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RESUMO 

O mecanismo de tratamento de exceções é amplamente utilizado para a 

construção de sistemas robustos. No contexto de Linhas de Produto de 

Software (LPSs) não é diferente. Uma vez que mecanismos de tratamento de 

exceções estão embutidos nas principais linguagens de programação da 

atualidade (como Java, C# e C++), podemos encontrar sinalizadores e tratadores 

de exceções espalhados entre os artefatos de código associados a características 

(do inglês: features) opcionais e obrigatórias de uma LPS.  Quando tratadores ou 

sinalizadores de exceções são adicionados a uma LPS de forma não planejada, 

uma das possíveis conseqüências é a geração de produtos falhos (i.e., produtos 

em que exceções lançadas por features variáveis ou obrigatórias são 

erroneamente tratadas). Neste contexto, surge a pergunta: Quais as 

consequências de se usar o mecanismo de tratamento de exceções em LPSs? 

Com o objetivo de responder a esta pergunta, este trabalho conduz um estudo 

exploratório, baseado em inspeção de código e análise estática de código, cujo 

objetivo foi caracterizar as principais formas em que exceções fluem em LPSs. 

Para apoiar a realização deste estudo desenvolvemos a PLEA (Product Line 

Exception Analyzer), uma ferramenta baseada em analise estática de código que 

calcula os fluxos excepcionais de uma LPS e os classifica de acordo com as 

features associadas aos seus tratadores e sinalizadores. Resultados preliminares 

mostraram que alguns tipos de fluxos excepcionais tem mais potencial para 

originarem falhas no comportamento excepcional das LPSs. 

Palavras-chave : Linhas de Produtos de Software; Tratamento de exceções; 

Análise estática de código.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The Exception Handling (EH) is a widely used mechanism for building robust 

systems. In Software Product Line (SPL) context it is not different. As EH 

mechanisms are embedded in most of mainstream programming languages (like 

Java, C# and C++), we can find exception signalers and handlers spread over 

code assets associated to common and variable SPL features. When exception 

signalers and handlers are added to an SPL in an unplanned way, one of the 

possible consequences is the generation of faulty family instances (i.e., instances 

on which common or variable features signal exceptions that are mistakenly 

caught inside the system). In this context, some questions arise: How exceptions 

flow between the optional and alternative features an LPS? Aiming at providing 

answers to these questions, this master thesis conducted an exploratory study, 

based on code inspection and static analysis code, whose goal was to categorize 

the main ways which exceptions flow in LPSs. To support the study, we developed 

an static analysis tool called PLEA (Product Line Exception Analyzer) that 

calculates the exceptional flows of LPSs, and categorize these flows according to 

the features associated with handlers and signalers. Preliminary results showed 

that some types of exceptional flows have more potential to yield failures in 

exceptional behavior of SLPs. 

 

Keywords : Software Product Lines; Exception Handling; Static Code Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, Linhas de Produto de Software (LPS) (Clements e Northrop, 

2001) (Weiss e Lai, 1999) vêm sendo adotadas como abordagem de engenharia de 

software bem sucedida, porque contribuem para reduzir os custos e o tempo de 

desenvolvimento de uma família de sistemas (produtos) que pertencem a um 

segmento de mercado comum (Krueger, 2001). Este sucesso está baseado na 

criação e manutenção de um conjunto de artefatos (requisitos, arquitetura, código-

fonte, etc.) que serão reusados por um número considerável de sistemas similares 

(Krueger, 2001). 

O desenvolvimento de uma LPS é tipicamente organizado em duas etapas: 

engenharia de domínio e engenharia de aplicação. A engenharia de domínio é a 

fase em que as similaridades e variabilidades dos produtos da linha são 

identificadas. Além disso, um conjunto de artefatos reusáveis é implementado em 

torno de uma arquitetura comum que contempla as similaridades e variabilidades da 

LPS. A engenharia de aplicação focaliza o desenvolvimento dos sistemas da família, 

reusando os artefatos elaborados na engenharia de domínio. 

As similaridades e as variabilidades de uma LPS são comumente 

representadas através de um modelo de características (ou modelo de features) 

(Czarnecki e Eisenecker, 2000). As similaridades são representadas por features 

obrigatórias, enquanto as variabilidades são representadas por features variáveis. A 

arquitetura da LPS está associada ao seu modelo de features, fazendo com que 

diferentes produtos possam ser criados de maneira sistemática (Clements e 

Northrop, 2001). 

O tratamento de exceções (Goodenough, 1975) (Garcia e Rubira, 2001) é 

um mecanismo frequentemente utilizado para implementar soluções tolerantes a 

falhas em sistemas OO. E por estar embutido nas principais linguagens de 

programação (Java, C#, C++) adotadas atualmente, também encontramos tal 

mecanismo no código de LPSs, com o objetivo de encapsular a detecção de falhas e 

suas medidas corretivas. 
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 O reuso em larga escala (McGregor, 2006) adotado no desenvolvimento de 

LPSs faz com que técnicas de Verificação Validação e Testes (VV&T) tenham 

grande importância, já que componentes desenvolvidos uma vez serão usados em 

vários produtos. Todavia, como o desenvolvimento de uma LPS difere do 

desenvolvimento de sistemas tradicionais, adaptações são necessárias nas 

abordagens e ferramentas tradicionais (Krueger, 2001) de VV&T. Por este motivo, 

pesquisas atuais têm se dedicado a propor técnicas, estratégias, linguagens e 

ferramentas que apóiam atividades de VV&T em LPSs (Kim, Batory e Khurshid, 

2006) (McGregor, 2006) (Oster, Markert e Ritter, 2010) (Câmara, 2010) (Cabral 

2010). 

Tais pesquisas, no entanto, se preocupam somente com o fluxo normal de 

execução das funcionalidades da LPS, não levando em consideração a 

implementação do código de tratamento de exceções. E como esse mecanismo é 

amplamente adotado na implementação de LPSs, é recomendável saber se seu uso 

é coerente ou necessita de adaptações. 

 

1.1 Problema 

 

No desenvolvimento de LPSs, o código relativo ao conjunto de features 

obrigatórias é chamado de núcleo, estando presente em todos os produtos da linha. 

Já o código variável, que implementa as features variáveis, estará “ativo” de acordo 

com o produto que se pretender criar. Em uma LPS com tratamento de exceções, o 

código relativo a este mecanismo estará espalhado por todo o sistema, entrelaçado 

tanto à features obrigatórias quanto variáveis. Assim, podemos nos questionar sobre 

quais as consequências de se usar o mecanismo de tratamento de exceções em 

LPSs, uma vez que ele deve funcionar como uma unidade ao mesmo tempo que as 

features variáveis permitem que trechos do tratamento de exceções estejam ativos 

ou inativos em determinado produto. De forma mais específica:  

• Quais os cenários, no tratamento de exceções em LPSs, que poderiam 

significar problemas ou causar erros? 

• Como estes cenários podem ser evitados? 
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 Assim como outras técnicas e ferramentas, o tratamento de exceções em 

LPSs é diferente do de sistemas tradicionais. E antes de usufruir do potencial desse 

mecanismo, precisamos responder às questões levantadas acima. 

 

1.2 Trabalho proposto 

 

Este trabalho busca responder às questões levantadas através de um 

estudo exploratório baseado em inspeção manual e análise estática de código. 

Faremos uma análise quantitativa e qualitativa do tratamento de exceções de três 

LPSs já exploradas em outros trabalhos científicos, destacando sempre se os 

componentes do tratamento de exceções pertencem ao núcleo ou ao código variável 

da LPS. A análise estática de código é realizada por uma ferramenta desenvolvida 

também no contexto deste trabalho.   

 

1.3 Objetivos 

 

São, portanto, objetivos deste trabalho: 

• Condução de inspeções manuais no código de LPS existentes para fazer um 

diagnóstico de como está implementado o tratamento de exceções em LPS. 

• Desenvolvimento de uma ferramenta para cálculo e classificação sensível a 

features de fluxos excepcionais de uma LPS. 

• Planejamento, projeto e execução de um estudo empírico exploratório de 

caracterização do tratamento de exceções em LPSs, baseado em inspeções 

manuais e na execução da ferramenta de análise estática de código 

desenvolvida neste trabalho. 

• Análise e discussão das principais características do tratamento de exceções 

em LPS. 
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1.4 Organização 

 

O restante deste trabalho está organizado como se segue. O capítulo 2 

apresenta conceitos básicos das áreas de linhas de produtos de software, de 

mecanismos de tratamentos de exceções e de análise estática necessários para o 

entendimento deste trabalho. O capítulo 3 apresenta uma visão geral da 

caracterização do tratamento de exceções em LPS. O capítulo 4 apresenta a PLEA, 

ferramenta para análise de fluxos excepcionais em LPSs, construída no contexto 

deste trabalho para suportar o processo de caracterização dos fluxos excepcionais. 

O capítulo 5 sumariza e discute os resultados do estudo. O capítulo 6 discute 

trabalhos relacionados em diferentes categorias e, por fim, o capítulo 7 conclui o 

trabalho realizado e apresenta direções para trabalhos futuros.  



15 

 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos relativos a Linhas de Produto de 

Software (LPS), como são implementadas e como funcionam as ferramentas que 

dão suporte a esta implementação. Em seguida são introduzidos conceitos sobre 

mecanismos de tratamento de exceções. Serão apresentadas algumas práticas e 

problemas na sua utilização. Por fim, os conceitos e algoritmos relativos à análise 

estática de código são explicados e discutidos. 

 

2.1 Linhas de Produto de Software 

 

Uma linha de produto de software é uma família de sistemas de software 

que possui um conjunto de características comuns, bem como suas especificidades 

(Clements e Northrop, 2001). A meta de uma LPS é minimizar os custos de 

desenvolvimento e de evolução dos produtos que compõe sua família de sistemas 

(Gurp, Bosch e Svahnberg, 2001). Esta meta é alcançada através da criação de 

artefatos reusáveis, como componentes, arquitetura, especificação de requisitos, 

casos de teste, modelos, entre outros (Câmara, 2010). 

 

2.1.1 Fases de desenvolvimento, features e modelo de features 

O desenvolvimento de uma LPS é dividido em duas fases: engenharia de 

domínio e engenharia de aplicação (Cabral 2010). A engenharia de domínio é a fase 

em que as similaridades e variabilidades dos produtos da linha são identificadas. 

Além disso, um conjunto de artefatos reusáveis é implementado (Cabral 2010). A 

engenharia de aplicação tem foco na construção dos sistemas da família, reusando 

os artefatos elaborados na engenharia de domínio (Câmara 2010). 

