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  چکیده
-  نامیده میWCETتعیین بیشترین زمان اجراي برنامه که اصطالحاً 

هاي بی شود، گام مهم و ضروري در فرایند توسعه و تایید صحت سیستم
 روش تحلیل WCETیکی از روشهاي  تحلیل . باشددرنگ سخت می

نامه استخراج در این روش باید اطالعات زمانی از کد بر. باشدایستا می
پارامترهاي ورودي و خط لوله از عواملی , هاتعداد تکرار حلقه. گردد

براي داشتن ابزاري که . هستند که بر زمان اجراي برنامه تاثیر دارند
نیاز به در نظر , تخمین مناسبی از بیشترین زمان اجراي برنامه ارائه دهد

 این مقاله در. باشدگرفتن و پیاده سازي همه مسائل مطروحه می
ارائه گردیده که اطالعات زمانی XML 1نمایشی از کد منبع مبتنی بر 

توان بر اساس اطالعات درج کد برنامه براحتی در آن درج گردیده و می
همچنین زمینه . شده در این ساختار زمان اجراي برنامه را محاسبه نمود

 براي استخراج اطالعات در XMLاستفاده از نمایش مبتنی بر 
  .پژوهشهاي بعدي فراهم گردد

  کلمات کلیدي 
سیستمهاي , تحلیل ایستا, تحلیل زمانی ،ها زمان اجراي برنامه بیشترین

 .XMLنمایش مبتنی بر , درنگبی

  مقدمه - 1
تعیین کران باالي زمان اجراي برنامه که اصطالحاً بیشترین زمان اجراي 

ند توسعه و نامیده می شود، گام مهم و ضروري در فرای) WCET(برنامه
متاسفانه بطور . تایید صحت سیستم هاي بی درنگ سخت می باشد
اما با اعمال . معمول امکان محاسبه این کران باال وجود ندارد

مانند , محدودیتهایی در ساختار برنامه نویسی سیستمهاي بی درنگ
می توان , هاعدم استفاده از بازگشتی یا بیان صریح تعداد تکرارحلقه

در روش تحلیل ایستا . مان اجراي برنامه ها را تخمین زدبیشترین ز
ترین مسیر  براي تخمین بیشترین زمان اجراي برنامه، باید طوالنی

پس از آن بر اساس زمان اجراي هر ]. 3[اجرایی برنامه مشخص گردد
توان بیشترین زمان  دستورالعمل که بر روي این مسیر قرار دارد، می

                                                 
1 XML-Base Representation 

زمان اجراي هر دستورالعمل به کامپایلر و . داجراي برنامه را تخمین ز
بخصوص در . نماید، بستگی دارد افزاري که آنرا اجرا می سخت

 و یا cacheلوله، حافظه  کامپیوترهاي مدرن که از امکاناتی مانند خط
ها  برند، زمان اجراي دستورالعمل توازي سطح دستورالعمل بهره می

ترین مسیر اجراي  دن طوالنیبراي مشخص نمو. تواند متفاوت باشد می
ها  و عمق فراخوانیهاي  بینی انشعابها، حدود تکرار حلقه برنامه باید پیش

کد از استخراج اطالعات فوق ].  4[بازگشتی را بررسی و مشخص نماییم 
استفاده از یک کد میانی مناسب . گیردکد میانی صورت میمنبع یا 

  . ایدنممطمئناَ استخراج اطالعات را تسهیل می
 از بیـشترین زمـان اجـراي     مناسبیبراي داشتن ابزاري که تخمین      

ائل مـس نیاز بـه در نظـر گـرفتن و پیـاده سـازي همـه       , برنامه ارائه دهد  
 مـانعی بـراي   سازي همه بخشهاپیادهبه نظر می رسد    . باشدمی مطروحه

باشد و   می WCETدانشجویان و پژوهشگران براي ورود به بحث تحلیل         
مالحظـه  . انع پیشرفت پژوهش در ایـن حیطـه خواهـد بـود           در نتیجه م  

 که در این زمینـه هـر        2گروههاي تحقیقاتی و همچنین کارگاه تخصصی     
  .باشدموید این موضوع می, گرددسال برگزار می

در این مقاله قصد داریم نمایشی از کـد منبـع را ارائـه نمـوده کـه                  
 و بتوان بر اسـاس      اطالعات زمانی کد برنامه براحتی در آن درج گردیده        

 .نمـود اطالعات درج شده در این ساختار زمان اجراي برنامه را محاسبه            
همچنین زمینه استفاده از نمایش ارائه شده براي استخراج اطالعـات در      

در . پـردازیم مـی   به انگیزه کـار    2 در ادامه در بخش      . آینده فراهم گردد  
معیارهـا بـراي    تعیین  .  بیان خواهد  WCET  اساس کار تحلیل      3بخش  

تعریـف   5در بخـش    .  بیان گردیـده اسـت     4نمایش مورد نظر در بخش      
 به کارهاي مرتبط پرداخته     6در بخش   بیان و    ساختار پیشنهادي    اجزاي

و نهایتا نتیجـه گیـري در        صورت گرفته    7در بخش    ارزیابی   . شده است 
  .آمده است 8بخش 

  انگیزه  -2
باید بخشهاي , ا سایر روشهابراي بررسی کارایی پژوهشها و مقایسه آن ب 

مختلف یک ابزار که تمام مسائل مطرح شده در تخمین ایستاي زمان 
عالوه بر آن براي . پیاده سازي گردد, اجراي برنامه را در برداشته باشد

                                                 
2 WCET Workshops 
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 سخت 1نیازمند اجراي برنامه ها بر روي بستر, مقایسه روشها و نتایج
. ز مشکل می باشدافزاري یکسان می باشد که تحقق این موضوع نی

همچنین پژوهشگرانی که تمایل به کار بر روي فقط یک بخش خاصی 
- براي مقایسه کارایی و نتایج کار خود دچار مشکل می, داشته باشند

