistema ORION utilizou como ponto de partida a linguagem LISP e o sistema GemStone 
foi implementado como uma extensão da linguagem Smalltalk. 

11.2 Sistema O, 

Foi projetado e desenvolvido pelo consórcio de pesquisa francês chamado Altair, 
que é formado pelo INRIA (Instituto Nacional de Pesquisas em Informática e 
Automação) , Siemens-Nixdorf, Bull, CNRS e Universidade de Paris XI. 

O Projeto Altair foi iniciado em setembro de 1986 com o objetivo de desenvolver 
um SGBD da próxima geração. Primeiro construiu-se um protótipo descartável, con- 
cluído em dezembro de 1987 PANC881. A segunda versão do 0 2  ficou pronta em mar- 
ço de 1989, e está descrita em [DEUX90]. O Projeto Altair foi encerrado em setembro 
de 1990 e agora o Sistema 0 2  está sendo comercializado pela empresa 0 2  Technology. 

O Sistema O2 foi projetado para atender a diversas áreas de aplicação não 
convencionais. Segundo O. Deux [DEUXgl], os principais objetivos, que nortearam o 
desenvolvimento do sistema, foram: 

. Aumentar a produtividade no desenvolvimento de aplicações convencionais e 
não convencionais; 

. Fornecer melhores ferramentas para o desenvolvimento de aplicações; 

. Melhorar a qualidade final dessas aplicações. 

Para alcançar esses objetivos, o Sistema O2 misturou as tecnologias de banco de 
dados, linguagens de programação e interface com usuário, empregando conceitos do 
paradigma da orientação a objetos. 

A versão mais recente da arquitetura funcional do sistema, apresentada em 
pEUX9 11, está esboçada na figura 2.1. A parte principal do sistema (02Engine) é 

composta de uma máquina de banco de dados de objetos. O 02Engine tem a função de 



gerenciar o armazenamento de objetos estruturados e multimídia. É de sua 
responsabilidade o gerenciamento de disco (utilizando "buffers", índices, agrupamento e 
IIO), transações, concorrência, reconstrução, distribuição, segurança e administração de 
dados. 

Figura 2.1: Arquitetura Funcional do 02 

O Sistema O2 fornece dois tipos de interfaces: o ambiente 0 2  e interfaces para 
linguagens de programação. 

O ambiente 0 2  é formado por um conjunto de ferramentas, entre elas, uma 
linguagem de consulta (02Query), um gerador de interface com usuário (02Look), uma 
linguagem de quarta geração (02C) e um ambiente gráfico de programação (02Tools) 
que inclui um depurador, um navegador de esquema e um navegador de banco de dados. 



O conjunto de linguagens de programação, previstas para servirem de interface 
com o 02, sofreu algumas modificações. Inicialmente previa-se que os métodos seriam 
escritos em C, Basic ou Lisp [BANCSS]. Posteriormente, este conjunto reduziu-se para 
C e Basic [LÉcL~~]  e atualmente o conjunto é formado pelas linguagens C e C+ + 
[DEUX9 11. 

O Sistema 0 2  segue uma abordagem multi-linguagem, ou seja, além de fornecer 
as linguagens C e C+ + para a programação de aplicações, o sistema pode ser 
programado a partir da linguagem 02C. O. Deux [DEUXgl] classifica a linguagem 02C 
como sendo uma linguagem de quarta geração, por permitir que o usuário realize 
manipulação do banco de dados, programação de métodos e geração de interface com 
usuário. 

Segundo Lécluse [LÉcL~~], inicialmente o sistema era programado da seguinte 
forma: primeiro o usuário definia as classes, usando comandos 0 2  (semelhante a uma 
linguagem de definição de dados), depois os métodos eram programados nas linguagens 
Basic02 ou C02 (que mais tarde transformou-se na linguagem 02C). C02 é uma 
derivação da linguagem C que permite a manipulação de objetos 02, enquanto Basic02 é 

uma derivação da linguagem Basic. 

O casamento da linguagem de programação C02 com a linguagem de definição 
de classes (comandos 02) e também recursos para geração de interface com usuário 
deram origem a linguagem 02C, que pode ser também classificada como uma linguagem 
de programação de banco de dados [ATKI87]. 

A seguir são descritas algumas características do modelo de objetos do sistema 
0 2  que influenciaram no projeto dessas linguagens. 

Modelo de Objetos do O2 

Em [LÉcL~~]  apresenta-se o modelo de dados orientado a objetos utilizado no 
sistema 02. Diferente do modelo usado pela linguagem Smalltalk, onde mesmo os 



valores atômicos são objetos, o sistema 0 2  fornece aos usuários dois conceitos distintos, 
objetos e valores. 

Um objeto O2 possui identidade, encapsula valores e métodos e é instância de 
uma classe. Os valores são descritos por seus tipos, existem os tipos atômicos que são: 
boolean, integer, real, character, string e bits. Além disso, podem ser definidos tipos 
complexos, usando recursivamente os construtores tupla (tuple), lista (list) e conjunto 
(set). Cada valor é instância de um tipo. 

Os objetos são manipulados através de métodos, que podem ser públicos (visíveis 
fora da classe) ou privados (visíveis somente por outros métodos da classe). Já os valores 
não são encapsulados e podem ser manipulados por operadores primitivos. 

As classes são organizadas em uma hierarquia, enquanto os tipos somente 
aparecem como componentes das classes. A parte estrutural de uma classe é definida 
através de um tipo, e um conjunto de métodos define a parte comportamental. A figura 
2.2 exemplifica a definição de classes em 02C. 

class City 
type tuple(name:string, 

map:Bitmap, 
hotels: set (Hotel) ) 

method how many vacancies(star:integer):integer, 
builtnew - - hotel (h: Hotel) 

end ; 

class Hotel 
type tuple(name:string, 

read stars:integer, 
read free rooms:integer) 

method reserve r<om:boolean, 
check - out- 

end 

Figura 2.2: Definição de classes em 02C 

(fonte [DEUXSl]) 



A figura mostra as declarações das classes City e Hotel. A classe City possui três 
variáveis de instância: name - cadeia de caracteres correspondente ao nome da cidade, 
map - armazena uma figura ("bitmap") contendo o mapa da cidade e hotel - contém o 
conjunto de hotéis existentes na cidade. A classe City também inclui a declaração dos 
métodos how-many-vacancies, que retoma o número de vagas existentes em hotéis de n 
estrelas, onde n é um valor passado como paritmetro e built - new-hotel, que permite a 
inclusão de um novo hotel no conjunto de hotéis da cidade. 

A classe Hotel também contém três variáveis de instância: name - nome do hotel, 
stars - número de estrelas efree-rooms - número de quartos vagos, além dos métodos 
reserve - room, que devolve um valor booleano indicando se o quarto está vago e 
check - out, que permite que um quarto seja desocupado. 

A implementação do método é feita separadamente da sua especificação, que 
aparece junto da declaração da classe. A figura 2.3 ilustra o corpo do método 

how-many-vacancies pertencente 2 classe City, escrito em OZC. 

method body how many - vacancies(star:integer):integer 
in class City 1- 

int number = 0; 
02 Hotel h; 
for (h in self->hotels where h->free rooms > O && - 

h->stars == star) 
number += h->free rooms; - 

return number; 

Figura 2.3: Corpo de método em O2C 

(fonte [DEUXSI]) 

0 2  fornece um mecanismo de herança, onde métodos e atributos de uma classe 
podem ser herdados de suas superclasses. O  mecanismo de herança usado no 0 2  6 
baseado em subtipos. Segundo [LÉcL~~] ,  um tipo 6 subtipo de outro se e somente se 
toda instância desse tipo é também uma instância do seu supertipo. Na definição de uma 
subclasse o usuário precisa fornecer apenas os novos atributos e os atributos redefinidos. 



O sistema também permite múltipla herança. A resolução do problema de 
conflitos de nomes é feita pelo usuário, que tem de redefinir explicitamente o nome de 
atributos e métodos quando necessário. 

Outras Características do O2 

Em 02, tanto os objetos como os valores podem tomar-se persistentes. A 
persistência é conseguida através da atribuição de nomes a objetos ou valores. Um nome 
pode ser visto como uma variável global que faz referência ao objeto para tomá-lo 
persistente. As regras de persistência empregadas são as seguintes: 

1. todo objeto ou valor nomeado é persistente, 

2. todo objeto ou valor que é parte de outro objeto ou valor persistente também é 
persistente. 

Uma característica existente no 02, e pelo que foi estudado até o momento só 
existe no 02, é a possibilidade de definição de atributos e métodos excepcionais. 

Um atributo extra pode ser adicionado a um objeto ou valor do tipo tupla. Este 
atributo não pode ser manipulado por métodos associados à classe do objeto. Ao invés 
disto, ele é manipulado por operadores disponíveis em tuplas. Atributos extras são 
possíveis para objetos e valores do tipo tupla, independentemente de terem sido 
nomeados. 

Aos objetos nomeados, pode-se adicionar métodos específicos. Porém esses 
métodos ficam associados ao nome e não ao objeto. Se um outro objeto for associado ao 
nome, então o método extra poderá ser aplicado ao novo objeto. Segundo [LÉcL~~], 
esses métodos são usados para caracterizar comportamento excepcional de um objeto. 

02C é uma linguagem fortemente tipada, onde todo objeto é uma instância de um 
tipo, além disso todo atributo é declarado como sendo de algum tipo. O Sistema 0 2  
utiliza um verificador de tipos em tempo de compilação. Em uma variável só podem ser 



atribuídos valores (ou objetos) do tipo (ou classe) que foi declarado ou de algum de seus 
subtipos (ou subclasses) . 

Como o sistema permite que sejam feitas dinamicamente modificações pelo 
usuário, algumas verificações de tipos são realizadas em tempo de execução. 

Como na maioria dos sistemas orientados a objetos, a seleção do método a ser 
executado depende do tipo do objeto receptor da mensagem. Para isto, o sistema 0 2  
pode fazer o acoplamento dos métodos de forma dinâmica (late binding), quando o 
método não pode ser determinado em tempo de compilação. 

Interfaces para Programação de Aplicações 

Uma das metas do Sistema 0 2  é ser aberto para o uso de diferentes linguagens, 
utilizando para isto, um modelo de dados que é independente de linguagem. 

Na versão atual do 0 2  as aplicações podem ser programadas usando o ambiente 
02, através de sua linguagem de programação de banco de dados 02C, ou através das 
linguagens de programação C e C + + . 

Utilizando-se uma linguagem de programação, C + + , por exemplo, o sistema Os 
pode ser visto de duas maneiras: classes podem ser exportadas do sistema Os para o 
ambiente C+ +, ou uma aplicação C+ + pode tornar objetos persistentes, fazendo com 
que suas classes sejam importadas pelo sistema 02. 

Quando o esquema está definido no 02, o comando export to C+ + gera classes 
C + + e, então, objetos 0 2  podem ser manipulados dentro do ambiente C + + . Neste 
caso o sistema gera dois métodos escritos em C+ +, um para ler e outro para gravar 
objetos de e para o banco de dados. Depois que uma classe é gerada no ambiente C + +, 
novos atributos elou métodos podem ser adicionados a ela, porém esses novos atributos 
não são persistentes. 

Se as classes estiverem definidas no ambiente C+ +, o sistema 0 2  pode ser usado 
para que objetos dessas classes tornem-se persistentes. Isto é feito utilizando-se o 



utilitário import from C+ + que, a partir de análise da classe C+ +, gera dois métodos 
02 - read e 02 - write, que devem ser usados na aplicação C+ +, para ler e gravar objetos 
no sistema 02. 

Arquitetura do 02Engine 

Como foi dito inicialmente, o 02Engine é a parte do sistema responsável pelo 
gerenciamento de objetos. 02Engine é composto de três camadas principais: o Gerente 
de Esquema, o Gerente de Objetos e o Gerente de Disco. 

O Gerente de Esquema é responsável pela manipulação de classes, métodos e 
atribuição de nomes a objetos e valores. Além disso, ele gerencia a interface com as 
linguagens de programação C e C+ +, através do controle da importação e exportação 
de esquemas. 

O Gerente de Objetos é responsável por fornecer identidades a objetos, por 
despachar mensagens e gerenciar valores e seus operadores. Adicionalmente, ele controla 
a persistência de objetos, a coleta de lixo (garbage collect) e implementa estratégias de 
índices e agrupamentos, baseado em objetos complexos e herança. 

Os objetos no sistema 0 2  são acessados através de identificadores, que lhes são 

atribuídos no momento de sua criação e permanecem constantes durante toda a sua 
existência. Este sistema utiliza identificadores físicos, ao contrário dos sistemas ORION 
e GemStone, onde os identificadores são lógicos, isto é, não possuem nenhuma 
informação sobre a sua localização na memória secundária. 

Segundo F. Velez [VELE89], identificadores físicos são usados para evitar a 
necessidade de uma tabela de correspondência entre o identificador lógico e o endereço 
físico. Um problema que surge neste esquema é quando existe a necessidade de se mover 
o objeto dentro do disco. Como o identificador do objeto não pode ser alterado, o 
sistema utiliza a técnica de apontar para frente, ou seja, o novo endereço do objeto é 

armazenado na antiga posição, permitindo assim a localização do objeto no novo 
endereço. 



Como no sistema ORION, o sistema 0 2  utiliza um esquema de gerenciamento de 

"buffer" duplo, ou seja, a memória principal é dividida em um "buffer" de páginas e um 
"buffer" de objetos. Os objetos no "buffer" de páginas são armazenados no formato de 

disco, enquanto os objetos no "buffer" de objetos estão armazenados no formato de 

memória. Quando o objeto requerido não está na memória, a página que contém o objeto 
é trazida do disco para o "buffer" de páginas e todos os objetos válidos desta página são 

copiados para o "buffer" de objetos. Esta estratégia de leitura à frente é adotada para 

aproveitar o fato de que os objetos estão agrupados. 

O Compilador C02 

Por falta de material publicado, nesta seção é feita a descrição do compilador 

C02 utilizado na versão protótipo do sistema 0 2  e não do compilador O+. Como este 

assunto está diretamente ligado ao escopo deste trabalho, optou-se por descrevê-lo para 
enriquecer o levantamento bibliográfico. 

O compilador C02 é usado pelo Gerente de Esquema para analisar as definições 

de classes (tipos) e métodos. 

No sistema 02, a unidade computacional é o método. Cada método é extraído de 

um programa fonte C02 e é convertido em uma função C. O compilador C02 

transforma código C02 em código C e utiliza um compilador C para analisar cada 

método em separado. A figura 2.4 representa a arquitetura do compilador C02. 

Para otimizar o processo de compilação, o sistema O2 possui o Interpretador 02, 

que é sempre ativado no início da compilação. O Interpretador é capaz de reconhecer um 

pequeno subconjunto da linguagem COZ, como por exemplo o envio de mensagens. Se 

um método pode ser resolvido pelo interpretador, então ele não passa pelas etapas de 

compilação, sendo interpretado cada vez que for utilizado. 

A precompilação é a primeira fase da compilação, propriamente dita. Nesta fase, 

uma análise sintática e semântica é realizada na parte de definições de tipos e uma função 



C é gerada para cada método. O precompilador também verifica se o esquema do banco 

de dados está sendo preservado, quando da inclusão de novas classes ou métodos. 

~recompiladoi aborta 

aborta 

Ligador Dinâmico 6 

Figura 2.4 Arquitetura do Compilador C02 

Se a fase de precompilação não gerar nenhum erro, o compilador C é ativado 

para gerar código objeto de cada função, correspondente aos métodos encontrados. 

Finalmente, um ligador dinâmico (UNIX BSD 4.3) é usado, para ligar os códigos 

objetos gerados na fase de compilação. 

O sistema O2 armazena os métodos compilados no banco de dados, junto com os 

demais objetos. 



Comentários Finais 

O sistema 0 2  teve, como um de seus objetivos, resolver o problema de 
incompatibilidade entre as linguagens de operação do sistema. Para isto, foi desenvolvida 
uma linguagem independente (02C) que permite ao usuário definir as classes, escrever 
os métodos e ainda gerar a interface com usuário. Uma aplicação pode ser totalmente 
implementada em 02C, uma vez que a linguagem 02C é uma linguagem com força 
expressiva e o usuário tem ainda a vantagem de estar utilizando um único sistema de 
tipos. 

Caso tenha feito a escolha de desenvolver sua aplicação em uma das linguagens C 
ou C + + , apesar da necessidade de conversão de tipos entre os ambientes, o usuário tem 
a vantagem de estar utilizando linguagens onde as sintaxes são bastante semelhantes, 
visto que a linguagem 02C é uma derivação da linguagem C. 

O sistema O2 foi implementado em C e roda em um ambiente de estações SUN 
interligadas em rede. 



11.3 Sistema ORION 

O sistema ORION é o resultado do desenvolvimento de um projeto que teve 

início no fmal do ano de 1985, no Advanced Computer Architecture Program do MCC 

em AustUi/Texas. Atualmente, o sistema está sendo comercializado com o nome de 

ITASCA pela empresa Itasca Systems de Minneapolis, Minnesota. 

O sistema utiliza o paradigma da orientação a objetos, apresentando 

características de banco de dados como persistência, suporte a transações e outras 

funções avançadas que são requisitos de aplicações de domínios como CAD/CAM, 

Inteligência Artificial e Sistemas de Automação de Escritório. 

Entre as principais funções encontradas no ORION tem-se: controle de versões, 

suporte para objetos compostos, consultas, evolução dinâmica do esquema e 

gerenciamento de dados multimídia. 

O Sistema ORION foi implementado em Common LISP. Seu modelo mais 

simples é um sistema monousuário e multitarefa, projetado para ser usado em uma 

máquina Symbolics 3600 LISP sob o sistema operacional Genera 70 ou em uma estação 

SUN-3 sob o sistema operacional UNIX. 

Segundo W.Kim m 8 9 c ] ,  a decisão de usar a linguagem Common LISP na 

implementação do ORION, se deu pela necessidade de obter compatibilidade com outros 

projetos, que estavam em desenvolvimento no MCC. 

No ORION, a linguagem LISP é estendida para conter capacidades orientadas a 

objetos, fazendo chamadas ao banco de dados para acesso navegacional ou para 

consultas, além de ser usada na definição de tipos de dados. 

Segundo J. Banerjee FANE87a1, existe uma integração entre o protocolo de 

envio de mensagens no ORION, com chamadas de funções LISP. Com isto, as 



aplicações ORION podem acessar tanto os objetos ORION como as estruturas LISP, sem 

que haja a necessidade de transferir objetos entre os ambientes de programação. O 

sistema ORION não fornece suporte para múltiplas linguagens de programação no 

desenvolvimento de aplicações. 

A seguir é feita uma breve descrição das principais características encontradas no 

sistema ORION. 

Modelo de Objetos ORION 

O modelo de objetos utilizado no sistema ORION PANE87al é muito semelhante 
ao modelo empregado na linguagem Smalltalk. No sistema ORION todas as entidades 

são modeladas como objetos. Mesmo as entidades mais simples, que s6 possuem um 

valor (ex. inteiro, real, char, etc) são modeladas em objetos, chamados de primitivos. 

Cada objeto possui sua identidade própria e encapsula dados e comportamento 

através de métodos. Todo objeto é instância de uma classe. As classes estão organizadas 

em uma hierarquia, onde uma classe herda propriedades de suas superclasses. 

Uma classe pode ter mais de uma superclasse direta, ou seja, o modelo permite 

herança múltipla. A resolução de conflitos de nomes, no sistema ORION, é feita dando 

prioridade à defmição dentro da classe sobre sua superclasse, e ordenando suas 

superclasses segundo uma ordem de precedência. Por exemplo, se um atributo ou 

método com o mesmo nome aparece em mais de uma superclasse direta, então por 

definição, o atributo ou método escolhido será aquele que constar da superclasse que 

estiver com maior prioridade na lista de precedência. 



Arquitetura Funcional 

Em m 9 0 a ]  são apresentadas três arquiteturas para o sistema, são elas: 
ORION-1, ORION- 1SX e ORION-2. O sistema ORION-1SX utiliza uma arquitetura 

clientelservidor, enquanto o sistema ORION-2 é um sistema de gerenciamento de objetos 

distribuído. O sistema ORION-1 é um sistema monousuário e os outros dois modelos 

rodam em um ambiente de estações interligadas em rede. A arquitetura do ORION-1, 
especificada na figura 2.5, é composta de quatro módulos: Manipulador de Mensagens, 

Subsistema de Objetos, Subsistema de Transações e Subsistema de Armazenamento. 

Figura 2.5: Arquitetura Funcional do ORION-1 

Todas as mensagens enviadas ao sistema ORION são recebidas e despachadas 

pelo Manipulador de Mensagens. Existem três categorias de mensagens: mensagens 

defuiidas pelo usuário, que ativam métodos já armazenados no banco de dados; 



mensagens de acesso, que possibilitam acesso e alteração dos valores dos atributos de um 
objeto; funções definidas pelo sistema, como por exemplo, mensagens para definição do 
esquema, criação e deleção de instâncias, gerenciamento de transações, etc. 

O Subsistema de Objetos é responsável por gerenciar funções como: evolução de 
esquema, controle de versões, otirnização de consultas, objetos compostos e 
gerenciamento de informações multimídia (campos longos). 

O Subsistema de Transações é responsável pelos mecanismos de controle de 
concorrência e reconstrução. 

O Subsistema de Armazenamento é responsável pela criação de objetos e pelo 
acesso e gravação de objetos no disco. Além disso, gerencia índices criados sobre 
atributos de uma classe, com o objetivo de melhorar o desempenho na avaliação de 
consultas. 

Evolução Dinâmica de Esquema 

Em domínios de aplicações como CADICAM, CASE e Sistemas de Automação 
de Escritório, são muito frequentes as alterações na definição das classes, ou seja, no 
esquema do banco de dados. O sistema ORION fornece um mecanismo que permite que 
o esquema seja alterado dinamicamente. 

Segundo W. Kim [KIMgOa], existem duas técnicas que podem ser empregadas: 
evolução de esquema e versões de esquema. A técnica de evolução de esquema, descrita 
em [BANE87b], consiste em permitir aos usuários realizarem todas as alterações sobre 
uma única cópia lógica do esquema. Na técnica de versões de esquema, descrita em 
[KIM88a], a alteração do esquema é feita através da criação de uma nova versão do 
esquema lógico. Neste caso, o usuário pode trabalhar com diferentes visões do esquema. 
No sistema ORION-1, a técnica implementada é a de evolução de esquema. 

Dois tipos de alterações podem ser realizadas no esquema de um SGBDOO. O 
primeiro tipo é a alteração na definição da classe, ou seja, adição ou exclusão de 
atributos e métodos. O segundo tipo envolve alterações na hierarquia de classes, que 



podem ser: a inclusão de uma nova classe, a exclusão de uma classe existente e a 
alteração no relacionamento classe/subclasse. 

Algumas dessas alterações, como por exemplo, a inclusão ou exclusão de um 
atributo, afetam as instâncias existentes. Neste caso, duas abordagens para a correção 
dessas instâncias podem ser empregadas: alteração imediata ou alteração adiada. Na 
abordagem de alteração adiada, que é utilizada no sistema ORION, as instâncias só serão 
alteradas quando forem acessadas pela primeira vez, após a alteração no esquema. O 

banco de dados pode armazenar informações desnecessárias enquanto todas as instâncias 
não tiverem sido acessadas. 

Na abordagem de alteração imediata todas as instâncias são corrigidas 
imediatamente, após a alteração do esquema. Neste caso, uma alteração de esquema pode 
consumir muito tempo, mas o banco de dados não manterá informações obsoletas. 

Versões de Objetos 

O sistema ORION possui um mecanismo que permite ao usuário criar diferentes 
versões de um objeto. Neste esquema, descrito em [CHOU86], existem dois tipos de 
versões: versões temporárias e versões de trabalho. Diversas versões temporárias podem 
ser criadas a partir de uma versão existente. Uma versão temporária pode ser alterada, 
apagada ou promovida a versão de trabalho, enquanto uma versão de trabalho só pode 
ser apagada. 

Para que possam ser criadas versões de um objeto, sua classe deve ser declarada 
como sendo versonijkada. Neste caso cada objeto dessa classe é um objeto dito 
genérico. Um objeto genérico mantém a história de derivação de suas versões. 

A referência a um objeto versonflcado pode ser feita a uma versão específica do 
objeto ou ao objeto genérico. Todo objeto genérico possui sua versão corrente 
('default'), que é utilizada quando ele é referenciado. 

Um objeto normalmente faz referência a outros objetos. Além disso, um objeto 
pode estar sendo referenciado por diversos outros objetos. Quando um objeto é alterado 



ou apagado, ou uma nova versão do objeto é criada, então, os objetos que fazem 
referência a ele podem ficar inconsistentes e por isso precisam ser "avisados" da 
alteração. Junto com o mecanismo de versões, o sistema ORION implementa um 
mecanismo de notificação de alteração, que é baseado em "time stamps" . 

Um levantamento dos mecanismos de controle de versões em SGBDOOs é 
apresentado em ~ISB901. 