As similaridades e principalmente as variabilidades de uma LPS são 

comumente representadas através de um modelo de características (ou modelo de 

features) (Cabral 2010). Uma característica (ou feature) é uma propriedade ou 
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funcionalidade relevante de uma LPS (Czarnecki e Helsen, 2006), que pode ser 

classificada em tipos. A quantidade de tipos, suas definições e suas representações 

gráficas variam consideravelmente entre diferentes trabalhos. No entanto, 3 tipos de 

features (Câmara 2010), explicados a seguir, são comuns a maioria deles.  

 

 

Figura 1: Exemplo de modelo de features. 

 

• Features obrigatórias. São aquelas que estarão em todos os produtos, 

formando o chamado núcleo da LPS. Na Figura 1, a feature C é um 

exemplo de feature obrigatória. 

• Features opcionais. São features que podem ou não estar em um produto. 

Na Figura 1, features A e B são exemplos de features opcionais. 

• Features alternativas. Em um grupo de features alternativas, pelo menos 

uma deve estar no produto final1. As features D e E são features 

alternativas.  

Além das features e da relação hierárquica que elas possuem, é comum que 

o modelo de features apresente um mecanismo de restrições entre as features 

(Cabral 2010). Tais restrições são lógicas ou textuais e expressão inclusão ou 

exclusão entre features, como “Se FeatureD, então inclua FeatureA”. 

                                            
1 Existem diferentes semânticas para as features alternativas. Nesse trabalho usamos no 

sentido das chamadas or-alternatives. Também existem as xor-alternatives ou simplesmente 
alternative, em que exatamente uma feature do grupo deve ser selecionada. 
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2.1.2 Ferramentas para desenvolvimento de LPSs 

Como dito, o desenvolvimento de LPSs possui fases e artefatos específicos. 

Por isso, desde o surgimento da área até hoje, várias metodologias e ferramentas 

foram propostas com o intuito de auxiliar o gerenciamento de features, a derivação 

de produtos, a rastreabilidade de requisitos, a gerências de testes, etc. (Kästner, 

Apel e Kuhlemann, 2008) (pure::variants, 2012) (Cirilo, 2008) (Cabral 2010) (Alférez 

et al., 2009). 

Em (Kästner, Apel e Kuhlemann, 2008) é proposta a Colored Integrated 

Development Environment (CIDE), um plug-in do Eclipse (Eclipse IDE, 2012) para 

desenvolvimento e gerenciamento de features, e para derivação de produtos. 

Usando a CIDE, as features da LPS são representadas no código-fonte através da 

coloração do background do editor de texto (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Exemplo de código-fonte da CIDE. Diferentes tons de cinza (claro, médio e forte) 

representam features opcionais diferentes. 

 

Isso faz com que o seu modelo de features seja focado em features 

variáveis (opcionais e alternativas), que possuem uma granularidade bem fina, 

enquanto que todo o código não colorido forma o núcleo. Ao contrário de alguns 
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trabalhos, que associam features a conjuntos de requisitos de alto nível (Gurp, 

Bosch e Svahnberg, 2001), o trabalho que apresenta a CIDE argumenta que 

algumas features devem ser implementadas como extensões pontuais do código-

fonte. Assim, a CIDE e sua capacidade de implementar features de granularidade 

fina e grossa seria uma ferramenta mais adequada para se implementar LPSs do 

que aquelas que trabalham somente com a granularidade de métodos, classes e 

artefatos maiores (Kästner, Apel e Kuhlemann, 2008). 

 

2.2 Mecanismos de Tratamento de Exceções 

 

Um software é formado por um conjunto de componentes que cooperam 

entre si para a realização de uma tarefa pré-determinada. No entanto, o resultado do 

software nem sempre condiz com o que foi especificado. Nesses casos, diz-se que o 

software falhou. A causa da falha de um software é chamada defeito. E um erro é o 

estado do sistema que pode levar a uma falha (Coelho, 2008). 

Todo software não-trivial possui defeitos que, eventualmente, resultarão em 

uma falha. O objetivo dos desenvolvedores é minimizar o número e a gravidade das 

falhas, o que pode ser alcançado por diversas estratégias, como o teste de hardware 

e de software. 

Atualmente, uma estratégia que vem sendo bastante adotada é o 

mecanismo de tratamento de exceções (Goodenough, 1975) (Garcia e Rubira, 

2001). Usando tal mecanismo, os desenvolvedores podem manter o código que 

implementa os requisitos do sistema separado do código que lida com os seus 

estados anormais (excepcionais), que ocorrem devido a entrada de valores 

inválidos, variáveis nulas, serviços indisponíveis, entre outros. A separação dos 

códigos incentiva à previsão das condições que podem levar o sistema a uma falha 

e também à previsão das estratégias de recuperação, caso condições anormais 

ocorram (Coelho, 2008).  

Uma das vantagens do mecanismo de tratamento de exceções é que ele 

está embutido nas principais linguagens de programação. Em Java, por exemplo, o 

código que encapsula o tratamento de exceções usa as cláusulas try, catch, throw, 
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throws e finally. Essas cláusulas e outros conceitos do tratamento de exceções em 

Java serão explicados a seguir. 

O mecanismo de tratamento de exceções é composto por quatro principais 

conceitos (Coelho, 2008): 

• Exceção. É a representação de um defeito. Em Java, é uma classe que faz 

parte de uma hierarquia pré-definida. 

• Sinalizador. É o elemento, geralmente um método, que detecta o estado 

anormal e dá origem à exceção. Sempre que um elemento M não 

consegue tratar determinada exceção, esta é sinalizada para os elementos 

que fazem chamada à M. Em Java, uma exceção é inicialmente sinalizada 

através da cláusula throw. 

• Tratador. É o código que captura (através da cláusula catch) uma exceção. 

Os tratadores são responsáveis por recuperar o sistema do estado 

anormal que causou a sinalização da exceção. Quando isso não é 

possível, eles registram a exceção ocorrida e terminam a execução do 

sistema de forma segura. 

• Modelo excepcional. Define como os sinalizadores e tratadores estão 

associados. Em Java, a busca pelo tratador de determinada exceção é 

baseada no grafo de chamadas do sinalizador. 

A Figura 3 ilustra o modelo excepcional da linguagem Java. Quando o 

método A sinaliza Exception, é verificado se o próprio método A trata aquele tipo de 

exceção. Como isso não ocorre, a busca passa para o método B, que fez a chamada 

ao método A. Novamente, como B não trata este tipo de exceção, a busca passa 

para o método C, onde finalmente se encerra. A busca do tratador de uma exceção 

se encerra quando (1) encontra-se um elemento que a trate ou (2) a busca alcance o 

ponto de entrada do programa (método main). No segundo caso, diz-se que a 

exceção escapou do sistema. 

O método sinalizador A, o método tratador C e o caminho no grafo de 

chamadas (C � B � A) formam um fluxo excepcional. Nota-se que um único método 

pode ser sinalizador, ou tratador, ou mesmo ambos em um ou vários fluxos do 

sistema. 
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Figura 3: Exemplo de fluxo excepcional em Java. 

 

Em Java, as exceções são todas as classes que são subclasses diretas ou 

indiretas de java.lang.Exception. Dessa maneira é possível definir tipos de 

exceções, e criar uma hierarquia de exceções (Miller e Tripathi, 1997) (Garcia e 

Rubira, 2001). Esta hierarquia fornece flexibilidade e reuso ao mecanismo de 

tratamento de exceções uma vez que o tratador designado a capturar uma exceção 

do tipo EX será capaz de tratar exceções EX e também exceções que são subtipo de 

EX. 

E o mesmo vale para os sinalizadores e as interfaces excepcionais (Miller e 

Tripathi, 1997). Os métodos em Java possuem a chamada interface excepcional, 

que é uma lista dos tipos de exceções que podem ser sinalizadas por ele, definida 

através da cláusula throws. Assim como os tratadores, os métodos podem sinalizar 

exceções do tipo ou do subtipo da exceção indicada na sua interface excepcional. 

Quando ocorre de a exceção sinalizada ou tratada ser um subtipo da exceção 

criada, diz-se que ouve um subsumption de exceção (Miller e Tripathi, 1997) (Garcia 

e Rubira, 2001). 

Se por um lado o subsumption de exceções fornece flexibilidade e reuso, por 

outro ele pode tornar o tratamento daquele tipo de exceção genérico. Se cada 

sinalização de exceção possui uma semântica específica, e a recuperação de cada 



21 

 

 

 

defeito requer um conjunto também específico de ações, um tratador que não 

conhece com detalhes cada sinalização que ele trata não é capaz de distinguir a 

origem do defeito e, assim, de executar as ações adequadas para a recuperação do 

sistema. Quando ocorre o subsumption de exceções, a chance de o tratador ser 

genérico e inadequado é ainda maior. 

Um problema diferente que também resulta em um tratamento inadequado é 

o chamado Exception Handling Confusion (Figueroa, 2012). No desenvolvimento 

orientado a aspectos, alguns aspectos podem causar um “desvio” no fluxo normal da 

exceção. Quando ocorre esse desvio e uma exceção é capturada por um tratador 

que não foi desenvolvido para tal, o tratamento é inadequado, o que não garante a 

correção do problema ou recuperação do sistema. 

 

2.3 Análise estática de código 

 

Uma análise estática examina o código de programas em busca de 

comportamentos que podem ou não ocorrer durante sua execução (Ernst, 2003). 

Para isso, tais análises se baseiam em uma abstração do programa, que não reflete 

integralmente o seu funcionamento, mas é simples e completa o suficiente para 

serem extraídas algumas asserções úteis. As abstrações utilizadas não refletem 

precisamente o programa porque para isso seriam necessários recursos, 

especialmente memória e processamento, em grande quantidade, o que muitas 

vezes é inviável (Ernst, 2003). 

Uma abstração comum e poderosa em diversas análises estáticas são os 

grafos de chamada (Ismail, 2009). Um grafo de chamadas é um grafo direcionado 

em que as arestas ligam as chamadas a métodos (call sites) aos métodos em si 

(Lhot´ak, 2007). Assim é possível calcular os caminhos que o programa percorre, 

auxiliando a compreensão do sistema, o planejamento de testes, a otimização do 

código (eliminando métodos que não são chamados, por exemplo), entre outras 

atividades (Ismail, 2009) (Tip e Palsberg). 