  .  باشند مگر اینکه تمام بخشهاي الزم را پیاده سازي نمایند
در صــورتیکه بتــوان نتــایج حاصــل از  اجــراي ابزارهــا و روشــهاي 

-با هم تلفیق نمود و یا بخشی از یک روش را تکرار کـرد مـی  متفاوت را  
همچنین نیاز  . توان کیفیت محاسبات و نتایج بدست آمده را افزایش داد         

است که بررسی صحت درستی هر بخش از ابزار بصورت جداگانه فـراهم       
تحقـق  . گشته تا ارزیابی و اشکالزدایی کـل روش و ابـزار سـهلتر گـردد              

نماید که توسط بعـضی     بزارهاي ماژوالر را تبیین می    اهداف فوق نیاز به ا    
  . ]3[از محققان مورد توجه و کار گردیده است

 تخمین زمـان اجـراي      ,بعضی از ابزارها  چالشی دیگر اینست که در      
در . ]5[و نیـاز بـه اجـراي دوبـاره دارد        گـشته   ها منجر به شکست     برنامه

 تـوان اجـراي   صورت نگهداري اطالعات بدست آمده در اجراي قبلی می     
دوباره را از نقطه شکست ادامه داد که در زمان اجراي ابزار بهبود حاصل      

  . گرددمی
بعضاً تخمین مناسب بدون استفاده از توضـیحات دسـتی در مـتن             

بـدین منظـور نیـاز بـه زبـانی بـراي درج       . برنامه امکانپـذیر نمـی باشـد     
 زمینـه   توضیحات دستی می باشد که در سالهاي اخیر چالـشها در ایـن            

  . ]6[مورد بحث قرار گرفته است
 راه حلـی بـراي      xmlانگیزه ارائه نمایـشی از کـد برنامـه در قالـب             

ابزارهاي تحلیل زمانی می توانند روي .  مسائل و مشکالت فوق می باشد  
این نمایش عمل نموده و اطالعات زمانی کد برنامه را که بدسـت آمـده               

ر توسـط روش و ابـزاري دیگـر         اگر بخشی از کا   . است در آن درج نمایند    
 یـک روش خـاص بـر روي بـستر         با  اطالعات  استخراج  انجام گرفت و یا     

ایـن نمـایش امکـان بروزرسـانی        ,  2افزاري دیگري صورت گرفـت    سخت
همچنـین ایـن   . اطالعات بدست آمده از روش مورد نظـر را فـراهم آورد           

سـتفاده از   نمایش بنحوي ارائه گردد که بتوان زمان اجراي برنامه را بـا ا            
اسـتقالل از ابـزار و بـستر        .  پیش آماده محاسبه نمود    3هايتجزیه کننده 

 4هاي محک اجرایی از اهداف این نمایش است تا براحتی بتوان در برنامه          
همچنـین امکـان افـزودن      . براي ارزیابی و مقایسه روشها استفاده گـردد       

 منظـور را   که نیاز به ارائه زبانی براي ایـن  گشتهتوضیحات دستی فراهم    
در پیاده سازي برخی از روشها از این نـوع سـاختار            . منتفی خواهد نمود  

 گرچه مشخصاً ساختاري    ,]7[نمایشی بصورت ضمنی استفاده شده است     
 .بیان نگردیده و ضرورتهاي آن مد نظر قرار نگرفته است

 اطالعات زمانی مسیرها را ابتدا استخراج کرده        ]8[بعضی از روشها    
براي این نوع . پذیردس آنها محاسبه زمان اجرا صورت میو سپس بر اسا

                                                 
1 platform 
2 retargetability 
3 XML Parser 
4 benchmark 

روشها یک فرم نمایش صریح  اطالعات مسیرها ضروري مـی باشـد کـه               
  .نمایدنمایش پیشنهادي به این امر کمک می

- وابسته به نوع نمایش کد برنامـه بهنگـام برنامـه           WCETتحلیل  
ایـن امـر    از اینرو با ایجـاد سـبک نمـایش مناسـب            . ]9[باشدنویسی می 
- وابسته به سبک نوشتن کد برنامهWCETاهد شد و تحلیل حصول خو

  .نویس نخواهد بود
عمـالَ بـه    . توانـد ورودي ابـزار دیگـر باشـد        خروجی یک ابـزار مـی     

  . کندها بین ابزارهاي مختلف را فراهم میگذاري دادهاشتراك
در همه ابزارها بنحوي نتایج حاصله براي اسـتفاده کننـده نمـایش             

گـردد  خروجـی      سبب مـی   XMLارائه نمایش مبتنی بر     . 5شودده می دا
براي تمام ابزارها یکسان بوده و در نتیجه امکان مقایـسه ننتـایج فـراهم           

  .گرددمی
مناسـب   براي تحلیل نحوي و ساختاري       6 مسطح -کد بصورت متن  

 نیاز به تحلیل نحـوي و       WCETدر حالیکه براي تحلیل     . ]10[باشدنمی
ارائه ساختاري که بصورت سلسله مراتبی باشد مطمئناَ        . شدبامعنایی می 

در این مقاله به بحث نمایـشی مناسـب بـراي تحلیـل             . مفید خواهد بود  
پردازیم و بیشتر به ارائه ساختاري که اطالعات زمانی را نگه داشته و نمی

  .توجه داریم, به محاسبه زمان کمک نماید

   WCETاساس کار تحلیل ایستاي  - 3
حلیل ایستا، محاسبه زمان اجراي برنامه در سه بخش جداگانه در روش ت
این سه . ]3[ تاثیر می گذارند بر آنگیرد که عوامل مختلفی  صورت می

  :بخش عبارتند از
 عمل می کند و object یابر اساس کد منبع، میانی و : 7تحلیل جریان

ات که جریانهاي ممکن در برنامه را تعیین می کند مثالً توالی از دستور
  .ممکن است اجرا گردد
 و سخت objectدر این بخش تحلیل بر روي کد : 8تحلیل سطح پایین

