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Resumo

As linguagens de programação convencionais, tais como C#, Ruby, Python e outras,

fornecem mecanismos internos de tratamento de exceções a �m de prover uma implemen-

tação de tratamento de exceções robusta e manutenível em sistemas de software. Essas

linguagens suportam o que chamamos de mecanismos de tratamento de exceções dirigi-

dos à manutenção, visto que elas reduzem as restrições de programação no tratamento de

exceção buscando agilizar as mudanças no código fonte durante a evolução do software.

No entanto, muitos dos problemas que resultam do tratamento de exceção são causados

pela forma local na qual as exceções são tratadas. Desta forma, os desenvolvedores devem

compreender a origem da exceção, o local onde a exceção será tratada e todo o �uxo de

controle excepcional entre esses dois pontos. Consequentemente, à medida que o desenvol-

vimento do software evolui, este �uxo torna-se cada vez menos conhecido, prejudicando

a manutenção e robustez do sistema. Este trabalho apresenta nova implementação do

modelo de tratamento de exceção, chamado ECSFlow, para a linguagem C#, baseada

no modelo EFlow. Diferentemente de outros mecanismos de tratamento de exceção, este

modelo provê abstrações para descrever o controle do �uxo excepcional a partir de uma

visão global, permitindo entender o �uxo excepcional de uma perspectiva �m-a-�m, ob-

servando somente uma parte do código. Além disso, o modelo permite associar o código

excepcional ao código normal de forma mais �exível. A implementação proposta foi avali-

ada qualitativamente e quantitativamente através de um estudo de caso de uma aplicação

real.

Palavras-chave: Tratamento de Exceções. Mecanismo de Tratamento de Exceção. Robus-

tez. Manutenibilidade. Modularidade.
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Abstract

Mainstream programming languages, such as C#, Ruby, Python and many others, provide

built-in exception handling mechanisms to support robust and maintainable implemen-

tation of exception handling in software systems. These languages support what we call

maintenance-driven exception handling mechanisms, since they reduce the programming

restrictions in exception handling toward an more agile source code maintenance in soft-

ware evolution. However, many of the problems that stem from the use of exception

handling are caused by the local way in which exceptions are handled. It demands that

developers understand the source of an exception, the place where it is handled, and

everything in between. As a consequence, as system development progresses, exceptional

control �ows become less well-understood, with potentially negative consequences for the

program maintainability and reliability. This paper presents an new exception handling

model implementation for C# languagem called ECSFlow, based on the EFlow model.

In contrast to other exception handling mechanisms, our model provides abstractions to

explicitly describe global views of exceptional control �ows, making possible to unders-

tand exception �ows from an end-to-end perspective by looking at a single part of the

program. Also, it leverages to make the association of exception code with normal code

more �exible. We evaluate qualitatively and quantitatively the proposed implementation

through a case study targeting a real application.

Keywords : Exception Handling. Reliability. Maintainnability. Modularity.
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1 Introdução

O escopo, a complexidade e a onipresença dos sistemas baseados e controlados por

computadores continuam a crescer. À medida que o software assume cada vez mais respon-

sabilidades ao prover novas funcionalidades e controle em sistemas, este torna-se cada vez

mais complexo e signi�cante para o desempenho e con�abilidade dos sistemas (PULLUM,

2001).

Neste cenário, a busca por desenvolver sistemas cada vez mais robustos cresce. Além

disso, situações consideradas �anormais� podem ocorrer durante o �uxo de execução de

programas, tendo o desenvolvedor o papel de criar �uxos alternativos, ou excepcionais,

para que o sistema retorne a um estado de normalidade.

No entanto, projetar sistemas que conciliem con�abilidade e manutenibilidade é par-

ticularmente difícil (PARNAS; WÜRGES, 1976; YANG; WARD, 2003).

Con�abilidade diz respeito à capacidade de um sistema de software entregar as suas

funcionalidades sob condições normais e errôneas (RANDELL; LEE; TRELEAVEN, 1978;

LEE; ANDERSON, 1990; AVIZIENIS; LAPRIE; RANDELL; LANDWEHR, 2004). Um

importante fator de con�ança que caracteriza a capacidade de um sistema para reagir

a falhas de componentes é a robustez. Um sistema de software robusto precisa reagir à

manifestação de erros em seus módulos e evitar falhas no sistema (LEE; ANDERSON,

1990). Dessa forma, a robustez de um software contribui para a con�abilidade do mesmo

de forma direta, pois implica em garantias da entrega de suas funcionalidades.

Manutenibilidade, por sua vez, refere-se à facilidade com a qual um produto de soft-

ware pode ser modi�cado para correção de defeitos, para atender novos requisitos, para

tornar mais fácil futuras manutenções, ou adaptação para mudanças de ambiente (RA-

DATZ; GERACI; KATKI, 1990). A facilidade mencionada anteriormente está relacionada

ao nível de esforço aplicado em cada tipo de manutenção. Os tipos de manutenção podem

ser classi�cados em três categorias: (i) corretiva: modi�cações necessárias para corrigir

erros; (ii) adaptativa: qualquer esforço desencadeado como resultado de modi�cações do
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meio ambiente em que o software deve operar; e (iii) perfectiva: todas as mudanças reali-

zadas para atender a evolução das necessidades dos usuários (SWANSON, 1976).

Em (CANFORA; CIMITILE; LUCARELLI, 2000) há um alerta para a necessidade

de se enxergar a manutenibilidade como característica de projeto desde as primeiras de-

cisões, pois normalmente é vista como uma demanda apenas após a entrega do software.

Manutenção de software é mais do que corrigir erros, especialmente porque ela possui

impacto sobre a qualidade e os custos dos sistemas em uso. Vários problemas técnicos e

gerenciais contribuem para os custos de manutenção de software. Ainda segundo (CAN-

FORA; CIMITILE; LUCARELLI, 2000), entre correções e melhorias, a manutenção de

software consome entre 60% e 80% do custo total do ciclo de vida de um produto de

software. Portanto, construir sistemas de software manuteníveis impacta diretamente nos

custos totais de um software.

Dessa forma, con�gura-se um desa�o desenvolver programas con�áveis que também

sejam fáceis de modi�car e evoluir. Segundo (LEE; ANDERSON, 1990), o comportamento

tolerante a falhas introduz uma complexidade adicional nos sistemas de software tornando

mais desa�adora a realização da atividade de manutenção. Sistemas de software con�áveis

devem, portanto, ser bem estruturados, a �m de controlar a complexidade adicional e

simultaneamente conservarem-se manuteníveis. Ainda, conforme (GARCIA; RUBIRA;

ROMANOVSKY; XU, 2001), sistemas modernos orientados a objetos envolvem atividades

interativas e concorrência complexa. Assim, esses sistemas têm de lidar com um número

crescente de condições excepcionais. À medida que tais sistemas crescem em tamanho

e complexidade, empregar técnicas de tratamento de exceção que satisfaçam requisitos

relacionados a con�abilidade, tais como manutenção e reutilização, ainda preocupam os

projetistas de sistemas orientados a objetos con�áveis.

A �m de prover uma forma de aprimorar tanto a con�abilidade quanto a manutenibili-

dade do software na presença condições errôneas, os mecanismos de tratamento de exceção

(Exception Handling Mechanisms - EHMs ) (GOODENOUGH, 1975; LEE; ANDERSON,

1990) foram originalmente concebidos. Estes permitem aos desenvolvedores de�nir exce-

ções e estruturar o comportamento excepcional (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY;

XU, 2001). Tais mecanismos buscam facilitar a compreensão do programa e manutenção

de ambos os comportamentos, normal e excepcional, apoiando uma separação explícita

entre eles. Essa segregação tem como objetivo evitar que as mudanças no comportamento

normal causem modi�cações não intencionais no comportamento excepcional e vice-versa.

A separação explícita do comportamento normal e excepcional também visa a manutenção
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da modularidade do software na presença de mudanças de seus componentes (PARNAS;

WÜRGES, 1976).

O tratamento de exceções é um dos mecanismos mais utilizados para implemen-

tar sistemas robustos (GORBENKO; ROMANOVSKY; KHARCHENKO; MIKHAYLI-

CHENKO, 2008). Ele está embutido na maioria das linguagens de programação, tais como

Java, C#, Ruby, Python e C++. Essas linguagens oferecem abstrações para encapsular

as condições excepcionais e construções próprias para lidar com elas durante a execução

do programa, tanto na detecção quanto no tratamento destas condições.

Neste contexto, exceções podem ser lançadas por quaisquer componentes que com-

põem uma aplicação. Nestas linguagens de programação as construções próprias que in-

dicam o comportamento a ser executado quando uma exceção é capturada, representa o

comportamento excepcional do software.

1.1 Problema

Embora a manutenção e a con�abilidade sejam atributos de qualidade fundamentais

na concepção de mecanismos de tratamento de exceções, vários estudos têm apontado que

é frequentemente difícil alcançá-los em sistemas de software (MILLER; TRIPATHI, 1997;

ROBILLARD; MURPHY, 2000, 2003; CABRAL; MARQUES, 2007). Além de questões

relacionadas à problemas no desenvolvimento do projeto do comportamento excepcional

de um software, por vezes as de�ciências de qualidade são causadas pelas características

subjacentes dos modelos de tratamento de exceções.

O modelo do tratamento de exceções em várias linguagens modernas, muitas vezes

favorece à �exibilidade a �m de facilitar a manutenção do software. Em outras o foco está

na robustez, provendo mecanismos de tratamento de exceções mais rígidos. Denomina-

mos tais propostas de mecanismos de tratamento de exceções dirigidos à manutenção e

mecanismos de tratamento de exceções dirigidos à robustez, respectivamente.

Existem certas características nos mecanismos de tratamento de exceções que normal-

mente favorecem a obtenção de robustez em detrimento da manutenibilidade. Existem

outras decisões de projeto que produzem o efeito contrário: mantêm-se uma alta manute-

nibilidade, porém causando efeitos colaterais na robustez do comportamento excepcional.

Os projetos de mecanismos de tratamento de exceções dirigidos à robustez favorecem

representações explícitas das propriedades do comportamento de tratamento excepcional
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de cada módulo do software (GOODENOUGH, 1975). Se as propriedades do comporta-

mento excepcional forem explicitamente de�nidas, torna-se possível realizar veri�cações

de con�abilidade automaticamente, por exemplo, pelo compilador. Essas veri�cações de

con�abilidade impedem que os projetistas e desenvolvedores introduzam falhas no soft-

ware ao usar os mecanismos de tratamento de exceções (GARCIA; RUBIRA; ROMA-

NOVSKY; XU, 2001). Por exemplo, se todas as exceções lançadas por um componente

são manipuladas ou propagadas explicitamente, o compilador pode veri�car, em tempo

de execução, se a ocorrência de uma exceção sempre será tratada (GARCIA; RUBIRA;

ROMANOVSKY; XU, 2001; LANG; STEWART, 1998). Os mecanismos de tratamento

de exceções baseados em robustez obriga a utilização de construções da linguagem, como

a cláusula throws e os blocos try-catch, na de�nição dos módulos do software. Existem

algumas linguagens de programação que de�nem mecanismos de manipulação de exceção

que suportam esta abordagem, como Java (ARNOLD; GOSLING; HOLMES; HOLMES,

2000) e Guide (BALTER; LACOURTE; RIVEILL, 1994).

Por outro lado, linguagens de programação como C# (WILLIAMS, 2002), C++

(STROUSTRUP, 1994), Ruby (MATSUMOTO; ISHITUKA, 2002) e Python (ROSSUM

et al., 2007), têm defendido EHMs cada vez menos rígidos, que têm por objetivo, facilitar

a modi�cação e reutilização do comportamento normal, sendo denominados, portanto,

mecanismos dirigidos à manutenção. Para atingir este objetivo, os desenvolvedores são

motivados a representar, o mínimo possível, as propriedades do comportamento excepci-

onal.

Como característica principal da �exibilidade desses mecanismos temos o fato de que

eles não impõem o uso da cláusula throws na assinatura dos métodos. Consequentemente,

os programadores tendem a não propagar explicitamente exceções não-locais em módulos

que não são responsáveis por tratar tais exceções. Os projetistas deste tipo de mecanismo

de tratamento de exceção a�rmam que desta forma permite-se que os programadores

encontrem um melhor custo-benefício entre robustez e manutenibilidade (SHAH; GöRG;

HARROLD, 2010).

Apesar desta vantagem, o uso de mecanismos de tratamento de exceção dirigidos à

manutenção, como em C#, mostrou-se frágil e levou a um decréscimo na robustez dos

programas (CACHO et al., 2014). Os resultados encontrados (CACHO et al., 2014) mos-

traram que: (i) a maioria dos problemas que comprometem a robustez nos programas são

causadas por alterações no código normal, (ii) muitas falhas potenciais foram introduzi-

das até mesmo no aprimoramento do código excepcional em C#, e (iii), por vezes, falhas
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são adicionadas devido à �exibilidade do mecanismo de tratamento de exceção dirigido à

manutenção.

Muitos desses problemas que resultam da utilização de tratamento de exceção, são

causados pela característica in loco em que exceções são manipuladas, ou seja, é exigido

que o desenvolvedor compreenda a origem da exceção, o lugar onde mesma é tratada, e

tudo a sua volta (CACHO; CASTOR; GARCIA; FIGUEIREDO, 2008). Como consequên-

cia, perde-se facilmente o controle das exceções e, com o progresso do desenvolvimento

do sistema, o controle do �uxo excepcional torna-se cada vez menos conhecido, com con-

sequências potencialmente negativas à robustez e manutenibilidade do programa. Desta

forma, torna-se mais difícil para o programador entender e visualizar, através de uma

perspectiva �m-a-�m, todo o �uxo excepcional de uma aplicação.

Além disso, os mecanismos de tratamento de exceção existentes introduzem um con-

trole de �uxo excepcional implícito (CACHO; DANTAS; GARCIA; CASTOR, 2009),

tornando difícil de identi�car: (i) se uma exceção será tratada e onde; (ii) quais tratadores

estão vinculadas a uma exceção; (iii) a lista dos possíveis tratadores para uma exceção; e

(iv) quais são os componentes afetados pelo controle de �uxo excepcional.

Certamente, um mecanismo de tratamento de exceção ideal deve satisfazer tanto a ro-

bustez quanto a manutenibilidade. Estudos empíricos (CABRAL; MARQUES, 2007; RO-

BILLARD; MURPHY, 2003, 2000; DOOREN; STEEGMANS, 2005; BUSE; WEIMER,

2008), identi�caram que muitos dos problemas relacionados de qualidade do software estão

associadas a exceções globais.

O problema com exceções globais decorre do fato de que os mecanismos tradicionais

de tratamento de exceção apenas fornecem construções para (re-)lançar e tratar as exce-

ções (ROBILLARD; MURPHY, 2003, 2000; BUSE; WEIMER, 2008). No entanto, pouco

suporte é fornecido a �m de compreender e manter o �uxo global das exceções. Para enten-

der os possíveis caminhos de uma única exceção global, um desenvolvedor normalmente

precisa: (i) memorizar todos os super-tipos da exceção, visto que uma exceção pode ser

capturada por subsumption e (ii) examinar exaustivamente todas as interfaces de módulos

percorridos pela exceção global - desde os componentes que lançaram a exceção até todos

os possíveis pontos em que a mesma pode ser tratada. Além disso, no caso da linguagem

C#, por exemplo, ainda é necessário inspecionar a documentação disponível, pois C# não

possui a representação de interface excepcional no método.

Os �uxos excepcionais globais podem ser re-mapeados através dos componentes do

sistema (FU; RYDER, 2007), neste caso, compreender o �uxo global torna-se uma ati-
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vidade ainda mais custosa. É por isso que os desenvolvedores geralmente introduzem

falhas na implementação e evolução de comportamentos excepcionais globais mesmo na

presença de veri�cações de con�abilidade como encontradas na linguagem Java (ROBIL-

LARD; MURPHY, 2003; FU; RYDER, 2007). Um exemplo clássico ocorre quando um

componente é alterado para lançar uma exceção adicional ao passo que os outros com-

ponentes inalteradas precisam lidar com esta nova exceção usando somente os tratadores

pré-existentes (MILLER; TRIPATHI, 1997).

Sugere-se então que ainda há muitas lacunas a serem preenchidas para o aprimora-

mento dos mecanismos de tratamento de exceção nativos das linguagens de programação.

Neste contexto apresentamos o modelo EFlow (CACHO, 2008), um modelo de tratamento

de exceção, independente de plataforma, que tem como objetivo satisfazer simultanea-

mente a manutenibilidade e robustez por meio da noção de canais excepcionais explícitos

(CACHO, 2008), que suporta uma representação modular das propriedades globais do

comportamento excepcional.

O modelo EFlow foi concretizado, até o momento, por três implementações distintas:

(i) o EJFlow (CACHO; CASTOR; GARCIA; FIGUEIREDO, 2008), que utiliza técnicas

de programação orientada à aspectos (Aspect-Oriented Programming - AOP ), por meio

de uma extensão da linguagem AspectJ, a �m de promover uma melhor separação entre

o código normal e excepcional e, consequentemente, promover a melhoria da robustez

e modularidade em programas Java; (ii) o ESFlow (CACHO; COTTENIER; GARCIA,

2008), uma extensão da linguagem de modelagem orientada à aspectos WEAVR quem

tem como objetivo avaliar as dimensões de usabilidade das abstrações do EFlow; (iii) e

uma terceira implementação, apresentada por (ARAÚJO; SOUZA; CACHO; MARTINS;

NETO, 2012), onde o modelo de tratamento de exceção foi aplicado em aplicações Java

Card.

Neste trabalho apresentamos uma nova implementação do modelo EFlow chamada

ECSFlow1. O ECSFlow é um novo mecanismo de tratamento de exceção para aplicações

desenvolvidas na linguagem C#. Um dos objetivos do ECSFlow é fornecer um meca-

nismo de tratamento de exceção que favoreça à con�abilidade de sistemas, satisfazendo

características como robustez e manutenibilidade.

O tratamento de exceção, o registro de erros e mensagens do sistema, a utilização de

mecanismos de cache, autenticação e autorização, persistência de dados, entre outros re-

quisitos são classi�cados como interesses transversais (cross-cutting concerns) (LIPPERT;

1https://github.com/fredericopranto/ECSFlow
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LOPES, 2000), ou seja, partes de um programa que dependem ou podem afetar outras

partes do sistema. Esta interação pode causar dependências entre módulos e duplicação

de código.

Podemos listar duas vantagens na separação de entre o código excepcional e normal.

A vantagem mais imediata é a redução na quantidade de linhas de código (line of code -

LOC ). Na Figura 1 abaixo, mostramos duas versões de um mesmo código da aplicação

ASCGenerator. No trecho de código do lado esquerdo temos o código original e do lado

direito o código modi�cado usando o ECSFlow. Note a quantidade de linhas reduzidas na

versão ECSFlow. Além disso o desenvolvedor preocupa-se somente com o código normal,

ou seja, com a regra de negócio.

Figura 1: Exemplo de modi�cação do código antes (esquerda) e depois (direita) do uso
das abstrações do ECSFlow

No ECSFlow, o comportamento excepcional representado através das construções

da linguagem try-catch, try-catch-�nally e try-�nally podem ser removidos do código

normal e representado externamente em outro local da aplicação. Mais detalhes sobre

essas representações serão apresentadas no Capítulo 3.
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Além da redução na quantidade de linhas no desenvolvimento, o reuso do código

responsável pelo comportamento excepcional é facilitado, visto que a especi�cação do

deste código não é desenvolvida de forma acoplada ao código do comportamento normal.

(CABRAL; SACRAMENTO; MARQUES, 2007) identi�cou que é comum encontrarmos

duplicação no uso do código referente ao tratamento de exceções. Ou seja, a mesma es-

tratégia para a recuperação de uma falha é replicada em vários pontos do código. Uma

vez que o mecanismo de tratamento de exceção possui formas de reutilizar o código ex-

cepcional, temos que uma menor quantidade de código redundante normalmente reduz a

possibilidade de erros de programação (LIPPERT; LOPES, 2000).

Com o ECSFlow é possível especi�car, em um único ponto, o mesmo tratamento

de exceção para várias ocorrências de exceção de um determinado tipo. Por exemplo: �o

tratamento para todas as exceções do tipo FileNotFoundException deve sempre realizar

o registro da exceção em um arquivo�. Caso esta estratégia mude, será necessário modi�car

apenas um bloco, ao invés de todos os pontos onde a exceção seria tratada.