Um fator importante da análise estática utilizando-se de grafos de chamadas 

é o tradeoff entre precisão e recursos computacionais. Quanto mais preciso for o 
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grafo, mais memória, processamento e tempo serão necessários para a análise ser 

concluída. Outros trabalhos (Ismail, 2009) (Tip e Palsberg, 2000) (Ernst, 2003) 

(Bravenboer e Smaragdakis, 2009) apresentam discussões, modelos e algoritmos 

para construção de grafos de chamadas, enfrentando desde os problemas da 

orientação a objetos, como a hierarquia de classes e o polimorfismo, até os 

problemas específicos do tratamento de exceções. A seguir serão discutidos 

brevemente alguns algoritmos. 

 

2.3.1 Algoritmos para a construção do grafo de chamadas 

Os algoritmos de construção de grafos de chamadas têm, em geral, o 

mesmo funcionamento. Eles consideram o ponto de entrada do programa – o 

método main – alcançável, sendo esse o primeiro nó do grafo. Em seguida, todos os 

métodos alvos dos call sites de main são considerados alcançáveis e adicionados ao 

grafo. Esse procedimento se repete até que não haja mais métodos alcançáveis. 

O algoritmo mais simples e menos preciso para construção de grafos de 

chamada é o Reachability Analysis (RA) (Srivastava, 1992). Ele leva em 

consideração somente o nome (ou a assinatura) dos métodos, não importando a 

classe ou interface a qual pertence. Assim, um call site do tipo Foo#bar() teria 

como alvo todos os métodos cujo nome é “bar”, independente de pertencer a Foo ou 

a outra classe. Para resolver essa imprecisão, o Class Hierarchy Analysis (CHA) 

(Dean, e Chambers, 1995) leva em consideração a classe e a hierarquia de classes 

à qual o método pertence. A Figura 4 exibe o grafo de chamadas criado com o CHA. 

Considerando somente o código do método Main#foo (B b) e a hierarquia 

de classes, não é possível, estaticamente, definir qual método bar() será chamado 

quando a linha 9 do programa for executada. Isso depende da instância recebida 

como argumento do método foo(B b). Por este motivo, o CHA define como alvo do 

call site da linha 9 todos os métodos da hierarquia que podem ser chamados – 

A#bar(), C#bar() e D#bar(). Essa solução cria um grafo de chamadas com todos 

os caminhos possíveis, mas alguns deles jamais serão executados (falsos positivos). 
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Figura 4: Programa Java e respectivo grafo de chamadas (algoritmo CHA). 

 

Outros algoritmos, como o Rapid Type Analysis (Bacon e Sweeney, 1996) e 

os propostos em (Tip e Palsberg, 2000) visam calcular estaticamente o tipo do 

objeto nos call sites, diminuindo o número de falsos positivos. Estes algoritmos 

também possuem limitações e desvantagens, como o aumento de complexidade e 

de custos (memória e processamento). Outros trabalhos (Ernst, 2003) (Ismail, 2009) 

propõem algoritmos híbridos (estático e dinâmico) para a construção de grafos de 

chamadas. Assim, um grafo criado a partir da análise estática do código seria 

refinado sempre que o programa fosse executado. 

 

2.4 Considerações Finais 

 

Neste capítulo apresentamos os conceitos básicos necessários para o 

entendimento deste trabalho: características do processo de desenvolvimento de 

Linhas de Produto de Software (LPS), modelo de características (do inglês: 

features), ferramenta CIDE (Colored Integrated Development Environment), análise 

estática de código e características do mecanismo de tratamento de exceções em 

Java.  
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3. CARACTERIZANDO O TRATAMENTO DE EXCEÇÕES EM 

LINHAS DE PRODUTO DE SOFTWARE 

 

 

Este capítulo apresenta um exemplo de problema que pode ocorrer no 

tratamento de exceções de LPSs e o estudo exploratório que desenvolvemos para 

investigar esses potenciais problemas. Na Seção 3.1 será apresentada uma LPS 

como exemplo motivacional. Nessa LPS, o código de tratamento de exceções 

envolve tanto features obrigatórias quanto variáveis. A Seção 3.2 apresenta as LPSs 

utilizadas e fornece uma visão geral do estudo, através de um relato de como 

evoluiu o processo de caracterização proposto. 

 

3.1 Exemplo Motivante 

 

O BankExample exemplifica uma LPS cujas features foram implementadas 

através de diretivas de pré-processamento, como “#ifdef” e “#endif”, encontradas na 

linguagem C. Nesse sistema, as operações bancárias básicas, creditar e debitar, 

são associadas a features obrigatórias, enquanto outras funcionalidades são 

associadas a features opcionais ou alternativas. A Figura 5 ilustra o modelo de 

features da LPS BankExemple. 

 

Figura 5: Modelo de features da LPS BankExample. 



25 

 

 

 

Nesta LPS, as operações creditar, debitar e notificar são encapsuladas por 

features distintas, sem haver nenhum tipo de restrição entre elas. Cada operação 

possui seus próprios métodos, credit(), debit() e notifyClient(), 

respectivamente, e todos sinalizam a exceção OperationException. 

A Figura 6 apresenta a classe Bank e o método creditOnAccount(), que 

fazem parte do núcleo da LPS. Nota-se que apesar do método estar encapsulado 

por diretivas de pré-processamento, ele faz parte do núcleo da LPS já que a feature 

Credit é obrigatória. A chamada do método notifyClient() (linha 9), por outro 

lado, é código variável, e estará no produto final somente se a feature Notify for 

selecionada. 

A operação de creditar funciona como explicado a seguir. Quando 

executado, o método creditOnAccount() recebe uma conta e um valor como 

argumentos de entrada e simplesmente chama o método credit() (linha 7). Se 

uma exceção for sinalizada por credit(), o código de tratamento (linha 12) exibe 

uma mensagem ao usuário informando que a operação de creditar falhou. Além 

disso, se a feature variável Notify estiver selecionada, o método notifyClient() 

(linha 9) será executado em seguida ao método credit() para enviar, via e-mail ou 

SMS, sobre o crédito em sua conta. O método notifyClient(), no entanto, 

também pode sinalizar uma exceção do tipo OperationException. E caso isso ocorra, 

a mensagem exibida ao cliente, que se refere a operação de creditar, estará errada, 

uma vez que a falha ocorreu na operação de notificar.  

 

 

Figura 6: Classe Bank da LPS BankExample. 
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O problema ocorre porque a feature Notify estende o comportamento normal 

da feature Credit, mas não estende a parte do código dedicada ao tratamento de 

exceções. O código relativo ao tratamento (linha 12), sendo do núcleo, não conhece 

as classes, interfaces, métodos, exceções ou quaisquer serviços de features 

variáveis, e por isso não pôde tratar a exceção sinalizada pelo método 

notifyClient() adequadamente. Um agravante em se testar o tratamento de 

exceções em LPSs é que ele pode estar correto em alguns produtos (sem a feature 

Notify) e incorreto em outros (que incluem a feature Notify). 

 

3.2 Estudo Exploratório 

 

O cenário apresentado na Seção 3.1 deu origem às seguintes questões de 

pesquisa que são exploradas no contexto deste trabalho: 

• Quais os cenários, no tratamento de exceções em LPSs, que poderiam 

significar problemas ou causar erros? 

• Como estes cenários podem ser evitados? 

Visando respondê-las, este trabalho propõe um estudo exploratório de 

caracterização dos fluxos excepcionais em LPSs. Nesta seção, apresentamos as 

LPSs utilizadas, seguidas de uma visão geral do estudo, que relata desde a primeira 

abordagem, uma inspeção manual do código das LPSs, até a definição do processo 

semi-automatizado de caracterização. 

 

3.2.1 Linhas de Produto de Software investigadas 

A tarefa de selecionar as LPSs alvos para a análise foi uma das principais 

em nosso estudo. Isso porque a maioria das LPSs disponíveis possui um tratamento 

de exceções trivial e pouco elaborado. Além disso, era necessário estudar como as 

LPSs foram implementadas, em especial as features variáveis. 

Ao final dessa atividade, selecionamos três LPSs: MobileMedia (Young, 

2005), BerkeleyDb (Kästner, Apel e Kuhlemann, 2008) e Prevayler (Valente, Borges 

e Passos, 2011). Com essas três LPSs, atingimos uma heterogeneidade satisfatória 
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no que diz respeito aos tamanhos, domínios e estratégias de tratamento de 

exceções. Esses três sistemas são também encontrados em outros estudos sobre 

LPSs (Figueiredo et al., 2008) (Brabrand et al., 2012) (Kästner, Apel e Kuhlemann, 

2008) (Coelho et al., 2008) (Valente, Borges e Passos, 2011). 

 

3.2.1.1 MobileMedia 

A primeira versão da MobileMedia (MM) era um aplicativo de dispositivos 

móveis para gerenciamento de fotos. Ela se chamava MobilePhoto (Young, 2005), 

sendo desenvolvido na University of British Columbia, e não se tratava de uma LPS. 

A partir dessa primeira versão, novas funcionalidades foram sendo adicionadas 

como features, o que resultou em várias versões de LPSs, com um número 

crescente de features. 

 

 

Figura 7: Modelo de features da MM 07. 

 

A arquitetura da MobileMedia (Figura 8) segue o modelo MVC. A camada de visão é 

composta por telas (classe Screen), que tem elementos de interface gráfica, como 

listas e menus. A camada de modelo define as entidades (álbum, foto, mídia, 

música, etc.) e é responsável pela persistência das mesmas. A camada de controle 

é baseada nos padrões Observer e Chain of Responsability (Gamma et al., 1994). 
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Figura 8: Arquitetura parcial da MM 07. 

 

Uma característica importante do tratamento de exceções da LPS MM é que 

nenhuma das versões estudadas possui exceções não-checadas. Além disso, fluxos 

de exceções sinalizadas fora da LPS (pela máquina virtual Java) são imediatamente 

capturadas e transformadas em exceções da aplicação. A Figura 9 mostra a 

hierarquia das exceções da MobileMedia. 

 

 

Figura 9: Hierarquia de exceções da MobileMedia. 
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3.2.1.2 BerkeleyDb 

A BerkeleyDb (BkDb), desenvolvida pela Sleepycat Software, surgiu como 

uma LPS em um estudo de caso de (Kästner, Apel e Kuhlemann, 2008), dentro do 

contexto de apresentação da ferramenta de gerência de variabilidades CIDE. Sendo 

atualmente a maior LPS disponível como exemplo daquela ferramenta, ela conta 

com total de 42 features e 238 classes, das quais 25 são exceções. Devido ao 

tamanho elevado, a hierarquia das exceções e o modelo de features da BerkeleyDb 

estão nos apêndice A e anexo A, respectivamente. 