افزار صورت گرفته تا رفتار زمانی براي اجراي دستورات روي سخت افزار 
 و 9هاي مدرن که داراي خط لوله براي پردازنده. مقصد بدست آید

Cacheهستند این بخش از اهمیت ویژه اي برخوردارست . 
ترکیب نتایج حاصل از تحلیل جریان و سطح پایین : :10محاسبات

  .باشد که تخمین زمان اجراي برنامه حاصل آن خواهد بود می

  تحلیل جریان  - 1- 3
رفتار بینی پیشهدف از تحلیل جریان تعیین جریانهاي ممکن برنامه و 

نتایج حاصل از این بخش اطالعاتی شامل . باشدمیپویاي برنامه 

                                                 
5 visualization 
6 plain-text 
7 Flow analysis 
8 Low-level analysis 
9 Pipe Line 

10 calculation  
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.  می باشدifها و وابستگی در دستور  ع، تعداد تکرار حلقهفراخوانی تواب
  .این تحلیل باید مطمئن و دقیق باشد

تواند از کد منبـع، میـانی و ماشـین اسـتخراج             اطالعات جریان می  
گردد و حتی ممکن است از اطالعات جمع آوري شده توسـط کامپـایلر              

  :باشد این بخش خود داراي سه زیر بخش می. بدست آید
بدست آوردن اطالعات جریـان یـا بـا          : 1اج اطالعات جریان  استخر •

 .توضیحات دستی یا با روشهاي خودکار تحلیل جریان
نتایج حاصـل از بخـش قبلـی را نمـایش           : 2نمایش اطالعات جریان   •

دهد و می تواند نتایج حاصل از روشهاي مختلف در بخش قبـل را              
 .ادغام نماید

ریان نمایش داده شـده     تبدیل اطالعات ج  : 3تبدیل براي محاسبات   •
  .به فرمی که براي بخش محاسبات قابل استفاده گردد

  تحلیل سطح پایین  - 2- 3
هدف از تحلیل سطح پایین تعیین زمان اجرا براي هر واحد اتمیک از 

براي . باشد هاي معماري سخت افزار مقصد می جریان بر اساس ویژگی
 بر روي کد بدست آوردن رفتار واقعی برنامه، تحلیل سطح پایین باید

objectباشد این بخش نیز شامل دو زیر بخش می.  صورت گیرد:  
تعیین تاثیر زمانی عوامل وابسته به :  4تحلیل سطح پایین سراسري •

از قبیل . ماشین که نیاز است بر روي کل برنامه مدلسازي شود
بینی   داده، پیشCache دستورالعمل، Cacheویژگیهایی مانند 

  .انشعاب و بافر ترجمه
براي تعیین تاثیر زمانی عوامل وابسته   : 5تحلیل سطح پایین محلی •

به ماشین  که به طور محلی بر روي دستور و دستورات همسایه 
از قبیل سرعت دستیابی به حافظه و یا . اعمال می گردد

  .همپوشانی حاصل از خط لوله

  محاسبات -3- 3
ت حاصل هدف از این بخش محاسبه زمان اجراي برنامه بر اساس اطالعا

بطور کلی براي این بخش سه روش مختلف . باشد از دو بخش قبلی می
  :وجود دارد 

در این روش ساختار اجراي برنامه  . 6مبتنی بر ساختار درختی •
که هر متد به . شود بصورت یک ساختار درختی در نظر گرفته می

فرزندان هر گره متدهایی . باشند هاي این ساختار می عنوان گره
با پیمایش . گردند د که از داخل این متد فراخوانی میخواهد بو

  .آید پایین به باالي این درخت، زمان تخمینی بدست می

                                                 
1 Flow extraction  
2 Flow representation  
3 Calculation conversion 
4 Global low-level analysis  
5 Local low-level analysis  
6 tree-base  

در این روش زمان اجراي برنامه، در  . 7مبتنی بر مسیر اجرایی •
, و بر اساس نتایج بدست آمده. گردد مسیرهاي مختلف محاسبه می

مان اجرا بیشترین ز ترین مسیر اجرا مشخص شده وطوالنی
  .شود تخمین زده می

در این روش محاسبه . 8مبتنی بر تولید ضمنی مسیرهاي اجرایی •
. گیرد زمان اجرا بر اساس ساختارهاي جبري و منطقی صورت می
گیرد و  براي بخشهاي مختلف بصورت بالکی محاسبات صورت می

  .پذیرد  محاسبات انجام می)9ILP(بر اساس فرمولهایی

   ساختار پیشنهاديمعیارهاي الزم براي - 4
ساختار نمایش پیشنهادي عالوه بر امکان نگهداري اطالعات زمانی کد 

در این بخش به . باید محاسبه زمان اجراي برنامه را تسهیل نماید, برنامه
بیان ساختارهایی در کد برنامه که داراي اطالعات زمانی هستند و یا به 

ار پیشنهادي باید ساخت. خواهیم پرداخت, محاسبات کمک خواهند کرد
بر اساس آنچه که در . توانایی نگهداري این اطالعات را داشته باشد

, بر حسب نوع تحلیل سطح باال و سطح پایین,  بیان گردید3بخش 
بررسی  2-4 و 1-4دو بخش در ساختارهاي درون برنامه اصلی را 

 3- 4در بخش , پس از آن با توجه نیازمندیهاي مطرح شده. خواهیم کرد
  . پرداخته خواهد شدXML بیان دالیل استفاده از به

  ساختارهاي موثر در تحلیل سطح باال - 1- 4
هایی که به عنوان پارامتر ورودي در   داده:پارامترهاي ورودي

مسیر اجراي برنامه و بر گردد، بر  میدریافت هاي مختلف برنامه  بخش
دسته پارامترهاي ورودي بطور کلی به دو . آن تاثیر داردزمان اجراي 

. شوند مقادیر خارجی که از خارج برنامه وارد می: شوند تقسیم می
محدودیت موجود در این بخش فقط با توضیحات دستی در کد قابل 

