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Resumo. A linguagem Vale4 (V4) é distribuída como software livre e destina-se ao

ensino de programação concorrente. Ela permite praticar com os principais

mecanismos de sincronização e comunicação e pode ser instalada em praticamente

qualquer microcomputador. O artigo faz um contra-ponto entre V4 e as linguagens Java

e C, que também são usadas no ensino de programação concorrente.

Abstract. The Vale4 language (V4) is a free software conceived to be a concurrent

programming educational tool. V4 allows the practice with the main synchronizing and

communicating tools, can be ported to practically any microcomputer and offers good

debugging facilities. This paper contrasts  the V4 language with Java and C, which are

also used to teach concurrent programming.

1. Introdução

Para ser considerada uma boa ferramenta de ensino, uma linguagem de programação concorrente
deve permitir a prática com os principais mecanismos de sincronização e comunicação existentes,
os quais vão desde operações básicas do tipo lock/unlock e block/wakeup, para sincronização em
baixo nível, até monitores e tasks, para sincronização em alto nível. Além disso, é importante que a
linguagem ofereça boas facilidades de depuração. A linguagem V4 satisfaz estes requisitos.

As outras linguagens disponíveis no mercado não oferecem este leque de ferramentas e,
além disso, não podem ser consideradas didáticas. A linguagem SR [Andrews 91], muito usada no
ensino de concorrência, não implementa o conceito de monitor. A linguagem Ada [Taft 97],
embora muito poderosa, se limita aos conceitos de task e rendezvous. Na linguagem Java fica
“tudo escondido” e, segundo Brinch Hansen, parece que seus projetistas ignoraram os resultados
das pesquisas em programação concorrente [Brinch Hansen 99]. As extensões da linguagem C
tampouco são satisfatórias; a biblioteca Pthreads [Costa 02], por exemplo, deixa muito a desejar
quanto ao nível e à segurança das construções oferecidas.

Este artigo faz uma breve apresentação das diferentes versões da linguagem V4, ilustrando
com exemplos as versões que implementam monitores e tasks. A clareza dos programas V4 é
realçada através de um pequeno contra-ponto com as linguagens Java e C.

A sintaxe da linguagem V4 é Pascal-like. O ambiente de programação foi implementado
por um compilador que gera código para uma máquina virtual e por um simulador dessa máquina.
A máquina virtual implementa por hardware (virtual) um conjunto apropriado de instruções e um
kernel de sistema operacional. Todo o sistema foi programado em SWI-Prolog [Wielemaker 97] e,
como tal, pode ser portado facilmente para diversas plataformas.

2. As versões da linguagem

A linguagem V4 oferece uma grande variedade de mecanismos. Embora o programador possa
utilizar simultaneamente (em um mesmo programa) todos os recursos da linguagem, é conveniente
vê-la, do ponto de vista didático, como se oferecesse 6 versões de uso.

Versão básica

Um programa V4 básico é um conjunto de variáveis globais, um conjunto de procedimentos

globais e um conjunto de processos. Não há mecanismo de sincronização. Como tal, os problemas
de sincronização e comunicação têm que ser resolvidos manualmente. Esta versão é útil para
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alertar o aluno sobre o problema das condições de corrida (race conditions) e ensinar os algoritmos
clássicos de exclusão mútua.

Versão básica++

É a versão anterior aumentada com as operações lock/unlock e block/wakeup(p), mais o tipo queue

e suas operações insert(p,Q), empty(Q) e first(Q), onde p é um inteiro e Q é uma variável tipo
queue. Os mecanismos desta versão permitem caracterizar muito bem as sincronizações
elementares, voltadas para compartilhamento de recursos e para comunicação.