Objetos Compostos 

O sistema ORION fornece suporte para tratamento de objetos compostos 
[KIM89b]. Um objeto composto é formado por uma hierarquia de objetos componentes. 
Um objeto componente não pode ser compartilhado entre objetos compostos, ou seja, um 
objeto componente pertence a no máximo um objeto composto, além disso, sua 

existência depende da existência do objeto composto. 

O sistema trata um objeto composto como uma unidade para integridade 
semântica, agrupamento físico e bloqueio. Se um objeto composto for eliminado, todos 
os seus objetos componentes também serão eliminados. 

O modelo de dados orientado a objetos não captura o relacionamento 
É - PARTE - DE entre objetos. Um objeto pode referenciar outros objetos, porém, essa 
referência não implica que ele "contém" os outros objetos. Uma hierarquia de objetos 
permite capturar o relacionamento É - PARTE-DE entre uma classe e suas classes 
componentes, enquanto uma hierarquia de classes representa o relacionamento É_UM 
entre uma superclasse e suas subclasses. 

O sistema ORION ainda suporta evolução de esquema em uma hierarquia de 

objetos compostos. 



Gerenciamento de Objetos 

O gerenciamento de objetos é feito pelo Subsistema de Armazenamento, que 
fornece acesso aos objetos do banco de dados. O Subsistema de Armazenamento, como 
mostra a figura 2.6, é composto de quatro módulos: Gerente de Acesso, Gerente de 
Armazenamento, Gerente do "Buffer" de Objetos e Gerente do "Buffer" de Páginas. 

Armazenamento 

Figura 2.6: Subsistema de Armazenamento do ORION-1 

O gerenciamento dos objetos na memória principal é feito, baseado no sistema 
LOOM [KAEH83], dividindo-se o espaço de memória em um "buffer" de objetos e um 
"buffer" de páginas. Segundo W. Kim m 9 0 a ] ,  a justificativa para adotar esse 
esquema, é que aplicações não convencionais tendem a carregar um grande número de 
objetos na memória para manipulá-los. Em um esquema simples contendo apenas o 
"buffer" de páginas, um volume grande de objetos ficaria carregado na memória 



desnecessariamente. Com o esquema de "buffer" duplo a memória é melhor aproveitada. 
Neste esquema, quando um objeto precisa ser acessado, primeiro a página que contém o 
objeto é copiada do disco para o "buffer" de páginas, depois o objeto é localizado na 
página, recuperado e copiado para o "buffer" de objetos. 

O Gerente de "Buffer" de Objetos mantém uma tabela de objetos residentes 
(ROT), que permite a localização de objetos dentro do "buffer" de objetos. Cada objeto 
presente na memória possui uma estrutura chamada Descritor de Objeto Residente 
(ROD) onde estão armazenadas informações como: identificador lógico, endereço da sua 
localização física no disco, um ponteiro para o ROD da sua classe, um ponteiro para o 
objeto na memória, etc. 

Os objetos são manipulados em dois formatos distintos: no formato de disco e no 
formato de memória. Os objetos são armazenados no formato de disco por motivos de 
eficiência no armazenamento e recuperação, e são transformados para o formato de 
memória, para permitir que as aplicações manipulem os objetos de acordo com as 
necessidades das linguagens de programação. 

O Gerente de Acesso é o responsável pela manipulação de objetos. É ele que 
verifica se um objeto está em disco, no "buffer" de páginas ou no "buffer" de objetos. 
Além disso, ele transforma os objetos do formato de disco para o formato de memória e 
vice-versa, e controla a transferência de objetos entre o "buffer" de páginas e o "buffer" 
de objetos. 

O Gerente de Armazenamento controla o espaço em disco. O disco é dividido em 
segmentos, que por sua vez são divididos em páginas. O sistema ORION suporta apenas 
um esquema simples de agrupamento, no qual as instâncias de uma mesma classe são 
armazenadas no mesmo segmento físico BANE88bl. Uma variação desse esquema é 

utilizada no armazenamento de objetos compostos, onde os componentes de um objeto 
composto são armazenados juntos no mesmo segmento. 

Outra característica importante de banco de dados, encontrada no sistema 
ORION, é a manutenção de índices. Os índices podem ser defmidos em uma classe ou 
em subclasses dessa classe e são usados pelo processador de consultas do ORION 

[XIM89d]. 



Considerações Finais 

O sistema ORION foi implementado em Common LISP, uma extensão orientada 
a objetos da linguagem LISP. Através de chamadas de funções LISP, as aplicações 
podem acessar os objetos ORION sem a necessidade de transferência dos objetos ORION 
entre os ambientes de programação e do banco de dados. 

Segundo [CATT91], a versão comercial do ORION chamada ITASCA, inclui 
também uma interface C, aiém de ferramentas para o usuário final. Visando simplificar 
esta apresentação e por falta de material publicado, esta interface com a linguagem C não 
foi coberta neste trabalho. 



11.4 Sistema GemStone 

GemStone é um SGBDOO desenvolvido pela Servio Logic Corporation. O 

projeto iniciou em 1983 com o objetivo de transformar a linguagem Smalltalk em um 
SGBDOO [COPE84]. Foi um dos primeiros SGBDOOs a se tornar um produto 
comercializável . 

O sistema segue uma abordagem orientada a objetos e foi desenvolvido para 
satisfazer as necessidades de aplicações tanto da área comercial como da área de 
engenharia. 

GemStone suporta múltiplas linguagens, fornecendo interfaces para a 
programação de aplicações nas linguagens C, C+ + e Smalltalk, que estão descritas no 
final desta sqão. 

O sistema utiliza a linguagem OPAL para operação do banco de dados. OPAL é 
usada para definição de esquema, manipulação de objetos e programação em geral. A 
linguagem OPAL foi desenvolvida para o sistema GemStone com o objetivo de eliminar 
algumas limitações impostas pela linguagem Smalltalk. 

A primeira versão do sistema foi projetada para rodar em um ambiente composto 
de uma máquina VAX da DEC interligada por uma rede local com vários PCs IBM. 

Com a liberação de novas versões algumas mudanças foram realizadas na arquitetura do 
sistema. A evolução das versões da arquitetura do sistema está descrita mais adiante. 

Modelo de Dados dem~tone 

O modelo de dados usado no sistema GemStone é totalmente baseado no modelo 
Smalltalk com adição de algumas características. O modelo Smalltalk é baseado em três 
conceitos: objeto, mensagem e classe [GOLD83]. Cada objeto possui sua identidade e 
uma memória privada, onde são armazenados os seus dados. Esses dados (variáveis de 
instância) só podem ser acessados através de métodos ativados por mensagens enviadas 



ao objeto. Todas as entidades, inclusive valores primitivos (inteiros, caracteres, etc) são 
modeladas como objetos. 

Os objetos são descritos por suas classes, as quais estão organizadas em uma 
estrutura hierárquica que permite que uma subclasse herde propriedades de sua 
superclasse. O sistema GemStone fornece apenas mecanismos de herança simples, ou 
seja, cada classe possui no máximo uma superclasse. As classes também são objetos e 
por sua vez, são instâncias de classes chamadas metaclasses. 

No modelo Smalitalk não existe o conceito de tipos. Cada variável de instância de 
um objeto armazena a identidade de outro objeto e um objeto pode não ter variáveis de 
instância. 

A linguagem OPAL suporta tipos para as variáveis de instância de subclasses das 
classes Bag e Set. Na declaração dessas subclasses, uma variável de instância pode ser 
declarada como sendo de uma Classe-Tipo, isto significa que essas variáveis só podem 
conter o valor nulo ou uma instância da classe ou subclasse da classe especificada 
(Classe - Tipo). Estas restrições de Classe-Tipo são herdadas através da hierarquia de 
classes e podem ser redefinidas em uma subclasse. 

Além de tipos, a linguagem OPAL permite o uso de expressão caminho, que é 

formada por um nome de uma variável seguido de zero ou mais nomes de variáveis de 
instância, chamados de li~acões. Uma expressão caminho pode ser usada em qualquer 
lugar onde é permitida uma expressão, mas, normalmente, aparecem como seleções em 
consultas associativas [BRET89]. Expressão caminho é uma forma de acesso não 
encapsulado do estado privado dos objetos e é usada em consultas por questões de 
eficiência. 

A Linguagem OPAL 

Apesar do modelo Smalltalk ser totalmente utilizado no sistema GemStone, a 
linguagem Smalltalk por sua vez, possui algumas deficiências que levaram ao 
desenvolvimento de uma nova linguagem para ser usada no sistema. Duas dessas 



deficiências são: a quantidade e o tamanho dos objetos são limitados pelo tamanho da 
memória principal ou virtual. O sistema LOOM [KAEH83] permite um maior número de 
objetos, mas a limitação de tamanho permanece. Smalltídk é um sistema monousuário e 
não satisfaz alguns requisitos de sistemas de banco de dados como: acesso concorrente 
por múltiplos usuários, suporte a mecanismos de reconstrução, autorização e estruturas 
auxiliares. 

A linguagem OPAL foi desenvolvida para suprir essas necessidades. O sistema 
GemStone gerencia múltiplos espaços de nomes. Cada usuário possui seu dicionário de 
variáveis globais, que é a raiz do mecanismo de persistência de objetos, além de poder 
acessar dicionários globais que são compartilhados entre os usuários. 

Cada usuário conecta-se com o sistema através de uma sessão GemStone e possui 
seu espaço de trabalho individual. Um objeto alterado só é visível às outras sessões, 
quando for salvo ("commited") no banco de dados. 

Arquitetura do Sistema GemStone 

A arquitetura do sistema GemStone é composta de dois componentes básicos: o 
servidor de processos Gem e o monitor Stone. O servidor Gem é responsável pela 
execução dos métodos, que são ativados a partir de mensagens OPAL. Ele controla os 
objetos presentes na memória utilizando um esquema de "buffer" duplo, ou seja, um 
"buffer" de objetos e um "buffer" de páginas, como nos sistemas O2 e ORION. O 
monitor Stone é responsável pelo gerenciamento dos objetos armazenados em disco. Ele 
também controla operações como: concorrência, controle de transações, autorização, 
reconstrução, etc. O monitor Stone coordena as atividades de diversos servidores Gem, 
um para cada usuário. 

A primeira versão (1.0) do sistema roda em um ambiente formado por uma rede 
de máquinas VAX, da DEC, sobre o sistema VMS. Além disso, as aplicações podem 
rodar em PCs IBM interligados ao VAX através de uma rede local. A figura 2.7 mostra 
uma configuração possível do sistema GemStone, em sua primeira versão. 
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Figura 2.7: Sistema GemStone Versão 1.0 

Nesta versão, o sistema apresenta caracteristicas como índices, agrupamentos, 
facilidades de consultas "ad hoc" e gerenciamento de campos longos. 

Na versão 1.0 do sistema, além da linguagem OPAL, as aplicações também 
podem ser escritas na linguagem C, como será visto mais adiante. 

As definições das classes, a hierarquia de classes e os métodos são armazenados 
dentro do banco de dados junto com os demais objetos gerenciados pelo sistema. Essas 
informações ficam disponíveis em tempo de execução, o que, segundo P. Butterworth 
[BU-IT91], é referenciado como "dicionário de dados ativo". 

A segunda versão (2.0) do sistema pode rodar em diferentes estações de trabalho, 
entre elas: Sun3, Sun4, Sony NEWS, DECstation e RS 6000. Além disso foram 



incorporadas interfaces para aplicações escritas em C+ + e Smalltalk (Smalltalk-80 e 
SmaiítalWV), que podem rodar também em máquinas Macintosh. 

Nesta versão foram introduzidas melhorias para aumentar o desempenho do 
sistema, como por exemplo, alterações no algoritmo de coleta de lixo e a introdução de 
um protocolo de bloqueio de objetos. 

A terceira versão (2.5) tem como principal característica o suporte para 
armazenamento multivolume. Os objetos são armazenados em mais de um volume de 
disco e estes discos podem ser controlados por diferentes máquinas. 

Nesta versão o gerenciamento de "buffer" foi alterado para aumentar o 
desempenho do sistema. Diferentemente das versões anteriores, onde um objeto 
recuperado em disco era carregado no "buffer" de páginas e no "buffer" de objetos, 
agora um objeto recuperado é carregado apenas no "buffer" de páginas. O "buffer" de 
objetos não foi eliminado sendo usado, apenas, para os objetos criados pelas transações. 
Uma; mlek de lixo preventiva é realizada para evitar que objetos temporários sejam 
transferidos para disco. Outra novidade na versão 2.5 é a introdução de um mecanismo 
de controle de versões de objetos. 

Interfaces para Aplicações 

Como foi dito anteriormente, o sistema GemStone suporta múltiplas linguagens. 
A seguir são descritas as interfaces para programação de aplicações nas linguagens C, 
C + + e Smalltalk. 

Interface GemStone - C 

A interface do sistema GemStone com a linguagem C é composta de uma 
biblioteca de funções C, que permitem uma ligação entre um programa de aplicação 



escrito em C e o banco de dados. O acesso aos objetos pode ser feito estruturalmente via 

comandos C ou através do envio de mensagens OPAL. 

Uma vez que a linguagem C não possui o conceito de objeto, todos os objetos 
importados do banco de dados GemStone precisam ser transformados em elementos que 

a linguagem C reconhece, como apontadores, cadeia de caracteres, inteiros, etc. 

Algumas das funções disponíveis na interface GemStone - C são: (1) criar novos 

objetos no banco de dados; (2) acessar e alterar os campos dos objetos armazenados no 

banco de dados; (3) fazer a transformação da representação de valores primitivos, 
quando os objetos mudam de ambientes; (4) transferir objetos chamados "objeto 

relatório", que são estruturas de dados que contém informações sobre a identidade do 

objeto, tamanho da classe e os valores das variáveis de instância do objeto transferido. 

Outro modo de acessar o banco de dados a partir de uma aplicação C é através do 

uso de comandos da linguagem OPAL. Desta forma, uma aplicação pode por exemplo, 

criar uma nova classe, definir um novo método, executar expressões e enviar mensagens 

para objetos no sistema GemStone. 

A linguagem C também pode ser usada para escrever rotinas primitivas que são 

usadas pelo sistema GemStone. 

Interface GemStone - C + + 

A interface para a linguagem C+ + pode ser usada para possibilitar o 

armazenamento persistente de objetos C++ e para permitir o acesso a objetos 

armazenados no banco de dados por aplicações C + + . Um objeto C + + , armazenado no 

sistema GemStone, possui identidade própria e sua existência independe do programa 

que o criou, além disso, pode ser acessado por outras aplicações que tenham acesso ao 

sistema. 

A interface C + + , que é um preprocessador baseado na sintaxe C + + padrão, é 
usada através de chamadas de procedimentos. Ela também inclui uma biblioteca de 

classes contendo algumas classes mais usadas, como por exemplo conjuntos, arranjos e 



listas. A interface também fornece funções para manipular objetos GemStone com código 

C++. 

As classes C+ + são incluídas no sistema GemStone através da edição de um 
arquivo que contém a declaração da classe, escrita em C+ +. Este arquivo é submetido a 
um utilitário chamado "Registrar", que, além de armazenar a definição da classe no 
banco de dados, gera código que permite o mapeamento de uma classe C+ + em sua 
classe GemStone correspondente. 

Um programa de aplicação escrito em C+ + pode acessar os objetos GemStone 
de duas maneiras. A primeira é através de um GPointer, que é um identificador de 
objeto que permite a localização do objeto na memória via tabela de "hash". A segunda 
maneira é através de um DPointer, que é um ponteiro que aponta diretamente para a 
posição do objeto dentro da memória virtual. Aplicações C e C+ + podem facilmente 
violar o mecanismo de encapsulamento de dados do sistema GemStone. 

Interface GemStone - Smalltalk 

Pelo fato da linguagem OPAL ser derivada da linguagem Smalltalk, a interface 
GemStone-Smalltalk é mais integrada do que as interfaces C e C++. Isto ocorre 
porque, neste caso, não há a necessidade de transformação de objetos quando estes 
migram de um ambiente para outro. 

Esta interface é formada por um conjunto de classes instaladas no ambiente 
Smalltalk, que permite Bs aplicações acessarem objetos do banco de dados. Estas classes 

são: GSSession, GSObject, GSObjectTraversal e GSObjectReport. 

Uma instância da classe GSSession representa uma sessão no banco de dados 
GemStone. Esta classe possui no seu protocolo, funções (métodos) para controle sobre a 
conexão com o sistema GemStone, gerenciamento de transações e gerenciamento de 
sessões cooperativas. Os objetos importados do banco de dados são mantidos no 
ambiente Smalltalk como instâncias da classe GSObject. Estes objetos na verdade, são 
cópias criadas automaticamente quando o objeto é recuperado no banco de dados. 



GSObjectTraversal é uma classe cujas instâncias contém a descrição dos objetos 
importados. E finalmente, as instâncias da classe GSObjectReport armazenam 
informações sobre objetos GemStone e seus valores. 

Um objeto transferido do sistema GemStone para o ambiente Smailtalk, depois de 
ter sido alterado pode ser salvo no banco de dados. Este procedimento pode ser 
solicitado explicitamente pela aplicação ou pode ser executado automaticamente pelo 
sistema. 

Segundo R.G.G. Cattel [CATDl], a linguagem OPAL é similar à linguagem 
Smalltalk o suficiente para que programas Smalltalk possam rodar em um ambiente 
OPAL com poucas alterações. 

Alteração de Esquema no GemStone 

O sistema GemStone utiliza uma abordagem de modificação de esquema que é 

diferente do sistema ORION [BANE87b]. No sistema ORION a correção das instâncias 
de uma classe alterada é feita somente no momento em que o objeto for acessado. O 
sistema GemStone segue a abordagem de correção imediata, na qual todas as instâncias 
da classe alterada são corrigidas imediatamente após a alteração ter sido realizada. 

Segundo Penney [PENN87], as duas abordagens possuem suas vantagens e 
desvantagens. Enquanto a abordagem de alteração adiada acrescenta um "overhead" para 
decidir se uma instância precisa ser alterada e alterá-la, a abordagem de alteração 
imediata tem o custo de corrigir todas as instâncias no momento da modificação do 
esquema. 

Segundo R. Bretl [BRET89], uma das metas do projeto é desenvolver um 
mecanismo no qual as duas abordagens possam ser usadas no momento apropriado, ou 
seja, possibilitar a utilização de um mecanismo híbrido. 

As operações que podem ser realizadas no esquema do banco de dados GemStone 
são: 



. Adicionar uma variável de instância 

. Remover uma variável de instância 

. Renomear uma variável de instância 

. Tornar uma classe indexável 

. Tornar uma classe não indexável 

. Modificar a restrição (Classe-Tipo) de uma variável de instância 

. Adicionar uma nova classe 

. Remover uma classe 

Considerações Finais 

No sistema GemStone o problema de incompatibilidade entre linguagens de 
operação do banco de dados ("impedance mismatch") é resolvido pela semelhança entre 
as linguagens. 

As interfaces C e C+ + permitem o acesso aos dados de um objeto de forma 

estrutural, ou seja, sem a necessidade de utilizar métodos, violando dessa forma o 
mecanismo de encapsulamento. 

O acesso de objetos através de expressões caminho também permite que uma 
aplicação viole o mecanismo de encapsulamento do sistema. 

Por não utilizar uma linguagem fortemente tipada, o sistema GemStone apresenta 
facilidades na prototipação de sistemas complexos, uma vez que nestes sistemas é comum 
não se saber de início o tipo (classe) dos objetos que uma variável de instância irá conter. 



Capítulo I11 

ProtoGEO: Protótipo 
do SGBDOO GEOTABA 

111.1 Introdução 

Os SGBDs possuem em seu núcleo, uma máquina virtual que tem como um de 
seus objetivos evitar que o sistema fique dependente de um único equipamento 
("hardware"), sendo capaz de ser portado para outros equipamentos. 

A máquina virtual é responsável pela execução de operações com os valores 
armazenados no banco de dados. Por exemplo, em um SGBD relacional a máquina 
virtual deve ser capaz de realizar operações envolvendo os atributos das relações. Os 
atributos de uma relação pertencem a domínios onde os valores são sempre de um dos 
tipos primitivos (inteiros, reais, caracteres, cadeias, etc). Como conseqüência, as 
operações executadas pela máquina virtual são bastante simples. Essas operações 
constituem-se de operações lógicas e aritméticas envolvendo valores primitivos, e 
operações para manipulação de cadeia de caracteres. . 

Outra característica existente na máquina virtual de um SGBD relacional, é que 
estes sistemas utilizam um sistema de tipos onde somente relações são permitidas, ou 



seja, todas as entidades são modeladas em tabelas (relações) sendo que cada linha da 

tabela (tupla) contém um número fixo de colunas (atributos). 

No caso dos SGBDOOs, o problema é bem mais complexo. Como foi dito 

anteriormente, em um SGBD orientado a objetos as informações estão distribuídas em 

objetos. Os objetos, além de armazenarem os seus dados, também possuem 

procedimentos que são usados para manipular esses dados. A manipulação dos dados é 

feita de uma forma encapsulada, de modo que somente através desses procedimentos é 

possível se obter acesso aos dados do objeto. 

A definição dos objetos, que corresponde à definição do esquema do banco de 

dados, é feita através da especificação de metaobjetos, que são as classes e as meta- 

classes. Estes metaobjetos estão organizados em uma estrutura hierárquica que permite o 

emprego de herança de propriedades entre classes e subclasses. 

A comunicação entre objetos é feita através da troca de mensagens. Isto ocorre de 

tal forma que, quando um objeto recebe uma mensagem, um de seus métodos é ativado 

como conseqüência da mensagem. 

Estas características apresentadas pelos SGBDOOs implicam em uma maior 

complexidade na construção de suas máquinas virtuais. Além das operações normalmente 

presentes na máquina virtual de um SGBD relacional, a máquina virtual de um SGBDOO 

precisa executar outras operações, como por exemplo, as operações que são definidas 

pelo usuário. Além disso, uma operação pode ativar a execução de outra operação e a 
busca para a localização dos procedimentos (métodos) a serem executados tem que ser 

feita dentro da hierarquia de classes, o que normalmente é feito em tempo de execução, 

através de um mecanismo de acoplamento dinâmico. 

Na verdade, a máquina virtual de um SGBDOO é equivalente a um processador 

de uma linguagem orientada a objetos, que também possui estas mesmas características. 

O primeiro problema que surgiu, no início da definição do protótipo, foi definir que 

linguagem de programação orientada a objetos (LPOO) seria usada na construção da 

máquina virtual do SGBDOO GEOTABA. 

As duas alternativas existentes para a solução deste problema eram: usar uma 

LPOO disponível no mercado ou implementar uma nova LPOO. 



A primeira opção seria usar uma das linguagens já consagradas como C++ 
[STR086] ou Smalltalk [GOLD83], entre outras. Porém, após estudo dessas linguagens 
e uma análise das vantagens e desvantagens de se usar uma delas, chegou-se a conclusão 
de que seria melhor implementarmos uma nova linguagem. Esta nova linguagem recebeu 
o nome de MANO (MANipulação de objetos). 

Escolhendo a linguagem Smalltalk, por exemplo, haveria a vantagem de estar 
utilizando uma linguagem já conhecida, que possui um conjunto razoável de classes 
disponíveis e que está muito próxima do modelo de objetos definido para o GEOTABA 
[MONT90]. Por outro lado, Smalítalk apresenta diversas restrições e com isto não 
atende aos requisitos de um sistema de banco de dados. Como exemplos de restrições, 
podemos citar o fato de Smalltalk ser uma linguagem monousuária, impor limitações 
com relação ao tamanho dos objetos, quantidade de variáveis permitidas em um método, 

espaço limitado de endereçamento de objetos, o que não atende a sistemas que 
necessitam armazenar grandes volumes de dados, etc. Outra desvantagem é que, por ser 
uma linguagem fechada, haveria dificuldade para incluir características pertinentes a 
sistemas de banco de dados como gerenciamento de transações, mecanismos de 
reconstrução, concorrência, etc. 

A linguagem C+ + está tendo grande aceitação por parte da comunidade de 
processamento de dados em geral. Esta aceitação se deve principalmente pelo sucesso 
conseguido pela sua predecessora, a linguagem C. A utilização da linguagem C+ + na 
construção do GEOTABA, seria muito conveniente por dois motivos principais: primeiro 

por ser uma linguagem de grande aceitação pública e segundo pelo seu ótimo 
desempenho. Mas, da mesma forma que a linguagem Smalltalk, a linguagem C+ + 
possui um conjunto de desvantagens que foram fundamentais na sua recusa. Entre estas 
desvantagens pode-se citar o fato de que C+ + é uma linguagem fortemente tipada e a 
"linkedição" do sistema seria necessária a cada inclusão ou alteração de uma classe ou 
método. Estas características são muito negativas quando presentes em um sistema que 
servirá de base para um projeto como o TABA, uma vez que por ser este um "ambiente 
de desenvolvimento de software", alterações no esquema do banco de dados são 
realizadas muito frequentemente. 