 

3.2.1.3 Prevayler 

A LPS Prevayler (Pvl) é um framework de persistência para objetos Java que 

implementa o padrão de projeto Prevalent System (Prevayler, 2012). Ela surgiu a 

partir da aplicação de um método extrativo para criação de LPSs, proposto em 

(Valente, Borges e Passos, 2011). A LPS Prevayler possui 5 features opcionais que 

não possuem restrições nem de inclusão e nem de exclusão entre si, 111 classes e 

25 interfaces. As Figuras 10 e 11 apresentam o modelo de features e a hierarquia de 

exceções da LPS Prevayler, respectivamente. 

 

 

Figura 10: Modelo de features da LPS Prevayler. 

 

 

Figura 11: Hierarquia de exceções da LPS Prevayler. 
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A Prevayler define somente três exceções, todas filhas de Exception. A 

grande maioria dos fluxos desse sistema envolve a exceção IOException. 

3.2.1.4 Métricas das Linhas de Produto de Software estudadas 

 

A Tabela 1 apresenta algumas métricas para as três LPSs analisadas nesse 

estudo exploratório. São elas: número de linhas de código (do inglês, lines of code 

ou LOC); linhas de código dedicadas ao tratamento de exceções; número de 

cláusulas throw; número de fluxos excepcionais detectados; número de classes e 

interfaces; número de exceções checadas da LPS; número de exceções não-

checadas da LPS; e número de features variáveis. 

 

Tabela 1: Métricas das LPSs estudadas. 

Linha de Produto de Software 

Métrica MobileMedia08 BerkeleyDb Prevayler 

LOC 3191 39233 5122 

EH LOC 614 3028 458 

# Cláusulas Throw 24 127 68 

# Fluxos excepcionais 57 925 48 

# Classes e interfaces 51 238 140 

# Exceções checadas 9 22 3 

# Exceções não-checadas  0 3 0 

# Features variáveis 11 42 5 

 

3.2.2 Definindo o processo de caracterização 

A primeira abordagem adotada para investigar o tratamento de exceções em 

LPSs foi através da inspeção manual do código das várias versões disponíveis da 

LPS MobileMedia. Observando como ocorria o tratamento de exceções que envolvia 

features opcionais e alternativas, classificamos os fluxos excepcionais, associando 

aos elementos do fluxo – sinalizador, tratador e exceção – as features da LPS. 

A inspeção manual foi realizada com auxílio da IDE Eclipse (Eclipse IDE, 

2012), através de uma ferramenta que gera o grafo de chamadas parcial a partir de 

um dado método. O procedimento era simples: 
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• Identificar os métodos sinalizadores 
• Navegar através do grafo de chamadas da IDE, buscando por tratadores 
• Ao encontrar um fluxo excepcional, reportá-lo, destacando método 

sinalizador, método tratador, exceção sinalizada, exceção tratada e as 
features associadas a cada um desses elementos. 

Seguindo esse procedimento, foram calculados e classificados os fluxos 

excepcionais das sete primeiras versões da MobileMedia, que dispunha de nove 

versões ao todo. As versões 08 e 09 não foram inspecionadas manualmente porque 

tal tarefa seria maçante e falível, especialmente para sistemas grandes com grafos 

de chamadas grandes. No caso, como cada versão da MobileMedia é uma evolução 

da anterior, com mais features e classes, consideramos que a inspeção manual a 

partir da versão 08 se tornava inviável. 

Com os dados obtidos das sete primeiras versões da MobileMedia, 

classificamos os fluxos excepcionais e confirmamos a ocorrência de alguns cenários 

com problemas potenciais. Esse resultado promissor serviu de incentivo para 

inspecionarmos outras LPS. Assim, tentamos repetir o procedimento acima descrito 

na LPS BerkeleyDb. 

Diferente da MobileMedia, a BerkeleyDb mostrou ser um sistema bem maior, 

com mais features, classes e sinalizadores para serem inspecionados. Os seus 

fluxos excepcionais, além de ocorrerem em maior quantidade, possuíam grafos de 

chamadas de maior profundidade, ultrapassando 10 métodos. Este limite foi decisivo 

para tornar a inspeção manual da BerkeleyDb inviável, uma vez que o grafo de 

chamadas oferecido pela IDE Eclipse não suporta grafos com alturas maiores que 

10 métodos. A inspeção manual se tornava ainda mais custosa e falível. 

Para viabilizar novamente o procedimento adotado na MobileMedia, parte 

dele deveria ser feito de forma automática. Assim, buscamos por ferramentas que 

calculassem os fluxos excepcionais da LPS ou que pelo menos fornecessem um 

grafo de chamadas da aplicação. Após o teste de algumas ferramentas, decidiu-se 

por estendermos a Design Wizard (Brunet, Guerrero e Figueiredo, 2009), uma API 

para análise estática do código. Com base nela, criamos a primeira versão da 

ferramenta Product Line Exception Analyzer (PLEA), que calcula os fluxos 

excepcionais e identifica as features dos sinalizadores e tratadores da LPS. E como 

ela foi projetada para analisar o tratamento de exceções da BerkeleyDb, ela é capaz 
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de processar o modelo de configuração (do inglês: Configuration Knowledge) (CK) 

da ferramenta com a qual essa LPS foi implementada. Atualmente, a ferramenta 

PLEA funciona em LPSs implementadas com a ferramenta CIDE. 

Durante a validação da PLEA, que foi feita através da comparação dos 

resultados da ferramenta com os resultados obtidos anteriormente através da 

inspeção manual da MobileMedia, identificamos limitações em decorrência do grafo 

de chamadas provido pela Design Wizard. De forma breve, o grafo criado é 

incompleto, o que causa a perda de fluxos excepcionais. Ainda assim, um grande 

número de fluxos válidos da BerkeleyDb foi obtido, o que permitiu concluir a 

classificação e a análise do tratamento de exceções também para essa LPS. 

A partir de então, os esforços seguintes da pesquisa tiveram como objetivo 

eliminar as deficiências que haviam sido identificadas: pequeno número de LPSs 

estudadas e limitações da PLEA. Para isso, foram pesquisadas LPSs 

implementadas com a CIDE, bem como quaisquer LPSs implementadas com 

compilação condicional que pudessem ser coloridas. Apesar dessa flexibilidade, 

poucas LPSs são adequadas, já que elas também precisam ter um tratamento de 

exceções não trivial. 

E para eliminar a outra fragilidade da pesquisa até então, as limitações da 

PLEA que causavam a perda de fluxos, foi considerada a re-implementação da 

ferramenta, que utilizaria um grafo de chamadas diferente. Contudo, essa solução 

não era viável considerando o tempo disponível para desenvolvimento. Dessa 

maneira, a PLEA continua sendo baseada na Design Wizard, mas agora conta com 

melhorias que garantem uma maior cobertura e precisão dos fluxos. 

Define-se, então, o processo de caracterização de fluxos excepcionais em 

LPSs como sendo o conjunto de passos automáticos (através da PLEA) e 

manuais que resultam na classificação sensível a features dos fluxos 

excepcionais da LPS analisada . Os passos do processo são detalhados na Seção 

4.4 e a classificação dos fluxos, os dados e os resultados são apresentados no 

Capítulo 5. 
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3.3 Considerações Finais 

 

Este capítulo apresenta o contexto do estudo exploratório realizado neste 

trabalho, mais precisamente: as LPSs utilizadas, e a metodologia a adotada para 

encontrar e caracterizar os fluxos excepcionais de LPSs. Nos próximos capítulos 

serão apresentados, respectivamente, a ferramenta para análise estática do fluxo 

excepcional desenvolvida para apoiar a execução deste estudo exploratório 

(Capitulo 4), e os resultados obtidos após a execução do estudo (Capítulo 5). 
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4. FERRAMENTA PRODUCT LINE EXCEPTION ANALYZER 

 

 

A análise manual do tratamento de exceções tem um alto custo, podendo 

tornar-se inviável para LPSs de larga escala, tais como a BerkeleyDb. Com o 

objetivo de auxiliar o desenvolver na análise do tratamento de exceções em LPSs, 

este trabalho propõe o desenvolvimento da Product Line Exception Analyzer (PLEA), 

uma ferramenta que promove o cálculo dos fluxos excepcionais de uma aplicação e 

faz a associação dos sinalizadores e tratadores com as features da LPS. Este 

capítulo apresenta sua arquitetura e seus principais componentes. Ele também 

discute as limitações da ferramenta e de que forma ela foi avaliada. Finalmente, é 

também mostrado um passo-a-passo de utilização da ferramenta, que foi 

desenvolvida como um plug-in da IDE Eclipse. 

 

4.1 Arquitetura da PLEA 

 

A PLEA está dividida em dois componentes principais: o Analisador de Fluxo 

(AF) e o Identificador de Features (IF). O componente AF conta com 11 classes e é 

responsável por ler os arquivos binários da aplicação e calcular os seus fluxos 

excepcionais. Para isso, ele estende a Design Wizard (Brunet, Guerrero e 

Figueiredo, 2009), uma API para análise estática, sendo essa sua única 

dependência. O componente IF é responsável por listar as features associadas a 

cada sinalizador ou tratador a partir da manipulação de informação de mapeamento 

de features em artefatos de implementação provida por ferramentas de gerência de 

variabilidades, tais como a CIDE. A Figura 12 apresenta o diagrama de pacotes dos 

componentes da ferramenta PLEA integrados com as ferramentas externas Design 

Wizard e CIDE. 
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Figura 12: Arquitetura da PLEA 

 

A Figura 13 ilustra o diagrama de classes com as principais classes e 

pacotes do componente AF. A classe ExceptionFlowAnalyzer possui o método 

mais importante do componente, analyze(). Esse método cria um objeto do tipo 

DesignWizard, que realiza um parse de toda a LPS e cria um grafo de chamadas 

em termos de objetos das classes ClassNode e MethodNode. Em seguida, com a 

ajuda da classe DesignWizardUtil, que possui métodos auxiliares para calcular a 

hierarquia de classes, são listadas as exceções relevantes (EAException) e os seus 

construtores (EAConstructor). Com isso são calculados os MethodNodes que se 

referem aos sinalizadores das exceções, e a partir deles são feitas buscas em 

profundidade para encontrar os MethodNodes referentes aos tratadores. A busca em 

profundidade é feita em uma árvore com base no grafo de chamadas. 

As informações referentes aos fluxos excepcionais (sinalizadores e 

tratadores) são coletadas como explicado acima e organizadas em um objeto do tipo 

EAReport, que não depende da Design Wizard. Também é possível criar uma 

planilha a partir do objeto EAReport. O seu método toString() está programado 

para exprimir os fluxos excepcionais calculados na forma de uma tabela. O apêndice 

B apresenta um pseudocódigo do método analyze(). 
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Figura 13: Visão parcial do diagrama de classes do componente AF. 