Codi�car a detecção e tratamento de erros é um processo que requer uma disciplina

rigorosa dos desenvolvedores. As linguagens de programação atuais possuem poucos meca-

nismos que ajudem a reverter este quadro (LIPPERT; LOPES, 2000). Consequentemente,

em muitos casos, o tratamento de exceção é negligenciado ou não é visto como algo im-

portante (SHAH; GORG; HARROLD, 2010). Desta forma este trabalho procura minorar

alguns dos problemas relacionados ao tratamento de exceção.

1.2 Objetivos

Esta dissertação tem como objetivo principal reduzir os problemas relacionados à

robustez e manutenibilidade encontrados no mecanismo tradicional de tratamento de ex-

ceção da linguagem C#. Com este �m, apresentamos uma proposta de implementação,

chamada ECSFlow, baseada no modelo EFlow, que provê suporte ao modelo de trata-

mento de exceção para a linguagem C#. Além disso, o trabalho apresenta os seguintes

objetivos especí�cos:

• Implementar, para a linguagem C#, mecanismos para representar canais excep-

cionais globais, ou seja, um caminho abstrato que conduz o �uxo excepcional do

contexto de tratamento de exceções até o seu tratador de exceção.

• Implementar, para a linguagem C#, mecanismos para fornecer suporte ao reuso
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do código excepcional através de tratadores conectáveis que permitam a separação

explícita entre os códigos normal e excepcional.

• Avaliar, quantitativamente e qualitativamente, o ECSFlow por meio de um estudo

de caso de uma aplicação real.

1.3 Metodologia

Esta Seção apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da implemen-

tação do modelo de tratamento de exceção baseada no EFlow. Inicialmente foram identi-

�cadas as seguintes fases de planejamento:

• Realizar um estudo através de artigos e códigos-fonte referente às implementações

já realizadas do modelo EFlow;

• Propor uma implementação do modelo EFlow para a linguagem C#;

• Analisar a implementação proposta à partir de um estudo de caso de uma solução

real.

Baseando-se em trabalhos relacionados à pesquisas do EFlow para a linguagem C#

(GARCIA; CACHO, 2011; CACHO et al., 2014), foi realizado um estudo e análise da

biblioteca CCI (Common Compiler Infrastructure - CCI ). O CCI é um conjunto de bi-

bliotecas que permite analisar ou modi�car assemblies .NET. Esta biblioteca foi utilizada

em outros trabalhos relacionados à pesquisas do EFlow. Foi de�nido que neste trabalho

seria utilizada a técnica de instrumentação de código para inserir comportamento em um

arquivo binário (assembly) em .NET. Com o avanço das pesquisas optou-se por substituir

o uso da biblioteca CCI pelo uso da biblioteca Mono.Cecil.O Mono.Cecil possui uma maior

abstração para a manipulação do código binário, além de possuir uma comunidade mais

ativa de desenvolvedores em fóruns especializados. Outro fator que contribuiu para esta

decisão foi a descoberta de outros projetos de código aberto que utilizam o Mono.Cecil

como base de desenvolvimento. Por exemplo, temos o projeto Fody, que foi utilizado

neste trabalho como plataforma para a criação de um add-in (plug-in) do ECSFlow para

o Microsoft Visual Studio.

A implementação da solução teve como base as de�nições do modelo EFlow. A ar-

quitetura da solução procurou separar as responsabilidades em diferentes componentes

conforme detalhado na Seção 3.5.
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A avaliação da solução proposta foi inicialmente planejada tendo como base a alte-

ração do código-fonte de uma das aplicações selecionadas por (CABRAL; MARQUES,

2007). Este processo de alteração foi baseado na modi�cação do código-fonte da aplicação

selecionada com o objetivo de rede�nir o código responsável pela especi�cação do trata-

mento de exceção original. Ou seja, algumas alterações foram realizadas manualmente no

código-fonte original, a �m de reproduzir a intenção original do tratamento de exceção da

aplicação por meio das especi�cações do ECSFlow. A avaliação da solução será detalhada

no Capítulo 4. Os critérios de seleção da aplicação avaliada será detalhada na Seção 4.1.1.

1.4 Estrutura do Trabalho

Capítulo 1

Neste Capítulo exploramos, apresentamos a de�nição do problema que este trabalho

procura resolver bem como o objetivo da solução proposta. Em seguida, a metodologia

do trabalho realizado é exposta.

Capítulo 2

Neste Capítulo apresentamos a fundamentação teórica, detalhando os conceitos de

análise estática e o seu contexto de uso neste trabalho. Em seguida expomos a visão

do .NET Framework e sua arquitetura. Logo depois, discutimos os conceitos de Defeito,

Erro e Falha. E por �m, detalhamos vários pontos referente ao tratamento de exceção e

mecanismos de tratamento de exceção.

Capítulo 3

Neste Capítulo introduzimos o projeto do ECSFlow através de seus componentes e

da apresentação das abstrações de canais excepcionais explícitos e tratadores conectados.

Detalhamos a implementação do ECSFlow, apresentando os diferentes componentes do

mecanismo de tratamento de exceção, como eles foram projetados e quais tecnologias

usamos para implementá-los. Por �m, listamos e discutimos alguns trabalhos relacionados

a este trabalho e avaliamos as principais diferenças entre eles e o ECSFlow.

Capítulo 4

Neste Capítulo avaliamos o ECSFlow através de análises quantitativas e qualitati-

vas, realizando alterações no código-fonte de aplicações reais e comparando os resultados

obtidos entre a versão original e a versão usando o ECSFlow.
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Capítulo 5

Neste capítulo �nalizamos com as contribuições e limitações do trabalho. E posterior-

mente, apresentamos as principais sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros.
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2 Fundamentação Teórica

Este capítulo apresenta os temas abordados nesta dissertação. Na Seção 2.1 são apre-

sentados conceitos de análise estática. A Seção 2.2 aborda detalhes do .NET Framework.

Os conceitos de tratamento de exceções e tolerância à falhas são desenvolvidos na Seção

2.4 enquanto que na Seção 2.5 os mecanismos de tratamento de exceção são detalhados

em seus desa�os e mecanismos internos.

2.1 Análise Estática

Revisões e inspeções são tarefas humanas que requerem muita atenção para obterem

êxito, bem como alguns cenários de testes podem ser difíceis de serem criados. Nesse

contexto, uma técnica bastante utilizada durante a realização de atividades de validação

e veri�cação é a análise estática (AYEWAH; PUGH, 2008; BESSEY et al., 2010).

Qualidade de software está se tornando mais importante com a crescente dependência

de sistemas de software. Existem diferentes formas de garantir qualidade de software,

incluindo revisões de código e testes rigorosos. Defeitos em software podem custar às

empresas quantias signi�cativas de dinheiro, especialmente quando eles levam a falha de

software. As ferramentas de análise estática proporcionam um meio para analisar o código

sem a necessidade de executá-lo, ajudando a garantir maior qualidade de software em

todo o processo de desenvolvimento (JOHNSON; SONG; MURPHY-HILL; BOWDIDGE,

2013).

Análise estática é realizada por ferramentas automatizadas que veri�cam o software

sem executá-lo. (LANDI, 1992) a de�niu como o processo de extrair informação sobre a

semântica do código em tempo de compilação. Tal extração pode ser feita diretamente

no código-fonte ou no código objeto (no caso da plataforma .NET, denominado ILCode).

A análise direta do código-fonte irá re�etir exatamente o que o programador escreveu.

Alguns compiladores otimizam o código e outros podem inserir informações ocultas, logo
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o código objeto poderá não re�etir o código-fonte (CHESS; WEST, 2007). Por outro

lado, a análise do código objeto é consideravelmente mais rápida, o que é determinante

em projetos com dezenas de milhares de linhas de código.

As ferramentas de análise estáticas podem ser classi�cadas em quatro grupos de funci-

onalidades (PFLEEGER; ATLEE, 1998): (i) análise de código, faz veri�cação de erros de

sintaxe, procura por construções com tendência a erros e itens não declarados; (ii) veri�-

cação estrutural, mostra relações entre os elementos, aponta possíveis �uxos do programa,

detecta loops e partes do código não utilizadas; (iii) análise de dados, veri�cação da atri-

buição de valores, revisão das estruturas de dados e veri�cação da validade das operações;

e (iv) veri�cação de sequência, veri�cação da sequencia dos eventos e checagem da ordem

das operações.

Além dessa classi�cação por funcionalidade, as ferramentas podem ser categorizadas

de acordo com os problemas que elas se propõem a resolver. A Tabela 1 lista os diversos

tipos de ferramentas de acordo com essa classi�cação (CHESS; WEST, 2007).

Tipo Descrição

Veri�cador de tipo
Visa veri�car e fazer cumprir as restrições de tipo, por exemplo, associar uma expressão
do tipo int a uma variável do tipo short.

Veri�cador
de estilo

Veri�ca a conformidade do código-fonte com um estilo de programação pré-determinado.
Checando aspectos, tais como, espaço em branco, comentários, nomenclatura das
variáveis, funções obsoletas, etc.

Entendimento
do programa

Utilizada pelos ambientes integrados de desenvolvimento (IDE ) para ajudar o programador
a entender o software. Pode ter recursos do tipo: localização de chamadas a um método,
localização da declaração de uma variável global, refatoração automática etc.

Veri�cação
do programa

De acordo com uma especi�cação e um pedaço de código, tenta provar que o código é uma
implementação �el da especi�cação.

Localização
de bugs

Aponta locais onde o programa poderá se comportar de uma forma que o programador
não tinha a intenção. Tal comportamento é derivado de um conjunto de regras que descrevem
padrões de código que geralmente irão resultar em bugs.

Tabela 1: Tipos de ferramentas de análise estática

Essas ferramentas possuem um aspecto intrínseco de imprecisão. Elas apontam e ad-

vertem sobre possíveis defeitos e riscos que possam vir a ocorrer, ou seja, podem ocorrer

casos de falso positivo e falso negativo durante as análises. Falso positivo ocorre quando

a ferramenta encontra um problema que na verdade não existe. Já falso negativo ocorre

quando o problema existe e não é reportado. Falsos positivos são indesejáveis, pois geram

informações irrelevantes, que podem se misturar a problemas reais, porém do ponto de

vista da con�abilidade, os falsos negativos são mais preocupantes, pois a partir do resul-

tado gerado pela ferramenta, não há como saber se ocorreu falso negativo ou não, gerando

assim uma falsa sensação de segurança.

A análise estática será tão mais precisa quanto menos falsos positivos e falsos negativos
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produzir, e será con�ável se não produzir falsos negativos considerando as propriedades

analisadas (CHESS; WEST, 2007).

Além disso, análise estática é um problema computacionalmente indecidível (LANDI,

1992), pois existem situações que são impossíveis de prever quando um algoritmo analisa

outro algoritmo, por exemplo, o momento em que o algoritmo que está sendo analisado

termina. Esse problema do término de um algoritmo foi identi�cado por Alan Turing

na década de trinta, ele o denominou de Halting Problem. Segundo ele, a única forma

garantida de saber o que um algoritmo irá fazer é executá-lo, isso signi�ca que se de fato

um algoritmo não termina, a decisão sobre o término dele nunca será alcançada (CHESS;

WEST, 2007). Além desse problema, o teorema de Rice que diz que análise estática

não pode determinar perfeitamente qualquer propriedade não trivial de um programa

(ROSENBERG, 2009).

Segundo (JOHNSON; SONG; MURPHY-HILL; BOWDIDGE, 2013), há lacunas entre

a prática dos desenvolvedores de software e os recursos fornecidos pelas ferramentas de

análise estática atuais. Tais ferramentas geram alertas como resultado de suas análises,

no entanto não oferecem informações su�cientes acerca das medidas que poderiam ser

adotadas pelos desenvolvedores. Grande parte dessas ferramentas não se integra com o

�uxo de trabalho dos desenvolvedores, por exemplo, se um desenvolvedor submete seu

código a um repositório várias vezes ao dia é mais provável que ele utilize uma ferramenta

que execute uma análise a cada submissão de seu código.

Essas dentre outras di�culdades con�rmam, segundo (JOHNSON; SONG; MURPHY-

HILL; BOWDIDGE, 2013), que falsos positivos e a sobrecarga de atividades sobre os

desenvolvedores, levam esses à insatisfação com as ferramentas de análise estática atuais.

Apesar desses problemas, na prática as ferramentas de análise estática produzem

resultados úteis e ajudam na melhoria da qualidade dos produtos de software (AYEWAH;

PUGH, 2008; BESSEY et al., 2010). Essa imperfeição não as impedem de ter um valor

signi�cativo e nem é um fator limitador de seu uso (CHESS; WEST, 2007).

Neste trabalho utilizamos uma ferramenta de análise estática para gerar os �uxos

excepcionais de uma aplicação. Mais detalhes sobre a aplicação da análise estática serão

discutidos nos Capítulos 3 e 4.
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2.2 Plataforma .NET

Em meados de 2002, a Microsoft lançou o�cialmente uma plataforma única para

desenvolvimento e execução de aplicações, denominada .NET Framework. Na plataforma,

um código gerado para .NET pode ser executado em qualquer dispositivo que possua

o .NET Framework instalado, seja ele um computador com Windows, Mac ou Linux

instalado, um smartphone ou até mesmo um Raspberry (MILENKOVI�; MARKOVI�;

JANKOVI�; RAJKOVI�, 2013). Uma parte da especi�cação do .NET Framework, o

.NET Core1, foi recentemente lançada como um projeto open source.

Esse ambiente é composto de ferramentas, framework para execução, linguagens de

programação e biblioteca de classes que suportam a construção de serviços e aplicações,

por exemplo: aplicações com interface grá�ca e de console do Windows, Windows Presen-

tation Foundation, ASP.NET, serviços do Windows, Windows Communication Founda-

tion e Windows Work�ow Foundation (MICROSOFT, 2016).

(JONES, 1998) escreveu em seu livro que, pelo menos, um terço das aplicações de

software foram implementadas utilizando duas linguagens de programação diferentes. Se-

guindo essa tendência, a plataforma .NET foi construída para suportar o paradigma multi-

linguagem, ou seja, é possível trabalhar com várias linguagens no mesmo projeto e interagir

entra elas.

Isso ocorre devido ao fato do código ser compilado para uma linguagem intermediaria

(Intermediate Language - IL )2, e ser somente essa linguagem que o ambiente de execução

conhece. A arquitetura dessa plataforma é dividida em camadas, que organiza o caminho

que inicia na escrita do código e �naliza com a execução do software. A Figura 2 ilustra

esse �uxo e exibe os componentes da arquitetura, a saber:

• Linguagem de programação

Não é toda linguagem de programação que pode ser compilada para a linguagem

intermediária (IL). Ela deve ser compatível com duas especi�cações, a saber: (i) CLS -

Common Language Speci�cation , conjunto de recomendações que as linguagens devem

seguir e que garante a interoperabilidade entre elas, (ii) CTS - Common Type System ,

de�nição padrão de todos os tipos de dados disponíveis para a IL.

• Metadata (Metadados)

1https://www.microsoft.com/net/core
2IL é o equivalente em .Net ao byte-code em Java
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Metadados é a informação criada na compilação do código-fonte para um assembly.

Os Metadados são armazenados como parte do assembly. As informações do Metadado

descrevem o assembly e seu conteúdo bem como todas as informações de dependência

com outros assemblies. Algumas dessas informações armazenadas são: (i) descrição dos

tipos utilizados (classes, estruturas, enumerações, etc), (ii) descrição dos membros (pro-

priedades, métodos, eventos etc), (iii) descrição das referências a componentes externos

(assembly) e (iv) versionamento e integridade do código na seção Manifest.

• Assembly

É a unidade de código física resultante da compilação para IL. Pode ser representado

por um arquivo executável com extensão .EXE, ou por uma biblioteca de ligação dinâ-

mica com extensão .DLL. Todo assembly é auto-explicativo através de seus metadados,

conforme explicado no item anterior.

• CLR - Common Language Runtime

É o ambiente de execução das aplicações .NET, que funciona como uma máquina

virtual que gerencia o relacionamento entre o programa e o sistema operacional. Entre

suas responsabilidades estão: gerenciamento de memória, mecanismos de segurança e tra-

tamento de exceções, integração com outras plataformas, por exemplo: COM, depuração,

e a compilação Just-In-Time (JIT) .

A JIT interpreta a IL do assembly e gera a linguagem de máquina na arquitetura do

processador. Existem três tipos de JIT (TURTSCHI et al., 2001): (i) Pre-JIT, compila de

uma só vez todo o código da aplicação que esta sendo executada e o armazena no cache

para uso posterior, (ii) Econo-JIT, utilizado em dispositivos móveis onde a memória é um

recurso limitado. Sendo assim, o código é compilado sob demanda e a memória alocada

que não está em uso é liberada quando o dispositivo assim o requer, (iii) Normal-JIT,

compila o código sob demanda e armazena o código resultante em cache, de forma que

esse código não precise ser recompilado quando houver uma nova invocação do mesmo

método.

• Biblioteca de Classes (Common Class Library)

Conjunto de classes para os mais variados propósitos, tais como: acesso a base de

dados, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de memória, serviços de rede, interface
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Figura 2: Arquitetura da plataforma .NET (DUFFY, 2006)

grá�ca etc. Este é o principal recurso que possibilita o desenvolvedor criar os sistemas. Sua

estrutura é organizada na forma de Namespaces, baseada em uma hierarquia de nomes. É

interessante ressaltar que a Common Class Library é desenvolvida para a IL, consolidando

o aspecto multi-linguagem da plataforma .NET. Por ter um código compilado para uma

linguagem intermediária, que será interpretado pelo ambiente gerenciado (CLR) através

do processo JIT, a plataforma .NET permite ao desenvolvedor manipular e reescrever

assemblies dinamicamente e em tempo de execução. Tal recurso é disponibilizado através

da funcionalidade Re�ection, que permite ao desenvolvedor (ROBINSON, 2004): (i) listar

os membros de uma classe, (ii) instanciar um novo objeto, (iii) executar os métodos

de um objeto, (iv) pesquisar informações sobre uma classe ou assembly, (v) inspecionar

os atributos personalizados de uma classe, (vi) criar e compilar um novo assembly e

(vii) inserir ou remover instruções IL em métodos de uma classe. As principais classes

que habilitam o uso do Re�ection são: System.Type, System.Reflection.Assembly e

System.Reflection.Emit.
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Atributos Métricas De�nições

Separação

de Interesses

Transversais

Difusão dos Interesses Transversais sobre os Componentes
Conta o número de componentes que contribuem
para a implementação de um interesse transversal e outros componentes
que os acessam.

Difusão dos Interesses Transversais sobre as Operações
Conta o número de métodos que contribuem para a
implementação de um interesse transversal mais o número de outros
métodos que os acessam.

Difusão dos Interesses Transversais sobre LOC
Conta o número de pontos de transição para cada interesse transversal
através de LOC. Os pontos de transição são pontos no
código onde existe a �troca de interesse transversal�.

Acoplamento
Acoplamento entre Componentes

Conta o número de componentes que possuem métodos ou
propriedades que podem ser chamados ou acessados por
outros componentes.

Profundidade da Herança
Conta até que ponto na hierarquia de herança uma classe é
declarada.

Coesão Falta de Coesão nas Operações
Mede a falta de coesão de uma classe em termos da
quantidade de pares de métodos que não acessam a
mesma propriedade.

Tamanho

Linhas de Código Conta as linhas de código.
Número de Atributos Conta o número de propriedades de cada classe.
Número de Operações Conta o número de métodos de cada classe.

Tamanho do Vocabulário Conta o número de componentes (classe e interfaces) de um sistema.

Tabela 2: Suíte de Métricas

Neste trabalho utilizamos a linguagem C# (uma das linguagens da plataforma .NET)

no desenvolvimento do ECSFlow. Além disso, as aplicações alvo avaliadas no uso do

ECSFlow também foram desenvolvidas nesta mesma linguagem.

2.3 Métricas para Projetos Orientados à Objetos

As métricas de software são tradicionalmente os mecanismos fundamentais para medir

a modularidade do software (CHIDAMBER; KEMERER, 1994; LANZA; MARINESCU;

DUCASSE, 2005). Existem muitas métricas de software disponíveis para capturar dimen-

sões de modularidade diferentes. Neste trabalho, levamos em consideração quatro dimen-

sões da modularidade do software, a saber: (i) a separação de interesses transversais, (ii)

acoplamento, (iii) coesão e (iv) tamanho.

As métricas de acoplamento, coesão e tamanho são baseadas em métricas tradicio-

nais, tais como quantidade de linhas de código, e métricas amplamente utilizadas para

avaliação de projetos orientados à objetos, como as métricas de Chidamber e Kemerer

(CK) (CHIDAMBER; KEMERER, 1994). A Tabela 2 apresenta uma breve de�nição de

cada métrica.