شوند و  ها توسط دنیاي خارج برنامه تولید می باشد زیرا این داده حل می
نوع دیگر . مقادیر واقعی آنها فقط در زمان اجراي برنامه مشخص است

 داخلی هستند که بوسیله پردازش و محاسبه مقدار متغیرهاي مقادیر
  ].5[ردند گ برنامه بر اساس تحلیل ایستا، مشخص می

ها یکی   حلقه:مشخص نمودن حد تکرار حلقه و فراخوانی بازگشتی
مشکل . از مهمترین مسائل در تخمین زمان اجراي برنامه است

پذیر ا امکانه اینجاست که همیشه تعیین حدي براي تکرار حلقه
توان با درج حد البته در صورتیکه اشتباهی صورت نگیرد، می. باشد نمی

عین این . تکرار در کد برنامه به عنوان توضیح، این مشکل را حل کرد
البته سعی . مشکل در خصوص تعداد فراخوانیهاي بازگشتی وجود دارد

 ].11] [5[بر این بوده که این حدود بصورت خودکار محاسبه گردد 

                                                 
7 Path-base  
8 IPET(Implicit Path Enumeration Techniquel)  
9 Integer Liner Programmin 
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 در یک برنامه مسیرهاي گوناگونی وجود :1مسیرهاي اجرا نشدنی
 مسیر اجرایی 1048576 یعنی If ،220 دستور 20براي مثال در . دارد

در روشهاي موجود زمانهاي الزم براي . متفاوت وجود خواهد داشت
اجراي بالکهاي پایه با هم جمع شده و در نتیجه بعضی از بالکها که 

  )1 (به مثال شکل]. 12[وند، به حساب نمی آیند هرگز اجرا نمی ش
  .توجه نمایید

[a,b] 
a:=top 
a>10   if True[ b:=1;]       e1 
       if False[ b:=10;]     e2 
a>5    if True[ b:=b+3;]     e3 
       if False[b:= b+1;]    e4 

  مثال براي حذف مسیرهاي اجرا نشدنی: )1(شکل
 یـک مـسیر     e1;e4 مـسیر    a>10 در صـورتیکه     )1 (در مثال شکل  

 یعنی  else صحیح باشد، بخش  a>10یعنی اگر شرط    . اجرا نشدنی است  
a>5   حـال اگـر زمـان اجـراي بخـش           .  رخ نخواهد دادthen    در دسـتور 

 یک واحد زمان ببرد و      elseو بخش   بوده   یک واحد زمان     a>10شرطی  
 باشـد، بیـشترین   10در دستور شرطی دوم این مقادیر به ترتیب یـک و        

در صـورتیکه اگـر   .  مـی باشـد  20 یعنـی  10+10زمان اجراي تخمینـی     
a>10       باشد، مسیري که سبب بزرگترین زمـان اجـرا شـده هرگـز اجـرا 

شناسـایی ایـن    .  مـی باشـد    11 یعنـی    10+1شود و تخمین صحیح      نمی
ترین مسیر و در نتیجـه تخمـین بیـشترین            مسیرها در شناسایی طوالنی   

مـسیرهاي اجـرا نـشدنی، جـدا و     ]. 4] [12] [5[ثیر دارد زمان اجـرا تـا   
  ].5[باشد  متفاوت از کده مرده و کد غیر قابل دسترس می

 در دستورات شرطی بر حسب نتیجه :دستورات شرطی و انتخابی
 اجرا خواهد if-else و if-thenعبارت شرطی یکی از دو مسیر اجرایی 

هد انتخاب مسیر اجرایی خوقاعدتاً زمان اجراي کل بالك بسته به ا. شد
نیز زمان اجراي کل دستور ) switch-case(در دستورات انتخابی. داشت

  . بسته به انتخاب صورت گرفته متفاوت خواهد بود

   موثر در تحلیل سطح پایینساختارهاي - 2- 4
باید زمان هر دستور بر روي مسیر ,  بیان گردید3همانطور که دربخش 

 کل زمان اجراي آن مسیر بدست اجرایی موردنظر مشخص گردیده تا
این زمان دقیقاَ مجموع زمان دستورات روي این مسیر اجرایی . آید

هاي مدرن،  در معماري پردازندهزیرا که امکانات موجود . نخواهد بود
شود بعضاَ  دستورات همزمان اجرا شده و زمان اجراي آنها سبب می

مان اجرا وابسته  بخش سطح پایین از تحلیل ز.همپوشانی داشته باشد
  ].12[به این امکانات ریز پردازنده می باشد 

نویسی بر حسب نوع  هر دستور در زبان برنامه:زمان اجراي هر دستور
داراي یک زمان اجرا مطلق و , گرددماشینی که روي آن اجرا می

                                                 
1 infeasible path 

این زمان براي هر دستور باید . باشدمستقل از سایر دستورات می
  . مشخص گردد

یک . هاي مدرن خط لوله است  پردازندههاي خصیصهیکی لز :خط لوله
خط لوله اجراي دستورات را بوسیله اجراي همزمان دستورات در مراحل 

این مراحل معموال آوردن دستورالعمل، . نمایدجداگانه تسریع می
  . باشد بازگشایی کد، اجرا و نوشتن نتایج می

یکی از . لوله می باشد اجراي تخمینی وابسته به خط :2اجراي تخمینی
در این روش . باشد بینی جریان دستورالعملها می روشهاي تسریع، پیش

گردد دستورالعمل بعدي که اجرا خواهد شد را تخمین و  سعی می
. در هر قطعه از کد، دستورات انشعاب زیادي وجود دارد. حدس بزند

. ستتعیین دستورالعملی که بعد از این انشعاب اجرا می گردد هدف ا
همیشه این دستور ممکن است یک دستور پرش محض نباشد و وابسته 