 

O outro componente da PLEA, o Identificador de Features (IF), é 

responsável por listar as features associadas a cada sinalizador ou tratador presente 

no objeto do tipo EAReport. A Figura 14 apresenta uma visão parcial do diagrama 

de classes do componente IF, que define 19 classes. 

 

 

Figura 14: Visão parcial do diagrama de classes do componente IF. 
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O componente IF é ativado através da classe IdentifyFeatureAction, 

associada a um menu que compõe a interface gráfica do Eclipse. Essa classe cria 

uma instância de IdentifyFeatureOperation, cujo método run() é o que de fato 

identifica as features dos sinalizadores e tratadores. 

Informação sobre as features de cada LPS e sobre como elas estão 

associadas aos artefatos de código são armazenadas no conhecimento de 

configuração (do inglês: Configuration Knowledgement - CK). O CK depende da 

ferramenta usada na implementação da LPS. No caso da ferramenta CIDE, que foi 

utilizada para gerência das variabilidades das LPSs estudadas, o CK é o conjunto de 

todas as árvores de sintaxe abstrata (do inglês: Abstract Syntax Tree), sendo uma 

para cada arquivo Java da aplicação. Assim, para saber quais features estão 

associadas a determinado tratador, por exemplo, o componente IF precisa percorrer 

as várias ASTs em busca da classe, do método e da cláusula catch específica do 

tratador. 

Para facilitar esse trabalho, foram criadas classes que implementam o 

padrão de projeto Visitor (Gamma et al., 1994). Essas classes, localizadas no pacote 

java16jdt, conhecem a IASTNode, interface da CIDE que representa um nó da 

árvore. Os visitors percorrem as árvores em busca de classes (ASTClassVisitor), 

métodos (ASTMethodVisitor), cláusulas throw, cláusulas catch e features 

(ASTColorVisitor). A informações das classes, métodos e exceções a serem 

buscados vêm do objeto EAReport gerado pela classe ExceptionFlowAnalyzer, do 

componente AF. Este objeto é a entrada e também a saída do componente IF. A 

diferença é que ao percorrer cada sinalizador e cada tratador, o IF preenche o objeto 

EAReport com as features. Assim, o relatório gerado pelo componente IF é igual ao 

relatório gerado pelo componente AF, sendo que com mais informações. O apêndice 

C apresenta trechos de código relativos ao componente IF. 

A versão atual da PLEA funciona apenas com a CIDE, porque todas as 

LPSs selecionadas para este estudo foram implementadas com essa ferramenta. A 

expectativa é desenvolver futuramente outras exceções do componente IF para 

manipulação de cada um dos CKs das ferramentas de gerência de variabilidades 

mais populares. 
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A Figura 15 ilustra o fluxo de execução principal da ferramenta PLEA. Outros 

caminhos existem para reportar casos alternativos, como, por exemplo, 

dependências não encontradas ou exceções que escapam da aplicação. 

 

 

Figura 15: Funcionamento da PLEA 

 

4.2 Limitações 

 

Assim como outras ferramentas de análise estática, a PLEA apresenta 

limitações que afetam a precisão do seu grafo de chamadas. Esta seção detalha as 

principais limitações da ferramenta, com o objetivo de estabelecer a precisão e 

cobertura da ferramenta desenvolvida, além de destacar algumas melhorias que são 

alvos possíveis de trabalhos futuros. 
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4.2.1 Granularidade da análise 

O componente analisador de fluxos da PLEA foi desenvolvido baseado na 

Design Wizard (Seção 4.1), uma API que suporta a inspeção de programas Java e 

foi criada para escrever testes de design (Brunet, Guerrero e Figueiredo, 2009). Por 

ter como objetivo promover uma análise de alto nível – se preocupando 

principalmente com pacotes e classes – a Design Wizard se utiliza de um grafo de 

chamadas que não possui uma granularidade fina. 

Em outras palavras, o grafo de chamadas gerado pela Design Wizard nos 

permite listar os métodos chamados, as exceções sinalizadas e as exceções 

tratadas por cada método. No entanto, não fornece detalhes internos ao método, 

como call sites, blocos try e blocos catch, impedindo que se saiba o local e o número 

de ocorrência desses elementos. Assim, mesmo que um método foo() tenha dois 

ou mais call sites para o método bar(), bem como duas sinalizações ou tratamentos 

de uma mesma exceção, a Design Wizard informará somente uma ocorrência de 

cada. 

A conseqüência dessa limitação varia desde a perda de fluxos excepcionais 

até a classificação incorreta das features de alguns sinalizadores ou tratadores. A 

Figura 16 apresenta dois casos em que essa limitação afeta a análise. 

 

 

Figura 16: Problema dos múltiplos tratadores e múltiplos call sites. 
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No método foo(), três call sites (linhas 7, 9 e 15) têm o método A#bar(int) 

como alvo em dois trechos de try-catch diferentes, em que um pertence ao núcleo 

da LPS (linhas 5-12) e o outro, colorido, pertence a uma feature variável (linhas 14-

18). Devido ao problema de granularidade da Design Wizard, o componente AF da 

PLEA retornará uma única chamada a bar(int) e um único tratador de Exception. 

Dessa maneira, dois call sites serão ignorados, o que causará a perda de dois fluxos 

excepcionais. 

Apesar de causar a perda de fluxos, consideramos que a limitação de 

granularidade tem um impacto significativo somente quando os diferentes call sites, 

tratadores ou sinalizadores de um método são de features diferentes. Este caso é 

mais relevante porque quando o componente identificador de features processa o 

método em busca de um tratador ou sinalizador, ele não tem informação de quantos 

tratadores ou sinalizadores daquele tipo existem, nem onde eles estão localizados. 

Assim, a primeira ocorrência identificada é computada e analisada. 

Vejamos o exemplo da Figura 16. Considere que o método bar(int) 

sinaliza Exception, e que o componente AF já calculou os três fluxos excepcionais 

cujos caminhos são bar(int) � foo(). Para identificar as features de cada tratador 

de foo(), o componente IF percorre o código do método em busca do trecho que 

captura a exceção. No entanto, o componente IF não sabe quantos tratadores de 

Exception existem no método foo(), levando-o a selecionar e processar a primeira 

ocorrência que for encontrada. Assim, o tratador de Exception do método foo() 

será considerado como sendo do núcleo para os três fluxos da LPS, quando deveria 

ser considerado de uma feature variável em um desses fluxos (linhas 14-18). A 

classificação incorreta de fluxos, como explicado acima, é uma conseqüência mais 

grave do que a perda de fluxos de mesmo tipo. 

E assim como acontece com os tratadores, múltiplos sinalizadores da 

mesma exceção em um mesmo método podem ser perdidos. Além da classificação 

incorreta do fluxo, como discutido para tratadores, isso causa a perda de vários 

fluxos, uma vez que um sinalizador tem potencial de dar origem a muitos fluxos. 

Visando eliminar o impacto negativo que essa limitação poderia causar nos 

resultados, decidimos contabilizar os métodos que possuem múltiplos tratadores ou 

sinalizadores da mesma exceção. Além disso, eliminamos os fluxos desses métodos 
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em que os sinalizadores ou tratadores são de features diferentes, os quais 

chamamos de híbridos. Assim garantimos que os fluxos analisados no Capítulo 5 

não foram obtidos a partir de uma classificação incorreta da PLEA. A Tabela 2 

resume os dados dos métodos com múltiplos sinalizadores e tratadores da mesma 

exceção. 

Tabela 2: Resumo do impacto dos múltiplos sinalizadores e tratadores. 

 
Linha de Produto de Software 

  MobileMedia08 BerkeleyDb Prevayler Total  

Métodos com Múltiplos Sinalizadores 4 28 8 40 

Métodos com Sinalizadores Híbridos 0 4 0 4 

Métodos com Múltiplos Tratadores 5 0 2 7 

Métodos com Tratadores Híbridos 3 0 0 3 

Fluxos Não-Computados 9 260 26 295 

Fluxos Descartados 4 21 0 25 

 

Em todas as LPSs foram encontrados 40 métodos com múltiplos 

sinalizadores da mesma exceção, dos quais somente 4, todos da BerkeleyDb, são 

híbridos. E dentre os 7 métodos com múltiplos tratadores, 3, todos da MobileMedia, 

são híbridos. A limitação de granularidade da PLEA causou, considerando todos os 

fatores, a perda de 295 fluxos excepcionais. Dos fluxos computados, 25 foram 

descartados durante a análise devido aos seus métodos possuírem sinalizadores ou 

tratadores híbridos. O total de fluxos descartados representa menos de 2,5% dos 

fluxos analisados. Este valor indica a imprecisão da ferramenta nos estudos de caso 

considerados. 

 

4.2.2 Algoritmo para construção do grafo de chamadas 

As ferramentas de análise estática se baseiam em uma abstração do 

programa sob análise para fazer asserções (Seção 2.3). A Design Wizard fornece 

um grafo de chamadas em que é possível navegar tanto no sentido normal, que 

parte dos call sites aos métodos (métodos chamados), quanto no inverso, que parte 

dos métodos aos call sites (métodos chamadores). 

Apesar de não haver documentação sobre o algoritmo usado na construção 

do grafo de chamadas provido pela Design Wizard, percebemos que ele está 
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localizado, em termos de cobertura e precisão, entre o Reachability Analysis (RA) e 

o Class Hierarchy Analysis (CHA). Porque apesar de considerar classes e, em 

alguns casos, herança de classes, não há a associação de call sites com todos os 

métodos possíveis da hierarquia de classes, o que seria necessário para alcançar a 

cobertura do algoritmo CHA. Além disso, o grafo de chamadas da Design Wizard 

não considera interfaces e nem métodos abstratos. 

Por esse motivo, fizemos com que a PLEA estendesse a Design Wizard com 

o objetivo de completar o grafo de chamadas, tornando-o semelhante a um grafo 

construído pelo algoritmo CHA. Esta extensão faz surgir um maior número de 

caminhos falsos positivos, mas garante que todos os caminhos reais (os que 

ocorrem durante a execução do programa), com exceção àqueles relacionados à 

limitação de granularidade discutida acima, estão no grafo, diferente do grafo padrão 

da Design Wizard. 

Para reduzir o número de caminhos falso positivos do grafo de chamadas da 

PLEA, seria necessário usar um algoritmo de igual cobertura e maior precisão, como 

o Rapid Type Analysis (RTA).  No entanto, a extensão do grafo utilizado para um 

grafo mais completo e preciso que o CHA foi considerado inviável no escopo desta 

dissertação. 