O conjunto de métricas também abrange formas para medir a separação de interesse

transversal, ou seja, partes de um programa que dependem ou podem afetar outras partes

do sistema. As métricas de separação de interesses transversais medem o grau em que

uma único interesse transversal no sistema relaciona-se com os componentes de projeto

(classes), operações (métodos) e linhas de código.
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A seguir, cada métrica utilizada neste trabalho é apresentada em termos de sua de-

�nição, objetivo de medição e um exemplo. Para ilustrar os conceitos, será analisado um

trecho de código da aplicação ASCGenerator representado na Figura 3. A Figura 3 mostra

o código de duas classes FormConvertImage e FormTextSettings.

A métrica Difusão dos Interesses Transversais sobre os Componentes (DIC) conta o

número de classes cuja �nalidade é contribuir parcial ou totalmente para a implementação

de um interesse transversal (nesta avaliação, nos preocupamos somente com o tratamento

de exceção). A ideia é capturar todos os componentes que têm alguma in�uência em

um determinado interesse transversal, permitindo assim avaliar o grau de dispersão do

interesse transversal. A Figura 3 mostra que há código de tratamento de exceção em dois

componentes (FormConvertImage e FormTextSettings). Portanto, o valor da métrica

DIC para o interesse transversal de tratamento de exceção é dois neste exemplo.

Figura 3: Pontos de Transição Criados pelo Código de Tratamento de Exceção

Da mesma forma que os DIC, a métrica Difusão dos Interesses Transversais sobre

os Operações (DIO) conta o número de métodos e construtores que contribuem para a
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implementação de um interesse transversal. O objetivo é quanti�car quantos componentes

internos são necessários para a implementação de um interesse transversal especí�co. O

exemplo na Figura 3 mostra que o valor da métrica DIO para o interesse transversal de

tratamento de exceção é dois, uma vez que este é o número de operações envolvidas na

implementação deste interesse transversal.

O conjunto de métricas de separação de interesse transversal também inclui uma

métrica de Difusão dos Interesses Transversais sobre LOC (DILOC). DILOC conta o

número de pontos de transição para cada interesse transversal através das linhas de código.

Pontos de transição são pontos no código onde há uma �troca de interesse transversal�.

No exemplo apresentado na Figura 3, há oito pontos de transição entre o tratamento de

exceção e o código responsável pela implementação do comportamento normal. Portanto,

o valor da métrica DILOC para o interesse transversal de tratamento de exceção é oito.

Neste trabalho utilizamos algumas das métricas apresentadas a �m de avaliar as hi-

póteses levantadas na Seção 4.1.2.

2.4 Tratamento de Exceções e Tolerância à Falhas

Um sistema de software consiste de um conjunto de componentes que interagem de

acordo com a especi�cação de um projeto de software, a �m de atender às demandas do

ambiente (LEE; ANDERSON, 2012). O projeto de software de�ne como os componen-

tes irão interagir bem como as conexões entre os eles e o ambiente. A atividade de um

componente de sistema pode ser dividida em: normal e excepcional. A atividade normal

corresponde à entrega do serviço que o responsável pela requisição espera, já a atividade

excepcional provê as medidas necessárias para lidar com as falhas que causaram a exceção,

portanto, se o sistema não conseguir responder uma requisição de serviço, ele irá retornar

uma exceção.

Para ser con�ável, um sistema de software precisa entregar o serviço esperado mesmo

na presença de condições anormais. Para tal, ele recebe requisições de serviços e produz

respostas que devem estar de acordo com as especi�cações, �cando assim em um estado

consistente.

Quando, por algum motivo, esse estado sofre alguma alteração que o torne incon-

sistente, é dito que ocorreu um erro3 (LEE; ANDERSON, 2012; AVIZIENIS; LAPRIE;

3Do inglês, error
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RANDELL; LANDWEHR, 2004). Uma falha4 (LEE; ANDERSON, 2012; AVIZIENIS;

LAPRIE; RANDELL; LANDWEHR, 2004) é a manifestação de um ou mais erros e é de

percepção externa, ou seja, do ponto de vista dos usuários de um sistema. O problema

que pode ter originado o erro, que foi manifestado através de uma falha é denominado

defeito5, que pode ter origem interna ou externa aos limites do software (AVIZIENIS;

LAPRIE; RANDELL; LANDWEHR, 2004), ou seja, problemas internos no código-fonte

ou através de interações errôneas, falhas de hardware, etc.

A Figura 4 exibe a sequência da ocorrência do defeito até a manifestação da falha.

Figura 4: Sequência entre defeito, erro e falha

Segurança e con�abilidade são requisitos importantes em vários tipos de sistemas, por

exemplo, em sistemas de controle de tráfego aéreo, dispositivos médicos, segurança nuclear,

controles petroquímicos, sistemas eletrônicos, dentre outros. O custo e as consequências de

falhas nestes sistemas podem ser catastró�cos. Falhas de [hardware] são tipicamente físicas

e podem ser previsto ao longo tempo, por exemplo, devido à deterioração do mesmo. Já o

[software] possui somente falhas lógicas, que são difíceis de visualizar, classi�car, detectar

e corrigir. Então, para prover proteção contra estas falhas, usamos técnicas de tolerância

à falhas em software (PULLUM, 2001).

Temos como a de�nição de tolerância a falhas em software que: usando uma variedade

de métodos de software, falhas (cuja origem está relacionado ao software) são detectadas

e a recuperação é realizada (RANDELL, 1975).

Uma classi�cação das técnicas de tolerância à falhas em software é apresentada por

(PULLUM, 2001). Nesta classi�cação, as técnicas utilizadas em ambientes com uma versão

de software são: técnicas de monitoração, atomicidade de ações, veri�cação de decisão e

tratamento de exceção. Este trabalho apresenta um novo mecanismo de tratamento de

exceção para uma linguagem de programação orientada à objetos.

A primeira de�nição de um modelo de tratamento de exceções foi feita por (GOO-

DENOUGH, 1975). Tal autor considera que exceções são meios de comunicação entre a

entidade que invoca a execução de uma operação e algumas condições que podem ocorrer

4Do inglês, fault
5Do inglês, failure
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no programa, tais como: erros durante a execução de uma rotina, resultados retorna-

dos por uma função, e determinados eventos (não necessariamente falhas) que ocorrem

durante a execução do programa.

O gerenciamento das exceções que ocorrem em um sistema é de�nido como meca-

nismo de tratamento de exceção (exception handling). Tal mecanismo deve contemplar

as seguintes atividades: (i) detecção de uma ocorrência de exceção, (ii) desvio do �uxo

normal do programa para o �uxo excepcional, (iii) localização do código de tratamento

da exceção, e (iv) execução do código que irá lidar com a exceção. Após o tratamento da

exceção, a aplicação deve retomar o �uxo normal.

O processo de instanciamento de uma exceção consiste na sinalização de exceções

baseadas em declarações implícitas ou explícitas (GOODENOUGH, 1975). Declarações

implícitas são fornecidas por eventos nativos do hardware que executa o programa, tais

como, divisão por zero, ponteiro nulo e over�ow. Por outro lado, as declarações explícitas

são de�nidas e sinalizadas pelos próprios desenvolvedores da aplicação. Os mecanismos

de tratamento de exceções devem prover construções que permitam tal sinalização.

Figura 5: Um possível cenário para um operação de um mecanismo de exceção (GARCIA;
RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001)

O elemento que detecta o estado excepcional e gera a exceção é chamado de sinalizador

de exceção (exception signaler). Após a detecção da exceção, o sistema precisa desviar

o �uxo normal do sistema para poder lidar com o problema. O processo interrompe a
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execução do programa e procura pelo bloco de código associado à situação excepcional.

Tal bloco de código é chamado de tratador de exceção (exception handler) e é responsável

por executar as medidas necessárias para o tratamento do problema.

A região protegida do código onde o tratador é implementado chama-se de contexto de

tratamento de exceções (Exception Handling Contexts - EHC ) e é utilizada para limitar

o escopo de execução do tratador. Durante o processo de busca do tratador, a exceção

pode ser propagada do nível em que se encontra para os níveis mais externos até que um

tratador compatível seja localizado.

As exceções podem ser divididas em três categorias (LEE; ANDERSON, 2012): (i)

exceções de interface, que são sinalizadas em resposta a uma requisição que não está em

conformidade com a interface especi�cada pelo componente; (ii) exceções de defeitos, que

são sinalizadas quando o componente determina que por alguma razão não pode prover

o serviço requisitado; e (iii) exceções internas, que são exceções geradas pelo próprio

componente a �m de invocar suas medidas internas de tolerância a falhas.

As exceções são geradas por um componente, porém podem ser sinalizadas entre

componentes. Sendo assim, as exceções de interface e de falha podem se tornar exceções

externas desde que as ações que irão lidar com ela estiverem fora do componente que as

sinalizou.

A estrutura e o relacionamento entre essas categorias de exceções foram organizados

por (LEE; ANDERSON, 2012) em um componente tolerante a falhas ideal (ver Figura 6).

Ao receber uma requisição de serviço o componente pode responder da seguinte forma: (i)

resposta normal, se houver sucesso no processamento; (ii) lançamento de uma exceção de

interface, se a assinatura do serviço for inválida; (iii) exceção interna, se ocorrer falha no

processamento e o �uxo for desviado para a atividade excepcional do componente, e (iv)

exceção de defeito, quando a atividade excepcional não conseguir voltar o componente

para um estado consistente.

Temos ainda que uma ocorrência de uma exceção é considerada local quando é tratada

pelo componente que lançou a exceção. As exceções são consideradas como globais (ou não-

locais) quando são propagadas pelo componente que lançou a exceção e então, tratadas

por outros componentes de software (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001).
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Figura 6: Componente Tolerante a Falhas Ideal. (LEE; ANDERSON, 1990)

2.5 Mecanismos de Tratamento de Exceções e Taxono-

mia

A maioria das linguagens de programação modernas têm suporte de mecanismos de

tratamento de exceção incorporados à linguagem. Nesta Seção vamos discutir alguns as-

pectos comuns no projetos de mecanismos de tratamento de exceção. Estes aspectos foram

apresentados por (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001) como uma taxono-

mia a �m de ajudar os desenvolvedores no projeto de novos mecanismos de tratamento

de exceção. Os seguintes aspectos serão discutidos: (i) representação excepcional, (ii) de-

claração excepcional na assinatura do método, (iii) separação entre exceções internas e

externas, (iv) vinculação de tratadores, (v) busca de tratadores, (vi) propagação de exce-

ções, (vii) continuidade do controle de �uxo, (viii) ações de limpeza, (ix) veri�cações de

con�abilidade, e (x) tratamento de exceção concorrente.

Para cada aspecto apresentado, (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001)

também detalha como o mesmo foi implementado no mecanismo de tratamento de exce-

ção de várias linguagens orientadas à objetos, a saber: CLU, Ada 95, Lore, Smalltalk-80,

Ei�el, Modula-3, C++, Java, Object Pascal/Delphi, Guide, Extended Ada, BETA, Ar-

che, Trellis/Owl e Act 1. Neste trabalho, adicionamos para um subconjunto dos aspectos

que estão relacionados à capacidade da promoção da manutenibilidade e con�abilidade,

a decisão de projeto na linguagem C# e como esta decisão foi implementada no novo

mecanismo de tratamento de exceção proposto, o ECSFlow.
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2.5.1 Representação Excepcional

Exceções que podem ser levantadas durante a execução de um sistema deve ser repre-

sentado internamente dentro deste sistema. As excepções podem ser representadas como:

(i) os símbolos, (ii) objetos de dados, ou (iii) objetos completos.

Na maioria das linguagens de programação, uma exceção é um objeto que herda de

um tipo excepcional, por exemplo, em C# as exceções são subtipos de System.Exception

(LEINO; SCHULTE, 2004), em Java as exceções são subtipos de java.lang.Throwable

(ROBILLARD; MURPHY, 2000). Tais objetos contém informações que ajudam a ras-

trear a origem do problema (ROBINSON, 2004). No ECSFlow a exceções são também

representadas por objetos de dados, assim como em C#.

As exceções podem ser classi�cadas em dois tipos (GOODENOUGH, 1975; LANG;

STEWART, 1998): (i) de�nidas pelo usuário, e (ii) pré-de�nidas. As exceções de�nidas

pelo usuário são especi�cadas e detectadas no nível do aplicação. Exceções pré-de�nidas

são declaradas implicitamente e estão associadas a condições que são detectados pelo

suporte da linguagem de programação, pelo hardware ou na operação do sistema.

Embora o desenvolvedor possa criar suas próprias classes de exceção, as linguagens

possuem número grande de classes pré-de�nidas para os mais variados tipos de erros. A

Figura 7 ilustra a hierarquia de algumas dessas classes no .NET Framework. A classe

genérica System.Exception (Figura 7) descende de System.Object que é a classe base

de todas as classes do .NET. Nessa hierarquia é importante ressaltar as duas classes a

seguir:

• System.SystemException - Esta classe é para exceções que são lançadas pelo .NET

Runtime. Por exemplo, StackOverflowException será lançada pelo .NET Runtime

na detecção do estouro da pilha. Por outro lado, o desenvolvedor pode lançar a ex-

ceção ArgumentException ou suas subclasses em seu próprio código, caso se detecte

que um método foi chamado com argumentos inválidos. A Tabela 3 lista os atributos

da classe System.SystemException;

• System.ApplicationException - Esta é a classe base para todas as classes de

exceção de�nidas pelo desenvolvedor, ou seja a de�nição de exceções próprias do

domínio da aplicação deverão descender desta classe.

Essa representação permite a ocorrência de �uxos excepcionais por subsumption (RO-

BILLARD; MURPHY, 2003): quando um objeto de um subtipo pode ser atribuído a uma
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Figura 7: Hierarquia das principais exceções no .NET Framework (ROBINSON, 2004)

variável declarada como sendo de seu supertipo. Nesse caso, quando uma exceção é sina-

lizada e não existe um tratador especí�co, ela pode ser capturada por um tratador que

trata um supertipo da mesma. Por exemplo, com base na Figura 7, se uma exceção do tipo

ArithmeticException for lançada e um tratador do tipo SystemException capturar essa

exceção, chamamos esse �uxo de subsumption, pois o tipo ArithmeticException herda

de SystemException.

Propriedade Descrição
Message Texto que descreve a exceção
HelpLink Link para um arquivo de ajuda sobre a exceção
Source Nome da aplicação ou do objeto que causou a exceção

StackTrace
Prover detalhes da pilha de chamadas dos métodos, a �m de
auxiliar no rastreamento do método que lançou a exceção.

TargetSite
Objeto .NET Re�ection que descreve o método que lançou a
exceção

InnerException Objeto Sytem.Exception que causou a exceção
Data Coleção que provê informações de�nidas pelo usuário sobre a exceção

HResult Um código numérico associado a uma exceção especí�ca

Tabela 3: Atributos da classe System.Exception
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2.5.2 Declaração Excepcional na Assinatura do Método

A interface de exceção é utilizada em algumas linguagens de programação para ex-

plicitar quais exceções podem ser lançadas por um método (LANG; STEWART, 1998).

Uma interface excepcional é uma forma de declarar explicitamente que um método pode

lançar uma ou mais exceções durante a execução.

Algumas linguagens adotam uma abordagem opcional para o uso de interface excep-

cional. C++, por exemplo, oferece a palavra reservada throw para de�nir interfaces de

exceção para os métodos. Métodos com a cláusula throw só podem propagar exceções lis-

tadas na interface. Entretanto, se nenhuma exceção for listada na assinatura do método,

ele poderá lançar qualquer exceção.

Outras linguagens o uso de interface excepcional é compulsório. O desenvolvedor deve

declarar todas as exceções que podem ser lançadas. Nesta abordagem, todas as exceções

são checadas. Guide (BALTER; LACOURTE; RIVEILL, 1994) é um exemplo de uma das

linguagens que adotam este comportamento da interface excepcional.

Uma forma híbrida é suportada por Java através do suporte a exceções checadas e não-

checadas. O compilador força que as exceções checadas sejam associadas a um tratador

ou de�nidas explicitamente na interface de exceção. No caso de exceções não-checadas,

esse tipo de veri�cação não é feita pelo compilador.

Na linguagem C# a abordagem opcional é suportada. Nesta, todas as exceções são

não-checadas. Para essa linguagem, os desenvolvedores precisam examinar a implemen-

tação e documentação do método para identi�car quais exceções podem ser propagadas.

(CABRAL; SACRAMENTO; MARQUES, 2007) �zeram uma extensa análise sobre o

uso da documentação das exceções em aplicações .NET. Os autores concluíram que 87%

das exceções lançadas não foram documentadas. Sendo assim, a documentação sobre as

exceções provê um suporte limitado que ajuda os desenvolvedores a determinar se uma

chamada a um método está lançando uma exceção.

(VENNERS; ECKEL, 2003) argumenta que o uso de exceções checadas deve ser evi-

tado uma vez que adiciona problemas relacionados à manutenibilidade do código. Se uma

nova exceção é adicionada à interface excepcional de um método no �nal da cadeia de

chamada de métodos, a interface excepcional de todos os outros métodos pela qual a

nova exceção irá percorrer também deverá ser atualizada, trazendo sérios problemas na

manutenção da evolução de tratamento de exceção.

O uso de exceções checadas foi mencionado em dois estudos que foram conduzidos a
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�m de identi�car o aspecto humano nas tarefas relacionadas ao tratamento de exceção.

No primeiro estudo (SHAH; GÖRG; HARROLD, 2008) foi entrevistado um grupo de

oito desenvolvedores novatos a �m de entender como eles entendem e trabalham com o

tratamento de exceção. No segundo estudo (SHAH; GORG; HARROLD, 2010), uma nova

entrevista foi realizada em um grupo de seis desenvolvedores experientes a �m de entender

a como eles abordam o tratamento de exceção bem como a visão deles sobre o como os

desenvolvedores novatos lidam com o tratamento de exceção.

Os resultados do primeiro estudo indicam que os desenvolvedores novatos tendem a

ignorar o tratamento de exceção durante o desenvolvimento, usam exceções basicamente

para auxilar na depuração do código, e não aprovam a abordagem compulsória do uso de

exceções na linguagem Java.

Os resultados do segundo estudo indicam que, ao contrário dos novatos, os desen-

volvedores experientes não diferenciam o desenvolvimento normal do excepcional no de-

senvolvimento de softwares, usam o tratamento de exceção para noti�car os usuários,

e alguns também não concordam com a imposição das exceções checadas da linguagem

Java. Quanto a análise das estratégias utilizadas pelos novatos, os desenvolvedores mais

experientes identi�caram que: os novatos ignoram as exceções, visto que eles não enten-

dem a importância de um tratamento de exceção apropriado; eles generalizam as exceções

quando usam um único tipo de exceção para tratar várias exceções; por �m, os novatos

geralmente não registram as exceções e desta forma há uma perda de informação di�cul-

tando a depuração do problema.

No ECSFlow a interface excepcional não é representada na assinatura dos métodos, ela

pode ser representada por meio de canais excepcionais globais. Um determinado método,

por exemplo, pode compor um �uxo de um canal excepcional e este canal pode estar

associado a um ou mais tipos de exceção. Logo, no ECSFlow temos uma abordagem

híbrida. Ainda, diferentemente da linguagem Java, todas as exceções são checadas pelo

compilador. Ou seja, caso um tipo de exceção seja associado a um canal excepcional

explícito, é obrigatório a especi�cação de um tratador para este canal.

2.5.3 Separação entre Exceções Internas e Externas

A execução de um serviço de um componente pode ter sido concluída normalmente

(ou seja, sem quaisquer sinalização de exceções externas, embora uma exceção pode ter

sido lançada e tratada internamente) ou, excepcionalmente, com uma sinalização de uma

exceção externa (originada a partir do código normal ou excepcional. Conforme Figura
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6).

Alguns mecanismos de tratamento de exceção permitem uma separação clara entre

exceções internas e externas, enquanto outros não fazem qualquer distinção entre eles.

Esta separação deve ser ativado por meio de operações raise e signal. Signal permite

que um componente sinalize uma exceção externa, invocando um tratador externo ao

componente; raise permite que um componente sinalize uma exceção interna, invocando

um tratador dentro do componente (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001).

Tanto a linguagem C# quanto o ECSFlow não possuem mecanismos de separação

entre exceções internas e externas.

2.5.4 Vinculação de Tratadores

Contexto de tratamento de exceções (EHC ) são regiões protegidas de código que espe-

ci�cam uma região computacional onde, se uma ocorrência de exceção for detectada, um

tratador vinculado a essa região é ativado. Um EHC pode ter um conjunto de tratadores

vinculado, dentre os quais um é escolhido em tempo de execução quando uma exceção é

lançada dentro do contexto (ver Seção 2.5.5).