مشخص شدن . به دستور قبل از انشعاب باشد که هنوز کامل نشده است
اي، در خط لوله ایجاد وقفه می نماید تا  انشعاب مانند مخاطره داده

دستورالعمل مناسب به خط لوله وارد شود که به آن مخاطره کنترلی 
البته فقط . باشد بینی انشعاب قابل حل می شکل با پیشاین م. گویند

 ].5[باشد  ها درست می درصدي از پیش بینی
هاي مدرن حافظه  هاي پزدازنده یکی دیگر از خصیصه: ) cache(کَش

 پویاست RAMحافظه اصلی در یک سیستم کامپیوتري، . باشد کَش می
عت حافظه سر. باشد که در مقایسه با سرعت پردازنده خیلی کند می

. باشد  میRAMباشد، چندین برابر حافظه  کَش که بصورت ایستا می
: هاي مدرن معموال به دو بخش تقسیم می گردند کَشها روي پردازنده

بینی  پیش. اي براي دستورالعملها ها و ناحیه ناحیه حافظه براي داده
 اي به بینی کَش داده اما پیش. باشد محتواي کَش دستورالعمل ممکن می

یک از مشکالت کَش فضاي در دسترس محدود آن . باشد سادگی نمی
 3همیشه بین نرخ برخورد و سرعت دستیابی به کَش، مصالحه. باشد می

 Fully associative یا Direct Mappedکَش می تواند . وجود دارد
 .]8[] 5[باشد 

ها قادرند چند   بسیاري از پردازنده:4توازي سطح دستورالعمل
این موضوع نیز مشکالتی . ل را بصورت موازي اجرا نماینددستورالعم

مشکل، نیاز به تعیین . نماید براي تخمین زمان اجراي برنامه ایجاد می
هاي بین دستورالعملها قبل از زمان اجرا است تا معلوم گردد  وابستگی

این وابستگی . توانند بطور موازي اجرا گردند که چه دستوراتی می
وابستگی . اي یا وابستگی ساختاري باشد ی دادهتواند وابستگ می

ساختاري زمانیست که دو دستورالعمل براي تصاحب واحد اجرایی 
اي زمانیست که دو دستورالعمل  نمایند و وابستگی داده یکسان رقابت می

 ]. 12[نمایند  از ثبات یا حافظه مشترك استفاده می

                                                 
2 Speculative Execution  
3 Trade off 
4 Instruction Level Parallelism(ILP) 
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ی بین دستورات باشد اینست که بتوان وابستگآنچه که ضرروي  می
-که سبب کاهش زمان اجراي آنها نسبت به حالتی که مستقل اجرا می            

  . گردند را در ساختار پیشنهادي نشان داد

 XMLدالیل استفاده از  - 3- 4

XML قالبی فراگیر و جهانی است که براي نمایش اطالعات ساخت 
 ذاتاَ XMLسند . گیردیافته بصورت گسترده مورد استفاده قرار می

باشد که براي نمایش ساختار کد برنامه اختار سلسله مراتبی میداراي س
, باشد بسادگی قابل فهم میXMLنمایش مبتنی بر . باشدمناسب می

, بسیار منعطف, بسادگی با استفاده از ابزارها قابل دستکاري بوده
مزایاي نمایش مبتنی . گرددپذیر و بصورت گسترده پشتیبانی میتوسعه

  : عبارتست از]10[ جاوا برنامه براي کد XMLبر 
- باشد و مییافته می ذاتاّ ساختXMLسند :  1ساختار کد صریح •

تواند براي ارائه نمایشی از کد بشکل درختی مورد استفاده قرار 
  . گیرد

  قدرتمند  2وجوتوانایی پرس •
 بسادگی قابل  مسطح- کد برنامه بصورت متن: 3پذیرنمایش توسعه •

  , مسطح- در کد متن ده و کد جدیديافزودن دا. توسعه نیست
- تجزیهسبب از بین رفتن ساختار کد شده و نیاز به تغییرات در 

پذیري  بدلیل توسعهXMLدر حالی که در .  خواهد داشت4کننده
 .توان اطالعات جدید مورد نیاز را در آن درج کردبراحتی می

 بندي منعطفقالب •
 5ارجاع متقابل •
 پشتیبانی گسترده •

  از بیان شرح ساختار آن XML آشنایی و بکارگیري بسیار با توجه به
کارهاي  (6گیري از این ساختار در بخش هاي بهرهپرهیز نموده و تجربه

  . پیگیري خواهد شد) مرتبط

 تعریف اجزاي ساختار پیشنهاي -5

 براي هر دستور یک زمانی مشخص خواهد شد که به :دستورات .1
  . گردد آن دستور بیان می6عنوان صفت

<StatementK Line=n Time=n > Statement </ StatementK> 
 در این نوع دستورات مقدار متغیري از ورودي :دستورات ورودي .2

براي این دستورات در محاسبات مقدارشان مورد . شودخوانده می
به عنوان بهمین منظور حداقل و حداکثر مقدار متغیر . باشدنظر می

  .گردد اضافه می7یک عنصر
                                                 

1 Explicit Code Structure 
2 querying 
3 Extensible Representation 
4 Parser 
5 Cross-referencing 
6 attribute 
7 element 

<INStatementK Line=n Time=n > Statement  
      <VarNameK Min=n Max=n> VariableName </VarNameK> 
 … 
</ StatementK> 

 در دستورات فراخوانی زمان اجراي متد :دستورات فراخوانی متد .3
براي . بر حسب پارامترهاي ارسالی به متد ممکن است متفاوت باشد

فاده از زمان اجراي مطلق از دستورات فراخوانی باید به جاي است
  .حداقل و حداکثر زمان اجرا استفاده نمود

<CallStatementK Line=n MinTime=n MaxTime> Statement 
</CallStatementK> 

 به مجموعه اي از دستوراالعملها اطالق می گردد که زمان :بالك .4
 ي آنهازمان اجرابصورت مجموع  , اجراي آنها در محاسبات نهایی