Figura 1 - Jantar dos filósofos em Java

Versão com semáforos

É a versão básica aumentada com semáforos. Nessa versão, um programa é formado por um
conjunto de variáveis globais, incluindo variáveis semáforas, um conjunto de procedimentos e um
conjunto de processos. Os processos se sincronizam e formam filas através das operações P e V.

  class mesa
  {  private int[] garfos = new int[5];
     mesa()                                 // constructor
     {  for (int i=0; i<=4; i++) garfos[i]=0;  }
     synchronized public boolean pega_garfos(int filosofo)
     {  int lado;
        if (filosofo==4) lado=0;
        else lado=filosofo+1;
        if (garfos[filosofo]==0 && garfos[lado]==0)
        {  garfos[filosofo]=1;
           garfos[lado]=1;
           return true;
        }
        else return false;
     }
     synchronized public void libera_garfos(int filosofo)
     {  int lado;
        if (filosofo==4) lado=0;
        else lado=filosofo+1;
        garfos[filosofo]=0;
        garfos[lado]=0;
     }
  }
  class filosofo extends Thread
  {  private int numero;
     mesa m;
     filosofo (int numero, mesa m)
     {  this.numero=numero;
        this.m=m;
        this.setName("filosofo num " + numero);;
     }
     public void run()
     {  while (true)
        {  if (m.pega_garfos(this.numero))
           {  System.out.println("filosofo num "+ numero + "comendo");
              try{ Thread.sleep(Math.round(Math.random()*4000)); }
              catch (InterruptedException e){}
              m.libera_garfos(this.numero);
              System.out.println("filosofo num "+ numero + "pensando");
              try{ Thread.sleep(Math.round(Math.random()*4000)); }
              catch (InterruptedException e){}
           }
           else
           {  System.out.println("filosofo num "+ numero + "faminto");
              try{ Thread.sleep(Math.round(Math.random()*4000)); }
              catch (InterruptedException e){}
           }
        }
     }
  }
  class fil
  {  public static void main(String[] args)
     {  mesa m = new mesa();
        Thread f0 = new filosofo(0,m);
        Thread f1 = new filosofo(1,m);
        Thread f2 = new filosofo(2,m);
        Thread f3 = new filosofo(3,m);
        Thread f4 = new filosofo(4,m);
        f0.start(); f1.start();f2.start();f3.start();f4.start();
     }
  }
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Versão com operações send e receive

É a versão básica desprovida de variáveis globais e de procedimentos globais, mas aumentada com
um mecanismo para troca de mensagens. A comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. Nesta
versão deixa de haver memória compartilhada entre os processos e cada processo passa a ter uma
caixa postal para comunicação com os demais.

Versão com monitores

Nesta versão, um programa é formado por procedimentos globais, um conjunto de monitores e um
conjunto de processos. Os monitores são implementados usando a sintaxe e a semântica definida
por Hoare [Hoare 74].

Versão multithread com tasks e rendezvous

Nesta versão, um programa é formado por um conjunto de tasks similares às tasks da linguagem
Ada [Taft 97]. A comunicação é realizada por rendezvous em procedimentos do tipo entry. Toda
task tem uma thread, denominada main, que pode criar novas threads através de comandos fork.
Qualquer thread pode “aceitar” (através de comandos accept) chamadas de entries, originando
esperas condicionais de múltiplas threads. O comando accept de V4 permite programar
comunicação síncrona não determinística, dispensando o uso de comandos tipo select.

3. Programas exemplos

Esta seção apresenta dois programas que permitem comparar V4 com as linguagens Java e C.

O jantar dos filósofos

O jantar dos filósofos é um problema clássico que ilustra situações de deadlock e de postergação
indefinida em sistemas concorrentes [Dijkstra 68]. As figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente,
programas Java e V4 equivalentes, que simulam o comportamento de 5 filósofos. Ambos os
programas utilizam o conceito de monitor. Conforme referido, a linguagem V4 implementa o
conceito de monitor (sintaxe e semântica) tal como ele foi formalizado por Hoare [Hoare 74]. Por
seu lado, Java deixa muito a desejar a esse respeito [Brinch Hansen 99].