Os tratadores podem ser vinculado a diferentes tipos de regiões protegidas (GARCIA;

RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001), tais como: (i) uma instrução, (ii) um bloco, (iii)

um método, (iv) um objeto, (v) uma classe, ou (vi) uma exceção.

Tratadores de blocos ou instrução podem ser vinculado a blocos ou instruções. Um

bloco é normalmente de�nido através de palavras-chave da própria linguagem; a região

protegida começa com uma palavra-chave especí�ca e termina com outra palavra-chave

da linguagem. A Tabela 4 descreve a sintaxe da vinculação de um tratador com um bloco.

Tratadores de método são associados a métodos. Quando uma exceção é lançada em

uma das instruções de um método, um tratador de método vinculado a essa exceção é

executado. Mecanismos de tratamento de exceção que permitem o vínculo de tratadores

de blocos, consequentemente, também fornecem suporte para tratadores de métodos uma

vez que um bloco pode ser de�nido como um método. Neste caso, a alternativa seria

especi�car todas as instruções do método dentro da região protegida de um associada a

um bloco.

Tratadores de objetos são válidos para casos particulares de uma classe; ou seja, cada

instância tem seu próprio conjunto de tratadores. Tratadores de objetos são geralmente
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vinculados na declaração de variáveis de objeto.

Tratadores de classe estão ligados a classes, permitindo que os desenvolvedores possam

de�nir um comportamento excepcional comum para uma classe de objetos.

Tratadores vinculados às próprias exceções são invocadas quando não há mais trata-

dores especí�cos encontrados. São os tratadores genéricos, e devem ser válidos em qualquer

parte do programa, independente do contexto de execução e do estado dos objetos.

Na linguagem C#, a vinculação de blocos ou instrução é suportada. No ECSFlow,

os tratadores podem ser vinculados à instrução, bloco, método, classe e exceção. Além

disso, em C#, cada tratador pode ser vinculado a um único bloco ou instrução. Já o

ECSFlow permite que um único tratador seja vinculado a mais de um bloco, instrução,

método, classe ou exceção. A forma de realizar a vinculação dos tratadores no ECSFlow

será detalhada do Capítulo 3.

Linguagem Bloco EHC

J#
try {S} catch (E1 x) {T}
catch (E2 x) {T}

C#
try {S} catch (E1 x) {T}
catch (E2 x) {T}

C++
try {S} catch (E1 x) {T}
catch (E2 x) {T}

VB.NET
Try {S} Catch x As E1[When c] {T}
Catch x As E2 {T}
End Try

F#
try {S} With | :? E1 ->{T}
| :? E2 ->{T}
| :? C ->{T}

Java
try {S} catch (E1 x) {T}
catch (E2 x) {T}

Tabela 4: Vinculação de tratadores de diferentes linguagens de programação

2.5.5 Busca de Tratadores

Quando uma exceção é lançada em tempo de execução, o mecanismo de tratamento de

exceções inicia uma busca de um tratador para lidar com a exceção. (GARCIA; RUBIRA;

ROMANOVSKY; XU, 2001) e (LANG; STEWART, 1998) elencam três abordagens para

a busca: (i) uma abordagem estática, (ii) uma abordagem dinâmica, e (iii) uma abordagem

semi-dinâmica.

Na abordagem estática, um tratador é estaticamente vinculado a uma região prote-

gida, e este tratador é usado em todas as ocorrências de uma determinada exceção durante

toda a execução desta região protegida. O busca de um tratador é independente do con-
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trole de �uxo do programa e, portanto, não há nenhuma busca em tempo de execução

para encontrar um tratador para uma determinada exceção.

Na abordagem dinâmica, a busca depende do controle de �uxo do programa. Como

consequência, esta abordagem determina, em tempo de execução, qual tratador deve ser

ativado para uma determinada ocorrência de uma exceção. O tratador não pode ser de-

terminado em tempo de compilação.

A busca semi-dinâmica é um modelo híbrido que combina as duas abordagens ante-

riores. Tratadores locais podem ser vinculados estaticamente a uma região protegida. Se

um tratador não está vinculado à excepção levantada no contexto do comunicador, uma

abordagem dinâmica é utilizada para encontrar um manipulador adequado. Em primeiro

lugar, manipuladores ligados a regiões encerram protegidos são pesquisados dinamica-

mente. Se nada for encontrado, o mecanismo de exceção, em seguida, sinaliza a exceção

para o chamador. A cadeia de chamadas de chamadas de método e regiões protegidas é,

portanto, atravessado para trás até uma declaração ou outra região protegida é encontrado

em que um alimentador para essa exceção é anexado.

A linguagem C# utiliza a abordagem semi-dinâmica. Na sintaxe descrita na Tabela

4, o código em S pode gerar uma exceção. Quando uma exceção é lançada, cada padrão

x é comparado com o tipo de exceção En estaticamente vinculado ao bloco, e para a

primeira comparação bem sucedida o tratador respectivo é executado. Se nenhum padrão

for encontrado, a exceção será propagada através da pilha de chamadas de métodos até um

tratador ser localizado, dinamicamente. Se nenhum tratador for localizado, o mecanismo

de tratamento de exceções propaga uma exceção genérica ou �naliza o programa.

Adicionalmente, linguagens como C# (a partir da versão 6.0), F# e VB.NET su-

portam �ltros de exceção que possibilita ao desenvolvedor construir uma cláusula catch

condicional. A Figura 8 ilustra a utilização de um �ltro de exceção através do construtor

when em C#. Nesta �gura, o tratador somente será executado quando a exceção ex for

do tipo MyException (ou um subtipo) e se a condição (ex.Code == 42) for verdadeira.

Se o teste for falso, o sistema irá continuar a procurar por tratadores através da pilha de

chamadas de métodos.

O ECSFlow utiliza uma abordagem estática. A busca do tratador é realizada através

da especi�cação de um canal excepcional explícito. Ou seja, é possível identi�car, em

tempo de compilação, qual o tratador está associado a uma determinada região que esteja

associada a um canal excepcional.
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1 public static void Main()
2 {
3 try
4 {
5 Foo.DoSomethingThatMightFail(null);
6 }
7 catch (MyException ex) when (ex.Code == 42)
8 {
9 Console.WriteLine("Error 42 occurred");

10 }
11 }

Figura 8: Exemplo de uso de �ltro em C#

2.5.6 Propagação das Exceções

Há duas soluções de projeto para propagação de exceção (GARCIA; RUBIRA; RO-

MANOVSKY; XU, 2001): (i) propagação explícita, e (ii) propagação implícita (ou auto-

mática). No primeiro caso, o tratamento das exceção é limitado ao componente imediato

que realizou a chamada; No entanto, a exceção tratada ou uma nova exceção pode ser

explicitamente vinculada a um tratador de um componente de mais alto nível. Por esta

razão, os mecanismos de tratamento de exceção que adotam a abordagem de propagação

explícita são chamados de nível único (LISKOV; SNYDER, 1979). Se uma exceção não foi

tratada no contexto, ou uma exceção genérica pré-de�nida é propagada automaticamente,

ou o programa é encerrado.

No segundo caso, se nenhum tratador for encontrado, a exceção é propagada automa-

ticamente para componentes de níveis mais altos até que um tratador seja encontrado; isto

é, uma exceção pode ser tratada por outros componentes além do seu imediato. Outros-

sim, os mecanismos de tratamento de exceção que adotam a abordagem de propagação

implícita são chamados de nível múltiplo (LISKOV; SNYDER, 1979).

Os tipo de propagação de exceção está intimamente relacionado com a abordagem

de busca de um tratador. Mecanismos de tratamento de exceção que implementam a

abordagem estática na busca de métodos, consequentemente, não permite a propagação

implícita da exceção, uma vez que a busca é realizada em tempo de compilação e desta

forma a cadeia de chamada de métodos é ignorada. Já as abordagem semi-dinâmica e

dinâmica realizam a busca em tempo de execução e, portanto, pode permitir propagação

implícita de exceção (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001).

A linguagem C# utiliza a abordagem implícita na propagação das exceções, uma

vez que a busca do tratador utiliza uma abordagem estática através da con�guração dos

canais excepcionais explícitos.
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2.5.7 Continuidade do Controle de Fluxo

Depois que a exceção é lançada e o seu tratador é executado, o controle de �uxo do

programa deve voltar à execução do �uxo normal. O controle do �uxo do programa é

executado e determinado pelo modelo de tratamento de exceções.

Existem dois modelos possíveis que correspondem aos diferentes estilos de continua-

ção do �uxo de controle (ROBILLARD; MURPHY, 2003; GARCIA; RUBIRA; ROMA-

NOVSKY; XU, 2001): (i) termination model, e (ii) o resumption model. No resumption

model, a execução tem a capacidade de retomar à atividade interna e continuar o �uxo

de execução do ponto em que a exceção foi gerada. No termination model, a atividade

do componente que lançou a exceção não pode ser reiniciada, consequentemente, sua

atividade é terminada.

Existem algumas variações do termination model. As variações são classi�cadas de

acordo com sua semântica: (i) return, encerra a execução da atividade e o �uxo retoma

à primeira unidade de código posterior à região protegida onde a exceção foi tratada; (ii)

strict termination, �naliza o programa e retorna o controle ao ambiente operacional; e (iii)

retry, encerra a execução da atividade e repete o código da região protegida para tentar

completar o serviço necessário de forma normal.

Na linguagem C# e no ECSFlow o modelo adotado é o termination model.

2.5.8 Ações de limpeza

Como discutido na Seção 2.4, os componentes de um programa devem ser manti-

das num estado consistente, independentemente do da execução terminar normalmente

ou ser interrompida por uma exceção. Desta forma, para manter o estado consistente, é

necessário fazer alguma ação de limpeza antes do término da execução do �uxo excep-

cional. Segundo (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001), as ações de limpeza

podem ser projetadas pelos mecanismos de exceção de três formas: (i) no uso de propa-

gação explícita, (ii) por construções especí�cas da linguagem, e (iii) por ações de limpeza

automática.

Na primeira abordagem, quando uma ocorrência de exceção é detectada e não é tra-

tada pelo a tratador correspondente, uma ação de limpeza, especi�cada no tratador,

deverá ser executada antes da propagação da exceção.

O segundo método provê uma construção que é executada sempre que o �uxo de
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execução deixa a área protegida. O código que realizada a limpeza está ligado à área

protegida. Durante a execução do �uxo, caso uma exceção seja gerada na região protegida,

o controle é transferido imediatamente ao código responsável pela limpeza. Se nenhuma

exceção é gerada na região protegida, o código de limpeza é executado após a execução

da região protegida terminar.

A terceira solução é baseada na premissa de que o mecanismo de exceção tem co-

nhecimento sobre o que deve ser executado antes do término da componente a �m de

manter o estado do sistema consistente. O mecanismo de tratamento de exceção executa,

automaticamente, as ações de limpeza necessárias.

Como vimos na Tabela 4, a linguagem de programação C# utiliza construções espe-

ci�cadas por meio do bloco �nally para a realização de ações de limpeza. O bloco �nally

é associados à região protegida dentro do bloco try. O bloco �nally sempre é executado,

mesmo na ocorrência de uma exceção.

2.5.9 Checagens de Con�abilidade

Checagens de con�abilidade são testes realizados a �m de encontrar possíveis erros

introduzidos pelo uso do mecanismo de exceção. (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY;

XU, 2001) lista uma série de questões podem ser veri�cadas pelo próprio mecanismo de

tratamento de exceção, tais como: (i) a veri�cação de que cada exceção é lançada com

o conjunto correto de parâmetros reais; (ii) veri�cação de que cada tratador para uma

exceção é de�nido com o conjunto correto de parâmetros formais; (iii) a veri�cação de

que apenas as exceções de�nidas estão sendo lançadas, forçando a propagação explícita;

e (iv) a veri�cação de que todas as exceções que podem ser lançadas e tratadas em um

determinado escopo.

Ainda, (GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001) classi�ca as abordagens de

design em matéria de controle de con�abilidade em duas soluções de design: (i) testes

estáticos, e (ii) testes dinâmicos. Controles estáticos são executados pelo compilador,

enquanto que controles dinâmicos são realizados pelo sistema de tempo de execução.

Veri�cação estática depende do uso da interface exceção. Quando exceções não são de-

clarados na interface externa de seus métodos, há muito pouco que pode ser veri�cado em

tempo de compilação. Alguns mecanismos de exceção não fornecem qualquer suporte para

controles estáticos, enquanto outras executar ambas as veri�cações estáticas e dinâmicas.

Por não possuir exceções checadas, a linguagem C# não realiza veri�cações estáticas
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pelo uso de interface de exceção. O ECSFlow realiza uma série de veri�cações estáticas a

�m de garantir que o desenvolvedor implemente as especi�cações de forma correta. Alguns

problemas com relação à controles de con�abilidade dos mecanismos de tratamento de

exceção que usam AOP foram apresentados por (COELHO et al., 2008). O estudo mostrou

que o uso de AOP representou um aumento signi�cante de exceções não tratadas devido

à questões envolvendo o uso de construções do mecanismo de tratamento de exceção.

2.5.10 Tratamento de Exceção Concorrente

A presença de múltiplas execuções e múltiplas threads têm um impacto sobre o me-

canismos de tratamento de exceção. Em particular, cada execução tem seu próprio ciclo

de vida na qual threads executam, e as diferentes threads podem realizar várias operações

associadas a uma única exceção (BUHR; MOK, 2000). Desta forma, os mecanismos de

exceção deve fornecer algum apoio para o tratamento de exceção concorrente. Segundo

(GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001), as abordagens para o tratamento de

exceção concorrente pode ser classi�cadas nos seguintes níveis de suporte: (i) não su-

portado; (ii) suporte limitado; e (iii) suporte completo. Na primeira abordagem, não há

suporte para manipulação de exceção concorrente.

Mecanismos de exceção que implementam a segunda abordagem possuem uma exce-

ção especial ((signal)) que é usada para noti�car as threads envolvidas numa cooperação

quando uma exceção é gerada em uma das threads. Desta forma, as exceções podem ser

tratadas, colaborativamente, por mais de uma thread. No entanto, atomic actions (LEE;

ANDERSON, 1990) e exception resolution (CAMPBELL; RANDELL, 1986) não são su-

portadas. Atomic actions são uma técnica com o objetivo de estruturar sistemas concor-

rentes complexos na qual diversas atividades (processos, threads) cooperaram. Exception

resolution é uma técnica para determinar uma estratégia de recuperação envolvendo todos

os participantes de uma atomic action.

A terceira abordagem fornece um suporte mais abrangente para o tratamento de

exceção concorrente. Tais mecanismos suportam o uso de atomic actions no tratamento

de exceção concorrente.

Tanto a linguagem C# quanto o ECSFlow não possuem mecanismos de tratamento

de exceções concorrentes.
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3 ECSFlow: Um mecanismo de

tratamento de exceção para C#

A obtenção de um comportamento excepcional manutenível e con�ável utilizando o

modelo tradicional de tratamento de exceção da linguagem C# é uma tarefa difícil (Seção

1.1). A separação de responsabilidade (separation of concerns) é um princípio fundamen-

tal para melhorar a capacidade de manutenção e con�abilidade para o tratamento de

erros (LEE; ANDERSON, 2012). No entanto, a separação do comportamento excepcional

utilizando as abstrações dos tratamentos de exceção existentes facilita a introdução de

falhas (Seção 1.1).

Neste contexto, este trabalho propõe uma nova implementação do modelo EFlow (CA-

CHO; COTTENIER; GARCIA, 2008; CACHO; CASTOR; GARCIA; FIGUEIREDO,

2008). EFlow é um modelo, independente de plataforma, que promove a manutenibili-

dade e a con�abilidade do código de tratamento de exceção. O modelo EFlow baseia-se

no pressuposto de que há a necessidade de alterar o modo tradicional e invasivo do tra-

tamento de exceção para representações mais ortogonais e explícitas das propriedades de

comportamento excepcional.

O modelo EFlow apresenta duas abstrações principais. O primeiro conceito do mo-

delo introduz uma abstração chamada Canais Excepcionais Explícitos (Explicit Exception

Channels), que torna possível compreender o �uxo excepcional a partir de uma pers-

pectiva �m-a-�m, observando apenas uma única parte da especi�cação do programa ou

sistema. Um canal excepcional permite a de�nição e a realização das propriedades rela-

cionadas ao �uxo de controle de exceção. Essas propriedades são: Locais de Lançamento

(Raising Sites) e os Locais dos Tratadores de Exceções (Handlers). Estes conceitos serão

detalhados nas sessões seguintes.

O outro conceito abordado pelo modelo EFlow introduz uma abstração chamada Tra-

tadores Conectáveis (Pluggable Handlers), que permite separar explicitamente o código

excepcional associado ao canal excepcional. A partir destas duas abstrações é possível
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compreender e alterar o comportamento excepcional simplesmente inspecionando e modi-

�cando um único local do sistema. Estas abstrações também são essenciais para permitir

a alteração do comportamento normal e excepcional de uma forma mais robusta. Alte-

rações indesejáveis no �uxo de controle de exceção podem ser facilmente veri�cadas na

presença de canais excepcionais explícitos.

A �m de melhor representar algumas construções mais complexas do ECSFlow, foi

identi�cado a necessidade de utilizar uma aplicação com de�nições arquiteturais mais ela-

boradas para representar de forma mais completa todas as abstrações do modelo EFlow.

Na seleção de Cabral, não identi�camos uma aplicação que atendesse de forma satisfató-

ria esta necessidade. Outrossim, foram realizadas pesquisas em alguns repositórios12 em

busca de aplicações que atendessem aos requisitos listados acima bem como os requisitos

levantados por Cabral: (i) ter o código-fonte e arquivos binários disponíveis; (ii) repre-

sentar práticas comuns de programação; (iii) ter sido desenvolvida para uso no ambiente

de produção, ou seja, não ser aplicações protótipo ou versões-beta. Desta forma, este re-

quisito evita a escolha de aplicações imaturas onde a preocupação com o tratamento de

exceção é baixa. Para este propósito foi selecionada a aplicação Emby3.

Para melhor ilustrar o uso das abstrações fornecidas pelo modelo EFlow, a Figura

9 descreve parcialmente um exemplo de um �uxo de controle de exceção da aplicação

Emby. Emby é um servidor de mídia, open source, desenvolvido em C#, que converte e

disponibiliza, via streaming, vários tipos de mídia (imagens, áudio, vídeo e outros) para

vários tipos de dispositivos, como smartphones, smartTVs, navegadores, console de jogos

e outros. O cenário para escolha desta aplicação foi descrita na Seção 1.3.

A Figura 9 apresenta alguns componentes da arquitetura da aplicação. As elipses no

interior dos componentes representam os métodos. O retângulo arredondado representa o

servidor web. O comportamento do tratamento de exceção é descrito por uma seta preta

de a para b, indicando que durante a execução de a, uma exceção pode ser levantada e

sinalizada em b. Cada seta também indica que o �uxo de controle é passado de um método

para o outro. A Figura 9 também indica, explicitamente, os tipos de exceções detectadas

e sinalizadas por componentes.

Tipos de exceção são instanciados em tempo de execução para instâncias de exceção

que, quando detectado, �uem através do canal. Para simpli�car, usamos o termo �exceção�

para representar ambas as exceções (elementos de tempo de execução) e tipos de exceção

1https://www.codeplex.com
2https://github.com
3https://github.com/MediaBrowser/Emby
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de�nidos estaticamente. Quando necessário, fazemos a distinção explicitamente.

Figura 9: Controle do �uxo excepcional sobre os componentes do Emby

Por exemplo, considere ECC1 como sendo um canal excepcional explícito de�nido pela

tupla:

{
{SaveDisplayPreferences , SqliteDisplayPreferencesRepository},
{Post , UpdateDisplayPreferences},
{Save , MyPreferencesDisplay}

}

O Local de Lançamento (Raising Site) é uma de�nição de local em que uma exce-

ção pode ser lançada. Neste exemplo, o local é representado pelo método SaveDisplay

Preferences. O mesmo pode ser composto, por exemplo, pela exceção ArgumentNull
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Exception que irá �uir pelo canal até alcançar um tratador. Quando uma exceção é lan-

çada dentro da execução do método SaveDisplayPreferences, o controle é transferido

do código que causou a exceção para o local de tratamento (handling site) mais próximo,

que neste caso é de�nido pelo método Save.

Locais Intermediários (Intermediate Sites) no ECSFlow são métodos pelos quais as

exceções são propagadas através deles. No canal ECC1, o método Post é um exemplo de

local intermediário. Para manipular exceções que �uem através dos canais, Tratadores

Conectáveis (Pluggable Handlers) podem ser associados a contextos de tratamento de

exceções arbitrários, tais como componentes, métodos, e instruções.