A linguagem de MANO foi então projetada para ser o "processador" da máquina 
virtual do sistema GEOTABA. Nos SGBDOOs, as operações que podem ser executadas 



com um objeto são definidas através da especificação do protocolo do objeto, ou seja, do 
conjunto de mensagens que podem ser recebidas pelo objeto. Este protocolo engloba 

tanto as mensagens defmidas na classe do objeto como as mensagens herdadas de suas 

superclasses. Cada mensagem está associada a um método, correspondente ao 

procedimento que deve ser executado quando a mensagem é recebida por um objeto 

desta classe. 

A linguagem MANO é a linguagem através da qual são escritos os métodos e 
também, a linguagem usada para fazer o envio de mensagens aos objetos do banco de 

dados. 

MANO foi definida, como será visto mais adiante, para ser uma representação 

sintática para o nível de implementação do modelo de objetos do GEOTABA. Sua 

sintaxe foi elaborada em um trabalho conjunto com o Prof. Luiz Carlos M. Monte. 

O protótipo ProtoGEO está sendo construído com o objetivo de validar e 

aperfeiçoar s modelo de objetos do GEOTABA, e também para expeiimenk- idéias 

sobre a implementação da arquitetura do sistema GEOTABA. Questões do tipo 

compartilhamento, concorrência, distribuição, segurança e reconstrução não são 

contempladas no ProtoGEO. 

No restante deste capítulo detalha-se o ProtoGEO, começando com uma descrição 

sucinta do seu modelo de objetos. Uma descrição das principais características da 

linguagem MANO é apresentada na Seção 3 e, por último, é feito o detalhamento da 

arquitetura do ProtoGEO e de cada um de seus módulos componentes. 



111.2 Modelo de Objetos do GEOTABA 

Esta sqão tem como objetivo mostrar as principais características existentes no 

modelo de objetos do GEOTABA WONT921, além de servir para situar o presente 
trabalho no âmbito do projeto GEOTABA. 

O modelo de objetos do GEOTABA, descrito em WONT90], vai ao encontro 
dos princípios fundamentais do projeto GEOTABA, que são: gerenciamento de dados e 

procedimentos, com ênfase na manutenibilidade e na reusabilidade; possibilidade de 

modelagem conceitual da informação; fornecimento de um sistema de gerência de 

interfaces com usuário incorporado à definição e manipulação de objetos; e ser 
extensível. 

Segundo L.C.M.Monte et al. WONT921, tais princípios encontram sua vertente 

temológica em: linguagens de programação de bases de dados; paradigrna da orientação 

a objetos; modelos semânticos de dados; sistemas de gerência de interface com usuário 

(SGIU); e bancos de dados extensíveis. 

Linguagens de programação de banco de dados (LPBDs) têm sido projetadas para 

integrar a programação de aplicações e o acesso à base de dados persistente, 

normalmente através da utilização de um sistema de tipos único. Com o objetivo de 

resolver o problema de incompatibilidade entre linguagens de programação e linguagens 

de banco de dados, o modelo do GEOTABA foi projetado para ser implementado por 

uma LPBD chamada DEMO (DEfinição e Manipulação de Objetos), que será construída 

como uma sublinguagem da linguagem MANO, para dar suporte aos diversos níveis do 

modelo, como será visto mais a frente. 

O SGBDOO GEOTABA, assim como a maioria dos sistemas da próxima 

geração, utiliza conceitos provenientes do paradigma da orientação a objetos como: 

identidade de objetos, classificação, herança e polimorfismo. A adoção desses conceitos 

tem como objetivo alcançar um maior grau de manutenibilidade e reusabilidade dos 

objetos gerenciados pelo GEOTABA. 



Um dos pontos fortes do modelo é a integração de SGIUs e SGBDs. O modelo 
inclui mecanismos de modelagem de objetos de interface com usuário e define o 
relacionamento destes com os demais objetos das aplicações. A idéia é fornecer 
ferramentas que permitam ao usuário manipular diretamente os objetos através de suas 
diversas representações gráficas. 

Um modelo de objetos para um sistema que é desenvolvido para suportar 
aplicações não convencionais, como é o caso do GEOTABA, não pode ser restrito a um 
número predeterminado de tipos padrão de objetos. O modelo do GEOTABA permite 
que novas classes sejam adicionadas à hierarquia, a medida que novas aplicações vão 
sendo desenvolvidas. 

111.2.1 Principais Características do Modelo 

Um Modelo de Dados Orientado a Objetos 

No modelo de objetos do GEOTABA toda informação é representada por objetos, 
ao contrário de alguns modelos de objetos, onde o universo é particionado entre objetos e 
valores, como é o caso do sistema O2 [BANC88]. Isto significa que inteiros, reais, 
caracteres e cadeias de caracteres também são objetos. 

Cada objeto tem uma identidade própria, Única no sistema, que o acompanha 

durante toda a sua existência. Objetos se comunicam através de mensagens. A mesma 
mensagem enviada a objetos distintos pode ativar procedimentos distintos. Isto porque 
um objeto tem comportamento próprio, isto é, está associado a um conjunto de 
procedimentos, denominados métodos do objeto. Um objeto também tem estado, que 

varia sob a ação de seus métodos. O estado do objeto é o conteúdo de sua estrutura de 
dados, preenchida por referências a outros objetos, através de suas identidades. Alguns 
objetos são constantes, isto é, nunca mudam de estado. Objetos triviais, como os inteiros 
e os valores booleanos, nem sequer possuem estrutura de dados; suas identidades 
representam inteiramente o objeto. 



Níveis de Abstração do Modelo 

O modelo deve poder representar desde estruturas internas da implementação dos 
objetos até representações de interface com usuário destes. Para isto o modelo de objetos 
do GEOTABA foi projetado contendo quatro níveis de abstrações, como mostra a figura 
3.1. 

I Nlvel Externo I 

Nlvel Concei tua1 23 
I Nlvel de Irnplernentagio I 

Figura 3.1: Níveis de Abstração do Modelo de Objetos 

Um objeto pode ser visto de modo diferente em cada um destes níveis. O nível de 
implementação descreve estruturas de dados e métodos dos objetos conforme 
implementados na base de dados. O nível conceitual trata da estrutura e comportamento 
dos objetos conforme percebidos pela comunidade de usuários e pelos outros objetos. O 

nível externo particulariza visões específicas, para grupos de usuários, criando objetos 



virtuais. O nível de representação refere-se a como os objetos são apresentados e 
manipulados nos meios de interface com usuário. A seguir é feita uma breve descrição 
das principais características de cada um dos níveis acima. Uma descrição ampliada pode 
ser encontrada em wONT9O]. 

O Nível de Implementação 

O nível de implementação de um objeto define sua estrutura e seu 
comportamento, que não são visíveis para os demais objetos. A estrutura de um objeto é 

composta de campos ou variáveis de instâncias e o comportamento é representado por 
uma colqão de métodos. Os métodos de um objeto não acessam diretamente os campos 
de outros objetos, toda comunicação entre os objetos é feita através da troca de 
mensagens entre eles. 

Classes são objetos que armazenam propriedades comuns a grupos de objetos. A 
classe define a estrutura de dados e o conjunto de métodos para esses objetos. É através 
das classes que novas instâncias de objetos são criadas. Todo objeto é descrito por um 
metaobjeto. Classes e Metaclasses são tipos específicos de metaobjetos. 

Ao contrário de muitos modelos de dados orientados a objetos, no GEOTABA, 
classes e coleções são dois conceitos distintos. Uma colecão reúne objetos e uma classe 
reúne descrições de propriedades de objetos. Uma colecão homo~ênea é aquela em que 
todos os seus objetos são instâncias de uma mesma classe. Normalmente as consultas são 
realizadas sobre as colqões de objetos e não sobre as classes de objetos. Há vários tipos 
predefinidos de coleções - conjunto, lista, etc - podendo-se definir novos modelos de 
colqões, pois como coleções são objetos, são descritas por classes. 

Uma das colqões do sistema é a que define os objetos globais, isto é, acessíveis a 
partir de qualquer classe. Esta coleção é a raiz da árvore de persistência. Um objeto (que 
pode ser uma colqão) é persistente se é global, ou então se existe alguma referência a 
ele em algum objeto persistente. A persistência é garantida para os objetos residentes 
tanto na memória, quanto em disco. 



O Nível Conceitual 

O nível conceitual de um objeto diz respeito a como ele é percebido pelos demais 
objetos, ou seja, corresponde ao protocolo do objeto - conjunto de mensagens que ele 
pode receber. Parte deste protocolo representa a estrutura percebida do objeto, o restante 
é formado pelos servkos fornecidos pelo objeto. 

A estrutura percebida de um objeto compõe-se de atributos. Um atributo, 
definido no nível conceitual, pode ser mapeado automaticamente em um campo no nível 
de implementação, acrescido de dois métodos, um para atribuição e outro para 
recuperação do valor atual do campo. Um atributo constante não possui método de 
atribuição associado. A implementação do atributo pode ser feita manualmente, com seu 
valor sendo calculado a partir de outros campos. 

Existem três tipos de atributos no modelo: mapeamentos, componentes e atributos 
propriamente ditos. Estes últimos informam valores de características do objeto, como 
cor, tamanho, data de nascimento, etc. Componentes são campos que descrevem um 
objeto em termos de sua composição percebida, isto é, indicam que seus valores são 
partes ou componentes do objeto. Um mesmo objeto não pode ser componente de dois 
objetos. Os mapeamentos são atributos que caracterizam o objeto em função de 
relacionamentos com outros objetos. 

Servicos correspondem aos métodos que primordialmente produzem pro- 
cessamento e não representam a estrutura do objeto. São usados para descrever cada ação 
possível de ser executada pelo objeto. 

No nível conceitual, a cada atributo há uma restricão de tipo associada, indicando 
que apenas os objetos que atendam esta restrição podem ser atribuídos ao atributo. O tipo 
de um atributo define o protocolo mínimo desses objetos. A maior parte da verificação 
de compatibilidade de tipos é realizada estaticamente. 

Os tipos conceituais são definidos a partir das classes de implementação. Uma 
classe pode definir, por "default", um tipo correspondente ao seu protocolo. Um tipo 
também pode ser derivado de outros tipos, por herança de protocolo. A hierarquia de 
tipos é distinta da hierarquia de classes. Somente atributos, parâmetros de mensagens e 



variáveis possuem tipo. Um objeto comumente pode ser atribuído a diversos tipos 
diferentes. 

O Nível Externo 

No nível externo, os objetos são descritos em termos das perspectivas pelas quais 
podem ser vistos. Na maioria dos modelos de objetos existentes, como no caso do 
Smalltalk, o protocolo definido por uma classe é totalmente visível pelos usuários desta 
classe. Alguns modelos limitam a visibilidade a dois níveis, definindo que certos 
métodos são privativos. Um método privativo significa que ele não é acessível por outras 
classes. Esta restrição é pouco adequada, pois comumente precisa-se definir métodos 
usáveis por um conjunto de classes, mas de uso restrito a indivíduos qualificados. A 
solução sugerida no modelo é a possibilidade de se definir vistas de um objeto. Vistas, 
como em banco de dados relacionais, são janelas que permitem ver partes do objeto. 

Uma vista é definida sobre um tipo (nível conceitual) de objeto ou sobre outra 
vista. Uma vista fornece um novo protocolo (atributos e serviços), definindo um novo ti- 
po, construído a partir do protocolo do tipo (ou vista) base, excluindo atributos e servi- 
ços ou acrescentando novos serviços e atributos derivados do protocolo base. Uma vista 
não é um objeto em si, mas uma outra maneira de se ver um mesmo objeto. Outra pro- 
priedade do nível externo do modelo é a possibilidade de se definir coleções virtuais. 
Uma colecão virtual é uma vista, calculada a partir de uma coleção base, selecionando 
membros desta. 

O Nível de Representação 

O nível de representação inclui as possíveis formas nas quais objetos são apre- 

sentados ao usuário e por ele manipulado. De uma maneira geral um objeto pode ser 
apresentado no formato de ícones, formulários, tabelas, etc. A implementação de 
diferentes representações para objetos envolve a utilização de outros tipos de objetos que 
para tal devem ser especialmente definidos. 



A descrição da representação de um objeto é mapeada sobre sua descrição con- 
ceitual ou externa. Assim, as propriedades estruturais (atributos, componentes e 
relacionamentos) passam a ter uma forma no meio de apresentação (vídeo, impressora), 
enquanto algumas propriedades comportamentais (os serviços) passam a ser vistas como 
possíveis operações que o usuário pode executar sobre o objeto. 

Interfaces com manipulação direta permitem que o usuário veja a informação 
desejada na tela e altere essa informação através de manipulação de sua representação. 
Desse modo, cada objeto pode ter formas próprias de representação nos meios de intera- 
ção com o usuário (tela, impressora, etc.). Estas representações devem simular os ob- 
jetos base no seu comportamento típico. 

Todavia, as representações são objetos distintos dos objetos base, com caracterís- 
ticas próprias e implementados por classes totalmente diferentes. Por exemplo, um 
estudante pode estar sendo visto sobre a forma de um quadro contendo um gráfico de 
barras comparando as suas notas em diversas matérias. Evidentemente este quadro não é 

o estudante, porém, para o usuário, em uma dada aplicação, ele pode ser o real 
representante do estudante. Alterar a altura de uma barra do gráfico pode significar, 
nesta aplicação, alterar realmente a nota do estudante. 

111.2.2 O Modelo de Objetos e o ProtoGEO 

O ProtoGEO está sendo construído com o objetivo de validar e aperfeiçoar o 

modelo proposto, entre outras coisas. Numa primeira etapa, somente os níveis de 
implementação e conceitual serão contemplados. A linguagem MANO é utilizada para a 
implementação dos métodos que descrevem o comportamento dos objetos no nível de 
implementação do modelo e também fornece uma sintaxe para o envio de mensagens aos 
objetos. 



111.3 MANO - Linguagem de Manipulação de Objetos 

Neste item descreve-se a linguagem de Manipulação de Objetos - MANO. Como 
foi dito anteriormente, MANO é utilizada para a implementação dos métodos que 
descrevem o comportamento dos objetos no nível de implementação do modelo de 
objetos do GEOTABA. 

Além da d e f ~ ç ã o  de métodos, MANO fornece uma sintaxe para envio de 
mensagens a objetos, ou seja, uma sintaxe para que possa ser feita a comunicação entre 
os objetos. 

MANO pode ser classificada como uma linguagem de programação orientada a 
objetos, pois emprega os conceitos que caracterizam este paradigma, como por exemplo 
polimorfismo, encapsulamento de dados e procedimentos, casamento dinâmico de 
métodos-mensagens, herança de propriedades através de uma hierarquia de classes, etc. 

O sistema GEOTABA será operado pela linguagem de programação de banco de 
dados DEMO, que possibilita o acesso ao banco de dados e possui o poder de expressão 
das linguagens de programação. O emprego da linguagem DEMO tem como objetivo 

resolver o problema de incompatibilidade entre as linguagens de operação e programação 
do banco de dados no Ambito do sistema GEOTABA. DEMO será implementada como 
uma subíinguagem de MANO, onde todo programa DEMO será na realidade um 
programa MANO, porém fazendo acesso aos objetos do metaesquema preprogramados 

em MANO. 

A linguagem MANO foi desenvolvida com base na linguagem Smalltalk 

[GOLD83], e foi projetada para ser uma linguagem aberta, na qual a adição de 
características de banco de dados fosse facilitada. O projeto de MANO objetivou 

resolver, também, alguns aspectos lirnitantes existentes na linguagem Smalltalk, como 
por exemplo o fato desta ser uma linguagem onde todos os objetos ficam residentes em 
memória durante uma sessão, a quantidade de objetos endereçáveis, etc. 



111.3 .I Características da Linguagem MANO 

Características de Interface com Usuário 

A linguagem MANO foi projetada para ser utilizada através de um editor que use 
atributos de caracteres, para realçar a visualização dos programas. O exemplo mostrado 
na figura 3.2 apresenta uma alternativa para a construção deste editor. Neste exemplo os 
comentários estão colocados dentro de caixas, os nomes de objetos aparecem em negrito 
e a declaração de variáveis temporárias é feita sublinhando o nome dessas variáveis. 

Como ainda não foi definido o editor de métodos, na versão atual do protótipo, 
os métodos foram escritos usando a representação interna da linguagem. Nesta 
representação interna, são usados símbolos especiais, para diferenciar os diversos 
elementos da linguagem. Por exemplo, nomes de objetos são precedidos do caracter 
cifrão ($), preposições são precedidas do caracter sublinhado 0, etc. 

I   anela 1 
inverte - janela; 

Este método troca os valores 
base e altura do objeto receptor 

temv ; 

temp := base; 
base : = altura ; 
altura : = temp ; 

Figura 3.2: Método MANO usando atributos de caracteres 



Outra característica interessante de interface com usuário, é que MANO 
reconhece o conjunto de caracteres ascii estendidos, com isto são permitidas palavras 
acentuadas no código fonte de um método MANO, como poderá ser visto nos exemplos. 
Nas sqões seguintes estão descritos os diversos elementos da linguagem MANO e por 
isso o método que aparece na figura 3.2 não será explicado aqui. 

Estrutura de um Método MANO 

Todo método armazenado no sistema está associado a uma classe através de seu 
seletor. O seletor do método é formado por uma cadeia de caracteres que o identifica 
dentro de sua classe. O seletor é extraído do cabeçalho do método no momento da 
compilação e é armazenado em uma tabela que contém a relação dos métodos da classe. 

Métodos podem receber parâmetros e retomar um valor. O valor retomado por 
um método corresponde à identidade do objeto resultante. Os argumentos do método são 
declarados no seu cabeçalho junto com o seletor. O símbolo de circunflexo (*) indica que 
o objeto resultante da mensagem que segue, é o valor a ser devolvido pelo método. 

I   anela 1 
altere janela corrente: $num janela; - 
/ *  Este método altera o número da janela ativa */ 

$janela corrente := $num janela; - 
^$janelã - corrente; 

Figura 3 .3 :  Exemplo de Método e m  MANO 

A figura 3.3 exemplifica um método MANO. Em um arquivo fonte, o método é 

precedido do nome da classe sob a qual será associado. A figura exemplifica o método 
de seletor #alterejanelacorrente: pertencente à classe Janela e que possui um único 



argumento ($num janela). Neste método, o valor do argumento $numjanela é atribuído 
à variável de instância $janela-corrente e ao final de sua execução, o valor da variável 
$janela - corrente é devolvido como "resposta" à mensagem que o ativou. 

Variáveis temporárias podem ser declaradas dentro de um método. Quando for o 
caso, elas deverão ser declaradas imediatamente após o cabeçalho do método. A 
declaração de variáveis temporárias é feita, de acordo com a representação interna de 
MANO, acrescentando-se o símbolo de porcentagem (%) na frente de cada variável 
declarada. 

O nível de implementação do modelo não inclui tipos, que é uma restrição que 
aparecerá na linguagem DEMO, quando se tratar dos demais níveis do modelo. Em 
MANO as variáveis de instância de um objeto, argumentos de métodos e demais 
variáveis armazenam valores que correspondem à identidades de objetos. Por isto, a 
declaração de variáveis temporárias é feita simplesmente citando seus nomes. 

A figura 3.4 mostra um método contendo a declaração da variável temporária 

inverte - janela; 

I* Este método troca os valores base e 
altura do objeto receptor * /  

Figura 3.4: Exemplo de uso de variável temporária 



Mensagens em MANO 

Uma mensagem é equivalente a uma chamada de subrotina nas linguagens 

procedimentais. Nas linguagens de programação orientadas a objetos, quando um objeto 

recebe uma mensagem, o método que estiver associado à mensagem recebida é 

executado. A busca do método a ser executado é realizada na hierarquia de classes, a 

partir da classe do objeto receptor da mensagem. Este procedimento está detalhado no 

capítulo IV (Processador MANO). 

Uma mensagem pode ser simples, isto é, não possuir parâmetros, como no 

exemplo abaixo: 

30 . ra iz  - quadrada 

Neste caso a mensagem de seletor #raiz - quadrada está sendo enviada ao objeto 

30. Como este objeto é uma instância da classe Inteiros, o método associado a este 

seletor será localizado na tabela de mensagens da classe Inteiros (ou de uma de suas 

superclasses) e será executado. 

Mensagens com parâmetros também são permitidas. Observe os exemplos abaixo: 

I $apl icação a l t e r e  jane la  co r ren te :  2 1 
I $ jane la  c o r r e n t e  exiba em: Sx e: $Y I - 

No primeiro exemplo, a mensagem de seletor #alterejanelacorrente: e argumento 

2 está sendo enviada ao objeto cuja identidade está armazenada na variável $aplicação. 

No segundo exemplo temos uma mensagem de dois argumentos ($x) e ($y) cujo seletor é 
#exibaem:e: sendo enviada ao objeto cuja identidade está armazenada na variável 

$janela - corrente. Como pode ser observado no primeiro exemplo, as palavras altere, 

janela e corrente, que formam o seletor da mensagem estão separadas por caracteres 



branco (espaço). Quando o compilador MANO encontra um seletor assim, ele faz a 
concatenação das palavras para formar o seletor da mensagem. 

Um tipo comum de mensagens com parâmetros são aquelas cujos seletores são 
operadores aritméticos, lógicos e relacionais. Nas linguagens convencionais, 
normalmente o conjunto dessas operações é preestabelecido na sintaxe da linguagem e 
essas operações são resolvidas por rotinas primitivas. Na linguagem MANO existe 
também um conjunto de rotinas primitivas para a execução eficiente das operações mais 
comuns. Porém, o conjunto de operações é aberto permitindo assim que o usuário defina 
novas operações a medida que se façam necessárias. Por exemplo, uma classe Matriz 
pode ser criada e operações de adição, subtração, multiplicação e transposta, podem ser 
d e f ~ d a s  para serem aplicadas em suas instâncias. 

Por isto, dá-se um tratamento uniforme tanto para mensagens cujos seletores são 
operadores aritméticos, lógicos e relacionais, como para as demais mensagens. Por 
exemplo, na figura 3.5 existem duas mensagens na expressão ($base * $altura) / 2, uma 
com seletor / (divisão) e argumento 2 sendo enviada para o objeto resultante da outra 
mensagem, de seletor * (multiplicação) com argumento $altura que está sendo enviada 
para o objeto $base. 

I   anela 1 
área; 

/ *  Calcula a área do objeto receptor */ 

A ( $base * $altura ) / 2; 

Figura 3.5: Mensagens onde os seletores são operadores 

Ao contrário da linguagem Smalltalk, MANO estabelece uma ordem de 
precedência para a execução de mensagens cujos seletores são operadores aritméticos, 
lógicos e relacionais. 



Em MANO, uma expressão contendo diferentes operadores é executada de 
acordo com a seguinte ordem de precedência: primeiro são executadas as operações 
multiplicativas ( * e / ), depois são executadas as operações adicionais ( + e - ), em 
seguida as operações relacionais ( < , > , < = , > = ,  = , " = ) e por último as 
operações lógicas ( & , ( , " ). MANO também permite a utilização de parênteses, 
através dos quais é possível alterar a ordem de execução em uma expressão. 

Outra característica inovadora desta linguagem é a possibilidade de se escrever as 
mensagens nas formas pré-fixa e ~ós-fixa. Por exemplo, para obter o nome do chefe do 
departamento de um funcionário podemos escrever: 

Nesta expressão a mensagem #depto está sendo enviada ao objeto designado pela 
variávd $fim. AQ ~bjeto resultante desta mensagem, está sendo enviada a mensagem 
#chefe, e da mesma forma a mensagem #nome é enviada ao objeto resultante da 
mensagem #chefe. 

Esta mesma expressão poderia ter sido escrita usando-se preposições, obtendo-se 
uma forma mais próxima da língua portuguesa, como mostra o exemplo abaixo. 

nome - do chefe - do depto - de $func I 

Na representação interna da linguagem MANO, preposições são precedidas do 
símbolo de sublinhado 0. As preposições são descartadas pelo compilador da mesma 
forma que o ponto (.) que aparece nas mensagens escritas na forma pós-fixa. 

Toda mensagem possui um objeto receptor, o seletor da mensagem e se for o 
caso, um ou mais parâmetros. Quando diversas mensagens precisam ser enviadas ao 

mesmo objeto, o usuário pode encadeá-las escrevendo o objeto receptor uma única vez e 
separando as diversas mensagens com o caractere vírgula (,). A figura 3.6 exemplifica as 
mensapens em cascata. 



inicialize com base: $base altura: $altura cor: $cor; 

/ *  Cria e Inicializa uma janela */ 

$janela := $Janela.novo; 
$janela base: $base, 

altura: $altura, 
cor: $cor; 

Figura 3.6: Exemplo de mensagens em cascata 

Esta figura mostra o método de seletor #inicializecombase:altura:cor:, que 
possui três argumentos ($base, $altura e $cor). Uma variável temporária ($janela) é 
declarada para armazenar a identidade da nova instância, que é criada quando a 
mensagem #novo é enviada à classe Janela. A criação de objetos está descrita em uma 
seção mais a frente. Após criada, a nova instância tem seus valores inicializados através 
de uma seqüência de mensagens que estão sendo enviadas (em cascata) à vâriávelf, 
$janela. Ao final, o método retoma a identidade do objeto criado. 