 

4.2.3 Escopo da análise 

Em geral, a construção do grafo de chamadas se inicia no ponto de entrada 

do programa, passando pelas classes e métodos da aplicação sob análise até atingir 

as classes e métodos de bibliotecas ou da API Java. Para a PLEA, que tem como 

foco a análise dos fluxos excepcionais da aplicação, os fluxos que se iniciam e se 

encerram em bibliotecas ou na API Java não são relevantes. Já os fluxos que se 

iniciam em bibliotecas ou na API Java e alcançam métodos da aplicação, apesar de 

relevantes, são descartados, devido à difícil análise e interpretação da parte que não 

é da aplicação. Vale lembrar, no entanto, que qualquer sinalização que ocorra no 

código da aplicação, mesmo que a exceção não seja por ela definida, é calculada e 

contabilizada normalmente. 
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Outra simplificação adotada diz respeito ao cálculo dos fluxos excepcionais 

de exceções não-checadas. Como esse tipo de exceção não precisa ser declarado 

na interface excepcional dos métodos, o custo para o cálculo de seus fluxos é bem 

maior, o que consideramos inviável no contexto deste trabalho. Essas duas 

estratégias que visam simplificar a análise são comuns em outras ferramentas de 

análise estática (Coelho et al., 2008) (Ribeiro et al., 2012) (Fu e Ryder, 2007). 

 

4.3 Avaliação 

 

A estratégia utilizada para avaliar o componente AF da PLEA foi a 

comparação entre os resultados obtidos por ela e os resultados obtidos através da 

inspeção manual das versões 01 a 07 da MobileMedia. 

Como a inspeção manual teve suporte da IDE Eclipse, cujo grafo de 

chamadas também não é exato, é importante destacar quais eram as expectativas 

de cada abordagem. 

O grafo de chamadas da IDE Eclipse é provido por um plug-in chamado Call 

Hierarchy. Este grafo é criado sob demanda e considera somente os tipos estáticos 

das variáveis (Ismail, 2009). Ou seja, como não há uma análise dos objetos, a 

cobertura máxima de caminhos que ele pode atingir é igual ao do CHA. 

No entanto, este plug-in prima pela sua usabilidade, que seria prejudicada 

caso o cálculo da hierarquia e dos potenciais alvos de call sites não ocorressem em 

tempo real. Assim, o plug-in Call Hierarchy usa uma estratégia que não garante a 

cobertura total da hierarquia de classes, fazendo com que alguns métodos da 

hierarquia não sejam considerados e alguns caminhos sejam perdidos. Este o 

motivo pelo qual o grafo de chamadas da IDE Eclipse não é equivalente ao CHA. 

Por outro lado, apesar do grafo de chamadas da PLEA considerar todos os 

métodos da hierarquia como alvo, ele não é semelhante ao grafo de chamadas do 

CHA devido às limitações relativas à granularidade e às exceções não-checadas, 

como discutido na Seção 4.2. O diagrama da Figura 17 apresenta a relação de 

caminhos entre os diferentes grafos de chamadas referenciados nesse trabalho. 
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O conjunto “Real” se refere aos caminhos reais de execução da LPS. Todos 

os elementos externos ao conjunto “Real” são caminhos falso-positivos. O conjunto 

“DW” se refere aos caminhos do grafo de chamadas da API Design Wizard. A PLEA 

estende a Design Wizard e tenta ter uma cobertura de caminhos igual ao do 

algoritmo CHA. No entanto, devido às limitações de granularidade e de escopo, 

existem caminhos do CHA que a PLEA não consegue calcular. O grafo de 

chamadas da IDE Eclipse também inclui o da Design Wizard, mas não cobre 

hierarquia de classes complexas. 

 

 

Figura 17: Cobertura dos diferentes grafos de chamadas.  

 

A operação de conjuntos “PLEA – Eclipse” resulta em (1) caminhos que 

envolvem uma hierarquia de classes complexa, os quais a estratégia de melhor 

esforço do Eclipse não consegue calcular. Já a operação “Eclipse – PLEA” resulta 

em (2) caminhos que envolvem múltiplos call sites, sinalizadores ou tratadores do 

mesmo tipo. 

Dessa maneira, todas as discrepâncias dos fluxos identificados pelas duas 

abordagens, automática usando a PLEA e manual usando a IDE Eclipse, devem 

pertencer a um dos dois conjuntos descritos acima, (1) ou (2). Esta expectativa foi 

confirmada em todas as versões da MobileMedia comparadas. Os fluxos que foram 

identificados na inspeção manual que faltaram no relatório da PLEA foram aqueles 

em que o método sinalizador possui múltiplas cláusulas throw da mesma exceção.  
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4.4 Utilizando a PLEA 

 

Nesta seção apresentamos o passo-a-passo de como a PLEA foi utilizada 

para reportar os fluxos excepcionais com informações de features da LPS. Os dados 

e a discussão dos resultados são apresentados no Capítulo 5. 

 

4.4.1 Configuração 

A única configuração necessária para executar a PLEA é a definição do 

pacote da aplicação que será analisado. Isso permite analisar partes da LPS 

separadamente, além de informar à ferramenta quais pacotes são relevantes para o 

cálculo dos fluxos excepcionais. Esta configuração é feita diretamente no código-

fonte. 

 

4.4.2 Executar a PLEA 

A PLEA é implementada como um plug-in da IDE Eclipse, fazendo 

contribuições inclusive para a sua interface gráfica. O elemento de interface que a 

PLEA possui é um menu acionado através do botão direito do mouse em projetos 

Java cuja natureza inclua a CIDEProjectNature, que identifica aquele projeto como 

sendo uma LPS anotada com a ferramenta CIDE. 

Após acionar a PLEA via menu, os dois componentes, AF e IF, são 

executados em seqüência para gerar relatórios distintos em uma pasta do projeto 

que se chama “Results”. O relatório gerado pelo componente AF contém as 

seguintes informações: dependências (classes necessárias para construir a 

hierarquia completa das classes analisadas), classes analisadas, exceções 

analisadas, métodos sinalizadores, fluxos excepcionais e problemas durante o 

cálculo dos fluxos (exceções que escaparam, por exemplo). O relatório gerado pelo 

componente IF contém os fluxos excepcionais com a informação das features 

associadas a cada sinalizador ou tratador. O relatório do componente IF é a última 

ação de execução da ferramenta PLEA. Os passos seguintes são executados 

manualmente. 
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4.4.3 Filtragem de fluxos 

Os fluxos excepcionais reportados pela PLEA são organizados em uma 

tabela, cujas colunas são: identificador do fluxo, exceção sinalizada, classe 

sinalizadora, método sinalizador, features do sinalizador, exceção tratada, classe 

tratadora, método tratador e features do tratador. O primeiro processamento dos 

dados obtidos é o filtro de fluxos. 

A PLEA reporta fluxos parciais de exceções que escapam, de exceções não-

checadas e de métodos obsoletos (que nunca são chamados na aplicação). Essas 

ocorrências são úteis para avaliar o funcionamento da ferramenta, mas não são 

fluxos possíveis da LPS. Por este motivo é necessário eliminar tais ocorrências do 

relatório. 

Outra filtragem de fluxos ocorre devido aos sinalizadores e tratadores 

híbridos, como explicado na Seção 4.2. Para não criar resultados incorretos, tais 

fluxos são eliminados do relatório. 

 

4.4.4 Classificação de fluxos excepcionais 

O último passo de processamento dos dados obtidos é a classificação dos 

fluxos excepcionais. Preferimos não embutir esse passo na PLEA para evitar que os 

tipos de fluxos excepcionais fossem limitados, o que influenciaria a interpretação.  

No Capítulo 5 são apresentados os dados empíricos, a classificação de fluxos e os 

resultados do estudo exploratório. 

 

4.5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo foi detalhada a ferramenta Product Line Exception Analyzer 

(PLEA), uma ferramenta que calcula os fluxos excepcionais de uma aplicação e faz 

a associação dos sinalizadores e tratadores com as features da LPS. Neste capítulo 

apresentamos sua arquitetura e seus principais componentes. Discutimos sobre as 

limitações e sobre como ela foi avaliada. E por fim foi mostrado um passo-a-passo 

de utilização da ferramenta, que foi desenvolvida como um plug-in da IDE Eclipse. 
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No próximo capítulo serão apresentados e discutidos os resultados do estudo 

exploratório baseado em inspeção manual e na execução desta ferramenta sobre 

um conjunto de LPSs.  



48 

 

 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados do estudo exploratório realizado cujo 

contexto foi apresentado no Capítulo 3. Neste estudo, os fluxos excepcionais de três 

LPSs (MobileMedia, BerkeleyDB e Prevayler) foram calculados através de inspeção 

manual e da execução da ferramenta PLEA, explicada no capítulo anterior, e 

classificados de acordo com as features associadas aos seus sinalizadores e 

tratadores. Este capítulo apresentado os tipos de fluxos excepcionais encontrados e 

discute suas características.  

 

5.1 Dados Empíricos 

 

A Tabela 3 sumariza os dados obtidos após a execução do passo-a-passo 

descrito na Seção 4.4 para as três LPSs utilizadas: MobileMedia 08 (MM08), 

Prevayler (Pvl) e BerkeleyDb (BkDb). Cada um dos fluxos excepcionais foi 

classificado de acordo com as features associadas à sinalização, as features 

associadas ao tratamento e o tipo de tratamento, como explicado a seguir. 