Figura 2 - Jantar dos filósofos em V4

  V4program
  monitor mesa;
     garfos: array[5] of integer init 0;
     procedure pega_garfos(i:integer) returns boolean;
     j: integer;  % j é o vizinho da direita
     {  if i=5 then j:=1 else j:=i+1;
        if garfos[i]=0 & garfos[j]=0
        then  { garfos[i]:=1;
                garfos[j]:=1;
                pega_garfos:=true
              }
        else pega_garfos:=false
     };
     procedure libera_garfos(i:integer);
     j: integer;
     {  if i=5 then j:=1 else j:=i+1;
        garfos[i]:= 0;
        garfos[j]:= 0
     }
  end monitor;
  process filosofo(i:= 1 to 5);
  k: integer;
  do forever
     if mesa.pega_garfos(i)
     then {  nl; write('filosofo '); write(i); write(' comendo');
             k:=random(10); hold(k); % espera de 0 a 9 unidades de tempo
             mesa.libera_garfos(i);
             nl; write('filosofo '); write(i); write(' pensando');
             k:=random(10); hold(k)
          }
     else {  nl; write('filosofo '); write(i); write(' faminto');
             k:=random(10); hold(k)
          }
  endprogram
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Busca do maior elemento de um vetor

O programa da fig. 3 permite comparar V4 com C estendido com threads. O programa é similar ao
apresentado em [Costa 02], o qual utiliza a biblioteca Pthreads. Por falta de espaço, o programa C
não é transcrito aqui. O que ele faz é buscar o maior elemento de um vetor criando threads

recursivamente. Cada thread recebe um vetor de tamanho n' e cria duas threads filhas, as quais
recebem um vetor de tamanho n'/2. Isto é feito até que um tamanho limite seja atingido. A fig. 3
mostra uma task V4 que utiliza o mesmo método. Esta task apresenta os mesmos conceitos
importantes apresentados no programa C (uso da técnica de divisão e conquista e criação dinâmica
de threads), porém de forma mais didática.

 Figura 3 - Busca do maior elemento de um vetor em V4

4. Conclusão

Este artigo apresentou uma ferramenta gratuita que parece ser adequada para o ensino de
programação concorrente. O kit de instalação do ambiente V4 pode ser obtido através da internet
[Vale4 04]. Na comparação com Java e C, os exemplos evidenciam que a linguagem V4 origina
programas mais simples e claros (portanto, mais didáticos). E simplicidade e clareza são itens
muito importantes, já que os conceitos e mecanismos da programação concorrente são complexos e
difíceis por si só. Certamente, a dificuldade de aprendizado aumenta quando os conceitos ficam
entremeados com detalhes de programação irrelevantes.

Referências

Andrews, G. Concurrent Programming: Principles and Practice. Benjamin Cummings, 1991.
Brinch Hansen, P. Java’s Insecure Parallelism. ACM SIGPLAN Notices 34, 4 (April), 1999.
Costa, C.; Stringhini, D.; Cavalheiro, G. Programação Concorrente: Threads, MPI e PVM. In:

Anais II Escola Regional de Alto Desempenho, São Leopoldo, 2002.
Dijkstra, E.W. Cooperating sequential processes. In Programming Languages. Ac. Press, 1968.
Hoare, C.A.R. Monitors: an operating system structuring concept. Comm. ACM 17, 10, 1974.
Taft, S.T., Duff, R.A. Ada 95 Reference Manual: language and standard libraries. Springer-

Verlag, 1997. (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1246)
Vale4. Kit de instalação. Março de 2004. Disponível em www.inf.pucrs.br/~stoscani/V4.
Wielemaker, J. SWI-Prolog 2.7 Reference Manual. University of Amsterdam, Dept. of Social

Science Informatics. Amsterdam, The Netherlands, 1997.

  task xmax is
    vet: array[10] of integer;
    Imax: integer init 0;          % Índice do maior elemento do vetor
    procedure getmax(i:integer; j:integer) returns integer;
    dif, m, m1, id1, id2, max1, max2: integer;
    {  dif:=j-i;
       if dif=0 then getmax:=i
       else if dif=1 then if vet[i]>vet[j] then getmax:=i else getmax:=j
            else { m:=(i+j)/2; m1:=m+1;
                   id1:=fork;
                   if id1=myself then {max1:=getmax(i,m); quit};
                   id2:=fork;
                   if id2=myself then {max2:=getmax(m1,j);quit};
                   join(id1); join(id2);
                   if vet[max1] > vet[max2] then getmax:=max1
                   else getmax:=max2
                 }
    };
    thread main is
    {  vet[1]:=1; vet[2]:=10; vet[3]:=3; vet[4]:=100; vet[5]:=2;
       Imax:=getmax(1,5);
       nl; write('Vmax = '); write(vet[Imax])
    }
  end xmax
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