گردد و زمان مشخص شده براي بالك در  مستقل لحاظ نمیبطور
 درنظر گرفته 8یک بالك به عنوان یک عنصر. نظر گرفته می شود

. گرددشده و اطالعات زمانی بالك بعنوان صفات آن مطرح می
  .دستورات داخل بالك به عنوان فرزندان عنصر بالك خواهند بود

<BlockN …> 
 <StatementK ….  > …. </StatementK> 
 ….. 
</BlockN> 

  :بر اساس تعریف فوق بالکهاي مختلفی ایجاد خواهد شد 
.  در یک بالك ساده دستوراتی با زمان مشخص وجود دارد:بالك ساده 

زمان اجراي بالك ساده بر اساس مجموع زمان اجراي دستورات داخل 
  : برچسب آغازین آن بصورت زیر خواهد بود. آن محاسبه می گردد

<SimpleBlockN  TotalTime=n> 
 <StatementK ….  > …. </StatementK> 
</SimpleBlockN > 

,  در یک حلقه تکرار و بر اساس دستورات داخل آن:بالك حلقه تکرار 
به همین منظور براي یک . زمان هر تکرار ممکن است متفاوت باشد

بالك حلقه تکرار اطالعات زمانی آن بصورت صفت براي عنصر بالك 
  :ه و شامل موارد زیر خواهد بودبود

  کمترین زمان اجراي یک تکرار •
  بیشترین زمان اجراي یک تکرار •
  حداقل تعداد تکرار •
  تکرارتعداد حداکثر  •
 کل زمان اجراي حلقه تکرار •

<loopBlockK MinExeTimePItr=n MaxExeTimePIt=n MinItr=n  
MaxItr=n  TotalTime=n > 
…. 
</LoopBlockK> 

 هر بالك دستور شرطی از دو بالك مربوط به :شرطیبالك دستورات 
 و thenهر یک از بالکهاي .  تشکیل خواهد شدelse و بدنه thenبدنه 
elseگردد و کل زمان دستور  زمان اجراي آن بصورت صفت بیان می

 ifحداکثر و کل بعنوان صفت عنصر بالك , شرطی بصورت حداقل
  . خواهد بود

<IfBlockK MinTime=n MaxTime=n TotalTime=n> 

                                                 
8 element 
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     <ThenBlockK Time = n > 
 ……. 
     </ThenBlockK> 
     <ElseBlock Time=n > 
 ……. 
     </ElseBlockK> 
</IfBlockK> 

 caseهر ) switch( در دستورات انتخابی:بالك دستورات انتخابی
 بعنوان صفت عنصر caseزمان هر . زمان مربوط خود را خواهد داشت

,  بیان خواهد شد و کل زمان دستور انتخابی بصورت حداقلcaseبالك 
  .گردد بیان میswitchحداکثر و کل بعنوان صفت عنصر بالك 

<SwitchBlockK  MinTime=n MaxTime=n  TotalTime=n> 
 <CaseBlockK Time=n> 
 …. 
 </CaseBlockK> 
 …. 
</SwitchBlockK> 

 همانطور که :ثرندبالك دستوراتی که عوامل سطح پایین بر آن مو
هاي مدرن سبب در بخش فوق بیان شد عواملی مانند امکانات پردازنده

شده که چند دستور همزمان اجرا شده یا دستورات سریعتر از زمان 
این دستورات در مجاورت همدیگر قرار . اجراي مطلق آن اجرا گردد

ک توان آنها را در یبنابراین با شناسایی این دستورات می. دارند
بجاي ) اي از کدقطعه(زمان این بالك. قرار دارد) HLETA1(بالك

  .مجموع زمان دستورات محاسبه می گردد
<HLETABlockK Time = n > 
 <StatementK …> 
 …. 
</HLETABlockK> 

 در ابتداي هر متد باید اطالعات :پارامترهاي ورودي و متدها .5
ین اطالعات را به همین منظور باید بالکی ا. زمانی آن مشخص باشد

  .داشته باشد
امکان درج پارامترها و مقدارشان به صورت حداقل و حداکثر و  •

  تعداد پارامترها
 زمان اجراي کل متد  •

<MethodTimeInfoBlockK  TotalTime=n> 
      <ParameterBlockK  Parameters=n> 
             <ParamK Min= n Max=n > ParameterName </ParamK> 
  …. 
  …. 
     </ParameterBlockK> 
</MethodTimeInfoBlockK> 

 زمان اجراي متد بر اساس زمان اجراي یکبار 2البته در متدهاي بازگشتی
بنابراین نیاز خواهیم . آن و مقدار عمق فراخوانی محاسبه خواهد شد

داشت که بالك اطالعاتی متدهاي بازگشتی متفاوت از بالك متدهاي 
  .دیگر باشد

<RecMethodTimeInfoBlockK  TimePCall=n CallDepth=n 
TotalTime=n > 
     <ParameterBlockK  Parameters=n> 
             <ParamK Min= n Max=n > ParameterName </ParamK> 

                                                 
1 Hardware-Level Execution Time Analysis 
2 Recursion  

  …. 
  …. 
      </ParameterBlockK> 
</RecMethodTimeInfoBlockK> 

  مسیرهاي اجرا نشدنی .6
به تمام بالکها , سیر اجرا نشدنی شناسایی گرددبراي هر مسیر که یک م

شود که نشان دهنده اجرا یا عناصر روي این مسیر صفتی افزوده می
  .نشدن آن باشد

<BlockN Infeasible Path=True> 
 ….. 
</BlockN> 

  کارهاي مرتبط - 6
در بسیاري از روشهاي , بیان گردید) مقدمه (1همانطور که دربخش 

عات الزم را استخراج نموده و سپس تحلیل و  ابتدا اطالWCETتحلیل 
استفاده از نمایشی از کد که بتواند . دهندمحاسبات خود را انجام می

- مناسب میبراي اینگونه روشها , اطالعات زمانی را در خود نگه دارد
  .   اشاره نمود]14[ و ]13[توان بطور نمونه به می. باشد