O mesmo tratador pode ser vinculado, por exemplo, a uma única chamada de método

da classe SqliteDisplayPreferencesRepository, a dois métodos diferentes de uma ou-

tra classe, SqliteFileOrganizationRepository, ou até mesmo em todos os métodos de

uma terceira classe UpdateDisplayPreferences.

Como consequência, o modelo EFlow fornece uma vantagem em relação ao modo

tradicional de vinculação de tratadores de exceção. Visto que, como descrito na Seção

2.5.4, o modelo de tratamento de exceção da linguagem C# somente permite vincular

cada tratador a apenas um único bloco.

Basicamente, a implementação proposta do modelo de tratamento de exceção do ECS-

Flow provê meios para especi�car, localmente, informações não locais pertencente aos �u-

xos de exceção. Por exemplo, para implementar o canal excepcional explícito ECC1 em C#,

seria necessária a implementação de blocos try-catch nos métodos Save e Load. Mesmo

que esta implementação não implique em grande quantidade de trabalho para ser codi�-

cada, a informação sobre a exceção lançada por SaveDisplayPreferences está espalhada

ao longo de três métodos diferentes. A dispersão não é restrita ao local em que a exceção

é lançada e ao local em que a exceção será tratada (ou seja, Save).

Se considerarmos um programa mais complexo, onde pode haver sequências com de-

zenas de chamadas de métodos, a situação torna-se facilmente incontrolável. Ter a infor-

mação de todas as exceções espalhadas ao longo de vários métodos di�culta compreensi-

bilidade e manutenibilidade do comportamento excepcional.

Assim, os objetivos da nova implementação ECSFlow, são os seguintes: (i) fornecer

suporte completo para canais excepcionais explícitos e tratadores conectáveis em uma

linguagem de programação; e (ii) abordar as limitações acima mencionadas do modelo

convencional de tratamento de exceção em C#.
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Nas Seções seguintes serão detalhados: (i) a de�nição dos canais excepcionais explíci-

tos; (ii) a de�nição dos tratadores conectáveis dos canais excepcionais; (iii) a especi�cação

das interfaces dos canais excepcionais; (iv) a resolução de possíveis con�itos na de�nição

de canais excepcionais; (v) e por �m, será detalhada a arquitetura da implementação do

ECSFlow.

3.1 De�nindo Canais Excepcionais Explícitos

Os canais excepcionais determinam como as exceções �uem através dos locais de lan-

çamentos, locais intermediários e locais de tratamento. O ECSFlow fornece a de�nição

de um novo atributo personalizado (HEJLSBERG; WILTAMUTH; GOLDE, 2003), re-

presentado pelo componente ExceptionChannel, que associa informações de metadados

ao código e, consequentemente, suporta a de�nição de canais excepcionais explícitos. A

Figura 10 mostra a implementação deste componente.

1 using System;
2

3 namespace ECSFlowAttributes
4 {
5 /// <summary >
6 /// An explicit exception channel (channel , for short) is an

abstract duct through which exceptions
7 /// flow from a raising site to a handling site.
8 /// </summary >
9 [AttributeUsage(AttributeTargets.All , AllowMultiple = true ,

Inherited = false)]
10 public class ExceptionChannelAttribute : Attribute ,

IECSFlowAttribute
11 {
12 public ExceptionChannelAttribute(string name , string

exception , string raiseSite)
13 {
14 this.Name = name;
15 this.Exception = exception;
16 this.RaiseSite = raiseSite;
17 }
18

19 public string Name { get; set; }
20 public string Exception { get; set; }
21 public string RaiseSite { get; set; }
22 }
23 }

Figura 10: Especi�cação da Classe ExceptionChannel

O parâmetro name representa o identi�cador do canal; o parâmetro exception repre-

senta os tipos de exceção veri�cados dentro do canal excepcional; o parâmetro raiseSite

representa o identi�cador dos locais de lançamento.

Na linguagem de especi�cação do ECSFlow, as con�gurações representadas usando o

componente ExceptionChannel representam os canais excepcionais explícitos. A Figura 9
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apresenta um primeiro exemplo de uma versão inicial da especi�cação do canal excepcional

EEC1.

1 [assembly: ExceptionChannel("EEC1", "System.
OperationCanceledException")]

Neste exemplo, a especi�cação representa qualquer �uxo que possa lançar uma ex-

ceção do tipo OperationCanceledException. Além disso, o ECSFlow realiza uma aná-

lise estática na cadeia de chamada de métodos, a �m de identi�car os locais de lança-

mento e locais intermediários de um determinado canal excepcional explícito. A imple-

mentação do ExceptionChannel tenta localizar todos os métodos que lançam a exceção

System.OperationCanceledException e as considera como locais de lançamento.

Um método só pode ser considerado um local de lançamento se: (i) o lançamento

da exceção não for uma consequência de outra exceção; (ii) o lançamento da exceção

não foi uma propagação implícita; (iii) o lançamento da exceção não foi gerada por um

tratador. A análise então prossegue através da cadeia de chamada de método, considerando

todos os métodos como sendo parte de um canal excepcional explícito, seja como locais

intermediários ou locais de tratamento.

Conforme o exemplo da Figura 9, o método SaveDisplayPreferences é identi�cado

como um local de lançamento da exceção OperationCanceledException e Post e Save

como sendo um local intermediário e local de tratamento, respectivamente. Em resumo,

EEC1 vincula todas as chamadas em que exceções foram lançadas na execução do método

SaveDisplayPreferences, incluindo também as chamadas do método Post e Save.

É importante notar que através do método SaveDisplayPreferences podem ser lan-

çadas três tipos de exceções, porém o canal ECC1 está �conduzindo� somente a exceção do

tipo OperationCanceledException. Para capturar todas as exceções através do mesmo

canal, a seguinte especi�cação do canal EEC1 deve ser utilizada:

1 [assembly: ExceptionChannel("EEC1", "System.ArgumentNullException ,
System.OperationCanceledException ,System.Exception")]

A especi�cação exaustiva de todos os tipos de exceção pode diminuir a usabilidade

da especi�cação da linguagem do ECSFlow. Alternativamente, o componente Exception

Channel suporta a utilização alguns padrões para vincular o canal excepcional: (i) a

um único tipo de exceção; (ii) a cadeia de hierarquia de classes; (iii) a uma classe com

suporte a caracteres curinga (*); iv) ou uma lista de classes. ArgumentNullException e

OperationCanceledException têm a exceção SystemException como um supertipo.
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Portanto, ao invés de especi�car o canal com as de�nição para os tipos de exce-

ções ArgumentNullException e OperationCanceledException, pode-se, então, de�nir

o nome da exceção com o valor �+� para que o canal seja vinculado automaticamente à

todos os subtipos de SystemException.

ExceptionChannel(�EEC1�, �System.SystemException+�)

Observe que a possibilidade de con�gurar o argumento para associar os subtipos

elimina os problemas indesejados relacionados com exceções por subsumption conforme

descrito na Seção 3.3. Quando a associação não é con�gurada, os subtipos do tipo da

exceção não são capturados pelo canal.

O canal excepcional explícito de�nido acima é muito genérico, uma vez que irá cap-

turar qualquer exceção do subtipo de SystemException na aplicação Emby. É possível

especi�car canais mais especí�cos, explicitamente indicando os locais de lançamento de

um canal. O trecho de código abaixo ilustra a especi�cação de dois canais excepcionais

explícitos que incluem seus respectivos locais de lançamento:

1 [assembly: ExceptionRaiseSite("rSite1","MediaBrowser.Model.*")]
2 [assembly: ExceptionChannel("EEC1","System.SystemException+","rSite1

")]
3 [assembly: ExceptionInterface("EEC1","rSite1")]
4

5 [assembly: ExceptionRaiseSite("rSite2","SaveDisplayPreferences")]
6 [assembly: ExceptionChannel("EEC2","System.IndexOutOfRangeException ,

System.ArrayTypeMismatchException"},"rSite2")]

O argumento raiseSite da especi�cação do canal identi�ca o seu local de lança-

mento. Os dois exemplos acima especi�cam os locais de lançamento, por meio do com-

ponente ExceptionRaiseSite. Os locais de lançamento rSite1 e rSite2 são utilizados,

respectivamente, pelos canais EEC1 e EEC2 (Figura 9).

O canal EEC1 captura todas as exceções do subtipos de SystemException que fo-

ram lançadas dentro na camada de modelo da aplicação. O segundo canal, EEC2, cap-

tura dois tipos de exceções que ocorrem em tempo de execução (IndexOutOfBounds

Exception e ArrayTypeMismatchException) e quem foram lançadas no método Save

DisplayPreferences.

Primariamente, o componente ExceptionChannel suporta a especi�cação de canais

excepcionais que possuam um único local de lançamento. Porém, é possível realizar a

composição de vários canais excepcionais em uma representação de canal excepcional

simples, tendo cada especi�cação um único local de lançamento. O ECSFlow suporta

a especi�cação de canais com múltiplos locais de lançamento através do componente
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1 using System;
2

3 namespace ECSFlowAttributes
4 {
5 /// <summary >
6 /// If an <see cref=" Exception"/> occurs in the applied method

then flow it explicit.
7 /// </summary >
8 [AttributeUsage(AttributeTargets.All , AllowMultiple = true ,

Inherited = false)]
9 public class ExceptionRaiseSiteAttribute : Attribute ,

IECSFlowAttribute
10 {
11 public ExceptionRaiseSiteAttribute(string name , string

target)
12 {
13 this.Name = name;
14 this.Target = target;
15 }
16

17 public string Name { get; set; }
18 public string Target { get; set; }
19 }
20 }

Figura 11: Especi�cação da Classe ExceptionRaiseSite

ExceptionChannelComposite:

1 [assembly: ExceptionChannelComposite("EECComposite",new string [] {"
EEC1","EEC2"})]

O uso de uma composição de canais permite manter simples a especi�cação dos dois

ou mais canais simples ou complexos e ainda de acordo com a sintaxe e semântica do

ECSFlow.

Um canal pode bifurcar em locais intermediários, resultando em dois ou mais controles

de �uxos excepcionais para os mesmos tipos de exceção. Por exemplo, suponha que exista

mais uma seta do GetDisplayPreferences para Post na Figura 9.

Se quiséssemos de�nir que o canal EEC1 fosse exatamente o mesmo que EEC1 na Figura

9 seria necessário excluir esse novo �caminho� de propagação. A de�nição de um canal

pode ser ainda mais restrita.

O programador pode incluir locais intermediários na de�nição do canal. De forma

similar, podem-se excluir alguns locais intermediários. Em ambos os casos, a semântica é

para incluir ou excluir toda a sub-árvore do canal cuja raiz é o local intermediário. Locais

intermediários, seja incluído ou excluído, são suportados pelo ECSFlow adicionando-os na

lista, raisingSiteList, do componente ExceptionChannel. O seguinte trecho apresenta

um simples exemplo:
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1 [assembly: ExceptionRaiseSite("rSite1","MediaBrowser.Model.*")]
2 [assembly: ExceptionRaiseSiteExclude("iSite1","Post")]
3 [assembly: ExceptionChannel("EEC1","SystemException+", "rSite1 ,

iSite1")]

A especi�cação do canal EEC1 acima de�ne o �uxo pelo qual os subtipos da exceção

SystemException �uem. Este canal tem o rSite1 como seu local de lançamento. No

entanto, ele não deve incluir o ramo que começa no método Post e termina no método

Save. O componente ExceptionRaiseSiteExclude representa o local de lançamento que

deve ser excluídos do canal.

De�nir canais excepcionais explícitos utilizando somente o componente Exception

Channel não é su�ciente, uma vez que o mesmo não está associado a um local de trata-

mento ou a uma interface excepcional. Desta forma, o compilador do ECSFlow indicará

um erro de compilação caso a de�nição da especi�cação não esteja completa. Por exemplo,

caso existam exceções que devam ser propagadas mas que não fazem parte da interface

excepcional do canal, então o programa irá não ser compilado com sucesso.

Conforme visto na Seção 2.5.2, ao contrário de Java, C# não possui exceções checadas,

logo, a linguagem não suporta a especi�cação de interfaces excepcionais nas assinaturas

dos métodos. Consequentemente, os métodos podem lançar qualquer tipo de exceção

sem a necessidade de especi�ca-las explicitamente em sua assinatura. ECSFlow veri�ca

se as exceções que �uem através de um canal excepcional explícito são manipuladas ou

declaradas na cadeia de chamada de método do programa.

3.2 Tratadores conectados a canais excepcionais

Para especi�car o local de tratamento de um canal excepcional explícito, ECSFlow

fornece o componente ExceptionHandler. Esse componente implementa o conceito dos

tratadores conectáveis. Ele encapsula o código de tratamento de exceções que é executado

quando um determinado ponto em um canal excepcional explícito é atingido.

O componente ExceptionHandler pode ser con�gurado através do seguintes argu-

mentos: (i) channel, especi�ca o canal excepcional para que o tratador será vinculado;

(ii) target, um local que irá ativar o tratador assim que o �uxo excepcional alcançar este

local informado dentro canal; (iii) exception, especi�ca uma lista de tipos de exceção que

será tratada dentro do canal; e (iv) methodName, uma referência ao método implementador

da exceção.

O seguinte trecho de código apresenta uma con�guração simples do componente
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1 using System;
2

3 namespace ECSFlowAttributes
4 {
5 /// <summary >
6 /// Pluggable handlers are exception handlers that can be

attached to explicit exception channels.
7 /// </summary >
8 [AttributeUsage(AttributeTargets.All , AllowMultiple = true ,

Inherited = false)]
9 public class ExceptionHandlerAttribute : Attribute ,

IECSFlowAttribute
10 {
11 public ExceptionHandlerAttribute(string channel , string

target , string exception , string methodName)
12 {
13 this.Channel = channel;
14 this.Target = target;
15 this.Exception = exception;
16 this.MethodName = methodName;
17 }
18

19 public string Channel { get; set; }
20 public string Target { get; set; }
21 public string Exception { get; set; }
22 public string MethodName { get; set; }
23 }
24 }

Figura 12: Especi�cação da Classe ExceptionHandler

ExceptionHandler para o canal EEC1:

1 [assembly: ExceptionHandler("EEC1", "Save", handlerEEC1)]
2 public struct EEC1
3 {
4 public static void handlerEEC1(ArgumentNullException arg)
5 {
6 Console.WriteLine("Foi identificado um argumento inválido. Info:

" + arg.Message);
7 }
8 }

Este tratador manipula as exceções que �uem através canal EEC1. O tratador é ativado

(ou seja, o método handlerEEC1 é executado), assim que o �uxo excepcional alcança o

método Save. O método handlerEEC1 recebe como argumento um tipo exceção que pode

ser usada na implementação do método.

Um tratador conectável pode ser associado a múltiplos canais excepcionais explícitos

usando uma lista de canais. O tratamento con�gurado no trecho de código abaixo é

executado quando as exceções dos canais EEC1 ou EEC2 são lançadas dentro namespace

MediaBrowser.Server:

1 [assembly: ExceptionHandler("EEC2 ,EEC1","MediaBrowser.Server .*",
handlerEEC1)]

Além disso, o uso do argumento exceptionList pode restringir ainda mais o escopo
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ao qual o tratador está associado. Este próximo exemplo con�gura um tratador que deve

ser executado somente se a exceção especi�cada, ArgumentNullException, for capturada

no canal:

1 [assembly: ExceptionHandler("EEC1","System.ArgumentNullException","
Save",handlerEEC1)]

3.3 Especi�cando as Interfaces Excepcionais dos Ca-

nais

Quando uma classe ou programa não pode tratar com todas as exceções que �uem

através de um canal excepcional explícito, é necessário declarar essas exceções na interface

excepcional do canal. Há um componente no ECSFlow, chamado ExceptionInterface,

que serve a esta �nalidade.

1 using System;
2

3 namespace ECSFlowAttributes
4 {
5 /// <summary >
6 /// When a class or program cannot handle all the exceptions

that flow through an explicit
7 /// exception channel , it is necessary to declare these

exceptions in the channel�s exception
8 /// interface.
9 /// </summary >

10 [AttributeUsage(AttributeTargets.All , AllowMultiple = true ,
Inherited = false)]

11 public class ExceptionInterfaceAttribute : Attribute ,
IECSFlowAttribute

12 {
13 public ExceptionInterfaceAttribute(string name , string

channel , string raiseSiteName)
14 {
15 this.Name = name;
16 this.Channel = channel;
17 this.RaiseSiteName = raiseSiteName;
18 }
19

20 public string Name { get; set; }
21 public string Channel { get; set; }
22 public string RaiseSiteName { get; set; }
23 }
24 }

Figura 13: Especi�cação da Classe ExceptionInterface

O seguinte trecho de código ilustra alguns exemplos do interface excepcional de um

canal:

1 [assembly: ExceptionInterface("EEC2", "MediaBrowser.Controller .*",
typeof(ControllerException))]

2 [assembly: ExceptionInterface("EEC1", "MediaBrowser.Model .*")]
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A primeira declaração (linha 1) indica explicitamente que a exceção Controller

Exception é parte da interface excepcional do canal EEC2. Alternativamente, a segunda

declaração (linha 2) especi�ca apenas o canal excepcional explícito ao qual a interface

excepcional está associada. A segunda de�nição é mais genérica. Ela a�rma que toda

exceção não capturada que �ui através canal EEC1 é parte da interface excepcional do

canal.

1 using ECSFlow.Fody;
2 using System;
3

4 // General information about global exception handling specification
5

6 #region Util
7

8 [assembly: ExceptionRaiseSite("rSite2", "SaveDisplayPreferences")]
9 [assembly: ExceptionChannel("EEC2", "System.IndexOutOfRangeException

, System.ArgumentOutOfRangeException", "rSite2")]
10 [assembly: ExceptionInterface("LibException", "EEC2", "MediaBrowser.

Server.Implementations")]
11

12 #endregion
13

14 #region Model
15

16 [assembly: ExceptionRaiseSite("rSite1", "MediaBrowser.Model .*")]
17 [assembly: ExceptionChannel("EEC1", "System.

ArgumentOutOfRangeException+", "rSite1")]
18 [assembly: ExceptionInterface("EEC1", "rSite1")]
19

20 [assembly: ExceptionRaiseSite("EEC2", "Util.EEC2")]
21 [assembly: ExceptionInterface("EEC2", "rSite1")]
22

23 #endregion
24

25 #region Control
26

27 [assembly: ExceptionRaiseSite("EEC1", "Model.EEC1")]
28 [assembly: ExceptionRaiseSite("EEC2", "Model.EEC2")]
29 [assembly: ExceptionHandler("EEC2 ,EEC1", "MyPreferenceDisplay")]
30

31 #endregion
32

33 #region View
34

35 [assembly: ExceptionRaiseSite("EEC1", "Model.EEC1")]
36 [assembly: ExceptionHandler("EEC1", "MediaBrowser.WebDashboard .*")]
37

38 #endregion

Figura 14: Exemplo da con�guração do tratamento de exceção do Emby

A Figura 14 ilustra o uso de algumas con�gurações do ECSFlow necessárias para

descrever o comportamento de tratamento de exceção do aplicativo Emby (Figura 9).

Note que para cada uma das camadas da arquitetura do Emby, é possível ver claramente

onde os canais excepcionais explícitos são de�nidos e onde eles são tratados.

Por exemplo, nas linhas 20-21 mostra que a camada de Modelo não trata o canal

excepcional explícito de�nido na camada Util. Além disso, a camada de Modelo de�ne

um novo canal (EEC1) que é declarado na interface excepcional do canal. Por sua vez, este
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canal é tratado nas camadas de Controle (Linha 29) e Visão (Linha 36).

Em resumo, a Figura 14 mostra que a implementação proposta do ECSFlow provê

meios para especi�car, de forma local (Figura 14), informações não-locais pertencente aos

�uxos de exceção de todo um componente ou de toda a implementação da arquitetura de

software.

3.4 Resolvendo Con�itos entre Canais

Dois canais diferentes podem, eventualmente, compartilhar o mesmo tipo de exceção,

o mesmo local lançamento e o mesmo local de tratamento. Tais elementos compartilhados

caracterizam potenciais con�itos que necessitam ser solucionados pelo ECSFlow. Estes

con�itos são identi�cados pelo compilador ECSFlow. O seguinte trecho de código ilustra

a de�nição de dois canais con�itantes:

1 // ---- Arquivo de Configuração 1 ----
2 [assembly: ExceptionRaiseSite("rSite1", "SaveDisplayPreferences")]
3 [assembly: ExceptionChannel("EEC1", "System.ArgumentNullException+",

"rSite1")]
4 [assembly: ExceptionHandler("EEC1","Save", ...)]
5 [assembly: ExceptionHandler("EEC1","GetDisplayPreferences", ...)]
6

7 // ---- Arquivo de Configuração 2 ----
8 [assembly: ExceptionRaiseSite("rSite2", "SaveDisplayPreferences")]
9 [assembly: ExceptionChannel("EEC2", "System.ArgumentNullException",

"rSite2")]
10 [assembly: ExceptionHandler("EEC2","Save", ...)]
11 [assembly: ExceptionHandler("EEC2","GetDisplayPreferences", ...)]