Um conjunto de mensagens podem ser agrupadas para formar um bloco de 
mensagens. Como na maioria das linguagens, blocos de mensagens são utilizados 
principalmente em comandos de decisão e de repetição. Um bloco de mensagens é 

delimitado pelos caracteres abre-chaves (i) e fecha-chaves 0). 

Blocos de mensagens possuem mais semântica do que blocos de comandos das 
linguagens convencionais. Um bloco de mensagens tem um comportamento semelhante a 
um objeto, na medida em que, para ser executado, ele precisa receber a mensagem 
#avalie, que é uma mensagem especial da linguagem. Porém, um bloco não é um objeto, 
uma vez que não é instância de nenhuma classe. 



A vantagem de se ativar um bloco a partir de uma mensagem, é que ele pode 
receber parâmetros no momento de sua ativação. Isto é útil por exemplo nas mensagens 
que implementam um laço repetitivo onde a cada iteração o valor da variável de controle 
é incrementado, semelhante ao comando for de linguagens como Pascal e C + + . Porém, 
como a passagem de parâmetro para um bloco é feita via programação, a estrutura usada 
torna-se muito mais flexível, podendo inclusive ser passado mais de um parâmetro. 

duplique; 

I* Este método retoma um objeto idêntico ao receptor. 
A cópia é realizada em profundidade *I 

$classe : = classe; 
( $classe. é Variável ) 

severo: { $vars : = tamBásico; 
$cópia : = $classe novo: $vars; 

1 

1 
senão: { $vars : = O; 

$cópia : = $classe.novo; 
1 

( $classe.é ~ ~ ó n t a d o r  ) 
severo: { 1 até: ($vars + $classe.tamInst) faça: 

{ % $i; $cópia[$i] : = $mim[$i] .duplique; ) 
1 

senão: { até: $vars faça: 
{ % $i; $cópia[$i] : =$mim[$i]; ) 

1 

Figura 3 . 7 :  Método MANO usando blocos d e  mensagens 

A figura 3.7 mostra o método de seletor #duplique pertencente à classe Objeto. 

Este método retoma uma cópia em profundidade do objeto receptor da mensagem. Neste 
exemplo, blocos de mensagens são usados tanto em mensagens que são executadas 
condicionalmente como em mensagens que são executadas de forma repetitiva. A 



mensagem #atéfaca: faz com que o bloco de mensagens correspondente ao segundo 
argumento seja executado diversas vezes. A cada repetição, a variável temporária $i, que 
é o argumento do bloco, é incrementada. 

Este método faz uso da variável especial ($mim), que está descrita mais a frente e 
que contém a identidade do objeto receptor da mensagem que ativou o método. Em 
alguns casos, quando outras mensagens estão sendo enviadas ao objeto receptor, como 
nas expressões $classe := classe e $vars := tamBásico, pode-se omitir o receptor da 
mensagem, que neste caso é a variável especial ($mim). Estas mensagens poderiam ter 
sido escritas da seguinte forma: $classe : = $mim. classe e $vars : = $mim. tamBásico res- 
pectivamente. 

Definição de Classes 

A definição de classes, que em SGBDOOs corresponde à definição do esquema 
do banco de dados, será feita no GEOTABA através de um utilitário que utilizará 
técnicas de interface gráfica. Outra maneira possível de se definir uma classe, é através 
do uso de métodos existentes na classe Classe, que é predefinida e que pertence ao 
metaesquema do GEOTABA. 

O projeto do metaesquema do GEOTABA está sendo desenvolvido paralelamente 
ao projeto do protótipo ProtoGEO. Como a linguagem MANO necessita usar classes do 

metaesquema que ainda não estão disponíveis, uma solução alternativa foi desenvolvida 
para ser usada temporariamente. Esta solução consistiu na implementação de rotinas 
escritas em C + + , (a linguagem na qual está sendo implementado o núcleo do ProtoGEO 
e do qual fazem parte o Compilador e o Processador MANO) para permitir a construção 
da hierarquia de classes, o que é feito através da especificação de novas classes. 

No topo da hierarquia de classes está a classe predefinida Objeto. A classe Objeto 
descreve, através de seus métodos, o comportamento que é comum a todos os objetos 
existentes no banco de dados. Novas classes são sempre criadas como sendo subclasses 
de classes já existentes na hierarquia. A figura 3.8 exemplifica a criação da classe Janela 
utilizando métodos da biblioteca de classes C + +. 



C1 janela; / /  Define variável temporária do tipo C1 

janela := Classe.novo(); 

janela. acrvar~nst (tl$basell) ; 
janela. acrVarInst (Wltural1) ; 
janela.acrVar1nst ("$corlI) ; 

Figura 3.8 Definição da classe Janela 

Como mostra a figura, a definição de uma classe MANO é feita através de 
chamadas àI subrotinas de uma biblioteca C + +. Uma variável temporária é declarada 
para armazenar a identidade da nova instância da classe (C0 que é criada através da 
mensagem Classe.novo(). C1 é a classe C+ + cuja definição especifica um objeto MANO 
que é instância da classe predefinida Classe. Esta classe (C0 é um dos elos entre um 
objeto especificado na linguagem de implementação (C+ +) e o mesmo objeto que será 
manipulado na linguagem que está sendo implementada. 

Após a criação da nova instância de Classe, o método inicialize é executado. Este 
método faz a introdução da nova classe (conteúdo da variável janela) na hierarquia de 
classes, criando um elo entre a que está sendo definida e sua superclasse, no caso Objeto 
(primeiro argumento da mensagem inicialize). Isto quer dizer que a classe Janela será 
uma subclasse direta da classe Objeto. O segundo argumento especifica um nome para a 
nova classe que está sendo criada (Janela). O terceiro e quarto argumentos correspondem 
respectivamente, ao número de variáveis de instância e à quantidade máxima de métodos 

que serão definidos para a classe. Estes valores poderão ser alterados através de rotinas 
de manutenção do esquema. 

Para completar a definição da classe, a declaração das variáveis de instâncias é 

feita através da ativação do método acrVarInst (acrescenta variáveis de instância), que 
tem como parâmetro o nome da variável a ser incluída. A definição dos métodos MANO 



é feita através da compilação de arquivos fonte. Este procedimento está descrito no 

capítulo V (Compilador MANO). 

Criação de Objetos 

A criação de objetos é feita através do envio da mensagem de seletor #novo para 

a classe do objeto que se deseja criar. 

Quando uma classe recebe a mensagem #novo, um objeto com as características 

desta classe é criado, ou seja, é alocado um pedaço de memória de acordo com as 

características descritas em sua classe, e uma identidade é atribuída a esta nova instância. 

A criação de objetos é responsabilidade do Gerente de Armazenamento, que está descrito 

no capítulo VI (Gerente de Armazenamento). 

A figura 3.6 mostrou um método onde urna hsL&~cia da classe Janela foi criada e 
sua identidade foi armazenada na variável temporária ($janela). 

Algumas classes possuem instâncias com tamanho variável, como é o caso da 

classe Arranjo. A criação de instâncias destas classes é feita através da mensagem de 

seletor #novo: que possui como argumento o tamanho da instância desejada. Por 

exemplo, para criar uma instância da classe Arranjo com tamanho igual a 30, deve-se 

escrever a seguinte mensagem: 

I Janela novo: 30 I 

Variáveis Globais 

MANO fornece suporte para variáveis globais. As variáveis globais, como as 

demais variáveis (temporárias, de instância e argumentos), armazenam identidades de 

objetos. Uma variável global pode ser acessada a partir de qualquer classe, isto é, 

qualquer método pode referenciar uma variável global. 



As variáveis globais estão armazenadas em um objeto coleção cuja identidade é 

armazenada na variável global $ U N O .  Esta coleção é usada na definição de quais 
objetos são persistentes. Um objeto é persistente se é global, ou então se existe alguma 
referência a ele em algum objeto persistente. Objetos persistentes são aqueles cuja 
existência independe da execução de um programa, ou seja, ao final de uma sessão os 
objetos persistentes não são perdidos. 

A declaração de variáveis globais será feita através de um utilitário que será 
desenvolvido para o GEOTABA. Nesta primeira fase do protótipo, as variáveis globais 
são declaradas por intermédio de um procedimento C+ + chamado acrVarGloba1, cujo 
argumento corresponde ao nome da variável a ser declarada. A figura 3.9 mostra 
exemplos de declaração de variáveis globais. 

Figura 3.9: Declaração de Variáveis Globais 

A declaração das variáveis globais é feita via rotina C+ +, porém, o acesso e a 
manipulação dessas variáveis só é possível através de mensagens MANO. 

Variáveis Especiais $mim e $super 

Além das variáveis de instância, temporárias, argumentos de métodos e globais, 
existem duas variáveis especiais: $mim e $super que também podem ser acessadas pelos 
métodos. A variável $mim contém a identidade do objeto receptor da mensagem que 
ativou o método. Esta variável é útil quando o método que está sendo executado precisa 
enviar outras mensagens para o objeto receptor. A figura 3.10 exemplifica esta situação. 



( $altura > $base ) 
severo: 1 

$mim.inverte - janela.exiba em: $Cursor.x 
e: $Cursor.y; 

1 
senão: 1 

exiba em: $Cursor.x e: SCurs0r.y; 
1; 

/ *  Exibe janela horizontalmente na 
posição atual do cursor */  

I   anela ( 
exibe na horizontal; 

- 
Figura 3.10: Exemplo de uso da variável $mim 

Neste exemplo, a mensagem de seletor #inverte janela será enviada ao mesmo 
objeto que receber a mensagem de seletor #exibenahorizontal. A figura também mostra 
exemplos de uso da variável global ($Cursar). 

Um método herdado pode ser redefinido em uma subclasse. Há situações no 
entanto, em que desejamos executar não o método redefinido, mas sim aquele que estava 
sendo herdado. Para isto, pode-se usar a variável $super, que faz referência à superclasse 
da classe do objeto receptor. Quando uma mensagem é enviada à variável $super, o 
Processador MANO começa a busca do método que será executado a partir da tabela de 
mensagens da superclasse da classe do objeto receptor. 

Outras Características da Linguagem MANO 

Os dados de um objeto são armazenados em variáveis de instância. Porém, 
MANO emprega o conceito de encapsulamento, que faz com que esses dados (variáveis 
de instância) não sejam visíveis à outros objetos. A única forma de se ter acesso aos 
dados de um objeto é através da execução de seus métodos. Normalmente, para cada 
variável de instância de um objeto existem dois métodos associados, um para alterar o 



seu valor e outro que fornece o valor armazenado na variável. Por exemplo, na classe 
Janela que foi definida anteriormente, existem dois métodos associados com a variável 
de instância $cor, o método de seletor #cor, que devolve o valor armazenado nesta 
variável e o método de seletor #cor: e argumento $umaCor, que permite alterar o valor 
da variável. A figura 3.11 mostra o código destes métodos. 

cor ; 
/*  Retorna o valor da cor da janela */ 

*$cor; 

cor: Sumacor; 
/ *  Altera o valor da cor da janela */ 

$cor := $umacor; 

Figura 3.11: Acesso e alteração de variável de instância 

O sistema GEOTABA fornecerá um mecanismo no qual o mapeamento do 
esquema do banco de dados do nível conceitual para o nível de implementação gerará 
automaticamente, para cada variável de instância de uma classe, seus dois métodos 

associados. 

O conceito de encapsulamento de dados permite o desenvolvimento de aplicações 
com alto grau de manutenibilidade, uma vez que é um conceito que teve suas origens nos 
Tipos Abstratos de Dados. Além disso, permite que os dados sejam independentes dos 
programas, o que é uma característica muito importante nos sistemas de gerenciamento 
de banco de dados. Por exemplo, um programa de aplicação que precisa acessar um 
objeto em uma colqão, provavelmente o fará através do envio de uma mensagem ao 
objeto coleção, passando como parâmetro a identificação do objeto desejado. 
Suponhamos que a classe Coleção possua duas subclasses, uma onde os componentes da 
colqão são recuperados através de um índice do tipo árvore-B e outra onde os 
componentes são recuperados por meio de uma tabela de "hash". Como estas 



características são internas aos objetos, o programa de aplicação não tem como saber o 
tipo de indice que foi usado na recuperação do objeto. 

Outra característica importante presente nesta linguagem é o conceito de heranca. 
Herança reduz a necessidade de especificação de informações redundantes possibilitando 
a obtenção de um alto grau de reusabilidade. 

As classes estão organizadas em uma estrutura hierárquica, onde uma subclasse 
herda as propriedades (variáveis de instância e métodos) de sua superclasse, esta por sua 
vez também herda as propriedades de sua superclasse e assim sucessivamente até chegar 
no topo da hierarquia, onde está localizada a classe Objeto. Com isto, uma subclasse 
herda as propriedades de todas as suas classes ancestrais. Por exemplo, na definição da 
classe Janela-de-Edição (figura 3.12), que é uma subclasse da classe Janela, só é 
necessário definir os novos atributos e métodos que caracterizam a especialização da 
classe, já que as variáveis $base, $altura e $cor e todos os métodos da classe Janela são 
herdados pela classe Janela-de-Edição. 

Apesar da definição da classe Janela - de - Edição só incluir três variáveis de 
instância, cada instância de Janela - de-Edição conterá seis variáveis de instância, que 
são: $base, $altura, $cor, $barra-na-horizontal, $barra - na - vertical e $tipo-cursor e 
responderão a todos os métodos definidos nas classes Janela-de-Edição, Janela e 
Objeto. 

Figura 3.12 Definição da classe Janela - de - Edição 



Apesar do modelo de objetos do GEOTABA definir que uma classe poderá ter 
mais de uma superclasse direta, isto é, que o sistema GEOTABA suportad herança 
múltipla, a primeira versão da linguagem MANO restringe a hierarquia ao mecanismo de 
herança simples, ou seja, a hierarquia de classes equivale a uma estrutura em árvore. He- 
rança múltipla será introduzida na linguagem em trabalhos futuros. 

Outro conceito importante utilizado é o conceito de polimorfismo. Polimorfismo 
em geral, significa "ter ou assumir diferentes formas" [STEF86]. Esta característica 
ocorre quando diferentes objetos podem responder a uma mesma mensagem, porém com 
comportamento próprio. Por exemplo, um objeto da classe Data responde a mensagem 
imprima exibindo o seu estado no formato dd/mm/aa. Já um objeto da classe Dinheiro 
responde a mesma mensagem exibindo o seu estado no formato Cr$x.xxx,xx. 

Para isto, o acoplamento entre a mensagem enviada a um objeto e o método que 
será executado é feito dinamicamente, ou seja, em tempo de execução. Este atraso na 
ligação mensagem-método é conhecido como acoplamento diniimico ou "late binding". 



111.4 Arquitetura do ProtoGEO 

Um dos objetivos da construção do ProtoGEO, foi o de desenvolver um protótipo 
para experimentar idéias sobre a implementação da arquitetura do GEOTABA. A 

arquitetura definida inicialmente para o ProtoGEO (figura 3.13) é uma arquitetura 
simplificada, uma vez que o protótipo não fornecerá suporte à características como 
compartilhamento, concorrência, distribuição, segurança e reconstrução. 

A arquitetura do ProtoGEO é composta de três componentes principais: o gerente 
de Objetos, o Gerente de Execução e o Gerente de Armazenamento. 

I GERENTE 
DE I OBJETOS I de Esquema I I 

I -1 I Proceaaador I I I MANO I 1 MANO I 

Figura 3.13: Arquitetura do ProtoGEO 



111.4.1 Gerente de Objetos 

O Gerente de Objetos (GO) gerenciará os objetos nos diversos níveis de abstração 
do modelo de objetos proposto, implementando os mapeamentos entre esses níveis. Na 
primeira etapa do projeto, apenas os níveis de implementação e conceitual serão 
contemplados. O GO possuirá um conjunto de classes predefinidas que serão gerenciadas 
pelo Gerente de Esquema, que será responsável pelas classes que formam o metaesquema 
do banco de dados. Como exemplo dessas classes predefinidas pode-se citar as classes 
Classe, Metaclasse, Atributo, Método e Coleção. O projeto do metaesquema do 
GEOTABA está sendo desenvolvido paralelamente à implementação do ProtoGEO, e por 
isso, a descrição destas classes está fora do escopo deste trabalho. 

Os gerentes de Execução e de Armazenamento formam o núcleo do ProtoGEO. O 
núcleo do ProtoGEO é responsável pelo processamento de mensagens e métodos escritos 
na linguagem de Manipulação de Objetos MANO. A figura 3.14 mostra de forma mais 
detalhada, os componentes presentes no núcleo do ProtoGEO. 

111.4.2 Gerente de Execugão 

O Gerente de Execução (GE) é responsável pelo processamento das mensagens 
enviadas aos objetos do sistema. Quando um objeto recebe uma mensagem, um método 
especifico deve ser executado como "resposta" à mensagem recebida. A identificação do 
método a ser executado, bem como sua execução são tarefas de responsabilidade do GE. 
O GE utiliza o Compilador MANO para traduzir uma mensagem MANO, em um 
método interpretável. Após esta tradução o Processador MANO é então ativado para 
executar o método. Durante a execução de um método, diversas mensagens são enviadas 
à objetos, o que resulta na ativação de outros métodos. O Processador realiza a busca dos 
métodos que serão executados na hierarquia de classes, o que é feito em tempo de 
execução. 



Mensagem MANO 

I GERENTE DE EXECUÇAO I 

I GERENTE DE ARMAZENAMENTO 

do Buffer do Buffer 
d e  ObJetos de PBglnae 

Base de 

Memória Principal 

Figura 3.14: Núcleo do ProtoGEO 

O Compilador tem a função de transformar um método ou mensagem escritos em 
MANO, em um método escrito em um código intermediário. Os métodos traduzidos pelo 
Compilador são armazenados em instâncias da classe Método, o que significa que os 
métodos, em sua forma traduzida, são também objetos e ficam armazenados juntamente 
com os demais objetos no banco de dados. 

O Processador tem a função de identificar e executar o método que estiver 
associado à mensagem enviada a um objeto do sistema. Para que o Processador execute 
um método, este já deverá ter sido traduzido pelo Compilador, ou seja, o Processador 
executa métodos escritos em código intermediário. 



Este código intermediário é formado por um conjunto de bytes aos quais 
chamamos de instrucões MANO. Estas instruções são semelhantes aos "bytecodes" 
usados na linguagem Smalltalk. 

O Processador, nesta primeira fase do projeto, é equivalente ao interpretador 
Smalltalk, conforme especificado em [GOLD83], já o Compilador é totalmente original, 
apesar da sintaxe da linguagem MANO possuir alguma semelhança com a sintaxe 
Smalltalk. 

O Processador e o Compilador criam novos objetos a medida que são executados. 
Eles também fazem acesso a objetos já armazenados no banco de dados. No entanto, 
tanto o Processador como o Compilador só acessam objetos presentes na memória 
principal. A recuperação de objetos armazenados nos meios secundários e sua 
transferência para a memória são tarefas de responsabilidade do Gerente de 
Armazenamento. Como os objetos manipulados pelo Processador e pelo Compilador 
sempre estão na memória, ou melhor, no "Buffer" de Objetos, estes dois módulos 
interagem diretamente com o Gerente do "Buffer" de Objetos, que é o componente do 
Gerente de Armazenamento responsável pelo gerenciamento dos objetos residentes no 
"Buffer" de Objetos. 

O Processador MANO e o Compilador MANO estão descritos em detalhes nos 
capítulos IV e V respectivamente. 

111.4.3 Gerente de Armazenamento 

O Gerente de Armazenamento (GA) tem como funções primordiais a criação, 
armazenamento e recuperação de objetos. O GA é formado por três submódulos, que 
são: o Gerente do "Buffer" de Objetos, que gerencia os objetos residentes na memória 
principal; o Gerente do "Buffer" de Páginas, que gerencia as páginas carregadas na 
memória principal; e o Gerente de Disco é o responsável pelo gerenciamento dos objetos 
armazenados no disco. 



Para executar um método, o Processador necessita manipular diversos objetos. 
Estes objetos são obtidos através do Gerente de Armazenamento, que os coloca disponí- 
veis na memória. Durante a compilação de um método, o Compilador também faz acesso 
à objetos armazenados no banco de dados, como por exemplo, a classe (e suas 
superclasses) sob a qual o método está sendo compilado e a coleção de variáveis globais 
do sistema. 

Os objetos existentes no banco de dados estão armazenados em disco ou em 
outros meios secundários. O Compilador e o Processador, manipulam os objetos somente 
em memória principal. Para fazer a transferência de objetos do disco para a memória 
principal, e vice-versa, o ProtoGEO gerencia uma memória virtual. 

O mecanismo de memória virtual que está sendo empregado, utiliza um esquema 
de "buffer" duplo, isto é, a memória principal contém duas áreas de "buffer", um 
"buffer" de páginas e um "buffer" de objetos. Este esquema tem sido utilizado na 
construção de vários sistemas de banco de dados orientados a objetos, como o ORION, 
O2 e GemStone, e tem sua origem no sistema LOOM [KAEL83]. O GA está descrito em 
detalhes no capítulo VI. 



Capítulo IV 

Processador MANO 

IV.l Introdução 

O Processador MANO é o componente do Gerente de Execução que tem a 
função de executar métodos. As instruções executadas são obtidas em instâncias da classe 
Método e correspondem a bytes, ou seja, valores de oito bits que possuem informações 
embutidas em seus bits. 

Para executar um método, o Processador utiliza como estrutura de dados, um 
objeto que é instância da classe Contexto. Contextos são objetos que armazenam em suas 

variáveis de instância, o estado do Processador durante a execução de um método. Cada 
contexto possui uma pilha que é usada na execução do método. Para cada método a ser 
executado é criado um novo contexto que é descartado logo após o término da execução 
do método. 

O terceiro tipo de objetos manipulados, são as instâncias da classe Classe. Estes 
objetos são usados para que o Processador possa pesquisar a tabela de mensagens da 
classe do objeto que recebeu a mensagem. Outra informação obtida nestes objetos é a 
superclasse da classe que está sendo pesquisada. O Processador utiliza a superclasse para 
continuar a busca, caso a mensagem procurada não seja encontrada na tabela de 
mensagens pesquisada. 



O Processador possui também um conjunto de rotinas primitivas (escritas em 
C+ +), que foram desenvolvidas para otimizar a execução das operações que são usadas 
com maior frequência, como por exemplo, as operações aritméticas, lógicas, de 
manipulação de cadeias, de entraddsaída, etc. Estas operações são executadas sem que 
haja a necessidade da troca de contexto, ou seja, não são criados contextos para a 
execução dos métodos que estiverem associados à rotinas primitivas. 

IV.2 Estruturas de Dados 

Nesta seção descreve-se detalhadamente, os objetos que correspondem às 
estruturas de dados utilizadas pelo Processador. 

Métodos 

A classe Método descreve os objetos cujo conteúdo representa um método já 
traduzido, ou seja, um conjunto de instruções MANO. Instâncias da classe Método são 
criadas única e exclusivamente pelo Compilador. 

Além das instruções, o método possui um conjunto de apontadores, ou melhor, as 
identidades dos objetos que aparecem no método, mas que não podem ser referenciados 
diretamente por uma instrução MANO. Estes objetos são chamados de literais e podem 
ser, por exemplo, seletores de mensagens, nomes de variáveis globais, alguns objetos 
constantes como símbolos, cadeias e etc. 

As instruções só podem referenciar diretamente algumas categorias de objetos, 
que são: o receptor e os argumentos da mensagem, os valores das variáveis de instância 
do objeto receptor, os valores das variáveis temporárias declaradas no método, os objetos 
especiais (verdadeiro, falso, nulo, -1, 0, 1 e 2) e mais um conjunto de seletores 
especiais, que são mostrados na figura 4.1. 



Os objetos que não podem ser referenciados diretamente por uma instrução, 
aparecem sempre como literais do método. Mesmo que um objeto apareça mais vezes no 
método, ele será gravado uma única vez como literal. 

As variáveis temporárias, quando declaradas, só podem ser acessadas dentro do 
método. O Processador sabe, a partir de informações gravadas no método, o número de 
variáveis temporárias declaradas no método. Os valores das variáveis temporárias, bem 
como dos argumentos do método, são armazenados no contexto criado para sua 
execução, como será visto mais adiante. Como, ao final da execução de um método, o 
contexto é descartado, então os valores das variáveis temporárias também são perdidos. 

em: copieBloco: 
em:mud: avalie 
tam avalie: 
prox faça : 
proxmud : novo 
fim novo : 
-- -- X 
classe Y 

Figura 4.1: Tabela de Seletores Especiais 

Todas as variáveis globais existentes no sistema estão armazenadas em instâncias 
da classe predefmida chamada Associação. Uma associação é um objeto que associa uma 
cadeia de caracteres, correspondente ao nome da variável global, com seu valor, que na 
verdade é a identidade do objeto referenciado pela variável global. 