نی براي دو منظور اسـتفاده      ابزارها و روشهاي مختلف از نمایش میا      
اول اینکه این نمایش میانی قابلیت و تسهیالتی براي استخراج     : اندنموده

اطالعات زمـانی را فـراهم آورد و امکـان درج توضـیحات دسـتی در آن                 
دیگر اینکه بتوان خروجی ابزاري که این نمایش میانی       . فراهم شده باشد  

  . دیگر استفاده گرددبعنوان ورودي ابزاري , را تولید کرده است
 Cه زبـان    بکد برنامه   . باشدمی NIC3یکی از این نمایشهاي میانی      

 بعنـوان نمـایش میـانی در        NIC. ]16[گردد تبدیل می  NICرا به قالب    
تسهیل اسـتخراج  . ]15[ بکار گرفته شده است    WCETچارچوب تحلیل   

هـم  ارتباط بین ابزارهاي مختلف و نمایش تـصویري نتـایج از ا     , اطالعات
  .کاربردهاي این نمایش میانی بوده است

باشد کـه سـاختاري مـشابه        می TCD-Code4نمایش میانی دیگر    
XML   هایی از آن بهـره گرفتـه شـده اسـت     داشته و در پژوهش .TCD 

گـذاري  اما براي به اشـتراك    ,  دارد WCETگرچه خصائصی براي تحلیل   
  .ها بین ابزارهاي بکار رفته نیز استفاده شده استداده

براي ,   دارد  XML  که قالب و ساختاري مشابه با         XSTاز   ]7[در  
 اسـتفاده   WCETاسـتخراج اطالعـات و تحلیـل        , درخت نحوي نمایش  

گردیده است و عالوه بر آن با استفاده از مرورگـري نتـایج نمـایش داده                
 .باشدشود و قابل دستکاري نیز میمی

XAC 5       اطالعات در هم یک نمایش میانی است که براي نگهداري
 دو هـدف    XAC. ]17[ها استفاده گردیـده اسـت     ابزارهاي تحلیل برنامه  

پـذیري   و دیگر قابلیت توسـعه     )مستقل از بستر   (قابلیت حمل : مهم دارد 
 از  ]18[در   .براي نگهداري اطالعات اضافی مورد نیاز ابزارهـاي تحلیلـی         

MAD  استفاده شده که بر اساس XML می باشد  .MAD براي بیان 
                                                 

3 New Intermediate code 
4 Textual Code Description 
5 eXtensible Annotation Class 
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در این تحقیق مورد ... معناي دستورات و , هاي مدرنیژگیهاي پردازندهو
  . ]19[استفاده قرار گرفته است

XTC 1 ه بر اساس شماي  کXML    طراحی شده اسـت بـه عنـوان 
 بکار گرفتـه شـده   SymTA/S و aiTاشتراك گذارنده داده بین دو ابزار    

را   قابـل مـشاهده باشـد      ه کـ  XML خروجی مبتنی بـر      aiT ].20[است
  . نمایدتولید می

  بحث و بررسی  - 7
ساختار نمایش پیشنهادي را در دو بخش مورد بررسی و ارزیابی قرار 

ابتدا در خصوص اینکه تا چه حد توانایی نگهداري اطالعات . دهیممی
از سویی دیگر ساختار . باشدزمانی و محاسبه زمان اجرا را دارا می

 نحوي و معنایی براي تحلیل نمایش پیشنهادي زمینه استفاده در تحلیل
WCETباشد را تا چه میزان دارا می.  

 تحلیل کـد برنامـه در سـطح کـد            WCETاولین بحث در تحلیل     
نمایش مبتنی بر . باشد و یا کد ماشین می    objectکد  , )سطح باال (2منبع

XML   همچنـین  . باشدوح نمایش کد برنامه ممکن می      براي تمامی سط
توان بـراي نمـایش نگاشـت بـین سـطوح          ی م XMLبا توجه به ساختار     

  . مختلف نمایش کد از آن استفاده نمود
استخراج اطالعات از کد برنامه بصورت خودکـار یـا بـا اسـتفاده از               

 آمـده اسـت بـا وجـود         ]21[همانطور که در    . باشدتوضیحات دستی می  
اســتفاده از , پیــشرفتهاي فــراوان در خودکارســازي اســتخراج اطالعــات

اضافه کردن توضیحات دستی    . باشدی اجتناب ناپدیر می   توضیحات دست 
کننـده   مسطح برنامه سبب خواهد شد تغییراتـی در تجزیـه        -به کد متن  

عالوه براین بر اساس آنچه که در       . ]10[براي تحلیل نحوي صورت پذیرد    
زبان توضیحات باید مستقل از ابزار و متدلوژي اسـتفاده          ,  آمده است  ]6[

. سطوح نمایش کد برنامه قابل اضافه کـردن باشـد         شده باشد و در تمام      
  . شود پاسخ داده میXMLاین نیازها براحتی توسط 

 XMLمختلـف بـه      نویـسی    زبانهـاي برنامـه    هايتبدیل کد برنامه  
بیشتر متـدولوژیها و ابزارهـا      . ایست که باید مورد توجه قرار گیرد      مسئله

زمـان اجـراي    , نـد نمایکه روي کد برنامه به زبان سطح بـاال عمـل مـی            
همـانطور کـه در   . نماینـد  را محاسبه مـی ++C و   Javaها به زبان    برنامه
 تجربـه   XML بـه    ++C و   javaهـاي   تبـدیل برنامـه   ,  آمده اسـت   ادامه

  .گردیده و امکان پذیر است
 براي نمایش   ي بیان گردید باید ساختار    1-3همانطور که در بخش     

 به ساختار پیـشنهادي کـه       با توجه . اطالعات استخراج شده لحاظ گردد    
 سـاختاري مناسـب     XMLنمایش مبتنـی بـر      ,  بیان گردید  5در بخش   