Esses dois canais têm em comum o mesmo tipo de exceção (ArgumentNullException),

o mesmo local lançamento (SaveDisplayPreferences), e os mesmos locais de tratamento

(Save e GetDisplayPreferences). Isso signi�ca que a mesma exceção será lançada no

mesmo método e será tratada ao mesmo tempo por diferentes tratadores.

O con�ito é descrito pela necessidade de de�nir qual tratador deverá ser executado

pela primeira vez. O ECSFlow fornece o componente ExceptionChannelPrecedence para

resolver esses con�itos. O seguinte trecho de código ilustra a de�nição das prioridades dos

canais:

1 [assembly: ExceptionChannelPrecedence("GetDisplayPreferences", "EEC2
,EEC1")]

2 [assembly: ExceptionChannelPrecedence("Save", "EEC1 ,EEC2")]

A primeira con�guração especi�ca que EEC2 tem prioridade sobre EEC1 no contexto

do método GetDisplayPreferences. Para este método, o tratador vinculado ao canal
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EEC2 será executada em primeiro lugar. Por outro lado, a segunda con�guração especi�ca

o contrário para o método Save. A possibilidade de especi�car o escopo da prioridade do

canal introduz um maior grau de �exibilidade onde os canais podem ser priorizados no

contexto de toda a aplicação ou restrito a alguns métodos.

3.5 Detalhes da implementação do ECSFlow

Nesta Seção descreveremos a implementação e uma visão geral da arquitetura do ECS-

Flow, bem como as principais bibliotecas e ferramentas envolvidas no desenvolvimento.

Ainda, esta Seção irá detalhar a de�nição da linguagem de especi�cação do ECSFlow,

bem como o processo de identi�cação dos componentes-alvo correspondentes ao de�nido

no arquivo de con�guração do ECSFlow. Apresentaremos também o processo de instru-

mentação de código realizado pela implementação proposta. Em seguida uma visão do

desenvolvimento de um add-in do ECSFlow para o Visual Studio será detalhada. Por �m

discutiremos um resumo dos principais trabalhos relacionados à implementação proposta

nesta dissertação.

Todas as discussões serão baseadas nas ideias descritas nos capítulos anteriores. Um

diagrama de classes mostrando as principais entidades e suas relações pode ser visto no

Apêndice A.

3.5.1 Introdução ao CIL

Foi utilizada a técnica de instrumentação de código por linguagem intermediária (In-

termediate Language Weaving) (DOORNENBAL, 2006) para realizar as modi�cações ne-

cessárias no código da aplicação alvo a �m de injetar as especi�cações de con�guração

do comportamento excepcional global do ECSFlow. Com o uso da técnica de instru-

mentação, o código binário é modi�cado em tempo de compilação, ou seja, alteramos o

comportamento de uma aplicação sem necessariamente realizar alterações no código-fonte

da aplicação alvo.

Para realizar a manipulação do IL usamos o Mono.Cecil4. Cecil é uma biblioteca es-

crita sob o projeto Mono5 por Jean-Baptiste Evain. A principal funcionalidade do Cecil

é gerar e inspecionar programas e bibliotecas no formato CIL. Na prática, isso signi�ca

que ele pode representar um assembly em uma estrutura com módulos, tipos, métodos,

4http://www.mono-project.com/Cecil
5http://www.mono-project.com
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instruções, etc. A partir desta estrutura pode gerar um novo assembly. É possível mani-

pular, excluir e inserir objetos no assembly. O assembly e seus objetos são na maioria dos

casos equivalentes com a representação de um programa em CIL. Na construção de um

novo assembly, o Cecil resolve vários dos problemas práticos de baixo nível.

A leitura e escrita de arquivos assembly e a manipulação de código CIL não é uma

tarefa trivial, o uso incorreto de instruções CIL pode facilmente gerar um assembly invá-

lido. Há uma ferramenta chamada PEVerify.exe6 que veri�ca se um assembly modi�cado

com o Cecil é válido ou não.

O Mono.Cecil foi utilizado dado os seguintes motivos:

• A biblioteca Mono.Cecil possui uma maior abstração para a manipulação do código

binário em relação a outras bibliotecas de IL Weaving, CCI, por exemplo.

• Possui uma comunidade ativa de desenvolvedores em fóruns especializados.

• Há vários projetos com o código-fonte aberto e disponível que utilizam o Mono.Cecil.

A Figura 15 apresenta as principais classes que representam as estruturas de ma-

nipulação do Mono.Cecil. A classe ModuleDefinition (exposta através da propriedade

MainModule da classe AssemblyDefinition) é a principal classe para recuperar os tipos

e os métodos de um assembly.

Figura 15: Diagrama de Classe do Mono.Cecil

6https://msdn.microsoft.com/en-us/library/62bwd2yd(v=vs.100).aspx
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3.5.2 De�nição da linguagem de especi�cação do ECSFlow

Uma das considerações importantes na implementação do ECSFlow é a de�nição da

linguagem de especi�cação das abstrações do mecanismo de tratamento de exceção do

ECSFlow. A linguagem de especi�cação serve como meio de representação que permite

ao desenvolvedor especi�car quais abstrações do modelo de tratamento de exceção será

aplicado no assembly destino.

3.5.2.1 O arquivo de con�guração

Conforme apresentado na Seção 3.1, o ECSFlow representa as abstrações do modelo

EFlow por meio de Atributos .NET personalizados. Na linguagem C#, os Atributos .NET

proveem uma forma de adicionar informações declarativas em componentes da linguagem

(tipos, métodos, propriedades, entre outros). Uma vez associado ao componente, o Atri-

buto pode ser avaliado posteriormente em tempo de compilação ou execução do programa

(ABDELRAHMAN; ABDELLATIF, 2010).

Ao utilizar Atributos .NET, o desenvolvedor pode realizar a anotação diretamente no

componente. Esta abordagem, obviamente, requer acesso ao código-fonte do alvo. Outra

abordagem é de�nir as abstrações em um arquivo externo. Isto permite uma separação

total das de�nições dos Atributos .NET e do código que será anotado.

A vantagem de usar a primeira abordagem é a clara de�nição de onde as abstrações

se aplicam dentro do código-fonte. Isso torna o código um pouco mais fácil de entender,

uma vez que há uma vinculação explícita entre o componente anotado e a abstração do

mecanismo de exceção. Por outro lado, usando um arquivo externo para a de�nição das

abstrações, temos uma clara separação entre o código normal e as abstrações para realizar

o comportamento excepcional. Além disso, é su�ciente observar somente uma determinada

área do código para identi�car o relacionamento entra as abstrações e os componentes.

No ECSFlow, usamos a abordagem de um arquivo externo. Uma vez de�nido pelo uso

de um arquivo externo para representar as abstrações do ECSFlow, o seu formato deve

ser determinado. Inicialmente, foi criado um arquivo XML (eXtensible Markup Language)

para especi�car as abstrações, pois este é conhecidamente um documento bem estruturado,

fácil de ler e escrever. No entanto, acreditamos que o arquivo XML é muito verboso, ou

seja, boa parte do arquivo consiste na de�nição de tags que são necessárias para incluir a

especi�cação das abstrações, di�cultando a identi�cação e organização das especi�cações.

Consideramos usar a própria linguagem C# por ser uma abordagem mais adequada, pois
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isso permite uma sintaxe natural para a de�nição das abstrações.

// Definicao do Local de Lancamento
[assembly: ExceptionRaiseSite ([Id. do Local de Lancamento], [Nome do

Componente ])]

// Definicao do Canal Excepcional
[assembly: ExceptionChannel ([Id. do Canal], [Tipo da Excecao], [Id.

do Local de Lancamento ]]

// Definicao do Tratador
[assembly: ExceptionHandler ([Id. do Canal], [Nome do Componente], [

Tipo da Excecao], nameof ([Nome do Tratador ]))]

Figura 16: Sintaxe do uso da linguagem de especi�cação. Construções em colchetes são
opcionais. Construções em chaves são obrigatórias

3.5.2.2 Uso de Caracteres-Curinga

As abstrações descritas no Capítulo anterior suportam o uso de caracteres-curinga

(wildcards). Os caracteres-curinga permitem que o desenvolvedor combine alguns valores

usando uma sintaxe especial (o caractere, �*�, por exemplo). Assim, as especi�cações

tornam-se mais �exíveis.

3.5.2.3 Análise do Arquivo de Con�guração

Como o desenvolvedor nem sempre especi�ca instruções válidas, o analisador deve ser

capaz de identi�car e manipular entradas inválidas. A classe ExceptionFlowConfigVerifier

veri�ca se as con�gurações do arquivo de con�guração atual é o esperado de acordo com

a linguagem do ECSFlow. Caso o analisador identi�que alguma construção não seja a es-

perada uma exceção é lançada. Todas as exceções lançadas pelo analisador são captadas

e tratadas pelo ECSFlow.

3.5.3 Identi�cando Componentes

Depois de identi�cado e validado o arquivo de con�guração inicia-se a identi�cação dos

componentes-alvo correspondentes ao de�nido no arquivo de con�guração. Nas próximas

Seções apresentaremos algumas ações realizadas pelo ECSFlow para identi�car e anotar

os componentes da aplicação-alvo com os Atributos .NET.
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3.5.3.1 Localizando os Componentes-Alvo das Abstrações ECSFlow

A biblioteca Cecil provê fácil acesso às propriedades dos componentes de um assembly.

Por exemplo, a classe MethodDefinition fornece acesso a várias informações relacionadas

a um método, como o nome do método, seu tipo de retorno, tipo de argumentos, etc. A Fi-

gura 15 mostra as principais classes do Cecil. A partir destas informações, realizamos uma

busca em todos os componentes do assembly que correspondem às instruções de arquivo

de con�guração, comparando algumas de duas propriedades. Se a de�nição con�gurada

não puder ser localizada, uma exceção será lançada.

O trecho de código abaixo mostra o carregamento do assembly e a iteração de seus mó-

dulos. Internamente, o método ProcessModule realiza o processamento por Tipo (Process

Type), por Campo (ProcessField), por Propriedade (ProcessProperty), por Método

(ProcessMethod) e por Parâmetros (ProcessParameter).

public AssemblyDefinition ProcessAssembly ()
{

var assembly = LoadAssembly ();

logger.Progress($"Processing assembly: '{assembly.FullName
}'.");

ProcessComponent(assembly.ToProcessableComponent (),
AssemblyProcessors , logger);

var modules = assembly.Modules.ToArray ();
foreach (var module in modules)
{

ProcessModule(module);
}

logger.Progress("Processing assembly done.");
return assembly;

}

Figura 17: Método responsável por carregar o assembly e iterar sobre os módulos

O trecho de código abaixo mostra o retorno de uma lista contendo todas as de�nições

dos locais de lançamento, uma vez disponível, é analisado se os parâmetros informados

em cada de�nição corresponde ao componente analisado.

1 var rsites = from t in Assembly.GetExecutingAssembly ().
CustomAttributes.AsQueryable ()

2 where t.AttributeType.FullName == typeof(ExceptionRaiseSiteAttribute
).FullName

3 select t;
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3.5.4 O Processo de Instrumentação de Código

Instrumentação de Código (Code Weaving) é o processo de injetar código em uma

aplicação existente. Para realizar este processo, o ECSFlow executa os seguintes passos: (i)

ler as informações de metadados dos módulos .NET; (ii) decodi�ca as instruções IL em um

formato mais amigável; (iii) detecta os pontos onde as novas instruções que serão injetadas;

(iv) reestrutura os métodos em que o tratamento excepcional será alterado; (v) injeta as

novas instruções IL; (vi) reescreve o assembly em memória para uma representação em

arquivo binário.

Há algumas técnicas de instrumentação de código (DOORNENBAL, 2006). As abor-

dagens são as seguintes: (i) Instrumentação por Código-fonte (Source Code Weaving), a

instrumentação por código-fonte combina a código-fonte original com o código a ser in-

serido. Ele interpreta os códigos a ser inseridos e os combina com a código-fonte original,

gerando entrada para o compilador nativo; (ii) Instrumentação por Linguagem Inter-

mediária (Intermediate Language Weaving), a instrumentação de código por linguagem

intermediária dá mais controle sobre o programa executável, além de permitir criar com-

binações de construções a nível de linguagem intermediária que não podem ser expressas a

nível de código-fonte; (iii) Adaptação de Máquina Virtual, nesta abordagem o código-fonte

pode ser adicionado sem a necessidade de recompilar, reconstruir ou reiniciar a aplicação.

O ECSFlow utiliza a técnica de instrumentação de código por linguagem intermediária

para realizar a separação entre os códigos normal e excepcional e, consequentemente,

realizar as abstrações do modelo EFlow. Desta forma, o código excepcional é injetado por

instrumentação de código em tempo de compilação (detalhado na Seção 3.5.1). Conforme

(GARCIA; RUBIRA; ROMANOVSKY; XU, 2001), o uso de instrumentação de código

foi recomendado na de�nição de novos mecanismos de tratamento de exceção.

O trecho de código abaixo representa o método responsável por adicionar um novo

atributo na de�nição de um componente.

O método GetAttributeMapping (linha 3) recupera quais os tipo de de�nições do

ECSFlow que foram especi�cados pelo desenvolvedor para representar os comportamento

excepcional global de um determinado componente. Já o método GetAttributeInfo (li-

nha 5) recupera e con�gura o atributo a ser injetado no componente. A propriedade

ShouldBeAttributeInjected (linha 7) é atualizada como verdadeiro caso os parâmetros

do atributo seja compatível com o componente a ser analisado. Neste caso o Atributo

.NET será injetado na de�nição do componente. A Figura 19 mostra o código do Cecil
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public void AddAttributeFromProvider(IProcessableComponent component
, ILogger logger)

{
foreach (var customAttributeType in attributeProvider.

GetAttributeMapping(component))
{

var attributeInfo = attributeProvider.
GetAttributeInfo(component , customAttributeType);

if (! attributeInfo.ShouldBeAttributeInjected)
{

return;
}

logger.Notice($"Injecting attribute to {component.
FullName }.");

component.CustomAttributes.Add(attributeInfo.
CustomAttribute);

}
}

Figura 18: Método responsável pela busca do mapeamento das con�gurações

responsável pela injeção da especi�cação do Atributo .NET.

3.5.5 ECSFlow Add-in

O ECSFlow foi desenvolvido, estruturalmente, como um add-in do Fody publicável

no gerenciador de pacotes Nuget7. A principal motivação para este escolha deste tipo de

projeto foi baseada nas facilidades oferecida pelo gerenciador de pacotes Nuget e fácil

con�guração de um projeto baseado no Fody. O projeto

O Nuget automatiza o processo de instalação, atualização, con�guração e remoção de

pacotes de um projeto no Visual Studio. No Visual Studio, o desenvolvedor que deseja

implementar uma aplicação inicialmente deverá criar uma Solução. Dentro da Solução é

possível criar vários tipos de Projetos, que podem utilizar diferentes linguagens ou ser

certos tipos, por exemplo, uma aplicação Console do Windows ou uma Biblioteca de

Classes. Neste Projetos podemos adicionar pacotes via Nuget.

Fody8 é uma ferramenta extensível de manipulação de IL de assemblies .NET criada

por Simon Cropp. Fody abstrai várias con�gurações necessárias no processo de compilação

e execução o projeto baseado em plug-ins. O processo de trabalho do Fody é ilustrado

abaixo (Figura 20).

Fody utiliza internamente o projeto Mono.Cecil9. Mono.Cecil é uma biblioteca para

7https://www.nuget.org
8https://github.com/Fody/Fody
9https://github.com/jbevain/cecil
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public static void AddInstructionsInCatchBlock(this MethodBody body ,
Collection <Instruction > newInstructions , MethodReference

methodCall)
{

body.SimplifyMacros ();
var ilProcessor = body.GetILProcessor ();
var returnFixer = new ReturnFixer
{

Method = body.Method
};
returnFixer.MakeLastStatementReturn ();

// Create a basic Try/Cacth Block
var tryBlockLeaveInstructions = Instruction.Create(OpCodes.

Leave , returnFixer.NopBeforeReturn);
var catchBlockLeaveInstructions = Instruction.Create(OpCodes

.Leave , returnFixer.NopBeforeReturn);

// Get the first instruction to surround the Try/Catch Block
var methodBodyFirstInstruction =

GetMethodBodyFirstInstruction(body);

var catchBlockInstructions = GetCatchInstructions(
catchBlockLeaveInstructions , body.Method.Module.Import(
methodCall)).ToList ();

ilProcessor.InsertBefore(returnFixer.NopBeforeReturn ,
tryBlockLeaveInstructions);

ilProcessor.InsertBefore(returnFixer.NopBeforeReturn ,
catchBlockInstructions);

var handler = new ExceptionHandler(ExceptionHandlerType.
Catch)

{
CatchType = body.Method.Module.Import(ExType),
TryStart = methodBodyFirstInstruction ,
TryEnd = tryBlockLeaveInstructions.Next ,
HandlerStart = catchBlockInstructions.First(),
HandlerEnd = catchBlockInstructions.Last().Next

};
body.ExceptionHandlers.Add(handler);

}

Figura 19: Método responsável por injetar criar um bloco try-cacth e injetar a chamada
um método no bloco catch

gerar e inspecionar bibliotecas .NET no formato ECMA CIL .

A partir do uso do add-in, tanto as referências às bibliotecas necessárias quanto os

arquivos de con�guração são apropriadamente adicionados no projeto do Visual Studio

a ser con�gurado pelo ECSFlow. O apêndice C mostra um exemplo de um arquivo de

con�guração de projeto necessário para a compilação do projeto.

3.6 Trabalhos Relacionados

Neste Seção apresentamos alguns trabalhos relacionados à implementação proposta

nesta dissertação. A maioria dos trabalhos apresentados estão diretamente relacionados

à representação do comportamento excepcional. Entretanto, este trabalho vai além, uma



72

Figura 20: Fluxo de trabalho do projeto Fody

vez que utiliza o conceito de canais excepcionais explícitos e tratadores conectáveis. Esta

é, portanto, a principal diferença entre a nossa abordagem e as demais listadas nesse

capítulo.

3.6.1 Exception Handling Application Block

O Exception Handling Application Block (HOMER et al., 2010) permite gerenciar

políticas de exceções a �m de manter uma estratégia consistente para o processamento

das exceções que ocorrem nas camadas de uma aplicação. Além de centralizar o código

de tratamento de exceção. Além disso, o Exception Handling Application Block também

fornece um conjunto pré-de�nidos de tratadores e formatadores de exceção. É possível

também criar implementações personalizadas. Pode-se usar os Blocos (Blocks) para: (i)

envolver uma exceção em outra exceção (wrap); (ii) substituir uma exceção por outra

(replace); (iii) registrar e relançar a exceção (log and rethrow); e (iv) realizar o tratamento

de exceção baseado em Contratos para serviços Windows Communication Foundation

(WCF ).

3.6.2 DAEH

O DEARH (Dynamic Analysis of Exception Handling ) (ABRANTES; COELHO;

BONIFÁCIO, 2015) é uma ferramenta para especi�car e monitorar a política do trata-

mento de exceção. Esta abordagem procura expressar e realizar checagens automáticas

sobre as políticas de tratamento de exceção de um sistema. Mais especi�camente, esta

abordagem permite que um desenvolvedor possa criar regras de projeto para o �uxo ex-

cepcional e veri�car se tais regras relacionadas com o código de tratamento de exceção

foram negligenciadas durante a execução da aplicação.

Este trabalho apresenta uma linguagem especí�ca de domínio, chamada ECL (Excep-

tion Contract Language ), para especi�car a política de tratamento de exceções e também

uma ferramenta de monitoramento em tempo de execução que veri�ca dinamicamente

as políticas especi�cadas. A ferramenta, implementada como uma biblioteca de aspec-

tos, pode ser adicionada em qualquer aplicação Java sem a necessidade de alterações no
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código-fonte. Esta abordagem foi avaliada em dois projetos web de larga-escala e em um

conjunto de versões do framework JUnit.