Quando um método utiliza uma variável global, a identidade da instância de 
Associação cuja cadeia de caracteres equivale ao nome da variável global encontrada, é 

armazenada no método como um literal. 

Além das instruções e dos literais, todo método possui um cabeçalho. Este 
cabqalho é uma instância da classe Inteiros que contém quatro campos de informações 
codificados em seus bits, como mostra a figura 4.2. 



O campo nzúnero de temporárias informa ao Processador o número de variáveis 
temporárias usadas no método, incluindo o número de argumentos. 

O campo tipo de contexto indica o tamanho do contexto que deverá ser criado. 
Um contexto pode ser criado com dois tamanhos diferentes, como será visto mais a 
frente. 

O campo número de literais além de informar, como o próprio nome já diz, o 

número de literais do método, indica também a posição da primeira instrução do método. 

O campo código serve para identificar alguns tipos especiais de métodos. 
Normalmente, indica simplesmente o número de argumentos do método. Quando o 
método está associado a alguma rotina primitiva, então ele passa a ter outros 
significados, como mostra a tabela da figura 4.3. 

A - códlgo 

6 - número de temportirias 

C - tipo de contexto 

D - ndimero de literais 

1 - significa que é um inteiro 

Figura 4.2: Cabeçalho de Método 



Valor do código Significado 

d e O a 4  Sem primitivas, contendo de O a 4 
argumentos 

Primitiva especial retorno de $mim 
(sem argumentos) 

Primitiva retorno de variável de 
instância (sem argumentos) 

O método possui uma extensão do 
cabeçalho 

Figura 4.3: Valores possíveis do campo código 

Da mesma forma que o Interpretador Smalltalk, o Processador MANO dá um 
tratamento especial a dois tipos de métodos que ocorrem com muita frequência. No 
primeiro tipo estão aqueles métodos que simplesmente retomam o objeto receptor da 
mensagem, ou seja, retomam o valor da variável especial $mim. O segundo tipo engloba 
os métodos que simplesmente retomam uma das variáveis de instância do objeto 
receptor. Estes dois tipos de métodos são otimizados pelo Compilador. Nestes casos, os 
métodos gerados não possuem nenhum literal ou instrução, isto é, são formados apenas 

pelo seu cabeçalho, que possui no campo código os valores 5 ou 6 conforme o caso. 

Quando código é igual a seis, o índice da variável de instância a retomar é 

encontrado no próprio cabeçalho, na posição correspondente ao campo número de 
temporárias. 

Quando o método está associado a uma rotina primitiva, ou seja, o campo código 
possui o valor sete, após o último literal do método é gravado uma outra instância de 
Inteiros, que é a extensão do cabeçalho. Nesta extensão estão codificados dois campos 
extras: o número de argumentos do método e o número da rotina primitiva associada. 



I literal I I 

I r .  I I Instr. P I 
instr. 3 I instr. 4 

I 

Figura 4.4: Estrutura de um método 

Por último, todo método que contém uma extensão de cabeçalho ou que envia 
uma mensagem do tipo superclasse, isto é, uma mensagem para a variável especial 
$super, possui como último literal uma instância da classe Associação. Esta associação 
mantém no seu campo de valor, a classe que contém a tabela de mensagens onde o 
método poderá ser encontrado. A figura 4.4 mostra a estrutura completa de um método 
já compilado. 



Contexto 

O segundo tipo de objeto usado pelo Processador MANO, são as instâncias da 
classe Contexto. Um contexto é um objeto que armazena o estado do Processador durante 
a execução de um método. 

Quando o Compilador encontra uma mensagem sendo enviada a um objeto dentro 
do método, normalmente traduz esta mensagem em uma instrução de envio de 
mensagens. Para a execução dessa instrução, é possível que um outro método tenha que 
ser executado. Nestes casos, o estado atual do Processador, ou seja, o contexto que está 
sendo usado (contexto ativo), tem que ser salvo para que o novo método possa ser 
executado. Isto é feito colocando-se o contexto ativo no estado suspenso e fazendo com 
que o contexto criado para a execução do novo método fique ativo. 

Ao final da execução deste novo método, o contexto que foi suspenso é reativado 
para que o método original possa ser concluído. A figura 4.5 mostra a estrutura de um 
contexto e seu método associado. 

O campo remetente armazena a identidade do último contexto suspenso e é usado 
pelo Processador para reativá-10 ao término da execução do método corrente. O campo 
apontador de instrução indica a próxima instrução a ser executada pelo Processador. 
Apontador de pilha contém o índice onde está localizado o objeto que está no topo da 
pilha de execução. O campo método indica o método ao qual o contexto está associado e 
Receptor contém a identidade do objeto que recebeu a mensagem que provocou a 
ativação do método. 

Estes cinco primeiros campos são fixos e estão presentes em todos os contextos. 
Os dois campos seguintes são dimensionados de acordo com a especificação contida no 
cabqalho do método. 

Como foi dito anteriormente, os valores relativos aos argumentos do método e 
das variáveis temporárias são armazenados no contexto. Isto faz com que estes valores 
sejam perdidos ao término da execução do método. Se o método não tiver argumentos ou 
variáveis temporárias, então esses campos não existirão. 



apontador 

m6todo 

receptor I 
argumentos - 

metodo do 4 
varihveia - 

de Inatáncia 

- pilha de 
execução - 

literal 1 I 
literal 2 I 

Instr. 5 1 lnstr. (I I 

Figura 4.5: Contexto de Execução 

Os últimos campos de um contexto são usados para formar uma pilha de execução 
que é usada pelo Processador. 

Existem dois tamanhos predeterminados de contextos, um com espaço para doze 
campos variáveis e outro com espaço para trinta e dois campos variáveis. O número de 
campos variáveis é formado pela soma do número de variáveis temporárias e a 
profundidade da pilha de execução. Estas limitações poderão ser facilmente relaxadas em 
versões futuras da linguagem MANO. 



Contexto de Bloco 

O Processador também utiliza um segundo tipo de contexto, que são os contextos 

de bloco. Contextos de bloco são instâncias da classe predefinida chamada 

ContextoDeBloco. Estes objetos são usados pelo Processador para a execução de um 
bloco de mensagens. Um contexto de bloco está diretamente relacionado com o contexto 

do método que contém o bloco que está sendo executado, inclusive compartilhando 

diversas informações com este. 

A figura 4.6 mostra um contexto de bloco junto com o contexto principal e seu 

método associado. 

remetente 1 
apontadar 

apontador 
de pllha 

argumentos 
- do 1 

m8todo 

atlvador 

apont. Inatr 

apont. pllha 

num erg. bl. 

inatr. inicial 

- pilha de 
I execuçao 

Ilteral 1 I 

Ilteral N I 

inetr. 3 instr. 4 --L 
Inetr. 6 I Inetr. 8 

Figura 4.6: Contexto de Bloco 



O campo ativador tem a mesma função do campo remetente contido em um 
contexto. O ativador é o contexto reativado quando termina a execução de um bloco de 
mensagens, enquanto que o remetente é o contexto reativado ao término da execução de 
um método. Um método termina quando sua última instrução for executada, ou após a 
execução de uma instrução de retomo, gerada quando o símbolo de circunflexo (^) 

precede uma expressão MANO. 

Um contexto de bloco possui seus próprios apontadores de instrução e de pilha, 
porém os argumentos do método e as variáveis temporárias, inclusive os argumentos do 
bloco, são recuperados no contexto terra. 

O campo instrução inicial contém a posição no método onde está armazenada a 
primeira instrução referente ao bloco de mensagens. O contexto terra é o campo que 
contém a identidade do contexto que está associado ao método. Por último, cada 
contexto de bloco também possui sua própria pilha de execução. 

Um contexto de bloco C criado pds  Processador quando a mensagem de seletor 
especial #copieBloco: é enviada ao contexto ativo. Esta mensagem tem como parâmetro 
o número de argumentos do bloco. 

Após a criação de um contexto de bloco, sua identidade é acrescentada na pilha 
de execução do contexto ativo. A execução de um bloco é ativada quando este recebe a 
mensagem de seletor especial #avalie. Em métodos da classe Coleção, por exemplo, o 
bloco de mensagens que estiver associado à mensagem enviada a uma coleção, será 
ativado através da mensagem de seletor #avalie: tendo como parâmetro os elementos da 
coleção. 

As classes são objetos MANO cuja função é semelhante às declarações de tipos, 
existentes nas linguagens de programação convencionais. Nestas linguagens, 
normalmente os tipos são usados pelo compilador para que este possa fazer as 
verificações de tipos que são necessárias em linguagens tipadas. Na linguagem MANO, o 



Compilador utiliza estes objetos para recuperar os nomes das variáveis de instância que 
podem aparecer no código fonte de um método. 

Como na linguagem MANO o acoplamento de mensagens/métodos é feito 
dinamicamente, ou seja durante a execução de um método, então o Processador 
necessita recuperar informações contidas nas classes. O Processador especificamente, 
utiliza três campos de uma classe, que são: a tabela de mensagens, sua superclasse e 
também o campo que contém a especificação dos requisitos de memória necessários para 
a criação de suas instâncias. A figura 4.7 mostra a estrutura de uma classe. Os campos 
que aparecem nesta figura são os campos necessários para a implementação do núcleo do 
ProtoGEO. Outros campos ainda poderão ser adicionados, de acordo com as 
necessidades do projeto do metaesquema do ProtoGEO. 

nome claase 

aupsr classe 

especlf. Inst. 

varidveia inat 

Figura 4.7: Estrutura de uma instância de Classe 



O nome da classe é utilizado apenas pelo Compilador. Este nome é informado no 
momento da definição da classe e posteriormente, aparece junto ao código fonte dos 
métodos pertencentes à classe. 

O campo superclasse é utilizado pelo Processador para percorrer a hierarquia de 
classes. Quando for introduzido o mecanismo de múltipla herança no sistema, este 
campo deverá ser alterado para conter, em vez da identidade da superclasse, a identidade 
da colqão que armazenará as identidades de suas superclasses. 

O campo tabela de mensagens contém a identidade de uma instância da classe 
Array, onde são armazenados os seletores das mensagens. O primeiro campo deste 
"array" contém a identidade de outra instância de Array, onde podem ser recuperados os 
métodos associados a cada seletor de mensagem. 

O campo especijkação de instância é utilizado para definir o tipo das instâncias 
da classe. Ele possui uma instância da classe Inteiros que contém quatro informações 
embutidas, são elas: (a) se os campos das instâncias contém apontadores de objetos ou 
valores numéricos; (b) se os campos das instâncias são endereçados em quantidades de 
"byte" ou "word"; (c) se as instâncias possuem campos indexáveis; (d) o número de 
campos fixos da instância. 

O último campo de uma classe contém a identidade de uma instância da classe 
Array onde estão armazenados os nomes das variáveis de instância da classe. Este campo 
s6 é usado pelo Compilador MANO. 

IV.3 Instruções MANO 

As instruções que são executadas pelo Processador MANO correspondem aos 
"bytecodes" usados pelo interpretador Smalltalk. Existem 256 instruções que podem ser 
classificadas em cinco categorias: instruções de pilha, instruções de armazenamento, 
instruções de envio de mensagens, instruções de desvio e instruções de retorno. A figura 
4.8 mostra a tabela de instruções conforme especificada em [GOLD83]. 



INTERVALO BITS FUNÇÃO 

OOOOiiii 
0001iiii 
001iiiii 
010iiiii 
0110Oiii 
01101iii 
01110iii 
011101ii 
0111110i 
Olllllli 
10000000 
j j kkkkkk 
10000001 
j j kkkkkk 
10000010 
j j kkkkkk 
10000011 
j j jkkkkk 
10000100 
jjjjjjjj 
kkkkkkkk 
10000101 
j j jkkkkk 
10000110 
jjjjjjjj 
10000111 
10001000 
10001001 

1001Oiii 
10011iii 
1010Oiii 
jjjjjjjj 
101010ii 
jjjjjjjj 
101011ii 
jjjjjjjj 
lolliiii 
11OOiiii 
IlOliiii 
llloiiii 
lllliiii 

Acrescente variável de instância #iiii 
Acrescente posição temporária #iiii 
Acrescente Literal Constante #iiiii 
Acrescente Literal Variável #iiiii 
Tire e armazene na variável de instância #iii 
Tire e armazene na posição temporária #iii 
Acrescente(receptor,vero,fa1s0,nu1o~-1,0,1~2) 
Retorne(receptor,vero,falso,nulo) da mensagem 
Retorne topo da pilha da (mensagem/bloco) #i 
Não usado 
Acrescente(Variáve1 Inst.,posiçáo temporária, 
literal const.,literal Var.) [jj] #kkkkk 
Armazene (Variável Inst.,posição temporária, 
ilega1,literal variável) [jj] Kkkkkk 
Tire e armazene (Var. Inst.,posição literal, 
ilega1,literal variável) [jj] #kkkkk 
Envie seletor literal #kkkkk com jjj 
argumentos 
Envie seletor literal #kkkkkkkk com jjjjjjjj 
argumentos 

Envie seletor literal #kkkkk para superclasse 
com jjj argumentos 
Envie seletor literal #kkkkkkkk para 
superclasse com jjjjjjjj argumentos 
Tire topo da pilha 
Duplique topo da pilha 
Acrescente contexto ativo 
Não usado 
Desvie iii+l 
Tire e desvie 
Desvie (iii-4 

Tire e desvie 

Tire e desvie 

(isto é, de 1 até 8) 
se falso iii+l 
)*256+jjjjjjjj 

se verdadeiro ii*256+jjjjjjjj 

se falso ii*256+jjjjjjjj 

Envie mensagem aritmética #iiii 
Envie mensagem seletor especial #iiii 
Envie seletor literal #iiii sem argumentos 
Envie seletor literal #iiii com 1 argumento 
Envie seletor literal #iiii com 2 argumentos 

Figura 4.8: Tabela de Instruções 



Como as informações estão embutidas nos bits da instrução, isto faz com que 
sejam impostos limites muitas vezes rigorosos ao conjunto de instruções. Por exemplo, o 
primeiro grupo de instruções (de O a 15) é usado para acrescentar na pilha, variáveis de 
instância do objeto receptor. Porém, estes objetos s6 podem ter no máximo dezesseis 
variáveis de instância. 

A maioria dos objetos não possui mais do que dezesseis variáveis de instância, 
caso isto ocorra, podem ser usadas as instruções estendidas. Uma instrução estendida 
possui um ou dois bytes a mais, nos quais estão embutidas informações com limites mais 
flexíveis. Por exemplo, a instrução 128 também permite colocar na pilha as variáveis de 
instância de um objeto, porém, este objeto poderá ter até 64 variáveis de instância. 

As instrucões de  ilha indicam ao Processador, objetos a serem acrescentados no 
topo da pilha de execução. Estes objetos podem ser: o receptor da mensagem, as 
variáveis de instância do objeto receptor, os argumentos do método, as variáveis 
temporárias, os literais do método, o conjunto de objetos especiais (nulo, verdadeiro, 
falso, -1, 0, 1 e 2) e o objeto localizado no topo da pilha, isto é, permite a duplicação do 
topo da pilha. 

Os argumentos do método e as variáveis temporárias são armazenados juntos no 
contexto de execução e são tratados indistintamente pelo Processador. Com isto, as 
instruções usadas para manipular os argumentos são as mesmas usadas para manipular as 
variáveis temporárias. 

Já os literais do método são manipulados por dois conjuntos diferentes de 
instruções. O primeiro é usado para manipular os literais constantes, ou seja, aqueles que 
armazenam diretamente seu objeto (cadeias, números, seletores de mensagens, etc). O 

segundo permite a manipulação de literais variáveis, ou seja, os literais que armazenam 
instâncias da classe Associação, que são usadas para armazenar as variáveis globais. 

As instrucões de armazenamento indicam que o objeto localizado no topo da pilha 
deve ser armazenado em uma variável, que pode ser uma das variáveis de instância do 
objeto receptor, uma variável temporária ou uma variável global. Sempre que o 
Compilador encontra uma expressão contendo uma atribuição, a última instrução gerada 
é sempre uma instrução de armazenamento. 



Existem dois tipos de instruções de armazenamento, as que removem o objeto da 
pilha para ser armazenado em uma variável, e as que deixam o objeto no topo da pilha 
após armazená-lo. 

As instrucões de envio de mensagens indicam que uma mensagem está sendo 
enviada. Estas instruções contém informações sobre o seletor da mensagem a ser enviada 
e o número de argumentos que ela possui. Estas instruções são sempre precedidas no 
método por um conjunto de instruções responsáveis por colocar na pilha de execução o 
objeto receptor e os argumentos da mensagem. 

Após o Processador executar uma instrução de envio, o que na maioria das vezes 
implica na execução de um novo método, tanto o objeto receptor como os argumentos da 
mensagem são removidos da pilha e o objeto resultante da mensagem executada é então 
colocado no topo da pilha de execução. 

Instrucões de desvio são usadas pelo Compilador para otimizar a execução de 
estruturas de controle. Urna instrução de desvio indica ao Processador a próxima 
instrução a ser executada, que não necessariamente será a instrução que segue a instrução 
de desvio. 

Existem dois tipos de instruções de desvio: condicional e incondicional. As 
instruções de desvio incondicional transferem o controle de execução, isto é, 

incrementam ou decrementam o apontador de instruções, sempre que são executadas. As 

instruções de desvio condicional são executadas dependendo do valor do objeto que está 
no topo da pilha. Algumas dessas instruções, transferem o controle de execução se o 
objeto no topo da pilha tiver valor verdadeiro e outras transferem se o objeto tiver valor 
falso. 

As estruturas de controle otimizadas pelo Compilador são as expressões que 
utilizam as mensagens cujo seletores são: #severo:, #seVero:senão: e #enquanto:. 

Estas mensagens não são executadas pelo Processador da mesma forma que as 
outras. Nestes casos, o Processador não realiza a busca de métodos na hierarquia de 
classes e também não cria um contexto para sua execução. 



A mensagem de seletor #severo: possui como argumento um bloco de mensagens 
que s6 será executado caso o objeto receptor da mensagem seja o objeto verdadeiro. 
(Equivalente ao comando P-THEN do Pascal) 

A mensagem de seletor #seVero:senão: possui dois blocos de mensagens como 
argumentos, um dos quais será executado conforme o valor do objeto receptor. 
(Equivalente ao comando IF-THEN-ELSE do Pascal) 

A mensagem de seletor #enquanto: possui como argumento um bloco de 
mensagens que será executado repetitivamente enquanto o objeto receptor for o objeto 
verdadeiro. (Equivalente ao comando WHILE-DO do Pascal) 

As instrucões de retomo indicam o término da execução do método e podem ser 
geradas em duas situações distintas. Uma instrução de retorno pode ser gerada após o 
Compilador ter analisado todo o método, ou seja, ao final do método. A outra situação é 
quando um símbolo de circunflexo ("^ ") é usado em uma expressão MANO. 

Quando uma instrução de retorno é executada, o último contexto suspenso é 

reativado e o objeto resultante da mensagem executada é então colocado no topo da pilha 
de execução deste contexto. 

Existem seis instruções de retomo, as cinco primeiras reativam o contexto cuja 
identidade encontra-se no campo remetente do contexto ativo e retomam um dos 
seguintes valores: o objeto receptor da mensagem ($mim), verdadeiro, falso, nulo ou o 
objeto que estiver no topo da pilha de execução. A sexta instrução de retomo é gerada 
quando o Compilador identifica o final de um bloco de mensagens. Neste caso, o 
contexto reativado é o contexto cuja identidade encontra-se armazenada no campo 
ativador do contexto corrente e o valor retomado é sempre o objeto que estiver no topo 
da pilha de execução. 



IV.4 O Processador 

O Processador MANO é uma máquina de pilha que tem a função de executar os 
métodos. Ele utiliza a pilha existente no contexto para executar a maioria das instruções. 
Por exemplo, as instruções de pilha indicam objetos para serem acrescentados na pilha, 
instruções de armazenamento indicam onde colocar os objetos que são retirados da pilha, 
instruções de envio de mensagens removem da pilha o objeto receptor e os argumentos 
da mensagem e as instruções de retomo acrescentam o resultado de uma mensagem na 
pilha do contexto reativado. 

O Processador executa as instruções armazenadas em um método e utiliza um 
contexto para armazenar o seu estado. Por questões de eficiência, algumas informações 
do contexto são armazenadas em registradores e são manipuladas diretamente. Os 
registradores usados são os seguintes: 

. contexto corrente - contém a identidade do contexto ativo. 

. contexto terra - se o contexto corrente é um contexto de bloco, este registrador 
contém a identidade do contexto que está associado ao contexto de bloco, 
senão, contém o próprio contexto corrente. 

. método corrente - contém a identidade do método que está sendo executado. 

. receptor - contém a identidade do objeto que recebeu a mensagem responsável 
pela ativação do método corrente. 

. apontador de instrução - contém o índice no método corrente, onde está 
armazenada a próxima instrução a ser executada. 

. apontador de pilha - contém o índice do campo do contexto corrente referente 
ao topo da pilha. 

Estes seis registradores correspondem às informações que são salvas no contexto 
corrente, quando este toma-se suspenso. O Processador possui mais quatro registradores 
que são usados para a execução das instruções de envio de mensagens. São eles: 



. seletor da mensagem - contém a identidade do seletor da mensagem que está 
sendo enviada. 

. número de argumentos - contém o número de argumentos da mensagem que está 
sendo enviada. É usado também para informar a posição na pilha onde 
está armazenado o receptor da nova mensagem, uma vez que este foi 
acrescentado na pilha antes dos argumentos. 

. novo método - quando o Processador localiza a mensagem na hierarquia de 
classes, a identidade do método que estiver associado ao seletor da 
mensagem é armazenada neste registrador. 

. índice da primitiva - se o novo método está associado a alguma rotina primitiva, 
seu índice é armazenado neste registrador. 

O Processador é um dos componentes do Gerente de Execução (GE). Para 
executar uma mensagem, o GE segue os seguintes passos: primeiro o Compilador é 
ativado para traduzir a mensagem em um método contendo instruções MANO. Após a 
compilação, o GE cria o novo contexto, que será utilizado na execução do método. Em 
seguida, os campos do contexto são inicializados e uma rotina é ativada para carregar os 
registradores. Finalmente o Processador é ativado. 

O Processador, quando ativado, executa repetidamente o seguinte ciclo de três 
passos: 

1) Busca no método corrente a instrução indicada pelo apontador de instruções. 

2) Incrementa o apontador de instruções. 

3) Executa a rotina especificada pela instrução. 

Este ciclo é repetido até que uma instrução de retorno seja executada ou quando 
uma situação de erro for detectada. Um erro pode ocorrer, por exemplo, quando um 
seletor de mensagem não é encontrado. 



Se o método terminou normalmente, o Processador devolve o controle ao GE que 
tem a função de fornecer o resultado da mensagem. O objeto resultante da mensagem 
fica armazenado no topo da pilha do contexto criado para a execução do método. 

As rotinas que executam cada uma das instruções foram implementadas conforme 
especificado em [GOLD83]. A seguir são descritas as principais caracterlsticas de cada 
uma das categorias de instruções executadas pelo Processador. 

Instruções de Pilha 

As instruções de pilha utilizam sempre o contexto corrente, colocando ou 
retirando objetos no topo da pilha. As instruções que acrescentam objetos na pilha, 
especificam diretamente os seguintes objetos: 

. O receptor da mensagem. 

. As variáveis de instância do objeto receptor. 

. As posições temporárias do contexto (variáveis temporárias e argumentos do 
método). 

. Os literais presentes no método corrente. 

. Os objetos de identidades constantes ( verdadeiro, falso, nulo, -1, 0, 1 e 2). 

Além dessas instruções, existe uma instrução que permite acrescentar na pilha o 
próprio contexto corrente (usada pelo Compilador) e uma instrução que duplica o topo da 
pilha (usada em situações onde as mensagens estão em cascata). 

As instruções de armazenamento, utilizam a pilha transferindo objetos no sentido 
oposto ao descrito anteriormente, ou seja, são instruções que informam ao Processador 
que o objeto no topo da pilha deve (ou não) ser retirado da pilha e armazenado em uma 
das seguintes variáveis: 

. variáveis de instância do objeto receptor 



. variáveis temporárias (armazenadas no contexto corrente) 

. variáveis globais (instâncias da classe Associação armazenadas como literais do 
método corrente) 

Instruções de Desvio 

As instruções de desvio alteram o campo apontador de instruções do contexto 
corrente. Estas instruções somam ou subtraem um determinado valor que corresponde 
ao deslocamento indicado na instrução. 

As instruções de desvio incondicionais alteram o apontador de instruções sempre 
que são executadas. As instruções de desvio condicional, primeiro removem o objeto do 
topo da pilha. Algumas instruções fazem o desvio se esse objeto for verdadeiro, outras se 
o objeto for falss. Se s objeto removido não for O objeto verdadeiro ou o objeto falso, 
uma situação de erro é detectada e o processamento é interrompido. 