Na Tabela 3, a primeira coluna é uma sigla das três colunas seguintes que 

será usada no restante do trabalho para identificar de forma objetiva os diferentes 

tipos de fluxos excepcionais de uma LPS. A primeira letra se refere ao sinalizador da 

exceção (segunda coluna), podendo variar entre C (Core ou núcleo) e V (Variable ou 

Variável). De forma similar, a segunda letra da sigla se refere ao código tratador 

(terceira coluna), variando também entre C e V. A terceira letra, quando presente, se 

refere ao tipo de tratamento (quarta coluna), se é especializado (Specialized) ou 

genérico (Generic), podendo variar entre S ou G, respectivamente. Nos referimos a 

tratamento genérico nos casos em que ocorre subsumption de exceção, como 

explicado na Seção 2.2. 
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Tabela 3: Fluxos excepcionais da MobileMedia 08, BerkeleyDb e Prevayler.2 

    
Ocorrência (porcentagem por LPS) 

Fluxo Sinalizador  Tratador Tratamento  MM08 BkDb Pvl Total 

CC Core Core Any 
25 

 (44%) 
413 

 (45%) 
41 

 (85%) 
479 

 (46%) 

CCS Core Core Specialized 18 
 (32%) 

63 
 (7%) 

5 
 (10%) 

86 
 (8%) 

CCG Core Core Generic 7 
 (12%) 

350 
 (38%) 

36 
 (75%) 

393 
 (38%) 

CV Core Variable Any 18 
 (32%) 

210 
 (23%) 

4 
 (8%) 

232 
 (23%) 

CVS Core Variable Specialized 18 
 (32%) 

62 
 (7%) 

4 
 (8%) 

84 
 (8%) 

CVG Core Variable Generic 
0 

 (0%) 
148 

 (16%) 
0 

 (0%) 
148 

 (15%) 

Subtotal (CC + CV) 
43 

 (75%) 
623 

 (68%) 
45 

 (93%) 
711 

 (69%) 

VC Variable Core Any 5 
 (9%) 

183 
 (20%) 

3 
 (7%) 

191 
 (18%) 

VCS Variable Core Specialized 5 
 (9%) 

17 
 (2%) 

0 
 (0%) 

22 
 (2%) 

VCG Variable Core Generic 0 
 (0%) 

166 
 (18%) 

3 
 (7%) 

169 
 (16%) 

VV Variable Variable Any 7 
 (12%) 

19 
 (2%) 

0 
 (0%) 

26 
 (3%) 

VVS Variable Variable Specialized 
7 

 (12%) 
19 

 (2%) 
0 

 (0%) 
26 

 (3%) 

VVG Variable Variable Generic 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 

VaVb Variable Variable Any 2 
 (4%) 

100 
 (10%) 

0 
 (0%) 

102 
 (10%) 

VaVbS Variable Variable Specialized 2 
 (4%) 

13 
 (1%) 

0 
 (0%) 

15 
 (2%) 

VaVbG Variable Variable Generic 0 
 (0%) 

87 
 (9%) 

0 
 (0%) 

87 
 (8%) 

Subtotal (VC + VV + VaVb) 14 
 (25%) 

302 
 (32%) 

3 
 (7%) 

319 
 (31%) 

Total       57 925 48 1030 

 

                                            
2 Esta tabela é uma versão compacta que não mostra todos os tipos possíveis de fluxos. 

Percebeu-se, por exemplo, que todas as exceções sinalizadas e tratadas nas três LPSs estudadas 

eram do núcleo. Assim, para evitar entradas com valores nulos e simplificar a compreensão, optou-se 

por retirar as colunas que identificavam se a exceção era de uma feature variável ou não. 
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As siglas do tipo VaVb identificam fluxos excepcionais em que uma feature 

variável é responsável pela sinalização da exceção enquanto outra feature variável é 

responsável pelo tratamento. A sigla VV é, portanto, a forma resumida de VaVa. 

Quando as siglas não apresentarem a letra correspondente ao tipo de tratamento, 

quer dizer que estão sendo considerados os fluxos que possuem tanto tratamento 

especializado quanto genérico. 

 A seção seguinte usa os dados da Tabela 3 para destacar as características 

encontradas nas LPSs estudadas. 

 

5.2 Características do tratamento de exceções 

 

Após calcular, classificar e contabilizar os diferentes tipos de fluxos 

excepcionais das LPSs estudadas, identificamos algumas características que são 

apresentadas a seguir. Primeiramente, cada tipo de fluxo é explicado 

individualmente. Em seguida comparamos as LPSs de acordo com o tipo de 

tratamento, se genérico ou especializado. Por fim discutimos a evolução do 

tratamento de exceções das versões 01 a 07 da MobileMedia. 

 

5.2.1 Exceções sinalizadas e tratadas pelo núcleo (CC) 

Em todas as LPSs estudadas, a maioria dos fluxos excepcionais tem o 

sinalizador e o tratador associados ao núcleo da aplicação (44% na MM, e 45% na 

BkDb e 85% na Pvl). É possível que a maioria destes fluxos tenha sido 

implementada durante a engenharia de domínio, tornando-os completamente 

semelhantes aos fluxos excepcionais de aplicações que não são LPSs. A Figura 18 

apresenta um exemplo de fluxo CC da LPS MobileMedia que pode ocorrer no 

momento da adição de uma nova mídia em um álbum. 
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Figura 18: Exemplo de fluxo CC na MobileMedia 08. 

 

5.2.2 Exceções sinalizadas pelo núcleo e tratadas por features variáveis (CV). 

Um exemplo de fluxo CV é mostrado na Figura 19. O método 

ServerConnection#run(), que está associado a feature variável Replication, inicia 

uma seqüência de chamadas que prossegue pelos métodos 

CentralPublisher#subscribe(), PersistentJournal#update() e 

PersistentJournal#initializeNextTransaction(), todos do núcleo da 

aplicação. Este último método pode sinalizar uma exceção do tipo IOException, a 

ser tratada pela feature, como visto nas linhas 7 a 9. 

Nosso estudo observou que esse tipo de fluxo é sempre o segundo mais 

comum nas LPSs analisadas (32% na MM08, 23% na BkDb e 8% na Pvl), atrás 

somente dos fluxos CC. O motivo para isso é que parte das features variáveis reusa 

métodos e camadas de serviços existentes no núcleo. O método sinalizador do fluxo 

apresentado na Figura 19, por exemplo, dá origem a outros três fluxos, todos CC. 

Destaca-se que uma vez que os desenvolvedores das features variáveis conhecem 

as exceções que podem fluir dos métodos do núcleo, eles são capazes de 

implementar tratamentos específicos para aquelas exceções. 
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Figura 19: Exemplo de fluxo CV e código do método ServerConnection#run, na Prevayler. 

 

5.2.3 Exceções sinalizadas por features variáveis e tratadas pelo núcleo (VC). 

Na BerkeleyDb, a maioria dos fluxos cuja sinalização é feita por features 

variáveis tem um tratamento genérico (fluxos VCG na Tabela 3). A Figura 20 

apresenta um trecho de um método do núcleo fazendo chamadas a métodos de 

diferentes features variáveis. Ao todo, o bloco try do método main() possui mais de 

100 linhas, com a interação de 8 features variáveis. Destacamos o código de 3 

features variáveis que sinalizam DatabaseException, mas existem outros métodos, 

de features variáveis e do núcleo, que também podem sinalizar exceções. Apesar de 

várias exceções e features diferentes atuarem neste método, o tratamento é 

genérico (linhas 30-34). 
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Figura 20: Exemplo de fluxo VC e código do método DbRunAction#main, na BerkeleyDb. 

 

5.2.4 Exceções sinalizadas e tratadas pela mesma feature variável (VV). 

Após analisarmos detalhadamente os fluxos VV na MobileMedia 08, 

observamos que os métodos intermediários (métodos entre o sinalizador e tratador) 

destes fluxos, assim como o sinalizador e tratador, estão associados a mesma 

feature variável, o que quer dizer que esses fluxos não reusam o núcleo da 

aplicação. A Figura 21 apresenta um fluxo VV. 

Outra descoberta interessante é que todos os fluxos VV, mesmo os 

encontrados na BerkeleyDb, tem tratamento especializado (comparar entradas VVS 

e VVG na Tabela 3), indicando que ao implementar esse tipo de fluxo, o 

desenvolvedor tem informações suficientes para criar tratamentos especializados. 
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Figura 21: Exemplo de fluxo VV na MobileMedia 08. 

 

5.2.5 Exceções sinalizadas e tratadas por features variáveis diferentes (VaVb). 

Os fluxos VaVb são aqueles fluxos em que uma feature variável trata uma 

exceção que foi sinalizada por outra feature variável. Tais fluxos promovem uma 

relação implícita de features, como discutido a seguir. 

A Figura 22 apresenta o trecho do método incrementCountViews(), 

associado a feature variável Sorting. Esta feature é responsável por organizar as 

mídias de acordo com o seu número de visualizações. Uma vez executada a linha 5 

do método, haverá uma seqüência de 5 chamadas de método que se encerra em 

MusicMediaUtil#getBytesFromMediaInfo(), método que está associado a 

feature x_MusicOrVideo3 e sinaliza a exceção InvalidImageDataException. 

Nota-se que a exceção sinalizada pela feature Music ou Video é tratada nas 

linhas 11 e 12 de incrementCountViews() (da feature Sorting), e que a mensagem 

exibida ao usuário em caso de erro se refere a “image”, um tipo de mídia que só 

estará presente caso a feature Photo seja selecionada. Esse erro, conhecido como 

exception handling confusion, foi causado por dois motivos: (1) o código da feature 

                                            
3 Uma restrição no modelo de features da MobileMedia08 garante que a feature 

x_MusicOrVideo será selecionada quando uma das features Music ou Video for selecionada. 
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Sorting estava preparado para interagir somente com mídias do tipo imagem e (2) 

não havia nenhuma evidência de que o código da feature Sorting dependia do tipo 

de mídia selecionada. Nesse caso, a interação implícita de duas features variáveis 

resultou numa falha do tratamento de exceções. Se o desenvolvedor soubesse que 

a feature Sorting interagia com Photo, Music e Video, ele poderia ter realizado a 

manutenção do tratador e resolvido o problema. 

 
Figura 22: Exemplo de fluxo VaVb e código do método incrementCountViews, na MobileMedia 08. 

 

5.2.6 Tipos de fluxos excepcionais entre LPSs. 

Para traçar o perfil do tratamento de exceções das LPSs estudadas, 

precisamos identificar quais os tipos de fluxos excepcionais ocorrem e também a 

freqüência com que ocorrem. A Figura 23 compara a proporção dos fluxos 

excepcionais das três LPSs analisadas. Nosso estudo observou que a MobileMedia 

08 e a BerkeleyDb possuem ambas os 5 tipos de fluxos, e uma proporção 

semelhante de fluxos CC. Já a Prevayler apresenta somente 3 tipos, com a grande 

maioria, 85%, sendo do tipo CC. 
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Figura 23: Comparação da proporção de fluxos excepcionais entre as LPSs. 

 

Por outro lado, quando comparamos o tipo de tratamento, se especializado 

ou genérico, percebemos que a MobileMedia diverge das outras LPSs, como 

mostrado no gráfico da Figura 24. Essa diferença mostra que o tratamento 

especializado depende mais da política de tratamentos de exceções de cada 

aplicação do que de fatores intrínsecos à LPSs. E vale lembrar que apesar dos 

tratamentos especializados serem preferíveis, eles não significam um tratamento 

adequado, como vimos no exemplo do fluxo VaVb (Figura 22). 

 

 

Figura 24: Comparação do tratamento genérico e especializado entre as LPSs. 
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5.2.7 Evolução dos fluxos excepcionais na MobileMedia4. 