Assim como o ECSFlow, o DEARH também propõe uma linguagem de especi�cação

do comportamento excepcional de uma aplicação. Porém o objetivo das duas soluções se

diferenciam em alguns pontos. O DEARH especi�ca uma linguagem para monitoramento

do comportamento excepcional, ou seja, o DEARH não tem o objetivo de alterar ou de�nir

novas regras no mecanismo de exceção de uma linguagem. Já o ECSFlow implementa a

proposta de um novo modelo de tratamento de exceção, realizando checagens em tempo

de compilação, enquanto que o DEARH gerencia alertas na violação das políticas de

tratamento de exceção especi�cadas no ECL em tempo de execução. Além disso, o DEARH

tem como linguagem alvo Java, enquanto que o ECSFlow foi implementado tendo como

algo aplicações desenvolvidas em C#.

3.6.3 Postsharp

O Postsharp10 iniciou como um projeto open-source em 2004 e devido à sua populari-

dade, tornou-se um produto comercial con�ável com mais de 50.000 desenvolvedores em

todo o mundo e utilizado em mais de 1.000 empresas líderes de mercado.

Postsharp é uma ferramenta para realizar a instrumentação de código em tempo de

compilação, a �m de desenvolver alguns requisitos não-funcionais, tais como tratamento

de exceção, registro de erros, registro de tempo de execução e gerenciamento de transações.

Ele permite usar AOP em C# com uma sintaxe muito simples e intuitiva.

Especi�camente no tratamento de exceção, o Postsharp permite que a de�nição de

lógica de tratamento de exceção seja encapsulada em uma classe reutilizável, que pode

ser facilmente aplicada na aplicação-alvo por meio de um atributo em todos os méto-

dos e propriedades que devem realizar o tratamento da exceção. A Figura 21 ilustra a

intercepção do tratamento de uma exceção em um método. Neste exemplo, caso uma

exceção seja lançada no método StoreName o código do método OnException da classe

PrintExceptionAttribute será executado.

Podemos listar algumas das principais diferenças entre o ECSFlow e o Postsharp.

Embora o projeto Postsharp tenha sido iniciado como um projeto open-source, atualmente

é uma ferramenta comercial, o que o distingue do ECSFlow, que foi licenciado sobre a

licença GNU General Public License v3.0.

10https://www.postsharp.net/
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1 [PSerializable]
2 public class PrintExceptionAttribute : OnExceptionAspect
3 {
4 public override void OnException(MethodExecutionArgs args)
5 {
6 Console.WriteLine(args.Exception.Message);
7 }
8 }
9

10 public class Customer
11 {
12 public string FirstName { get; set; }
13 public string LastName { get; set; }
14

15 [PrintException]
16 public void StoreName(string path)
17 {
18 File.WriteAllText( path , string.Format( �{0} {1}�, this.

FirstName , this.LastName ) );
19 }
20 }

Figura 21: Exemplo da Intercepção de uma Exceção no Postsharp

Outra diferença reside na forma não-intrusiva realizada pelo ECSFlow para especi�-

car o comportamento excepcional, ou seja, diferentemente do Postsharp a implementação

proposta não exige a alteração do código-fonte da aplicação-alvo para adicionar os atribu-

tos necessários da especi�cação do tratamento de exceção do ECSFlow, esta alteração é

realizada em tempo de compilação pela ferramente através da instrumentação de código.

Por �m, a principal diferença está relacionada às abstrações dos canais excepcionais

globais e tratadores conectáveis do modelo EFlow fornecidos nesta implementação. O

Postsharp realiza tem como principal função o reuso do comportamento excepcional por

meio da separação do comportamento normal e excepcional, porém não permite a criação

de um controle do �uxo excepcional por meio de canais excepcionais globais.
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4 Avaliação do ECSFlow

Os mecanismos de tratamento de exceções foram concebidos como o objetivo de me-

lhorar a capacidade de manutenção de sistemas de software que têm de lidar com situações

excepcionais. A ideia é que as alterações no comportamento normal ou excepcional não

devem causar efeitos indesejáveis nos módulos que implementam as políticas de trata-

mento de exceção. Para atingir esse objetivo, o projeto do mecanismo de tratamento de

exceção deve promover uma separação explícita entre código normal e código excepcio-

nal. Além disso, o isolamento do tratamento excepcional em módulos separados não deve

prejudicar a con�abilidade do software. Isso signi�ca que os modelos de tratamento de

exceção devem promover a robustez ao não facilitar a introdução de erros pelos desenvol-

vedores. Por exemplo, o uso de mecanismos de tratamento de exceções deve minimizar

os erros comumente encontrados relacionados ao tratamento de exceção, como exceções

capturadas por subsumption e exceções não capturadas.

Conforme discutido na Seção 1.1, os modelos tradicionais de tratamento de exceção

existentes não fornecem um conjunto ideal de abstrações para suportar um projeto mo-

dular e manutenível do comportamento excepcional. De fato, vários estudos identi�caram

limitações no uso de mecanismos convencionais para suportar o tratamento de exceções

modular e manutenível (ROBILLARD; MURPHY, 2000; REIMER; SRINIVASAN, 2003;

ROBILLARD; MURPHY, 2003; FU; RYDER, 2007; CABRAL; MARQUES, 2007). Na

Seção 1.1 vimos que os modelos convencionais não foram projetados para de�nir expli-

citamente decisões associadas com exceções globais. O modelo EFlow visa cobrir essa

de�ciência, apoiando as noções de canais excepcionais globais e tratadores conectáveis.

O modelo EFlow já foi avaliado em outros trabalhos (CACHO; CASTOR; GARCIA;

FIGUEIREDO, 2008), a partir da implementação EJFlow, com o objetivo de investigar se

as abstrações do modelo permitem ao desenvolvedor aprimorar a manutenibilidade e con-

�abilidade na presença de exceções globais. Neste capítulo, avaliamos se a modularização

do tratamento de exceção, fornecida pelos canais excepcionais globais e tratadores conec-

táveis de�nidos pelas abstrações do ECSFlow, promove uma maior estabilidade e robustez
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no desenvolvimento incremental do comportamento excepcional de um software. Especi-

�camente, a ideia foi avaliar como a implementação do comportamento do tratamento de

exceção e suas dependências evoluíram através das versões avaliadas.

O restante desta Seção é estruturada da seguinte forma. A Seção 4.1 descreve o con-

texto do cenário experimental, justi�ca as decisões tomadas para garantir a validade do

estudo e apresenta a formulação das hipóteses. A análise dos dados e os resultados obti-

dos a partir da coleta é discutida na Seção 4.2. Por �m, algumas discussões a respeito da

avaliação do ECSFlow e ameaças à validade deste estudo são discutidas na Seção 4.3.

4.1 De�nição do Estudo

Esta Seção descreve a con�guração de nosso estudo, incluindo a seleção dos compo-

nentes do contexto do estudo, os objetivos de avaliação e as hipótese do estudo.

4.1.1 Seleção do Contexto

Para a realização desse estudo, é preciso de�nir o contexto no qual ele será aplicado. É

necessário acesso ao código-fonte da aplicação para a alteração manual do comportamento

excepcional. Também é preciso ter acesso à versão de instalação, a �m de simular e

comparar o comportamento da aplicação entre as versões originais e alteradas.

Os seguintes critérios foram utilizados para a seleção da aplicação: (i) facilidade de

execução. A �m de realizar testes comparativos entre as versões original e alterada, ideal-

mente, optou-se por selecionar algum projeto que não necessitasse de outros componentes

para a sua execução. O uso de aplicações da categoria Biblioteca, por exemplo, exigiria o

desenvolvimento de um cliente para realizar requisições ao projeto; (ii) facilidade de cons-

trução do projeto. Visto que alguns projetos são antigos, alguns não são compatíveis com

a versão da IDE utilizada neste estudo, logo, �ltramos somente projetos compatíveis em

todas as suas versões; (iii) comportamento excepcional. Alguns projetos foram desenvol-

vidos com poucas construções de comportamento excepcional, tornado a alteração muito

simples; (iv) complexidade do projeto. O projeto SharpDevelop, foi inicialmente selecio-

nado, porém a complexidade da arquitetura da aplicação invalidou a escolha pelo custo

envolvido no estudo das construções internas do projeto para a realização das alterações

do comportamento excepcional.
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Categoria Nome Versões Número de Pares Média LOC

Stand-alone Asc Generator 0.9.0; 0.9.1; 0.9.5; 0.9.6; 2.0.0 4 12.659

Tabela 5: Dados da aplicação ASCGenerator

Neste estudo foi realizada a análise da aplicação ASCGenerator 1, uma aplicação para

converter imagens em uma arte baseadas em caracteres (American Standard Code for

Information Interchange - ASCII ).

Selecionamos as cinco últimas versões da aplicação ASCGenerator para realizar uma

avaliação como intuito descobrir quais foram os ganhos obtidos na utilização do ECSFlow.

A avaliação consistiu em analisar qualitativamente e quantitativamente alguns aspectos

relacionados ao tratamento de exceção nas aplicações desenvolvidas na linguagem de pro-

gramação C# e ECSFlow.

Para este estudo, todas as versões do ASCGenerator foram alteradas. Esta fase en-

volveu o desenvolvimento de uma outra versão baseada no ECSFlow para cada uma das

versões originais em C#. As versões alteradas foram produzidas baseando-se na evolução

de cinco de versões consecutivas do ASCGenerator. A alteração limitou-se ao código-fonte

responsável pelo tratamento de exceção. Especi�camente, o código do comportamento ex-

cepcional foi movido para uma classe especí�ca que mantem o código responsável pelo

comportamento excepcional. A Tabela 5 detalha alguns dados relacionados à aplicação

avaliada.

4.1.2 Formulação de Hipóteses

No intuito de investigar se o uso do ECSFlow pode melhorar a manutenibilidade e

robustez de uma aplicação, a seguinte questão de pesquisa foi formulada:

RQ1. O uso do ECSFlow para modularizar o tratamento de exceções melhora a ma-

nutenibilidade do software?

RQ2. O uso do ECSFlow melhora a robustez do software ao reduzir as ocorrências de

�uxos excepcionais não tratados?

A �m de investigar as hipóteses apresentadas, foram comparadas as versões dos pares

de uma aplicação, analisando os comportamentos excepcionais tanto a partir dos mecanis-

mos tradicionais da linguagem C# quanto por meio dos mecanismos do ECSFlow. Com

o propósito de analisar a manutenibilidade (RQ1) realizamos uma coleta de métricas de

1https://sourceforge.net/projects/ascgen2



78

projetos orientados à objetos para mensurar a modularidade da aplicação. Para identi�-

car se o uso do ECSFlow melhora a robustez do software (RQ2) realizamos uma análise

manual do impacto de mudanças do comportamento excepcional bem como uma coleta

dos �uxos excepcionais das aplicações.

4.2 Análise dos Dados e Resultados

Esta Seção apresenta os resultados do processo de medição. Os dados foram coletadas

com base no conjunto de métricas de�nidas na Seção 2.3. A apresentação dos resultados foi

dividida em três partes. A Seção 4.2.1 apresenta os resultados das métricas de interesses

transversais. A Seção 4.2.3 apresenta os resultados das métricas de acoplamento e coesão.

A Seção 4.2.2 apresenta os resultados para as métricas de tamanho.

No processo de coleta de métricas, os dados foram coletados a partir das seguintes

ferramentas: (i) SourceMonitor 2, uma ferramenta de coleta de métricas de código-fonte;

(ii) Visual Studio, a IDE possui um módulo chamado Code Metrics que gera, entre outros,

métricas de complexidade e coerência; (iii) EFlowMinning (GARCIA; CACHO, 2011),

uma ferramenta para análise do �uxo excepcional. O EFlowMinning automatiza o processo

de coleta e visualização das estruturas de tratamento de exceções em múltiplas linguagens

de programação da plataforma .NET. O intuito desta ferramenta é ajudar o desenvolvedor

na tarefa de inspecionar as aplicações a �m de melhorá-las ou para entender melhor o

comportamento do tratamento de exceção.

Na coleta dos �uxos excepcionais descartamos algumas exceções que normalmente não

estão relacionadas à lógica de programação do sistema e que os programadores normal-

mente não realizam tratamento. Assim, temos que as exceções descartadas estão listadas

na Tabela 6. Uma vez que tais exceções podem ser lançadas por praticamente todas as

operações, a quantidade de informação poderia comprometer a usabilidade da análise de

exceção. O mesmo �ltro foi adotado por (CABRAL; SACRAMENTO; MARQUES, 2007)

em um estudo empírico do código de tratamento de exceção em sistemas orientados a

objetos.

Apresentamos os resultados por meio de grá�cos que colocam lado a lado os valores

das métricas para as versões original e a versão alterada da aplicação analisada. Usamos

o termo �classe� para referir-se tanto a classes quanto a interfaces.

A avaliação quantitativa foi baseada na aplicação de um conjunto de métricas (ver Se-

2http://www.campwoodsw.com/sourcemonitor.html
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Exceções .NET

System.Over�owException
System.Security.SecurityException
System.ArithmeticException
System.NullReferenceException
System.DivideByZeroException
System.Security.Veri�cationException
System.StackOver�owException
System.OutOfMemoryException
System.TypeLoadException
System.MissingMethodException
System.InvalidCastException
System.IndexOutOfRangeException
System.ArrayTypeMismatchException
System.MissingFieldException
System.InvalidOperationException

Tabela 6: Lista de exceções descartadas da análise dos �uxos excepcionais

ção 2.3) nas versões originais e alteradas da aplicação avaliada. Utilizamos estas métricas

representativas pois foram métricas aplicadas em outros estudos (SANT'ANNA; GAR-

CIA; CHAVEZ; LUCENA; STAA, 2003; CACHO; CASTOR; GARCIA; FIGUEIREDO,

2008). Porém, nesses estudos, as investigações empíricas compararam o comportamento

excepcional entre aplicações desenvolvidas por orientação a objetos e aspectos. Não encon-

tramos trabalhos semelhantes em que fossem realizadas avaliações relacionadas a projetos

com o uso de instrumentação de código por linguagem intermediária. No entanto, as mé-

tricas utilizadas nestes estudos têm se mostrado como indicadores importantes na análise

da qualidade interna do projeto de software. Além disso, essas métricas podem permitir

avaliar se o uso da instrumentação de código por linguagem intermediária pode suportar a

implementação de tratadores conectáveis sem afetar negativamente a qualidade do código.

4.2.1 Métricas de Interesses Transversais

Esta Seção mostra os resultados obtidos para as métricas de interesse transversal. Os

grá�cos desta Seção colaboram para a análise de como o desenvolvimento do comporta-

mento excepcional dos sistemas avaliados afetaram as métricas de interesse transversal.

Ou seja, será apresentado as métricas de interesse transversal em termos de dispersão e

entrelaçamento de blocos try-catch.

O código gerado automaticamente pelo ECSFlow não foi considerado na análise das

métricas visto que, normalmente, este não precisa ser mantido pelos desenvolvedores.

Através da instrumentação de código, blocos try-catch, por exemplo, são injetados pelo
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(a) DIC (b) DIO

Figura 22: Variação das métricas (DIC e DIO) entre as versões da aplicação

ECSFlow no arquivo binário.

A primeira métrica apresentada é a Difusão dos Interesses Transversais sobre os Com-

ponentes (DIC). A Figura 22a mostra o resultado para a dispersão de código de tratamento

de exceção sobre componentes.

Os valores mais baixos das curvas ECSFlow são uma consequência direta dos canais

excepcionais explícitos e tratadores conectáveis. Por exemplo, a Figura 23 apresenta uma

das razões do menor número de componentes para implementar o tratamento de exce-

ção no ECSFlow para o ASCGenerator. A Figura 23 mostra as implementações em C#

(esquerda) e ECSFlow (direita) dos tratadores responsáveis apenas pelo remapeamento

das exceções detectadas. O código do comportamento excepcional representado pelo bloco

catch foi removido do método DoPrint (classe FormConvertImage). O mesmo ocorre com

todos os outros cenários de tratamento de erros. Logo, a centralização do código excep-

cional em um único componente é causa direta do baixo valor para a métrica DIC no

ECSFlow.

A versão alterada do sistema de destino possui um único componente que contribui

para a implementação do interesse transversal e, portanto, obteve o valor 1 para essa

métrica.

A métrica Difusão dos Interesses Transversais sobre Operações (DIO) quanti�ca a

dispersão em termos do número de operações dedicadas a implementação do tratamento

de exceção. Os resultados obtidos para essa métrica (Figura 22b) con�rmam os benefícios

do ECSFlow de anexar tratadores conectáveis aos �uxos de controle de exceção como

discutido anteriormente.
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Figura 23: Exemplo de remapeamento de de exceção no ASCGenerator. À esquerda a
representação em C# e à direita a representação ECSFlow

Uma análise da Figura 22b indica que o ECSFlow apresentou uma melhor escalabili-

dade para a aplicação alvo. O número de operações que contêm código de tratamento de

exceções nas versões ECSFlow do ASCGenerator foram 68,5% menor do que as versões

C# correspondentes.

Conforme descrito na Figura 23, o ASCGenerator se bene�ciou do uso da abstração

do canal excepcional para impor um �uxo excepcional, e assim, reduzir a quantidade de

código dedicado apenas para exibir uma mensagem de erro ao usuário. Além disso, é im-

portante notar que este mesmo comportamento excepcional é utilizado em outros pontos

da aplicação, como por exemplo o método MenuFilePageSetup_Click. Desta forma a

redução da quantidade de operações que são afetadas pelo comportamento excepcional

é reduzida por via do reuso do mesmo código excepcional por vários locais no código

normal.

A alteração das versões foi realizada de forma a representar o comportamento excep-

cional o mais próximo possível da versão original. Entretanto, o valor da métrica DIO

para o ECSFlow poderia ter apresentado valores menores caso o reuso fosse aproveitado

de forma mais e�ciente. Na Figura 24 temos dois tratadores distintos para dois tipos de



82

exceção diferentes. Estes dois tratadores realizam ações semelhantes e poderiam ser re-

presentado por um único tratador responsável por con�gurar a mensagem de erro para o

usuário conforme o tipo de exceção tratada.

1 public static void OutOfMemoryException(State state)
2 {
3 MessageBox.Show(
4 "Unknown or Unsupported File",
5 "Error",
6 MessageBoxButtons.OK ,
7 MessageBoxIcon.Error);
8 }
9

10 public static void FileNotFoundException(State state)
11 {
12 MessageBox.Show(
13 "File Not Found",
14 "Error",
15 MessageBoxButtons.OK ,
16 MessageBoxIcon.Error);
17 }

Figura 24: Exemplo de melhor reuso dos tratadores

Difusão dos Interesses Transversais sobre LOC (DILOC), assim como as outras mé-

tricas, obteve melhor resultado no sistema alterado, quando comparado com o original. A

versão alterada do sistema de destino não tinha qualquer �troca de interesse transversal�

presente no código e, portanto, obteve valor 0 para essa métrica.

Figura 25: Variação da métrica de DILOC entre as versões da aplicação

4.2.2 Métricas de Tamanho

Esta Seção apresenta a discussão das métricas de tamanho para as versões analisadas.

Os resultados na Figura 26a mostram que, em geral, o Tamanho de Vocabulário (TV)

nas implementações ECSFlow tendem a ser maiores. Esta diferença está intimamente
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(a) TV (b) LOC

Figura 26: Variação das métricas (TV e LOC) entre as versões da aplicação

vinculada à introdução de mais uma classe para representar o comportamento excepcional

dos canais excepcionais globais.

Em contra-partida, a Figura 26b mostra que as implementações do ECSFlow melho-

ram em termos da métrica de Linhas de Código (LOC). Em média, a redução da quanti-

dade de linhas de código do ECSFlow foi de 17,6% e o principal motivo foi a remoção do

código do comportamento excepcional do código-fonte da aplicação. Além disso, houve

um ganho na redução de linhas de código com o reuso do comportamento excepcional por

meio dos tratadores conectáveis e seus canais excepcionais explícitos. Exceções dentro do

mesmo canal são tratadas de forma semelhante na maioria dos métodos, assim, torna-se

mais fácil para o desenvolvedor identi�car quais tratadores podem ser reutilizados.

Os resultados das métricas de interesses transversais e de tamanho podem ser vistos

como uma indicação de que a instrumentação de código representa uma boa escolha

quando se trata de promover a separação textual entre o tratamento de exceção e o código

normal. No entanto, a de�nição modular do tratamento de exceção também exige que sua

implementação satisfaça outros princípios de modularidade igualmente importantes, como

baixo acoplamento, alta coesão e concisão. Uma análise quantitativa da satisfação destes

princípios com a instrumentação de código é discutida na Seção seguinte.

4.2.3 Métricas de Acoplamento

Esta Seção discute os resultados obtidos na métrica de Acoplamento entre Compo-

nentes (AEC).