Instruções de Envio de Mensagens 

As instruções de envio de mensagens causam a execução de um novo método ou 
de uma rotina primitiva, e determinam o seletor da mensagem e o número de argumentos 
que esta mensagem possui. O receptor da mensagem e os argumentos são previamente 
colocados na pilha de execução. 

Os seletores indicados pelas instruções são encontrados nos literais do método 
corrente ou pertencem ao conjunto de seletores especiais utilizados pelo sistema (figura 

4.1). 

Quando uma mensagem é enviada, o Processador realiza uma busca na hierarquia 
de classes para localizar o método que deverá ser executado. Esta busca é feita seguindo- 
se os seguintes passos: 



1. Obter o receptor da mensagem, que está armazenado na pilha de execução logo 
abaixo dos argumentos da mensagem. 

2. Identificar a classe do objeto receptor. 

3. Verificar se a tabela de mensagens da classe do objeto receptor contém o 
seletor procurado. 

4. Se encontrou, carrega no registrador novo método a identidade do método 
correspondente. 

5. Se o seletor não foi encontrado, verifica na tabela de mensagens da superclasse 
da classe pesquisada (volta ao item 4). 

A busca é realizada subindo-se a hierarquia de classes até a classe Objeto (raiz da 
hierarquia de classes). Se o seletor não foi encontrado, uma situação de erro foi 
detectada e o processamento é interrompido. 

Se a busca termina com sucesso, o Processador executa o novo método. Antes 
porém de ativar a execução do novo método, o Processador verifica se o método está 
associado a alguma rotina primitiva. Caso esteja, a rotina primitiva é executada. Se 
ocorrer uma falha da primitiva (ver seção IV.5 - Rotinas Primitivas) ou se o método não 
estiver associado à rotina primitiva, então o Processador executa o novo método. 

Para ativar o novo método, os seguintes passos são necessários: 

1. Criar e inicializar um novo contexto. 

1.1 campo remetente = contexto corrente 

1.2 campo apontador de instruções = posição da primeira instrução do novo 
método 

1.3 campo apontador de pilha = primeira posição após as posições 
temporárias do contexto 

1.4 campo método = novo método 



1.5 Transferir o receptor e os argumentos da mensagem, da pilha do contexto 
corrente para suas respectivas posições no novo contexto. 

2. Alterar o registrador contexto corrente para apontar para o novo contexto 

Após realizar o passo 2, o Processador automaticamente estará executando o novo 
método. 

Uma variação que ocorre nestes procedimentos descritos anteriormente, é quando 
um mensagem é enviada à variável $super. Neste caso, quando o Processador vai 
realizar a busca na hierarquia de classes, a primeira classe a ser pesquisada é a 
superclasse da classe do objeto receptor. 

Instruções de Retorno 

As instruções de retorno indicam o término da execução do método corrente. 
Quando o Processador executa uma instrução de retorno, duas funções principais são 
executadas: a reativação do último contexto suspenso e o retorno do objeto resultante da 
mensagem. 

A reativação do último contexto suspenso, é feita alterando o registrador contexto 
corrente para receber o campo remetente ou o campo ativador, conforme especificado 
pela instrução. Após a reativação do contexto, o objeto resultante (também especificado 

pela instrução) é acrescentado no topo do pilha do contexto reativado. 

IV.5 Rotinas Primitivas 

Rotinas primitivas são procedimentos (métodos) escritos em C+ + que tem como 
objetivo executar, de uma forma mais eficiente, algumas operações que são usadas com 
maior frequência. 



Quando uma instrução de envio de mensagens é executada, o Processador 
normalmente ativa um novo método. Para executar o novo método, o Processador 
precisa realizar diversas operações extras, como por exemplo, criar um novo contexto, 
carregar os campos deste novo contexto, suspender o contexto corrente e ativar o novo 
contexto. Além disso, ao término da execução do novo método, o contexto que foi 
suspenso tem que ser reativado, o que implica em nova carga dos registradores. 

Uma rotina primitiva é executada pelo Processador sem que seja criado um novo 
contexto e sem executar mais nenhuma instrução. A rotina primitiva remove da pilha os 
argumentos e o receptor da mensagem, executa a operação específica e coloca na pilha o 
objeto resultante da mensagem. Após a execução de uma rotina primitiva, o Processador 
continua normalmente a execução das instruções do método. 

Eventualmente, uma rotina primitiva pode falhar, isto é, a rotina não pode 
fornecer o resultado esperado. Nestes casos, o Processador irá executar o método ao qual 
a rotina está associado, como se não existisse a rotina primitiva. 

Uma rotina primitiva pode falhar por exemplo, quando os argumentos 
encontrados na pilha não estão de acordo com o esperado. Suponha que a rotina 
primitiva que executa a operação de divisão inteira não recebeu valores inteiros como 
argumentos, ou se o valor calculado não for um valor inteiro, então a rotina irá falhar e 
o método ao qual a rotina está associado será ativado. 

O interpretador Smalltalk possui uma grande quantidade de rotinas primitivas. No 

protótipo ProtoGEO, apenas uma parte destas rotinas foram implementadas. A seguir são 
descritas as rotinas primitivas implementadas no ProtoGEO. 

Primitivas Aritméticas 

Um conjunto de rotinas primitivas foram implementadas para executar as 

operações aritméticas envolvendo os objetos da classe Inteiros. São elas: 

. Soma 



. Subtrai 

. Multiplica 

. Divisão Exata 

. resto da Divisão 

. Divisão com Arredondamento 

. Deslocamento de Bits (shift) 

. BitAnd 

Todas essas rotinas retiram da pilha de execução, o argumento e o objeto 
receptor, calculam a operação específica e acrescentam na pilha o objeto resultante. Se a 
primitiva falhar, o receptor e o argumento são colocados de volta na pilha para que o 
método associado possa ser executado. 

Também foram implementadas rotinas primitivas para executar operações cujos 
operadores são operadores relacionais e os operandos são objetos da classe Inteiros. São 
elas: 

. Menor ( < ) 

. Maior ( > ) 

. Menor ou Igual ( < = ) 

. Maior ou Igual ( > = ) 

. Igual ( = ) 

. Diferente ( - = ) 



Da mesma forma que as rotinas aritméticas, estas rotinas retiram da pilha o 
argumento e o objeto receptor e colocam na pilha o objeto resultante da mensagem, que 
nestes casos é o objeto verdadeiro ou o objeto falso. 

Primitivas de Manipulação de Cadeias 

Neste grupo estão as rotinas primitivas implementadas para fazer a manipulação 

dos objetos cujos campos são indexáveis (array, stream, etc). São elas: 

. Em - retorna o valor do campo do objeto receptor cujo índice é o argumento 
retirado da pilha 

. EmMud - altera o valor do campo do objeto receptor cujo índice é o primeiro 
argumento, para conter o valor do segundo argumento 

. Tamanho - retorna o número de campos indexáveis do objeto receptor 

Primitivas de Gerenciamento de Memória 

Neste grupo estão rotinas que permitem manipular a identidade dos objetos e criar 
novas instâncias. São elas: 

. Novo - permite criar uma nova instância de classes que não possuem campos 
variáveis 

. Novo com Argumentos - permite a criação de uma nova instância com o 
número de campos indexáveis especificado pelo argumento 

. Vira - possibilita a troca da identidade entre os objetos receptor e argumento 

. Identidade - fornece um inteiro correspondente à identidade do objeto receptor 



Primitivas de Controle 

Neste grupo estão as duas rotinas que são usadas pelo Processador quando o 
método que está sendo executado possui blocos de mensagens, ou seja, quando um 
contexto de bloco precisa ser criado. A primeira delas é a rotina Primitiva Copie Bloco, 
que cria uma nova instância da classe ContextoDeBloco. 

Esta rotina está associada à mensagem de seletor especial #copieBloco: que pode 
ser enviada a um contexto ou um contexto de bloco. O número de argumentos que o 
bloco possui é passado como argumento. Se o receptor é uma instância de Contexto, 
então ele será o contexto terra do novo contexto de bloco. Se o receptor é uma instância 
de ContextoDeBloco, então o seu contexto terra será também o contexto terra do novo 
contexto de bloco. 

A outra rotina primitiva deste grupo é a Primitiva Avalie, que está associada à 

mensagem de seletor #avalie. A mensagem de seletor #avalie quando enviada a um bloco 
de mensagens, faz com que este bloco seja executado. 

Esta rotina transfere os argumentos, da pilha do contexto corrente para a pilha do 
contexto receptor, armazena no campo ativador pertencente ao contexto receptor, a 
identidade do contexto corrente, inicializa os campos apontador de instruções e 
apontador de pilha do contexto receptor e faz com que o contexto receptor fique ativo, o 
que é feito atribuindo a identidade do contexto receptor ao registrador contexto corrente. 

Primitivas do Sistema 

Neste grupo, foram implementadas duas rotinas primitivas que estão associadas a 
métodos da classe Objeto. A primeira delas é a Primitiva Equivalente, que está associada 
à mensagem == (equivalente), pertencente à classe Objeto. Esta rotina retoma 

verdadeiro se o receptor e o argumento são o mesmo objeto, ou seja, possuem a mesma 
identidade. Caso contrário retorna falso. 

A outra é a rotina Primitiva Classe, que está associada à mensagem #classe na 
classe Objeto. Esta rotina retorna a identidade da classe do objeto receptor. 



Capítulo V 

Compilador MANO 

V.l  Introdução 

O Compilador é o componente do Gerente de Execução, responsável pela 
tradução de métodos fontes (escritos em MANO) em métodos contendo código 
intermediário (instruções MANO). Além da compilação dos métodos, este Compilador 
também é usado para traduzir as mensagens que são enviadas aos objetos do sistema. 
Estas mensagens normalmente ativam a execução de métodos já compilados previamente 
e que estão armazenados no banco de dados. 

No sistema ProtoGEO, os métodos fontes são armazenados em arquivos do tipo 
texto (seqüência de caracteres ascii) e os métodos traduzidos são gravados em instâncias 

da classe Método (conforme especificado na sqão IV.l Estruturas de Dados). Os 
métodos traduzidos também são objetos e por isso são armazenados e gerenciados da 
mesma forma que os demais objetos do banco de dados. 

A linguagem MANO possui um precompilador que diferencia um método fonte 
de uma mensagem. Os métodos possuem cabeçalho e são precedidos do nome da classe, 
cuja tabela de mensagens contém o seletor da mensagem que está associada ao método. 
Já as mensagens não possuem cabqalho e nem são precedidas por nomes de classes. 



Quando o Precompilador identifica um método, após sua compilação, o par 
(seletor do método, método traduzido) é inserido na tabela de mensagens da classe sob a 

qual o método foi compilado. Quando identifica uma mensagem, o método traduzido tem 

sua execução ativada imediatamente após ter sido compilado. 

Os arquivos contendo os métodos fontes podem ser interligados através do 

comando de inclusão, que é um comando interpretado pelo Precompilador. O comando 

de inclusão é constituído do símbolo '-' seguido do nome do arquivo a ser incluído, ou 

seja, a ser precompilado. 

A figura 5.1 mostra o esquema de interligação de arquivos fonte, usado pelo 

Precompilador MANO. 

arql. cl 

conf lg.mno IClasseXI 

I* Metodos a serem Incluldos 
na classe ClasseX */ 

nomeX; 
/* Retorna o nome de X * /  

^$x nome; 
I 

nomeX:= $str; 
/' Altera o nome de X */ 

$xnorne := $str; 
II 

/* Mensagem MANO a ser executada */ 

%$temp: /* varlAvel temporária */ 

$temp := OlasseXmovo; 
$temp.norneX := 'ebcde'; 
^$temp,norneX; 
I 

Figura 5.1: Interligação de Arquivos Fonte 



O símbolo de exclamação (I! ') indica ao Precompilador o fmal de um método ou 
mensagem. Duas exclamações (I!! ') indicam o final de uma seqÜ6ncia de métodos a 
serem compilados sob uma determinada classe. 

Nesta primeira fase do projeto, o sistema ProtoGEO será carregado a partir da 
precompilação do arquivo CONFIG.MN0. Este arquivo conterá comandos de inclusão 
dos arquivos que formarão o metaesquema do ProtoGEO (em desenvolvimento na 
COPPE). Após a pré-compilação do arquivo CONFIG.MN0, uma janela de trabalho é 
aberta ao usuário para que ele possa interagir com o sistema. Nesta janela, o usuário 
pode inserir novos métodos no banco de dados, pode enviar mensagens aos objetos 
existentes no banco de dados e também pode solicitar a inclusão de novos arquivos 
previamente digitados. 

O Compilador MANO foi implementado em C++, e seus principais 
componentes são o Analisador Léxico, Analisador Sintático, Gerador de Código e o 
Compilador propriamente dito. As seções que seguem descrevem detalhadamente cada 
um desses módulos 

V.2 O Compilador 

O Compilador foi construído como um conjunto de classes C+ +. A classe 
Compilador tem como principal método público, o método compile(). Este método é 
responsável pela ativação dos demais módulos do Compilador e pelo armazenamento do 
código gerado durante a compilação do método. 

O funcionamento do Compilador (figura 5.2) é o seguinte: primeiro o Analisador 

Sintático é ativado, se nenhum erro de sintaxe for detectado uma árvore sintática é 
gerada e a análise sintática termina com sucesso. Nesta fase também são identificadas as 
variáveis temporárias, as variáveis globais e os literais usados no método. O Analisador 
Sintático obtém do Analisador Léxico os símbolos identificados a partir da leitura do 
arquivo fonte. A seguir, o módulo Gerador de Código é ativado. A geração de código é 



feita a partir do percorrimento da árvore sintática e o resultado desta fase é uma lista 
encadeada contendo as instruções geradas. 

COMPILADOR 

ANALISADOR SINTITICO GERADOR DE CóDIGO 

ANALISADOR LBXICO arvore Ilsta de 

I sint8tica inat ruçt2ea 

Figura 5.2: Estrutura do Compilador MANO 

Após a geração de código, o Compilador armazena as informações geradas 
durante as fases de compilação, criando para isto uma nova instância da classe Método. 
Como foi visto na seção IV.2, a estrutura de armazenamento de um método é composta 
de um cabeçalho, seguido ou não de uma lista de identidades de objetos que formam os 
literais e por último são gravadas as instruções. 

Após a gravação do método todo espaço de memória ocupado durante a fase de 
compilação é liberado. Isto inclui os espaços de memória ocupados pela árvore sintática, 

lista de instruções e outras estruturas temporárias. 



Os módulos Analisador Sintático, Analisador Léxico e Gerador de Código 
utilizam algumas estruturas de dados que são definidas juntamente com a classe 
Compilador. Estas estruturas de dados são: 

. Pilha Sintática - estrutura de dados do tipo pilha cujos elementos correspondem 
aos n6s da árvore sintática. 

. Pilha de Símbolos - estrutura de dados do tipo pilha cujos elementos 
correspondem a cadeias de caracteres. 

. Fila de Comandos - estrutura de dados do tipo Jila, usada para encadear os 
diversos "comandos" na árvore sintática. 

. Lista de Instrucões - estrutura de dados do tipo lista encadeada, cujos elementos 
correspondem a instruções MANO. 

. Lista de Símbolos - estrutura de dados do tipo lista encadeada, cujos elementos 
correspondem à cadeias de caracteres. 

As variáveis de instância da classe Compilador armazenam os dados necessários 
durante a compilação de um métodolmensagem, são elas: 

. classe - identidade da classe sob a qual está sendo compilado o método 

nome - nome extraído do cabeçalho do método, que é usado como seletor da --  
mensagem que fica associada ao método 

. numArgumentos - número de argumentos do método 

. numInstrucões - número de instruções geradas 

. numprimitiva - número da rotina primitiva associada ao método 

. linha e coluna - posição do caractere lido do arquivo fonte 

. 1istComandos - lista de comandos gerados na árvore sintática 

. 1istVarTemv - lista de variáveis temporárias 



. listliterais - lista de literais encontrados no método 

. 1istVarInst - lista dos nomes das variáveis de instância da classe 

. listInstrucões - lista que contém as instruções geradas pelo gerador de Código 

. método - identidade do método traduzido 

A classe Compilador também possui alguns métodos que são responsáveis pelo 
tratamento dos erros que por ventura apareçam. Quando uma situação de erro ocorre, a 
compilação do método/mensagem é cancelada e uma mensagem, contendo a descrição do 
erro e a posição no texto (linha e coluna) onde o erro foi detectado, é enviada ao 
usuário. 

V.3 Analisador Léxico 

O Analisador Léxico é o componente do Compilador MANO, responsável pela 
identificação dos símbolos pertencentes a sintaxe da linguagem. 

A linguagem possui uma sintaxe bastante simples. Não existem palavras 
reservadas e todos os "comandos" possuem a forma de envio de mensagens, isto é, 

possuem um objeto receptor, um seletor de mensagem e se for o caso o(s) argumento(s) 
da mensagem. 

A figura 5.3 mostra a gramática da linguagem, escrita na forma BNF ("Backus- 
Naur-Form"). A convenção utilizada é a seguinte: 

1) Os símbolos entre colchetes ( [ ] ) são opcionais; 
2) Simbolos entre chaves ( ( 1 ) podem ocorrer de forma repetitiva; 
3) Simbolos entre apóstrofo ( ") definem símbolos terminais; 
4) Símbolos separados por ( 1 ) são símbolos alternativos; 
5) O símbolo de igualdade ( = ) permite a definição de símbolos não terminais. 



método = cab ';' [pr imit]  {temp ' ; ') comando ';' {comando ' ; '} 

cab = ( seqid [cabAtrib I cabchaves] 

I ' [ ' identVar ' ] ' [cabAtrib] 

I operador identVar 

I cabchaves ) 

cabAtrib = ' :=' identVar 

cabChaves= {chave identvar) 

primit = ' « '  número ' , i 1  

t emp = ' % '  identVar 

comando = [ ' ^ ' I  expr 

expr = msg { ' , '  msgCascat) 

msg = exprChv { ' :=' exprChv) 

msgCascat= ( [seqid] {chave exprlog) 

I seqid ) 

exprChv = exprlog [ [seqid] {chave exprlog) ] 

exprlog = relação {opLog relação) 

relação = exprArit {opRel exprArit) 

exprArit = parcela {opsoma parcela) 

parcela = f a t o r  {opMul fa tor )  

f a to r  = {seqId prep} secundário 

secundário = primário { ( ' . ' seqid I índice ) ) 

índice = ' [ '  expr ' 1 '  

primário = ( identVar I número I hexadec I nome I carac 

I cadeia ( bloco I ' ( ' expr ' ) ' ) 

bloco = ' { '  {paramBl ' ; ') comando ';' {comando ' ; ') ' ) '  

paramB1 = ' % '  identvar 

operador = ( opLog I opRel I opAd I opMul ) 

OPLOg = carlog {carOp) 

opRel = carRel {carOp) 

opAd = carAd {carOp) 

Figura 5.3: ~ramática da Linguagem MANO (parte 1) 



opMul 

carOp 

carlog 

carRel 

carAd 

carMul 

seqid 

identVar 

chave 

PreP 

nome 

ident 

número 

carac 

hexadec 

cadeia 

carCadl 

carCad2 

dig 

let 

carHex 

carAscii 

= carMul {carop) 

= ( carlog I carne1 I carAd I carMul I ': ' ) 

= ( 1 , '  1 . I 1  1 I - ,  
) 

= ( I= *  1 '< I  1 1 
= ( I + '  1 1 - 1  I I * '  

= ( '*I 1 W / l  1 .+ I  1 
= ident {ident) 

= 'S'ident 

= ident ' : ' 
- I - - ident 

= ( ' # '  ident {chave) I ' # '  operador ) 

= let { ( '-' I let I dig ) ) 

= dig {dig) 

= '\I carAscii 

= ' @ '  carHex {carHex) 

= ( " '  {carcadl) " ' I ' " '  {carCad2) ' " '  ) 

= carAscii exceto " '  

= carAscii exceto ' " '  

= ( 0 . . 9 )  

= ( a . . z I A . . Z I letras acentuadas ) 

= ( d i g I A . . F I a . . f )  

= qualquer caractere ascii 

Figura 5.3: Gramática da Linguagem MANO (parte 2) 

Os símbolos identificados pelo Analisador Léxico e que são passados ao 
Analisador Sintático estão mostrados na figura 5.4. Trechos de comentários são 
descartados diretamente pelo Analisador Léxico. 



FimDeArq 
ident 
chave 
identVar 
PreP 
nome 
número 
caracter 
cadeia 
bloco 
índice 
OP=W! 
opRel 
opAd 
opMul 
hexdec 
delimit 
nDef 

- caractere final de arquivo 
- identif icador 
- chave ( xxx: ) 
- identificador de variável ( $xxx ) 
- preposição ( x x x  ) 
- nome ( #xxx ) 
- seqüência de dígitos 
- caractere ascii ( \x ) 
- cadeia de caracteres ( 'xxx' ou "xxx" ) 
- bloco de mensagens ( { )  ) 
- mensagem tipo índice ( [ I  ) 
- operador lógico 
- operador relaciona1 
- operador adicional 
- operador multiplicativo 
- número em hexadecimal ( @xxx ) 
- delimitador (; [ ] « » ' , . ( ) { ) % 1 := % % )  
- símbolo não definido 

Figura 5.4: Conjunto de Símbolos da Linguagem 

V.4 Analisador Sintático 

A função do Analisador Sintático é analisar sintaticamente os 

métodos/mensagens, isto é, verificar se as sentenças foram construídas obedecendo as 
regras gramaticais d e f ~ d a s  para a linguagem (figura 5.3). 

O Analisador Sintático gera, a partir dos símbolos fornecidos pelo Analisador 
Léxico, uma árvore sintática que posteriormente é utilizada pelo Gerador de Código. 

Após a criação da árvore sintática, é feita uma verificação para conferir se são 
válidos, os símbolos que aparecem ao lado esquerdo de um "comando" de atribuição 
(: =), como está descrito mais adiante. 

O Analisador Sintático recebe do Precompilador a informação que diz se o trecho 
a ser analisado corresponde a um método ou a uma mensagem MANO. Se for um 



método, o Analisador Sintático identifica inicialmente o cabeçalho do método, extraindo 
dele o seletor da mensagem ao qual o método estará associado. 

O seletor de um método é formado pela concatenação dos símbolos que 
constituem o cabeçalho do método, excluindo-se os identificadores dos argumentos do 
método. 

Quando um método está sendo analisado, após a formação do cabeçalho, o 
Analisador Sintático ainda verifica se este método está associado a alguma rotina 
primitiva. A partir deste ponto, métodos e mensagens são analisados indistintamente. 

A árvore sintática 

A estrutura da árvore sintática gerada pelo Analisador Sintático é na verdade uma 
lista ençadeada de sub-árvores, como ser6 visto a seguir. 

Dentro de um método, cada mensagem é finalizada com o símbolo ponto-e- 
vírgula (;). Por questões de clareza, trata-se estas mensagens por comandos. Com isto, 
pode-se dizer que os métodos ou mensagens MANO podem possuir vários comandos. 

Um comando pode ser precedido do símbolo de circunflexo (^), o que significa 
que o objeto resultante deste comando deverá ser retomado como resposta do método 
quando este for executado. 

Cada comando analisado é acrescentado na árvore sintática, a partir da inserção 
de um novo elemento na lista de comandos da árvore sintática. O apontador da cabeça da 
lista de comandos é uma variável de instância da classe Compilador. A figura 5.5 
exemplifica a lista de comandos da árvore sintática. 



COMPILADOR 
i 
i 
i primComando , 
w 
w prbxCom , 
i retorno 

L 

Figura 5.5: Lista de comandos da árvore sintática 

Cada elemento da lista de comandos possui: um apontador para o próximo 
elemento da lista, um valor booleano indicando se o comando é um comando de retorno 
e um apontador para o nó cabeça da sub-árvore sintática gerada para o comando. 

Cada nó da sub-árvore sintática é uma instância da classe C+ + chamada MSG 
(mensagem). Uma MSG possui as seguintes variáveis de instância: 

. recevtor - apontador para a MSG que define o receptor da mensagem 

. tiuoseletor - tipo do seletor da mensagem (figura 5.4) 

. seletor - cadeia de caracteres correspondente ao seletor da mensagem 

. p~umento - apontador para a MSG que define o argumento da mensagem 



Os campos de cada MSG serão representados nos exemplos deste capítulo, como 
mostrado na figura 5.6: 

tlpo ueletor sim bolo 

$xxxxxxx r, 
apontador do apontador do 
receptor da menaagem argumento da mensagem 

Figura 5.6: Representação do nó da árvore sintática 

A figura 5.7 exemplifica um método escrito em MANO (a) e sua respectiva 

árvore sintática @). 