  . خواهد بود 2-4 و 1-4براي ساختارهاي مطرح شده در 
براي دو  ) 3-3بخش  (با توجه به ساختار پیشنهاي امکان محاسبات      

اما . روش مبتنی بر ساختار درختی و مبتنی بر مسیر اجرایی وجود دارد           
                                                 

1 XML Timing Cookies 
2 source code 

ــا روش بــراي محاســ  نیــاز اســت کــه تغییراتــی در ســاختار IPETبه ب
  . پیشنهادي صورت گیرد

همانطور که بیان شد یکی دیگر از اهداف این مقالـه فـراهم آوردن            
اي براي تحلیل کد و استخراج اطالعات آن بر اساس نمایش میانی زمینه

در ادامه به تحقیقاتی که براي تحلیـل کـد و   . باشد می XMLمبتنی بر
از نمایـشی مبتنـی بـر    , راج ساختارهاي نحوي و معنایی کد برنامه     استخ

XML  تمرکـز بـر کاربردهـایی اسـت کـه          . پردازیممی, اند استفاده کرده
  .  توسعه دادWCETبتوان آنرا براي تحلیل 

JavaML 2هاي جاوا بر حسب  یکی از نمایشهاي میانی کد برنامه
هـا و شناســایی  باشـد کـه بـراي تحلیـل برنامـه     درخـت نحـوي آن مـی   

. ]22[گیـرد ساختارهاي استفاده شـده در آن مـورد اسـتفاده قـرار مـی             
JavaML2      نمایشی مبتنی بر  XML       در . باشـد  از کد برنامه جـاوا مـی

 مـورد   UML براي مهندسی معکوس از کد جاوا بـه          JavaML از   ]23[
  .استفاده شده است

  نـام دارد کـه     XML ,srcMLیک دیگر از نمایـشهاي مبتنـی بـر          
هدف از ارائه آن استخراج     . ]24[باشد می ++Cهاي  نمایشی از کد برنامه   

  . باشد می++Cهاي ایستاي اطالعات از کد برنامه
نویـسی   بـه زبـان برنامـه       امکان تبدیل کد برنامـه     XMLizerابزار  

- فـراهم مـی    XMLپاسکال و جاوا را بر اساس درخت نحـوي آنهـا بـه              
  . ]25[آورد

 از گـراف اسـتفاده   WCETا و روشهاي تحلیل    در بسیاري از ابزاره   
 GXL.   نیـز وجـود دارد      XMLامکان تبدیل گـراف بـه       , ]26[گرددمی

  .]27[کند را براي توصیف گراف فراهم میXMLنمایش مبتنی بر 
تـوان سـاختار پیـشنهادي را بـه نحـوي         بر اساس مطالب فوق مـی     

اختار برنامـه  توسعه داد که بتوان از آن براي تحلیل نحوي و شناسایی س    
  .استفاده نمود

-پیـاده ] 2] [1[پژوهشهاي اي از ساختار پیشنهادي در      نمونه اولیه 
  .سازي و مورد استفاده قرار گرفت

  گیري و کارهاي آتینتیجه -8
گام مهم و ضروري در فرایند , هامحاسبه بیشترین زمان اجراي برنامه

 روش در. توسعه و تایید صحت سیستم هاي بی درنگ سخت می باشد
ترین  تحلیل ایستا براي تخمین بیشترین زمان اجراي برنامه، باید طوالنی

مسیر اجرایی برنامه مشخص گردد و بر اساس زمان اجراي هر 
توان بیشترین زمان  دستورالعمل که بر روي این مسیر قرار دارد، می

 زمان اجراي هر دستورالعمل به کامپایلر و .اجراي برنامه را تخمین زد
براي مشخص نمودن . نماید، بستگی دارد افزاري که آنرا اجرا می سخت

بینی انشعابها، حدود تکرار  ترین مسیر اجراي برنامه باید پیش طوالنی
براي . ها  و عمق فراخوانیهاي بازگشتی را بررسی و مشخص نماییم حلقه

داشتن ابزاري که تخمین مناسبی از بیشترین زمان اجراي برنامه ارائه 
. باشدنیاز به در نظر گرفتن و پیاده سازي همه مسائل مطروحه می, دهد
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سازي همه بخشها مانع پیشرفت پژوهش در این حیطه عدم امکان پیاده
 راه حلی براي  XMLارائه نمایشی از کد برنامه در قالب . باشدمی

ابزارهاي تحلیل زمانی می توانند روي این نمایش . مشکل فوق می باشد
 اطالعات زمانی کد برنامه را که بدست آمده است در آن عمل نموده و

اگر بخشی از کار توسط روش و ابزاري دیگر انجام گرفت و . درج نمایند
افزاري یا استخراج اطالعات با یک روش خاص بر روي بستر سخت

این نمایش امکان بروزرسانی اطالعات بدست ,  1دیگري صورت گرفت
استقالل از ابزار و بستر اجرایی . آوردهم میآمده از روش مورد نظر را فرا

 براي 2هاي محکتوان در برنامهاز خصوصیات این نمایش است و می
همچنین امکان افزودن . ارزیابی و مقایسه روشها از آن استفاده گردد

  .توضیحات دستی فراهم گردیده است
در پژوهشهاي بعدي این نمایش به نحوي توسعه خـواهیم داد کـه             

از سـویی  .  تحلیل را مستقیم بروي نمایش ارائه شـده انجـام دهـد           بتوان
افـزار مـورد    امکاناتی به آن افزوده شود تا بتوان اطالعات معماري سخت         

 و ضعف موجود در نگهداري اطالعات زمانی در استفاده در آن درج گردد
بالك مربوطه به ساختارهاي تاثیر پذیرفته از عوامل سطح پایین مرتفـع           

 .گردد

  پاسگزاريس -9
این پژوهش با حمایت مالی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه مالیر صورت 

  .پذیرفته است که جاي تشکر و قدردانی دارد
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