A Figura 27 mostra que há uma pequena diferença de acoplamento entre as versões
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Figura 27: Variação da métrica (AEC)

C# e ECSFlow. Essa diferença deveu-se principalmente pela redução de referências à

classes de exceção em consequência da remoção dos blocos catch. Visto que a métrica

AEC realiza a contagem do número de componentes acessados por outros componentes,

temos que, por exemplo, a remoção do comportamento excepcional do método ReadXml

da classe Variables da versão 0.9.0 do ASCGenerator reduziu a métrica AEC em dois.

4.2.4 Análise de Impacto de Mudanças

Esta Seção analisa em que medida cada cenário de manutenção entre as versões ana-

lisadas envolveu alguma alteração no tratamento de exceção. Esta avaliação quantitativa

foi baseada em um conjunto de métricas comuns de impacto da mudança (YAU; COLLO-

FELLO, 1985; MOHAGHEGHI; CONRADI, 2003), tais como: (i) número de componentes

(classes/interfaces) adicionados, alterados ou removidos; (ii) número de métodos adiciona-

dos, alterados ou removidos; (iii) e número de LOC adicionados, alterados ou removidos.

Para realizar a coleta dos cenários de manutenção foi utilizada uma abordagem ma-

nual. Foi possível reutilizar parte da coleta de dados, visto que os cenários de manutenção

de alguns pares de versão da aplicação ASCGenerator já tinham sido coletados em (CA-

CHO et al., 2014). Neste trabalho nos preocupamos somente em realizar uma nova coleta

para o último par de versão analisado (0.9.6 - 2.0.0).

A abordagem de coleta realizada seguiu o mesmo processo descrito em (CACHO et al.,

2014). Foi utilizado o software Di�Merge3, que compara dois diretórios distintos e mostra

gra�camente, lado-a-lado, as diferenças textuais entre dois arquivos que possuam o mesmo

nome. Além disso, destaca os arquivos presentes em apenas um dos diretórios. Com esse

recurso foi realizada a análise detalhada das alterações do código excepcional de duas

3Disponível no endereço eletrônico http://www.sourcegear.com/di�merge/
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versões consecutivas. Diferentemente da coleta inicial, somente um estudante de mestrado

realizou a contagem e validação das mudanças sugeridas pela ferramenta Di�Merge. Como

resultado dessa coleta uma planilha foi atualizada com a lista de mudanças, contendo o

lugar no código onde houve a alteração e o valor da métrica por tipo de alteração. Por

exemplo, da versão 1.0 para a versão 1.1 do �Programa A�, uma classe foi adicionada

e nessa classe há um try e um catch. Nesse exemplo, a planilha �Programa A�, para o

par �1.0 / 1.1�, teve seus campos �Class/Added�, �Method/Added�, �Try Blocks/Added�

e �Catch Blocks/Added� incrementados em uma unidade e o campo �Number Lines of

Code/Added� incrementado com o somatório de linhas de código do bloco try e do bloco

catch (ver exemplo na Figura 28).

Figura 28: Recorte da Planilha de Registro de Mudanças

Quanto menor a métrica de impacto da mudança alcançada, mais estável e resiliente

é o projeto para uma determinada mudança. As Figuras 31 e 32 ilustram as mudanças

relativas para as implementações C# e ECSFlow das versões da aplicação avaliada. As

barras indicam o total de adições, alterações e remoções necessárias para cada abordagem.

Quando não há barras para um cenário particular, isto signi�ca que não foi observada

qualquer variação desta métrica para a abordagem correspondente.

A Figura 31a mostra o impacto da mudança no número de classes adicionadas, alterada

e removidas. Não houve alterações entre as categorias C# e ECSFlow visto que não houve

alterações isoladas no comportamento excepcional. Caso contrário, seria possível observar

um ganho desta métrica no ECSFlow. Avaliamos também, que em razão da ausência

da declaração da interface excepcional em C#, a probabilidade de alterações sobre os

componentes, em consequência da evolução do comportamento excepcional, é menor.

A respeito das alterações dos métodos, a Figura 31b mostra que, assim como na

métrica das alterações no número de classes, não houve alterações entre as categorias C#

e ECSFlow nos cenários analisados.

Finalmente, os resultados descritos na Figura 32 suportam a a�rmação de que o uso

do modelo EFlow traz duas vantagens principais. Em primeiro lugar, melhora a modu-
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larização do programa melhorando a reutilização do código de tratamento de erros. Os

resultados mostram que o ECSFlow requer uma menor quantidade de linhas de código

na evolução do programa. Em segundo lugar, o EFlow promove uma melhor manutenção

do código de tratamento normal e excepcional. A Figura 32 mostra que a implementa-

ção ECSFlow exigiu menos mudanças do que em C#. Especi�camente, as alterações na

evolução entre as versões 0.9.5 e 0.9.6 estão relacionadas à alterações no código normal,

situação esta que é reduzida com a clara separação entre os comportamentos normal e

excepcional.

Uma terceira vantagem do uso do modelo EFlow será veri�cada na próxima Seção em

que será avaliado a robustez do software em relação ao comportamento excepcional.

4.2.5 Robustez do Comportamento Excepcional

Esta Seção descreve a avaliação da robustez do tratamento de exceção em ECSFlow.

É importante avaliar se os resultados positivos relacionados à manutenibilidade obtidos

pelo ECSFlow nas Seções anteriores podem ser estendidos à robustez do comportamento

excepcional. Assim, esta seção apresenta um estudo que avalia quantitativamente a ro-

bustez das abstrações do ECSFlow para implementar e evoluir o tratamento de exceções

globais.

Figura 29: Percentual dos Fluxos Excepcionais por Tipo (Não Tradada, Subsumption,
Mesma Exceção)

A Figura 29 mostra o número total de �uxos em que as exceções (i) não foram tratadas,

(ii) foram tratadas por subsumption, ou (iii) foram capturadas por tratadores especializa-

dos. Os resultados em C#, em geral, justi�ca-se pelos problemas causados pela di�culdade

de rastrear os locais de lançamento de uma determinada exceção e as ações do tratador.

O conhecimento sobre o comportamento excepcional está emaranhado e disperso através
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de muitas classes e métodos. Há cenários onde a ausência de um tratamento de exceção

de forma localizada resulta em condições negativas. Esses cenários são mais comumente

afetados por exceções não tratadas e exceções capturadas por subsumption.

1 public partial class FormConvertImage
2 {
3 ...
4 private bool SaveAsImage(string file , bool useColour)
5 {
6 if (useColour && !this.IsFixedWidth)
7 {
8 throw new ArgumentException("Cannot use colour with variable

width conversions");
9 }

10 ...
11 }
12 }

1 [assembly: ExceptionChannel("channelArgumentException", "System.
ArgumentException+")]

2 [assembly: ExceptionHandler("channelArgumentException", "Ascgen2.
Main", "ArgumentException+", nameof(MethodInjectionCodeProvider.
ArgumentException))]

Figura 30: Exemplo de melhor reuso dos tratadores

Os resultados mostrados na Figura 29 indicam que o ECSFlow obteve melhores re-

sultados em todas as versões. Não foram observadas exceções não-tratadas ou tratadas

por subsumption. Esses resultados são claramente uma consequência direta dos benefícios

trazidos pelos conceitos de canais excepcionais explícitos e tratadores conectáveis.

A Figura 30 descreve parcialmente um �uxo de controle excepcional do ASCGenerator.

No primeiro cenário (superior) foi identi�cado pelo EFlowMining um �uxo excepcional

não tratado devido na evolução do software em C#. O método SaveAsImage pode lançar

a exceção ArgumentException, porém não há tratador apropriado na cadeia de chamadas

de métodos para realizar o tratamento.

Desta forma, no segundo cenário (inferior) temos uma con�guração para o mesmo

�uxo apresentado, porém usando as abstrações do modelo EFlow. Na aplicação avaliada,

em média, 92,15% dos �uxos excepcionais encontrados não-tratados foram causados pe-

las exceções ArgumentException e seus sub-tipos (ArgumentNullException, Argument

OutOfRangeException e ComponentModel.InvalidEnumArgumentException).

As implementações baseadas no ECSFlow localizam o comportamento de tratamento

de exceção global e facilitam a compreensão do �uxo excepcional. Os tratadores conec-

táveis também são muito �exíveis, eles permitem de�nir uma ação comum para todos os

componentes e métodos afetados por um dado �uxo de controle excepcional. Além disso,
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(a) Classes (b) Métodos

Figura 31: Variação de mudanças (classes e métodos) entre as versões da aplicação

eles também apoiam a introdução de tratadores especí�cos para locais de lançamento

especí�cos.

Figura 32: Variação das mudança de LOC entre as versões da aplicação

A resiliência das implementações do ECSFlow também está relacionada com a aplica-

ção dos canais excepcionais introduzidos em tempo de compilação. Veri�cações de con�abi-

lidade forçam que os �uxos excepcionais sejam realizados a partir dos locais de lançamento

até os locais de tratamento. Isso evita os problemas em que exceções sejam capturadas

antes do local de tratamento por uma cláusula �capture tudo� no código intermediário.

Quando esta situação ocorre no ECSFlow, o compilador emite uma mensagem explicando

o problema para o desenvolvedor.

4.3 Ameaças à Validade do Experimento

As conclusões obtidas neste estudo são restritas às métricas envolvidas, às políticas

de tratamento de exceções e à aplicação selecionada. Assim, os resultados obtidos com

relação às vantagens e desvantagens do ECSFlow não podem ser generalizados diretamente

para outros contextos. No entanto, este estudo nos permitiu fazer uma avaliação útil

sobre se a utilização das abstrações do ECSFlow poderiam melhorar a con�abilidade e

manutenibilidade do software.

Um dos pontos que limitam o nosso estudo foi o fato de que somente um participante
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foi envolvido nas alterações das versões da aplicação avaliada. Sabemos que este não

é o cenário ideal, visto que as decisões de projeto realizadas nas alterações não foram

discutidas ou avaliadas em grupo. Além disso, idealmente, um estudo experimental poderia

ser realizado por vários participantes a �m de avaliar a usabilidade das construções do

ECSFlow.

Outra questão importante sobre o experimento foi a escolha aplicação do estudo. Ela

não representa todos os critérios relevantes uma avaliação completa. Embora o ASCGe-

nerator seja uma aplicação de uso real e tenha evoluído ao longo de algumas versões,

ela não possui alguns dos cenários de tratamento de exceções que são normalmente usa-

dos para lidar com problemas mais complexos no desenvolvimento de software. Ou seja,

não há muitas estratégias complexas no tratamento de exceções ou políticas de repetição

so�sticadas, por exemplo. Neste sentido, encontramos uma ameaça à validade dos resul-

tados deste experimento que pode ser reduzida com a avaliação de outras aplicações com

diferentes propósitos.

Embora o ECSFlow tenha como base a manipulação código intermediário, que é co-

mum à qualquer linguagem da plataforma .NET, este estudo teve como linguagem-alvo

o C#. Neste sentido, conforme o item anterior, na escolha de outras aplicações para

avaliação, outras linguagens da plataforma .NET poderiam ser avaliadas.
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5 Considerações Finais

Os sistemas de software devem ser resilientes a mudanças em seu comportamento

normal e excepcional e continuar a entregar seus serviços em condições errôneas (AVIZI-

ENIS; LAPRIE; RANDELL; LANDWEHR, 2004). O desenvolvimento de tais sistemas é

condicionado à capacidade de estruturar seus módulos em termos de uma clara separação

entre o comportamento normal e excepcional (LEE; ANDERSON, 1990). Mecanismos de

tratamento de exceções (CRISTIAN, 1989; LEE; ANDERSON, 1990; GOODENOUGH,

1975) fornecem meios conhecidos para melhorar a manutenibilidade e con�abilidade do

software na presença de condições errôneas.

Mecanismos de tratamento de exceção dirigidos a manutenção tem se tornado cada

vez mais popular em linguagens de programação, tais como C#. Melhorar a robustez

dos programas é a motivação principal para utilizar esses mecanismos. Entretanto, existe

pouco conhecimento empírico a cerca do impacto de mecanismos de tratamento de exceção

dirigidos a manutenção no processo de evolução dos sistemas de software. No entanto, o

uso de mecanismo de tratamento de exceção em C#, mostrou-se frágil e frequentemente

levou a um decréscimo na robustez dos programas (CACHO et al., 2014). Ou seja, com

as características providas pelo mecanismo de tratamento de exceção da linguagem C#,

percebeu-se que as atividades de manutenção possuíram efeitos negativos na avaliação da

robustez.

Esta dissertação apresenta o projeto e a implementação do modelo de tratamento

de exceção EFlow a �m de promover o desenvolvimento de sistemas de software mais

con�ável e manutenível.

5.1 Contribuições

De maneira geral, as contribuições desse trabalho foram:

• De�nição e implementação, para a linguagem C#, de um mecanismo de tratamento
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de exceção que permita o desenvolvimento de sistemas mais con�áveis e manutení-

veis.

• Implementação do modelo de tratamento de exceção EFlow em uma nova linguagem.

• Realização de uma avaliação sistemática de uma aplicação envolvendo cenários no

que diz respeito ao tratamento de exceção. Foi avaliado alguns aspectos quantitativos

e qualitativos sobre manutenibilidade e robustez.

5.2 Trabalhos Futuros

Como forma de dar continuidade à pesquisa desenvolvida nessa dissertação, alguns

trabalhos futuros podem ser relacionados, tais como:

• Implementar um add-in para a IDE Visual Studio com o objetivo de obter, gra�-

camente, uma rápida visualização de todos os canais excepcionais explícitos, locais

intermediários e locais de tratamento que estão vinculados a um determinado com-

ponente do software.

• Replicar este estudo no contexto de outros domínios de aplicação utilizando o ECS-

Flow. Realizamos a avaliação do ECSFlow somente no contexto da aplicação ASC-

Generator. Outras avaliações sistemáticas são necessárias.

• Realizar um novo estudo sistemático a �m de avaliar a usabilidade da sintaxe e uso

das construções do ECSFlow no desenvolvimento de sistemas.

• Realizar um estudo do ponto de vista do desempenho do ECSFlow. Algumas im-

plementações envolvem iterações sobre vários componentes e possivelmente algumas

ações podem comprometer o desempenho da aplicação.

• Validar a compatibilidade com versões anteriores do .NET. O ECSFlow só foi testado

usando o .NET 4.6. É possível que haja problemas ao usar uma versão mais antiga do

compilador .NET. Embora as versões anteriores contenham o mesmo subconjunto

de operadores para manipular linguagem intermediária, há a necessidade de uma

validação.
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A Diagrama de Classe do ECSFlow
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B Con�guração das abstrações do ASCGenerator (2.0.0)

[assembly: ExceptionRaiseSite (" rSiteConvertImage", "FormBatchConversion.Convert
")]

[assembly: ExceptionChannel (" channelConvertImage", "System.IO.
FileNotFoundException", "rSiteConvertImage ")]

[assembly: ExceptionChannel (" channelConvertImage", "System.OutOfMemoryException
", "rSiteConvertImage ")]

[assembly: ExceptionHandler (" channelConvertImage", "FormConvertImage.LoadImage",
"System.IO.FileNotFoundException", nameof(MethodInjectionCodeProvider.

FileNotFoundException))]
[assembly: ExceptionHandler (" channelConvertImage", "FormConvertImage.LoadImage",

"System.OutOfMemoryException", nameof(MethodInjectionCodeProvider.
OutOfMemoryException))]

[assembly: ExceptionRaiseSite (" rSitePrint", "FormConvertImage.DoPrint ")]
[assembly: ExceptionChannel (" channelPrint", "System.Exception", "rSitePrint ")]
[assembly: ExceptionHandler (" channelPrint", "FormConvertImage.DoPrint", "System.

Exception", nameof(MethodInjectionCodeProvider.PrintErrorHandlerException))]

[assembly: ExceptionRaiseSite (" rSitePrint2", "FormConvertImage.
MenuFilePageSetup_Click ")]

[assembly: ExceptionChannel (" channelPrint2", "System.Exception", "rSitePrint2 ")]
[assembly: ExceptionHandler (" channelPrin2t", "FormConvertImage.DoPrint", "System

.Exception", nameof(MethodInjectionCodeProvider.PrintErrorHandlerException))
]

[assembly: ExceptionRaiseSite (" rSiteFont", "FormConvertImage.ShowFontDialog ")]
[assembly: ExceptionChannel (" channelFont", "System.ArgumentException", "

rSiteFont ")]
[assembly: ExceptionHandler (" channelFont", "FormConvertImage.ShowFontDialog", "

System.ArgumentException", nameof(MethodInjectionCodeProvider.
ArgumentException))]

[assembly: ExceptionRaiseSite (" rSiteLevels", "LevelsSettingsConverter.
ConvertFrom ")]

[assembly: ExceptionChannel (" channelLevels", "System.Object", "rSiteLevels ")]
[assembly: ExceptionHandler (" channelLevels", "FormConvertImage.ShowFontDialog",

"System.ArgumentException", nameof(MethodInjectionCodeProvider.
LevelsSettingsHandler))]

[assembly: ExceptionRaiseSite (" rSiteCharacterSize", "CharacterSizeDialog ,
FormConvertImage ")]

[assembly: ExceptionChannel (" channelCharacterSize", "System.FormatException", "
rSiteCharacterSize ")]

[assembly: ExceptionHandler (" channelCharacterSize", "Main", "System.
FormatException", nameof(MethodInjectionCodeProvider.FormatExceptionHandler)
)]

[assembly: ExceptionRaiseSite (" rSiteResource", "CharacterSizeDialog ")]
[assembly: ExceptionChannel (" channelResource", "System.XmlException", "

rSiteResource ")]
[assembly: ExceptionChannel (" channelResource", "System.IO.FileNotFoundException

", "rSiteResource ")]
[assembly: ExceptionHandler (" channelResource", "Main", "System.XmlException",

nameof(MethodInjectionCodeProvider.ResourceXmlHandler))]
[assembly: ExceptionHandler (" channelResource", "Main", "System.IO.

FileNotFoundException", nameof(MethodInjectionCodeProvider.
TranslationFileHandler))]

[assembly: ExceptionRaiseSite (" rSiteVariables", "Variables.Load , Variables.Save
")]

[assembly: ExceptionChannel (" channelVariables", "System.Exception", "
rSiteVariables ")]

[assembly: ExceptionHandler (" channelVariables", "Main", "System.Exception",
nameof(MethodInjectionCodeProvider.VariablesExceptionHandler))]

[assembly: ExceptionChannel (" channelArgumentException", "System.
ArgumentException +")]

[assembly: ExceptionHandler (" channelArgumentException", "Ascgen2.Main", "
ArgumentException +", nameof(MethodInjectionCodeProvider.ArgumentException))]
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<?xml version="1.0" encoding="utf -8" ?>
<AssemblyRewriteConfiguration >

<Assemblies >
<Assembly alias="ExtensibleILRewriter" path="

ExtensibleILRewriter.dll" />
</Assemblies >

<Types >
<Type alias="InjectedAttributeProvider" name="ECSFlowAttributes.

AddAttributeProcessor.InjectedAttributeProvider"
assemblyAlias="ExtensibleILRewriter" />

<Type alias="AddAttributeProcessorConfiguration" name="
ExtensibleILRewriter.Processors.
AddAttributeProcessorConfiguration" assemblyAlias="
ExtensibleILRewriter" />

<Type alias="MethodInjectionCodeProvider" name="
ECSFlowAttributes.MethodCodeInjectingProcessor.
MethodInjectionCodeProvider" assemblyAlias="
ExtensibleILRewriter" />

<Type alias="MethodCodeInjectingProcessorConfiguration" name="
ExtensibleILRewriter.Processors.Methods.
MethodCodeInjectingProcessorConfiguration" assemblyAlias="
ExtensibleILRewriter" />

</Types >

<Processors >
<Processor assemblyAlias="ExtensibleILRewriter" name="

ExtensibleILRewriter.Processors.Modules.
ModuleInitializerProcessor" />

<Processor assemblyAlias="ExtensibleILRewriter" name="
ExtensibleILRewriter.Processors.AddAttributeProcessor `1">

<GenericArguments >
<TypeAlias >AddAttributeProcessorConfiguration </TypeAlias >

</GenericArguments >
<Properties >

<Property key="CustomAttributeProvider" value="
InjectedAttributeProvider" />

</Properties >
</Processor >

<Processor assemblyAlias="ExtensibleILRewriter" name="
ECSFlowAttributes.MethodCodeInjectingProcessor.
MethodCodeInjectingProcessor">

<Properties >
<Property key="CodeProvider" value="

MethodInjectionCodeProvider" />
</Properties >

</Processor >

</Processors >
</AssemblyRewriteConfiguration >