área; 

/ *  Calcula a área do objeto receptor */  
( $base * $altura ) / 2; 

- - -- 

(a) Método em MANO 

(b) árvore sintática 

Figura 5.7: Exemplo de árvore sintática 

A linguagem MANO permite ao usuário escrever as mensagens tanto na forma 
pré-fixa como na forma pós-fixa. A árvore sintática gerada para essas duas formas de 
mensagens é idêntica. A figura 5.8 mostra uma mesma mensagem escrita nas duas 
formas (a) e a árvore sintática que é gerada pelo Analisador Sintático (b). 



$nome := nome - do paciente - do $quarto[l07]; 
$nome := $quarto[l07].paciente.nome; 

(a) Mensagens MANO 

Indice i 
(b) árvore sintática 

Figura 5.8: Mensagem nas formas pré e pós-fixa 

Se o comando analisado possui mais de um argumento, uma instância de 
MSG-CHAVE é usada. A classe MSG-CHAVE é uma subclasse de MSG e, além das 
variáveis de instância herdadas da superclasse, define as seguintes variáveis de instância: 

. numArg - número de argumentos da mensagem chave 



. vetorArg - apontador para o "array" que contém os apontadores para as MSGs 
que definem os argumentos da mensagem chave 

A figura 5.9 mostra o uso de MSG-CHAVE com a árvore sintática gerada para a 
mensagem de seletor #insereAluno:idade:sexo= e argumentos $nome, $idade e $sexo. 

$turma insereAluno: $nome idade: $idade sexo: $sexo; 

(a) Mensagem MANO com parâmetros 

retorno (F) 
I CHAVE 
#InsereAluno:ldade:sem I 

(b) árvore sintática 

Figura 5.9: Exemplo de árvore sintática com MSG CHAVE - 



O terceiro tipo de n6 que pode aparecer na árvore sintática é formado pelas 
instâncias da classe MSG-BLOCO. Uma MSG - BLOCO é gerada quando o Analisador 
Sintático identifica um bloco de mensagens. Como foi visto no capítulo IlI, um bloco de 
mensagens pode receber parâmetros que são passados no momento de sua ativação. A 
classe MSG-BLOCO também é uma subclasse da classe MSG e além de possuir as 
variáveis de instância da classe MSG, acrescenta as seguintes variáveis de instância: 

. listArgBloco - lista com o nome dos argumentos do bloco 

. listcomandos - lista de comandos do bloco 

A lista de comandos usada em uma MSG-BLOCO pertence à mesma classe da 
lista de comandos usada para armazenar os comandos do método. A figura 5.10 
exemplifica o uso de MSG-BLOCO. 



1 até: $turma.totalAlunos faça: 

% $aluno; 
imprime o nome do $aluno; - 
imprime - a média- do $aluno; - 

1; 

I chave I 

(a) Mensagem MANO 

BLOCO 

/ 
retorno (F) retorno (Fl 

(b) árvore sintática 

Figura 5.10: Exemplo de árvore sintática com MSG BLOCO - 



O Analisador Sintático utiliza estes três tipos de nós (MSG, MSG-CHAVE e 
MSG - BLOCO) para construir a árvore sintática de qualquer método escrito em MANO. 

Após a geração da árvore sintática, um segundo passo (descrito a seguir) é realizado para 
verificar a semântica dos "comandos" de atribuição. 

O Segundo Passo 

Neste segundo passo da análise sintática, a árvore gerada é percorrida para que 
possa ser verificado se os símbolos existentes do lado esquerdo dos comandos de 
atribuição (: =) estão semanticamente corretos. 

Na maioria das linguagens, o símbolo que aparece do lado esquerdo de um 
comando de atribuição é um identificador de variável. Porém, em MANO o símbolo de 
atribuição pode ser usado também para formar o seletor de uma mensagem. Existem 
duas situações em que isto pode ocorrer e nestes casos uma transformação da árvore 
sintática é realizada. 

A primeira situação é quando o símbolo existente do lado esquerdo do comando 
de atribuição é um identificador de mensagem. Neste caso o símbolo de atribuição (: =) 

é concatenado ao seletor dessa mensagem para formar um novo seletor de mensagem e o 
nó (MSG) de atribuição é eliminado da árvore sintática. A figura 5.11 exemplifica esta 
situação, mostrando uma mensagem MANO (a), a árvore sintática gerada para esta 

mensagem (b) e a árvore resultante da transformação do "comando" de envio de 
mensagem. 



$aluno.matricula := 562; 

(a) Mensagem MANO 

(b) árvore sintática 

Figura 5.11: Transformação de atribuição em mensagem 



(c) árvore resultante 

Figura 5.11: Transformação de atribuição em mensagem 

Na figura 5.11, pode-se observar que o nó contendo o símbolo de atribuição é 
eliminado da árvore sintática após a transformação. Isto significa que o código que será 
gerado para esta mensagem, será uma instrução de envio de mensagem e não uma 
instrução de armazenamento, como será visto na próxima seção. 

A segunda situação é quando o símbolo existente do lado esquerdo do comando 
de atribuição é um indice. Neste caso também a árvore sintática é modificada. Uma 
mensagem cujo seletor é formado por um índice (#H), tem como função identificar um 
determinado elemento de um objeto indexado. Quando um identificador de mensagem, 
do tipo índice, é seguido pelo símbolo de atribuição, então este símbolo é concatenado ao 
de índice para formar um novo identificador de mensagem (#H: =). Como este novo 



identificador de mensagem possui dois argumentos, o novo nó sintático passa a ser do 
tipo MSG - CHAVE. A figura 5.12 exemplifica esta situação. 

$quarto [ 107 ] := $paciente; 

(a) mensagem MANO 

(b) árvore sintática 

Figura 5.12: Transformação de MSG em MSG CHAVE - 



(C) árvore resultante 

Figura 5.12: Transformaçáo de MSG em MSG-CHAVE 

V.5 Gerador de Código 

O Gerador de Código tem como função gerar as instruções correspondentes ao 
método que está sendo compiiado. O Gerador de Código gera as instruções a partir da 
leitura e análise dos nós da árvore sintática e grava essas instruções em uma lista 

encadeada. 



A classe Compilador possui uma variável de instância que contém um apontador 
para o primeiro elemento da lista de instruções. 

O Gerador de Código foi implementado como uma classe C+ +, denominada 
GerCod. Para cada tipo de símbolo identificado em uma MSG da árvore sintática, existe 
um procedimento específico que é responsável pela geração das instruções. O método 
gereMsg da classe GerCod identifica o tipo de símbolo armazenado na MSG e ativa o 
método correspondente. 

A seguir estão descritos os procedimentos que são realizados para cada tipo de 
símbolo identificado. 

Identificador de Variável 

Sempre que um nó sintático (MSG) possui um identificador de variável, uma 
instrução de pilha é gerada. O método gereldentvar (figura 5.13) verifica a natureza da 
variável para definir qual a instrução de pilha que será gerada. 

Se o identificador de variável corresponde a uma das variáveis especiais ($mim, 
$vero, $falso e $nulo), então é gerada sua respectiva instrução (1 12, 113, 114 e 115), 
conforme especificado na Tabela de Instruções da figura 4.8. Quando o identificador 
corresponde à variável especial "$superW, também é gerada a instrução 112, que empilha 
o receptor da mensagem. 

Se o identificador de variável corresponde a uma variável temporária, a instrução 
gerada pertence ao intervalo de 16 a 31, dependendo da posição da variável dentro da 
lista de variáveis temporárias. A lista de variáveis temporárias é gerada pelo Analisador 
Sintático no inicio da análise do método. 

Se o identificador de variável corresponde a uma variável de instância, a 
instrução gerada pertence ao intervalo de O a 15, dependendo da posição da variável 
dentro da lista de variáveis de instância. A lista de variáveis de instância é gerada pelo 
Compilador, a partir da verificação da classe sob a qual o método está sendo compilado e 



de todas as suas superclasses, para que possam ser identificadas as variáveis de instância 
herdadas pela classe. 

se MSG->sfmbolo = I1$mimN ou ll$superlv ou I1$veroM ou 
ll$falsow ou ll$nulo 

então 
gere 112,112,113,114 ou 115 

senão 
se 1istaVarTemp contém MSG->símbolo 
então 

gere 15 + posição na 1istaVarTemp 
senão 

se 1istaVarInst contém MSG->símbolo 
então 

gere O + posição na listaVarInst 
senão 

se listaliterais contém MSG->simbolo 
então 

gere 64 + posição na listaL.iterais 
senão 

envie Wariável não declaradaw 
cancele compilação 

Figura 5.13: Gere ~dentificador de variável 

O próximo passo é verificar se o identificador de variável corresponde a uma 
variável global. Quando o Analisador Sintático identifica uma variável global, o nome 

dessa variável é incluído na lista de literais do método. Desta forma, se o identificador 

corresponde a uma variável global, a instrução gerada pertence ao intervalo de 64 a 95, 
dependendo da posição do nome da variável dentro da lista de literais do método. A lista 
de literais é gerada pelo Analisador Sintático e contém cadeias de caracteres que não são 
referenciadas diretamente pelo conjunto de instruções. 

Se o identificador de variável não tiver sido identificado em nenhuma dessas 
situações anteriores, uma mensagem de variável não declarada é enviada ao usuário e o 
processo de compilação é interrompido. O sistema Smalltalk [DIGIBB] permite neste 

momento, que o usuário escolha por criar uma nova variável global ou cancelar a 



compilação. Numa próxima versão da linguagem MANO, este procedimento poderá ser 
facilmente alterado. 

Número 

Se um nó sintático (MSG) contém um símbolo do tipo número, é gerada uma 
instrução que acrescenta este número na pilha de execução. Os objetos cujos valores 
correspondem aos números -1, 0, 1 e 2 recebem tratamento especial por serem muito 
frequentes. Um conjunto de instruções é reservado para acrescentar estes objetos na 
pilha. Os outros números são tratados como literais do método. 

O método gereNúmero (figura 5.14) testa se o símbolo existente na MSG, 

corresponde a um desses objetos especiais e neste caso gera sua respectiva instrução. 
Senão, o método gereLiteralConstante é ativado. 

se MSG->simbolo = -1, 0, 1 ou 2 
então 

gere 116, 117, 118 ou 119 
senão 

gereliteralconstante 

Figura 5.14: Gere Número 

Literal Constante 

Se o tipo do símbolo armazenado no nó sintático é um caractere Oc), um nome 

(#xxx), uma cadeia de caracteres ('xxx' ou "xxx"), ou um número diferente de (-1, 0, 1 
e 2), então uma instrução pertencente ao intervalo de 32 a 63 é gerada. 



O método gereLiteralConstante (figura 5.15) apenas verifica a posição do símbolo 
na lista de literais para definir qual a instrução que será gerada. 

gere 31 + posição na lista de literais 

Figura 5.15: Gere Literal Constante 

Sequência de Identificadores 

Quando o Analisador Sintático forma uma mensagem unária, isto é, uma 
mensagem sem argumentos, uma MSG com o tipo de sírnbolo sequência de 
identijicadores é incluída na árvore sintática. Como uma mensagem unária não possui 
argumentos, apenas a sub-árvore correspondente ao receptor da mensagem tem que ser 
analisada pelo Gerador de Código. 

Na primeira etapa, o método gereMsgUnária (figura 5.16) ativa, de forma 
recursiva, o método gereMsg passando como parâmetro o nó MSG- > receptor. Após a 
conclusão da geração de código do receptor, o método gera o código correspondente à 
mensagem unária. 

se listaliterais contém MSG->símbolo 
então 

gere 207 + posição na lista de literais 
senão 

gereMsgSeletorEspecia1 

Figura 5.16: Gere Mensagem Unária 



O Compilador utiliza a Lista de Seletores Especiais (figura 5.17), que contém os 
seletores de mensagens que são usados mais freqüentemente. Os métodos 
correspondentes a estes seletores serão implementados junto com o projeto do 
metaesquema do GEOTABA. 

em: fim tam 
em:mud: -- -- faça: 
prox avalie novo 
proxMud : avalie: novo : 

classe 
copieB1: 
X 

Y 

Figura 5.17: Lista de Seletores Especiais 

A Tabela de Instruções contém uma instrução para cada seletor especial, os 
demais seletores de mensagens são tratados como literais do método. O método 
gereMsgUndria (figura 5.16), após gerar as instruções correspondentes ao nó do 
receptor, verifica se o seletor da mensagem é um seletor especial ou um literal. Se for 
um seletor especial, o método gereMsgSeletorEspecia1 é ativado, senão é gerada uma 
instrução pertencente ao intervalo de 208 a 223, dependendo da posição do seletor na 
lista de literais. 

O método gereMsgSeletorEspecia1 (figura 5.18) apenas verifica a posição do 
seletor na Lista de Seletores Especiais e gera uma instrução pertencente ao intervalo de 

pereMsg SeletorEspecial 

gere 191 + posição Lista Seletores Especiais 

Figura 5.18: Gere Mensagem Seletor Especial 

Sempre que uma mensagem de superclasse é enviada, ou seja, o receptor da 

mensagem é o objeto especial $super, então o Gerador de Código utiliza a instrução 



estendida 133, cujo byte extensão contém o número de argumentos da mensagem e a 
posição do seletor da mensagem na lista de literais. As instruções estendidas, como foi 
visto no capítulo IV, possuem um ou dois bytes adicionais, possibilitando limites mais 
flexíveis para a linguagem. 

Operadores 

Todo nó sintático (MSG) cujo tipo de símbolo é um operador (Adicional, 
Multiplicativo, Relacional ou Lógico) equivale a uma mensagem binária, ou seja, possui 
uma sub-árvore correspondente ao receptor e uma sub-árvore correspondente ao 
argumento da mensagem. 

O método gereoperadores (figura 5.19) chama inicialmente, o método gereMsg 
passando como parâmetro o nó MSG->receptor e em seguida, chama novamente o 
mesmo método gereMg passando como parâmetro o nó sintático MSG-> argumento. 
Este procedimento faz com que sejam geradas as instruções que colocam na pilha de 
execução o objeto receptor e o argumento da mensagem. Em seguida é gerada a 
instrução de envio de mensagem. 

se MSG->simbolo é operador especial 
então 

gere 175 + posição Tabela de Operadores Especiais 
senão 

gereMsgBinária 

Figura 5.19: Gere Operadores 

De forma semelhante aos seletores especiais, um conjunto de operadores especiais 
é utilizado pelo Compilador (figura 5.20). Para cada operador especial existe uma 

125 



instrução especifica. Além desses operadores, outros operadores podem ser criados pelo 
usuário, mas neste caso os seletores são tratados como literais. 

O método gereoperadores verifica se o seletor da MSG é um operador especial. 
Se for, é gerada uma instrução pertencente ao intervalo de 176 a 191. Senão, o método 
gereMsgBiinária é ativado. 

soma 
subtração 
multiplicação 
divisão 
menor 
maior 
menor ou igual 
maior ou igual 
igual 
diferente 
divisão inteira 
resto da divisão inteira 
ê lógico 
ou lógico 
desvio de bits positivo ou negativo 
identificação de ponto 

Figura 5 .20:  Lista de Operadores Especiais 

O método gereMsgBinária (figura 5.21) testa se o seletor M S G -  >símbolo é um 
literal. Se for, uma instrução pertencente ao intervalo de 224 a 239 é gerada, senão o 
método gereMsgSeletorEspecia1 já descrito anteriormente (figura 5.18) é ativado. 

se listaliterais contém MSG->slmbolo 
então 

gere 223 + posição na ListaLiterais 
senão 

gereMsgSeletorEspecia1 

Figura 5.21:  Gere Mensagem Binária 
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Mensagem Com Parâmetros (Chave) 

Como foi visto na seção V.4, todo n6 sintático cujo tipo de símbolo é uma chave, 
é armazenado em um nó da classe MSG-CHAVE. A Tabela de Instruções MANO contém 
vários grupos de instruções de envio de mensagens. Desta forma, o método 
gereMsgChave (figura 5.22) precisa identificar, a partir do número de argumentos da 
mensagem, qual instrução de envio que será gerada. 

Para qualquer quantidade de argumentos que uma mensagem possua, a ordem de 
geração das instruções é sempre a mesma, ou seja, primeiro é gerada a instrução que 
empilha o objeto receptor da mensagem. Em seguida são geradas instruções que tem 
como objetivo empilhar os argumentos da mensagem, começando pelo primeiro 
argumento e indo até o último. No final, é gerada uma instrução de envio de mensagem 
específica para o número de argumentos que a mensagem possui. 

se MSG - CHAVE->numArg = 1 
então 

gereMsg( MSG CHAVE->receptor ) 
gereMsg( MSG-CHAVE->V~~O~A~~[O] ) 
gere~sg~inárIa 

senão 
se MSG - CHAVE-XunArg = 2 
então 

gereMsg( MSG CHAVE->receptor ) 
gereMsg( MSG-CHAVE->V~~O~A~~[O] ) 
gereMsg( M S G - C H A V E - > V ~ ~ O ~ A ~ ~ [ ~ ]  ) 
gere~sg~ernária 

senão 
gereMsgComNArg 

- - - - -- 

Figura 5.22: Gere Mensagem Chave 

O método gereMsgChave dá um tratamento especial às mensagens contendo um 
ou dois argumentos, que cobrem a maioria das mensagens. Para essas mensagens são 
usados os métodos gereMsgBinária (já descrito anteriormente) e o método 



gereMsgTernária (figura 5.23), que gera instruções pertencentes ao intervalo de 240 a 
255 se o seletor da mensagem for um literal, senão gera uma instrução de seletor 
especial. 

se ListaLiterais contém MSG->símbolo 
então 

gere 239 + posição na lista de literais 
senão 

gereMsgSeletorEspecia1 

Figura 5.23: Gere Mensagem Ternária 

Se a mensagem possui mais de dois argumentos, então o método 
gereMsgComNArg é usado. O método gereMsgComNArg (figura 5.24) após gerar as 
instruções que empilham o objeto receptor e os argumentos da mensagem, gera uma das 
instruções estendidas (131 ou 132), dependendo do número de argumentos do método. 

gereMsg( MSG CHAVE->receptor ) - 

para i variando de O a numArg - 1 faça 
gereMsg( MSG - CHAVE->vetorArg[ i ] 

se numArg <= 8 
então 

gere 131 
gere (nurnArg << 5) + posição na lista de literais 

senão 
gere 132 
gere numArg 
gere posição na lista de literais 

Figura 5.24: Gere Mensagem com N Argumentos 



Se a mensagem possui até oito argumentos, é gerada a instrução 131 e em seguida 
é gerado o byte extensão onde estão embutidos o número de argumentos e a posição do 
seletor na lista de literais. Se a mensagem possui mais de oito argumentos, então é 

gerada a instrução estendida 132 e em seguida um byte contendo o número de 
argumentos e um byte contendo a posição do seletor na lista de literais. 

Atribuição 

O segundo passo da fase de análise sintática garante que o tipo de símbolo 
existente do lado esquerdo de uma atribuição seja um identificador de variável. 

Para gerar as instruções a partir de um n6 sintático do tipo atribuição, é 
necessário gerar inicialmente as instruções da sub-árvore que corresponde ao argumento 
da mensagem de atribuição. Em seguida é gerada a instrução que retira da pilha de 
execução um objeto e o armazena na variável correspondente ao receptor da mensagem 
de atribuição. 

se 1istaVarInst contém MSG->receptor->símbolo 
então 

gere 95 + posição na 1istaVarInst 
senão 

se 1istaVarTemp contém MSG->receptor->símbolo 
então 

gere 103 + posição na 1istaVarTemp 
senão 

se listaliterais contém MSG->receptor->sImbolo 
então 

gere 192 + posição na listaliterais 
senão 

envie Itvariável não declaradat1 
cancele compilação 

Figura 5.25: Gere Atribuição 



O método gereAtribuição (figura 5.25) identifica a natureza da variável receptora 
e gera sua instrução correspondente. Se o receptor é uma variável de instância, é gerada 
uma instrução pertencente ao intervalo de 96 a 103. Se for uma variável temporária, a 
instrução gerada pertence ao intervalo de 104 a 111. Se for uma variável global, a 
instrução estendida 130 é gerada e o byte de extensão é gerado imediatamente após, com 
seu valor dependendo da posição do nome da variável global na lista de literais. Se o 
identificador da variável não for encontrado em nenhuma dessas listas, uma mensagem 
de "variável não declarada" é enviada ao usuário e a compilação do método é 
interrompida. 

Bloco de Mensagens 

Conforme descrito no capítulo IV, o Processador utiliza uma estrutura de dados 
chamada contexto de bloco para executar as mensagens pertencentes a um bloco. 

O método gereBloco (figura 5.26) gera inicialmente, um conjunto de instruções 
que farão com que o Processador crie o contexto de bloco. A criação do contexto de 
bloco é feita em tempo de execução pela rotina primitiva associada à mensagem 
#copiebloco. O método gereBloco primeiro gera a instrução 137, que irá empilhar o 
contexto corrente, que é o objeto receptor da mensagem #copieBloco. Depois é gerada 
uma instrução que irá empilhar o número de argumentos que o bloco possui, esta 
informação será usada para criar o contexto de bloco. Em seguida é gerada a instrução 
200, que corresponde ao envio da mensagem #copieBloco. 

No próximo passo é gerada a instrução estendida 164, que é um desvio 
incondicional que fará com que o Processador "pule" as instruções correspondentes ao 
corpo do bloco de mensagens. Estas instruções só serão executadas quando o contexto de 

bloco, que também é um objeto, receber a mensagem de seletor #avalie e tornar-se o 
contexto ativo. 

Antes de gerar as instruções referentes ao corpo do método, ainda são geradas as 
instruções que fazem a atribuição dos argumentos do bloco com os valores passados 



como parâmetros para o bloco. Por último, a lista de comandos do bloco é percorrida e o 
método gereMsg é ativado para cada sub-árvore associada aos comandos da lista. 

pereBloco 

gere 137 
gereNÚmero( numArgBloco ) 
gere 200 

gere 164,nInstr 

para cada arg em MSG BLOCO->listaArgBl faça 
gere 103 + posição na 1istaVarTemp 

para cada comando em MSG BLOCO->listaComBl faça 
gereMsg( comando->M~G ) 

Figura 5.26: Gere Bloco de Mensagens 

Mensagens Especiais 

A linguagem possui três mensagens para as quais o Gerador de Código gera o 
código de forma otimizada, são elas: #severo:, #seVero:senão: e #enquanto:. Para estas 
três mensagens, o Compilador não gera instruções de envio e sim uma sequência de 
instruções que envolvem desvios condicionais e incondicionais, dependendo da 
mensagem. A vantagem desta otimização é que, para a execução dos blocos que são os 
argumentos dessas mensagens, não são criados contextos de bloco e também não é 
realizada a busca do seletor da mensagem na hierarquia de classes. 

A geração de código para essas mensagens é feita a partir do método gerechave 
(descrito anteriormente), uma vez que o tipo de símbolo do nó sintático em que estas 
mensagens estão armazenadas é o tipo chave. 

Na figura 5.22 foram omitidas, por motivo de clareza, as chamadas para os 
métodos responsáveis pela geração do código dessas mensagens. A alteração desse 



método é simples, bastando incluir no seu início, um teste para verificar se o seletor da 
MSG é um desses três seletores e ativar o respectivo método para fazer a geração 
especial. 

A figura 5.27 mostra o método gereMsgSeVero, que chama inicialmente o 
método gereMsg para gerar o código da sub-árvore correspondente ao receptor da 
mensagem. Em seguida, é gerada a instrução estendida 172 que faz com que o apontador 
de instruções seja alterado para saltar as instruções referentes ao bloco de mensagens, 
caso o valor no topo da pilha seja falso. Por último é ativado o método 
gereComandoComposto, tendo como parâmetro o argumento da mensagem #severo:. 

gereMsrr Severo 

gereMsg( MSG CHAVE->receptor ) 
gere 172,n1n&r 
gereComandoComposto( MSG - CHAVE->vetorArg[O] ) 

Figura 5.27: Gere Mensagem #severo: 

O método gereComandoComposto (figura 5.28) percorre a lista de comandos de 
um bloco, chamando para cada comando o método gereMsg. 

para cada comando em MSG ~ ~ o ~ ~ - > l i s t a ~ o m ~ l  faça 
gereMsg( comando->MSG-) 

- -- 

Figura 5.28: Gere Comando Composto 

O método gereMsgSeVeroSenão (figura 5.29) chama inicialmente o método 
gereMsg para gerar os códigos da sub-árvore do receptor da mensagem. Em seguida é 



gerada a instrução estendida 172, que faz com que o primeiro bloco não seja executado, 
se o objeto no topo da pilha for falso. 

Em seguida é ativado o método gereComandoComposto, tendo como parâmetro o 
primeiro argumento da mensagem #seVero:senão:. Após as instruções do primeiro bloco 
de mensagens, é gerada a instrução estendida 164 para que o processamento desvie 
incondicionalmente para a primeira instrução após as instruções do segundo bloco. Por 
último o método gereComandoComposto é novamente ativado para gerar as instruções 
referentes ao segundo argumento da mensagem #seVero:senão. 

gereMsg( MSG CHAVE->receptor ) 
gere l72,n1n&r~locol 
gereComandoComposto( MSG - CHAVE->vetorArg[O] ) 
gere 164,nInstrBloco2 
gereComandoComposto( MSG - CHAVE->vetorArg[l] ) 

Figura 5.29: Gere Mensagem #seVero:Senão: 

O método gereMsgEnquanto (figura 5.30) possui um procedimento semelhante ao 
método gereMsgSe (figura 5.27), apenas acrescentando no final a instrução estendida 
164, que é um desvio incondicional que faz com que a execução do método volte para a 
instrução de desvio condicional 172. Com isto, as instruções referentes ao bloco de 
mensagens são executadas repetitivamente enquanto o objeto no topo da pilha de 
execução for o objeto verdadeiro. 

gereMsg( MSG CHAVE->receptor ) 
gere 172,n1n&r 
gereComandoComposto( MSG - CHAVE->vetorArg[O] ) 
gere 164, nInstr 

Figura 5.30: Gere Mensagem #enquanto: 



Finalização do Método 

Todo método é finalizado por uma instrução de retorno. Quando a última 
mensagem do método está precedida do símbolo de retorno (' ̂ '  sinal de circunflexo), 
normalmente é gerada a instrução 124 que faz com que o objeto localizado no topo da 
pilha seja devolvido como resultado da mensagem. Porém, se o objeto que estiver no 
topo da pilha for um objeto especial, isto é, verdadeiro ($vero), falso ($falso) ou nulo 
($nulo), então uma das instruções de retorno especial (121, 122 ou 123) será usada. 

Se a última mensagem do método não for uma mensagem de retorno, é gerada 
automaticamente a instrução 120, que faz com que o próprio objeto receptor da 
mensagem seja retomado. 

Os blocos de mensagens também possuem como última instrução a instrução de 
retorno 125. Se uma mensagem de retorno for usada dentro de um bloco de mensagens, 
então, não será encerrado apenas a execução do bloco e sim a execução do método que 
contém o bloco de mensagens. 



Capítulo VI 

Gerente de Armazenamento 

VI.l Introdução 

O Gerente de Armazenamento (GA) e o Gerente de Execução (GE) formam 
juntos o núcleo do ProtoGEO, que é o responsável pelo processamento de mensagens 
MANO. O GE tem a função de identificar e executar o método que irá "responder" à 
mensagem recebida, enquanto que o GA tem a função de deixar disponíveis na memória, 
os objetos que serão utilizados pelo GE, Além de transferir os objetos que estão 
armazenados no banco de dados, dos meios secundários para a memória principal, e 

vice-versa, o GA também é o responsável pela criação dos novos objetos. 

Todo objeto quando é criado, além de ter um espaço de memória reservado para 
o armazenamento de seus campos, recebe um identificador que é chamado de identidade 
do objeto (ido). A identidade do objeto é gerada automaticamente no momento da 
criação do objeto, ficando associado a ele durante toda a sua existência. A ido identifica 
o objeto univocamente em todo o banco de dados. 

No sistema ProtoGEO, os objetos não são eliminados explicitamente pelo 
programador. Em vez disso, um mecanismo de "coleta de lixo" é fornecido pelo sistema. 
Todo objeto inacessível, isto é, que não é referenciado por nenhum outro objeto do 
banco de dados, tem o seu espaço de memória liberado e sua ido fica disponível para ser 



usada por futuros objetos que serão criados. Este reaproveitamento de espaço de 
memória é feito pelo coletor de lixo. 

A figura 6.1 mostra a estrutura do Gerente de Armazenamento, já apresentada na 
seção m.4 (Arquitetura do ProtoGEO). O GA é composto de três módulos: o Gerente do 
"Buffer" de Obietos, o Gerente do "Buffer" de Páginas e o Gerente de Disco. Neste 
trabalho, uma primeira versão do Gerente do "Buffer" de Objetos foi implementada para 
possibilitar o desenvolvimento do Processador e do Compilador da linguagem MANO. 
Os Gerentes do "Buffer" de Páginas e de Disco serão implementados em uma segunda 
fase do projeto. 

GERENTE DE ARMAZENAMENTO 

do Bufier do Buii'er 
de Objetos de PAglnaa 

L I 

c . 3  
Baae de 
Objetos 

Mernbria Principal 

Figura 6.1: Gerente de Armazenamento 

Como todos os objetos do banco de dados não podem estar presentes na memória 
simultaneamente, o sistema ProtoGEO utiliza um mecanismo de memória virtual. Como 
foi dito anteriormente, o mecanismo de memória virtual do ProtoGEO utiliza o esquema 



de "buffer" duplo, que é baseado no sistema LOOM [KAEL83] e é utilizado também em 
diversos sistemas orientados a objetos, como no ORION m 9 0 a ] ,  O2 VELE891, 
GemStone [MAIE86a] e Vbase [ANDR87]. No esquema de "buffer" duplo, a áPea de 
"buffer" da memória principal é dividida para conter o "buffer" de páginas, que 
armazena as páginas do disco e o "buffer" de objetos, que armazena os objetos residentes 
na memória. 

Neste esquema, quando um objeto é solicitado, primeiro o GA tenta recuperá-lo 
no "buffer" de objetos. Caso não seja encontrado, ele verifica se a página que contém o 
objeto está presente no "buffer" de páginas. Em caso afirmativo, o objeto é transferido 
para o "buffer" de objetos, senão, a página deve ser recuperada em disco e carregada no 
"buffer" de páginas. Após a recuperação da página, o objeto é transferido para o 
" buffer" de objetos. 

A vantagem de se utilizar o esquema de "buffer" duplo, é que, segundo Maier 
WAIE891, as aplicações não convencionais (como é o caso do Projeto TABA), tendem a 
carregar uma grande quantidade de objetos na memória para então executar as operações 
computacionais sobre esses objetos. Desta forma, em um esquema que utilize somente o 
"buffer" de páginas, muitos objetos ficam carregados na memória desnecessariamente, 
aumentando assim o número de acessos ao disco. 

No sistema ProtoGEO, os objetos são gerenciados em dois formatos distintos: o 
formato de disco e o de memória. Segundo W. Kim [KIM90a], objetos no formato de 
disco possibilitam maior eficiência de armazenamento e recuperação, enquanto que os 
objetos no formato de memória permitem que as aplicações manipulem os objetos nos 
formatos suportados pelas linguagens de programação. 

Os objetos armazenados no "buffer" de páginas estão no formato de disco e os 
objetos armazenados no "buffer" de objetos estão no formato de memória. A conversão 
de um formato para outro é feita quando o objeto é transferido do "buffer" de páginas 
para o "buffer" de objetos, quando este está sendo recuperado, ou quando o objeto é 
transferido do "buffer" de objetos para uma página do "buffer" de páginas, para que este 
possa ser salvo no banco de dados. 



VI.2 Gerente do "Buffer" de Objetos 

O Gerente do "Buffer" de Objetos (GBO) tem a função de gerenciar o espaço da 
memória principal, correspondente ao "buffer" de objetos. No "buffer" de objetos são 
armazenados os novos objetos criados pelo sistema e também os objetos transferidos do 
banco de dados. 

O GBO implementado nesta primeira fase do projeto é uma versão preliminar, 
que teve como objetivo principal desenvolver um módulo de gerenciamento de objetos 
residentes em memória que fornecesse o suporte mínimo necessário para a 
implementação do Processador e do Compilador da linguagem MANO. Desta forma, 
diversos aspectos do GBO foram implementados de maneira bastante simplificada como 
será visto no decorrer deste capítulo. 

"Buffer" de Objetos 

O "buffer" de objetos corresponde ao pedaço da memória principal que é 
reservado para o armazenamento dos objetos residentes na memória. Quando um objeto é 

criado, um pedaço do "buffer" de objetos é reservado para armazenar continuamente os 

campos deste objeto. Quando o objeto é desalocado, o espaço ocupado por ele fica 
disponível para o armazenamento de outros objetos. O formato de um objeto alocado no 
"buffer" de objetos é mostrado na figura 6.2. 

Os campos do objeto são precedidos por um cabeçalho contendo duas palavras (4 
bytes). O campo tamanho indica o número de palavras do "buffer" que são ocupadas 
pelo objeto, incluindo o cabeçalho. O campo tamanho é um inteiro sem sinal e pode 
variar de 2 até 65536. O segundo campo do cabeçalho do objeto contém a identidade da 
classe do objeto. 



A área de dados contém os campos do objeto. Existem três tipos de objetos, que 
são diferenciados de acordo com o tipo dos valores armazenados em seus campos, são 
eles: objeto identidade, objeto word e objeto byte. 

Figura 6.2: Formato de um Objeto 

+ oabagalho +, área de dado8 -1 

Um obieto identidade é aquele cujos valores armazenados em seus campos 
correspondem a identidades de objetos (descrito mais a frente). Este tipo de objeto é 

muito comum, uma vez que no sistema ProtoGEO mesmo os valores primitivos (inteiros, 
caracteres, etc) são modelados como objetos, ou seja, possuem identidade própria. 

tamanho 
I N+2 

Um obieto word é aquele cujos campos armazenam valores de 16 bits sem sinal. 
Objetos word são usados, por exemplo, para armazenar instâncias da classe 
InteirosLongos. 

r L 

classe campo 
O 

campo 
1 

. . . . campo 
N-I 



Um obieto bvte é aquele cujos campos armazenam valores de 8 bits. São usados 
para armazenar instâncias de classes cujos campos correspondem a bytes. Por exemplo, 
instâncias da classe Cadeia contém em seus campos caracteres, que são armazenados em 
bytes. 

As instâncias da classe Método são os únicos objetos do sistema que possuem um 
formato especial. Um método contém em sua área de dados um conjunto de identidades 
que armazenam o cabeçalho e os literais do método, seguido de um conjunto de bytes 
correspondente às instruções do método. 

São funções do GBO, alocar e desalocar espaço no "buffer" de objetos para o 
armazenamento de objetos. Após algum tempo de uso do sistema, o "buffer" de objetos 
tende a ficar fragmentado, o que implica na necessidade de um processo de compactação 
dos objetos residentes no "buffer" para que o espaço disponível fique contínuo. 

Nesta primeira fase do projeto, o "buffer" de objetos corresponde à área de 
"heap" reservada para alocação dinâmica de memória durante a execução dos programas. 
Os algoritmos de alocação e desalocação de memória, utilizam as funções disponíveis na 
linguagem C+ + para alocar (new) e desalocar (delete) dinamicamente espaços nesta 
área de "heap". 

Tabela de Objetos 

Como nos sistemas O2 [VELE89], ORION m 9 0 a ]  e GemStone MAIE86a1, o 
sistema ProtoGEO utiliza um esquema de dupla indireção para acessar os objetos na 
memória. Um objeto pode fazer referência a vários objetos e, ao mesmo tempo, estar 
sendo referenciado por diversos outros objetos. Se os objetos fizessem referência 
diretamente ao endereço do objeto na memória, trocar um objeto de posição seria 
praticamente impossível, uma vez que todas as referências a este objeto teriam que ser 
localizadas e corrigidas para apontarem para o novo endereço do objeto. 

Para solucionar este problema, o sistema utiliza a tabela de objetos e os campos 
de um objeto, ao invés de referenciar diretamente os objetos na memória, apontam para 



a posição da tabela que contém o endereço do objeto na memória. Com isto, se um 
objeto muda de posição na memória, apenas a entrada na tabela referente ao objeto tem 
que ser alterada. A figura 6.3 representa este esquema. 

BUFFER DE OBJETOS 

Figura 6.3: Esquema de Dupla Indireção 

Identidade de Objetos (ido) 

No sistema ProtoGEO, a identidade de um objeto residente em memória é 

composta de um valor de 16 bits (2 bytes). Da mesma forma que na linguagem Smalltalk 
[GOLD83] e no sistema GemStone [BUTT91], um tratamento especial é dado aos 
objetos da classe Inteiros, uma vez que estes objetos são usados com grande frequência e 
não possuem nenhum campo além de seu valor. A identidade de um objeto inteiro 



representa totalmente o objeto, ou seja, nenhuma memória adicional ou entrada na tabela 
de objetos é alocada para armazenar um objeto inteiro. 

lndlce na tabela de objetos 
I 1 I I s I I I I I I I I I 

Figura 6.4: Identidade de Objetos 

O 

inteiro com einal 
I I I I I I I I I I I I I I 

Para diferenciar um objeto inteiro de uma ido, é utilizado o bit de menor ordem, 
como mostra a figura 6.4. Se o bit está ligado, significa que os 15 primeiros bits 
representam um valor inteiro com sinal. Com isto, os objetos inteiros pertencentes ao 
intervalo 2 l4 (- 16384 até 16383) são representados diretamente por suas identidades. 
Valores inteiros fora destes limites são tratados por classes que estão sendo definidas no 
projeto do metaesquema do GEOTABA. 

1 

Se o bit de menor ordem está desligado, os 15 primeiros bits formam um índice 
na tabela de objetos. Com isto, é possível endereçar um total de 215 (32K) objetos na 
memória. No formato de disco, a identidade do objeto poderá ser formada por exemplo, 
por valores constituídos de 4 bytes o que aumentaria o número de objetos enderqáveis 



para 231 (64K) objetos. Este tipo de definição será tomada quando da especificaçáo do 
Gerente de Disco, estando fora do escopo deste trabalho. 

Entrada de Objetos na Tabela 

Cada entrada na tabela de objetos (figura 6.5) possui dois campos: (1) um 
apontador para a posição da memória no "buffer" de objetos onde estão armazenados os 
campos do objeto e (2) o contador que registra o número de vezes que o objeto está 
sendo referenciado por outros objetos. 

TABELA DE OBJETOS BUFFER DE OBJETOS 

ContRef f 

I ContRef 1 

ContRef e 
Figura 6.5: Entradas na Tabela de Objetos 

O campo contador de referências é usado pelo sistema para fazer a eliminação 
automática de objetos inacessíveis. Quando este contador chega a zero, significa que 



nenhum outro objeto faz referência a ele e o espaço de memória utilizado, bem como sua 
ido podem ser liberados. 

Numa segunda etapa do projeto, quando forem implementados o Gerente do 
"Buffer" de Páginas e o Gerente de Disco, novos campos serão adicionados às entradas 
da tabela. O sistema ORION W 9 0 a l  por exemplo, mantém para cada entrada na 
tabela uma estrutura intermediária chamada ROD - Descritor de Objetos Residentes, que 
possui informações como: identificador da posição lógica do objeto, identificador da 
posição física do objeto, ido da classe do objeto, o "cache" de mensagens que é uma 
estrutura de dados usada para aumentar a velocidade do processo de despacho de 
mensagens, além de outros campos de controle. 

TABELA DE OBJETOS BUFFER DE OBJETO% 

ContRef c 
ContRef A 

ContRef 4 
I ContRef I 

Figura 6.6: Lista de Entradas Disponíveis 

Quando o contador de referências de um objeto atinge o valor zero, o sistema 
automaticamente libera o espaço do "buffer" de objetos que estava sendo ocupado pelo 



objeto. A entrada na tabela correspondente à ido deste objeto fica disponível para ser 
reutilizada. Uma lista encadeada é usada para armazenar as entradas disponíveis na tabela 
de objetos. O campo contRef é usado para encadear as entradas disponíveis, como mostra 

a figura 6.6. 

Interface do Gerente do "Buffer" de Objetos 

Os objetos manipulados pelo Processador e Compilador MANO estão sempre 
residentes no "buffer" de objetos. Se um objeto requisitado não estiver presente no 
"buffer" de objetos, é de responsabilidade do Gerente de Armazenamento localizá-lo no 
"buffer" de páginas ou em disco e carregá-lo no "buffer" de objetos. Por questões de 
eficiência, tanto o Processador como o Compilador MANO interagem diretamente com o 
GBO, acessando e alterando campos de objetos, criando novas instâncias, etc. Para isto, 
uma interface formada por um conjunto de rotinas (mensagens C+ +) é fornecida pelo 
GBO. 

O GBO foi implementado em C+ +, que é uma linguagem orientada a objetos. 
Desta forma, uma mesma mensagem pode ser enviada a objetos diferentes, provocando 
reações comportamentais próprias a cada objeto. Por exemplo, se a mensagem de seletor 
em(3) for enviada a um objeto identidade, a ido armazenada no quarto campo do objeto 
será retomada. Se a mesma mensagem for enviada a um objeto byte, o byte armazenado 
no quarto campo do objeto será retomado. No sistema ProtoGEO os campos dos objetos 
são indicados por índices inteiros relativos a zero, por isso a mensagem em(3) acessa o 
quarto campo do objeto. 

As funções disponíveis para acessar e alterar os campos dos objetos são as 

seguintes: 

Acesso a Objetos Identidade 

Retorna a ido armazenada no campo de índice i do 
objeto receptor 



receptor.mud( i, obj ) 
Armazena a ido de obj no campo de índice i do 

objeto receptor 

Acesso a Obietos Word 

receptor .em( i ) 
Retoma o valor de 16 bits armazenado no campo de 

índice i do objeto receptor 

receptor. mud( i, word ) 
Armazena o valor de 16 bits (word) no campo de 

índice i do objeto receptor 

Acesso a Objetos Byte 

Retoma o valor de 8 bits armazenado no campo de 
índice i do objeto receptor 

receptor. mud( i, byte ) 
Armazena o valor de 8 bits (byte) no campo de 

índice i do objeto receptor 

Observe que os seletores das mensagens de acesso (em) e alteração (mud) são 
iguais, o que muda é o tipo do argumento e do valor retomado pelo método associado. 

O método mud( i, obj ) da classe Objetoldentidade decrementa o contador de 
referências do objeto que estava armazenado na posição i e incrementa o contador de 
referências do objeto que está sendo armazenado. O Processador MANO utiliza as 
seguintes rotinas para evitar que um objeto seja eliminado em determinadas situações. 



Contador de Referências 

receptor. incrRef0 
Acrescenta um ao contador de referências do objeto 

receptor. O receptor tem que ser um objeto 
identidade 

receptor. decrRef0 
Decrementa um do contador de referências do 

objeto receptor. Se o contador de referências 
ficar com o valor zero o coletor de lixo é 
ativado. 

Os valores armazenados no cabeçalho do objeto são acessados por rotinas 
específicas, são elas: 

Acesso ao Cabeplho de Objeto 

receptor. c10 
Retoma a ido da classe do objeto receptor 

receptor. tamo 
Retoma o número de campos do objeto receptor 

A criação de novas instâncias é solicitada ao GBO enviando-se uma das seguintes 
mensagens à classe do objeto desejado. 

Criacão de Instâncias 

Cria uma nova instância de objeto identidade com t 
campos que conterão idos 



Cria uma nova instância de objeto word com t 
campos que conterão valores de 16 bits 

Cria uma nova instância de objeto byte com t 
campos que conterão valores de 8 bits 

A interface do GBO fornece algumas funções que permitem ao Processador 
acessar todas as instâncias de uma determinada classe, em ordem de ido. 

Enumeracão de Instâncias 

c1 - receptora.prirnInst0 
Retorna a ido da primeira instância da classe 

receptora da mensagem, ou seja, a instância de 
menor ido 

Retorna a ido da próxima instância da mesma 

classe do objeto receptor. 

Uma das funções disponíveis na interface GBO 6 a função virao que permite 
fazer a troca de identidades entre dois objetos. Se dois objetos A e B trocam de 
identidades, todas as referências ao objeto A passam a referenciar o objeto B e vice- 
versa. 

Troca de Identidades 

receptor.vira( obj ) 
Faz com que a entrada na tabela de objetos 

referente ao objeto receptor aponte para a 
posição no "buffer" de objetos referenciada pelo 
objeto obj e vice-versa 



Para acessar e alterar o valor de um objeto inteiro, pertencente ao intervalo - 
16384 a 16383, são usadas as seguintes rotinas: 

Acesso a Inteiros 

receptor. valo 
Retoma o valor inteiro armazenado na ido do 

objeto receptor 

int - ObjInt( val ) 
Retorna a ido do objeto inteiro cujo valor é val 

Além dessas rotinas, a interface GBO fornece as rotinas abaixo que permitem 
verificar se um valor inteiro pode ser armazenado como objeto inteiro, isto é, se o valor 
pertence ao intervalo -16384 a 16383 e uma rotina que verifica se uma ido corresponde 
a um objeto inteiro ou não. 

Retoma verdadeiro se o valor val pode ser 
representado como uma instância de Inteiros 

receptor. ehInt0 

Retorna verdadeiro se o receptor é uma instância de 
Inteiros, falso se não 

Como foi dito anteriormente, esta primeira versão do GBO é uma versão 
simplificada, desenvolvida para possibilitar a implementação dos módulos do Gerente de 
Execução do ProtoGEO. Quando for desenvolvida a versão definitiva do GBO, algumas 
rotinas sofrerão alterações na parte de implementação, mas a interface do GBO não será 
alterada. Com isto, tanto o Processador como o Compilador MANO não sofrerão 
mudanças decorrentes destas alterações. 



Capítulo VI1 

Conclusões 

Este trabalho consistiu da definição e implementação da linguagem de 
programação orientada a objetos MANO e de seu processador. O objetivo principal foi o 
de desenvolver uma linguagem para a construção do ProtoGEO, que é o protótipo do 
SGBDOO GEOTABA. 

A linguagem MANO foi definida para que, através dela, pudesse ser validado o 
modelo de objetos proposto para o GEOTABA. É a ferramenta de programação do nível 
de implementação do modelo de objetos, estando de acordo com a proposta de uma 
linguagem de programação de banco de dados (LPBD) como solução para o problema de 
incompatibilidade entre as linguagens de operação de banco de dados. 

É usada na definição de métodos e no envio de mensagens. Além disso, está 
sendo usada na implementação do próprio ProtoGEO. Seu processador é o responsável 
pelo processamento de todas as mensagens enviadas aos objetos da base de dados, 
realizando a busca das mensagens na hierarquia de classes e executando os métodos 
associados. 

A linguagem MANO foi definida para ser usada por um editor que explore os 
recursos gráficos através do uso de atributos de caracteres. Isto fará com que seus 
métodos sejam mais facilmente lidos e entendidos. Outro recurso de interface com 
usuário existente é o fato das mensagens poderem ser escritas utilizando-se preposições, 
obtendo-se assim uma forma mais próxima da língua portuguesa. 

A implementação do Processador MANO baseou-se na especificação do 
Interpretador Smalltalk, sendo que as instruções MANO equivalem aos "bytecodes" 



definidos em [GOLD83]. Devido a esta escolha, a linguagem MANO herdou algumas 
limitações existentes na linguagem Smaütallc, como por exemplo, o número limitado de 
variáveis em um método e o tamanho máximo de um objeto, que é de 64 Kbytes. Estas e 
outras limitações existentes na linguagem Smalltalk é que levaram ao desenvolvimento da 
linguagem OPAL, no sistema GemStone [COPE84]. Algumas dessas limitações poderão 
ser resolvidas quando for implementado o Gerente de Armazenamento do ProtoGEO, 
devido a elas estarem relacionadas com a representação do objeto nos meios de 
armazenamento. Outras limitações dizem respeito Ci Tabela de Instruções, cuja alteração 
é bem mais complexa. 

Uma das características previstas no modelo de objetos, mas que ainda não é 
suportada pela linguagem MANO, é o conceito de múltipla herança. Após um estudo 
realizado nos protótipos de SGBDOOs, chegou-se a conclusão que este problema está 
mais ligado ao projeto do metaesquema do GEOTABA, e que as modificações que 
precisam ser realizadas no Processador para suportar múltipla herança, são de baixa 
complexidade. 

Para que a linguagem pudesse ser usada, foi necessário implementar o Gerente do 
"Buffer" de Objetos, cuja função principal é permitir a criação e a manipulação de 
objetos. Estes objetos porém, são mantidos em memória e só serão persistentes quando 
for implementado o mecanismo de memória virtual do ProtoGEO. 

O Compilador, o Processador e o Gerente do "Buffer" de Objetos foram todos 
implementados em C+ + (Turbo C+ +), rodando em ambiente compatível com o IBM- 
PC e utilizando o sistema operacional DOS. Para que o projeto fosse facilmente 
transportável para o ambiente SUN, onde será desenvolvido o GEOTABA, foram usadas 

apenas funções definidas no C+ + padrão [STR086]. A grande vantagem de usar o 
ambiente Turbo C+ +, foi a utilização do seu depurador de programas, que é uma 
ferramenta de altíssima qualidade. 

A próxima etapa para a construção do ProtoGEO deverá ser a implementação do 
seu metaesquema, ou seja, do conjunto de classes predefmidas que deverão ser 
fornecidas juntamente com a linguagem. Concluído este projeto, diversos outros poderão 
ser desenvolvidos, como por exemplo, a implementação da linguagem DEMO, que é a 
linguagem de programação de banco de dados (LPBD) do GEOTABA e que será 



implementada em MANO. O editor de métodos dedicado à linguagem MANO e o 
Gerente de Armazenamento do ProtoGEO, também são exemplos de projetos que 
poderão brevemente enriquecer o protótipo de SGBDOO ProtoGEO. 
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