Esta seção apresenta como os tipos de fluxos excepcionais evoluíram ao 

longo das versões 01 a 07 da MobileMedia. A Figura 25 ilustra as variações na 

quantidade de fluxos de cada um dos tipos analisados.  

Podemos perceber que o primeiro tipo de fluxo envolvendo features 

variáveis que surgiu na Mobile Media foi o tipo CV, já na segunda versão da LPS. 

Ele também foi o tipo de fluxo que mais cresceu, alcançando quase 30% de todos os 

fluxos excepcionais na versão 07. Os outros tipos de fluxos envolvendo features 

variáveis, quando somados, correspondem a 23% do total. 

 

Figura 25: Distribuição dos fluxos excepcionais na MobileMedia. 

 

As Figuras 26 e 27 mostram como os tipos de fluxos originados a partir do 

core e a partir das features variáveis evoluíram ao longo das versões. Para melhor 

entender as razões que fizeram com que estes fluxos variassem apresentamos na 

Tabela 4 como as features evoluíram ao longo das versões.  

 

                                            
4 Os dados das versões 01 a 07 da MobileMedia foram obtidos através da inspeção manual 

do código e não através da PLEA. Como nosso estudo tem caráter exploratório, foi considerada a 
possibilidade de utilizarmos diferentes procedimentos para obtenção dos dados empíricos. Julgamos 
a análise da evolução dos fluxos excepcionais da MM bastante relevante para nosso estudo 
exploratório. 
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Tabela 4: Evolução de features variáveis na MobileMedia (Figueiredo et al., 2008).  

Versão  Mudanças  

1 Núcleo da LPS foi criado 

2 Uma feature opcional e uma obrigatória foram adicionadas 

3 Uma feature opcional foi adicionada 

4 Uma feature opcional foi adicionada 

5 Uma feature opcional foi adicionada 

6 
Uma feature obrigatória foi convertida em duas features 
alternativas 

7 Uma feature alternativa e duas opcionais foram adicionadas 

 

Podemos observar na Figura 26 que os fluxos sinalizados pelo núcleo e 

tratados por features variáveis (CV) tiveram um acentuado crescimento, enquanto 

que os fluxos exclusivamente do núcleo (CC) se mantiveram praticamente estáveis. 

Isso sugere que a implementação das novas features variáveis reusa os métodos do 

núcleo que sinalizam exceções. 

 

Figura 26: Evolução dos fluxos excepcionais lançados por elementos do núcleo na MobileMedia. 

 

Na Figura 7 podemos observar que os fluxos cujo sinalizador é variável (VC, 

VV e VaVb) obtiveram crescimento acentuado a partir da versão 06. O principal 

motivo disso foi um importante refatoramento que transformou o sistema em um 

gerenciador de mídias, e não somente de imagens.  
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Figura 27: Evolução dos fluxos excepcionais lançados por features variáveis na MobileMedia. 

 

5.3 Discussões 

 

A classificação e análise de cada tipo de fluxo, bem como a análise 

comparativa entre LPSs, nos permitiram identificar algumas características do 

tratamento de exceções em LPSs. Nesta seção, discutimos nosso aprendizado, 

destacando os principais pontos negativos e positivos. 

Fluxos propensos a falhas. Em uma LPS ou em qualquer tipo de sistema, 

a política de tratamento de exceções depende de vários fatores, como decisões de 

projeto, arquitetura do sistema, padrões de codificação, políticas da companhia e 

experiência do desenvolvedor (Shah, Gorg e Harrold, 2010). Assim, a adequação de 

um tratamento pode variar bastante entre sistemas diferentes, fazendo com que um 

tratamento genérico seja desejável em alguns casos. Apesar disso, são conhecidos 

alguns padrões no tratamento de exceções, como o Unintended Handler Action e o 

Generic handling, que podem levar a falhas, prejudicando a robustez do sistema. 

Nosso estudo revelou que os tipos de fluxos referidos como VC e VaVb são mais 

propensos a causarem falhas porque, em geral, é mais provável que os tratadores 

desses tipos de fluxos não estejam cientes do seu contexto (não conheçam todas as 

features e sinalizadores que eles tratam).  

Interação implícita de features e o problema Exception Handling 

Confusion. Interações implícitas de features foram primeiramente identificadas 
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como fonte de falhas em (Ribeiro et al., 2010). A diferença é que aquele trabalho 

buscou detectar interações implícitas no fluxo normal do programa, enquanto o foco 

do nosso trabalho é nos fluxos excepcionais. Descobrimos que os fluxos VaVb 

permitem esse tipo de interação, o que pode levar ao problema chamado de 

Exception Handling Confusion, encontrado no contexto do desenvolvimento 

orientado a aspectos (Figueroa, 2011). 

Reuso consciente de sinalizadores e tratadores. No desenvolvimento de 

LPSs, é comum que as features obrigatórias sejam implementadas antes das 

features variáveis. Assim, ao final da engenharia de domínio, todos os fluxos 

excepcionais são do tipo CC. A partir de então, features variáveis podem, por 

exemplo, (1) reusar métodos e serviços do núcleo, originando os fluxos CV, (2) 

modificar métodos do núcleo, adicionando sinalizadores e reusando tratadores do 

núcleo, o que origina os fluxos VC, ou (3) adicionar uma funcionalidade ortogonal ao 

núcleo, sem reusar sinalizadores ou tratadores, criando os fluxos VV. Nos casos (1) 

e (3), o tratamento de exceção, código responsável por recuperar o sistema, é 

implementado depois do sinalizador. Isso “força” o desenvolvedor a conhecer a 

origem daquele fluxo (o sinalizador e o caminho excepcional), o que facilita a escrita 

do tratamento adequado. Por outro lado, quando o código que está sendo escrito já 

possui tratamento (2), é comum que haja uma negligência do desenvolvedor, que 

não verifica se o tratamento existente se adéqua às modificações que estão sendo 

feitas por ele. Reforçamos que o tipo de fluxo não determina se o tratamento será 

adequado, mas que as características de alguns fluxos (como o VC) facilitam a 

negligência durante a manutenção do código, o que aumenta a chance de serem 

introduzidos erros no tratamento de exceções. Afinal, o reuso dos sinalizadores e 

tratadores em LPSs deve ser planejado da mesma maneira que o reuso do código 

não-excepcional. 

Diretrizes para o tratamento de exceções em Linhas de Produto de 

Software. Uma das conclusões do nosso estudo foi a necessidade de um conjunto 

de diretrizes para guiar desenvolvedores no desenvolvimento do tratamento de 

exceções em LPSs. Tais diretrizes evitariam, por exemplo, a interação implícita entre 

duas features variáveis no código de tratamento de exceções (fluxos VaVb). 

Contudo, sabe-se que diretrizes deste tipo dependem de fatores técnicos e 

organizacionais, atingindo um número limitado de LPSs. Por isso, uma ferramenta 
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genérica de análise de fluxos excepcionais sensível à features, como a PLEA, seria 

uma alternativa mais realista e viável, já que ela pode auxiliar os desenvolvedores 

sem ser específica para uma tecnologia ou organização, não influenciando, também, 

na política de tratamento excepcional. 

 

5.4 Ameaças à validade 

 

Nesta seção, discutimos as ameaças à validade dos dados obtidos, dos 

resultados discutidos e do estudo exploratório como um todo. 

Representatividade das LPSs estudadas.  Atualmente, as ferramentas que 

suportam o desenvolvimento de LPSs são baseadas em duas técnicas de 

implementação de variabilidades, conhecidas como anotativa e composicional. As 

técnicas anotativas permitem a implementação de features de granularidade mais 

fina, marcando e modificando o código do núcleo pontualmente através de 

anotações. As técnicas composicionais propõem uma melhor modularização das 

features variáveis, implementando-as como módulos independentes que são 

combinados para formar um produto específico. A adoção de cada técnica determina 

quais tecnologias serão utilizadas e também como o código estará organizado, o 

que pode influenciar bastante como é feito o tratamento de exceções. Em nosso 

estudo, as LPSs utilizadas foram implementadas com a ferramenta CIDE, que utiliza 

uma técnica anotativa para implementar variabilidades. Nós consideramos que os 

resultados obtidos a partir das LPSs estudadas são extensíveis para outras LPSs 

desde que elas também tenham sido implementadas com técnicas anotativas. 

Confiabilidade dos dados utilizados e a PLEA. O nosso estudo utilizou 

dados que foram obtidos manualmente através da inspeção de código e 

automaticamente através da ferramenta PLEA. Apesar de na Seção 3.2.2 

afirmarmos que a inspeção manual praticada era maçante e falível, o que poderia 

comprometer à coleta de dados, destacamos que só foram inspencionadas 

manualmente as primeiras versões da LPS MobileMedia. Ou seja, somente as 

menores versões da menor LPS estudada. Além disso, houve um cruzamento dos 

dados obtidos manualmente e automaticamente, como explicado na Seção 4.3, o 
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que minimiza a possibilidade de falha dos dados obtidos manualmente. Sobre a 

ameaça que se refere à qualidade da ferramenta PLEA e dos dados obtidos por ela, 

nos dedicamos uma extensa seção (4.2) que explica quais suas limitações e como 

elas influenciaram na coleta de dados. 

 

5.5 Considerações Finais 

 

Neste capítulo apresentamos os dados empíricos relativos aos fluxos 

excepcionais das três LPSs estudadas. Foi explicada a classificação dos fluxos e 

discutidas as características de cada tipo. Também confrontamos o tratamento de 

exceções entre as três LPSs e vimos, através da MobileMedia, como se comporta o 

tratamento de exceções em um cenário de evolução da LPS. Além disso, nós 

discutimos os resultados e apresentamos as ameaças à validade de nosso estudo 

exploratório. 
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6. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

Este capítulo apresenta em três categorias os trabalhos relacionados: (1) 

estudos empíricos investigando o tratamento de exceções em LPSs (Figueiredo et 

al., 2008) (Coelho et al., 2008) (Bertoncello et al., 2008); (2) estudos sobre 

interações implícitas de features (Ribeiro et al., 2010) (Ribeiro et al., 2012) (Brabrand 

et al., 2012); e (3) ferramentas e métodos para análise de fluxos excepcionais (Fu e 

Ryder, 2007) (Robillard e Murphy, 2003) (Coelho et al., 2010). 

 

6.1 Estudos empíricos investigando o tratamento de exceções em LPSs 

 

Figueiredo et al. (2008) apresentam um estudo empírico que compara a 

estabilidade das implementações OO e OA da LPS MobileMedia utilizando métricas 

como modularidade e dependência de features. Nesse estudo, o tratamento de 

exceções é considerado como uma feature obrigatória, permitindo que se faça uma 

análise sistemática de sua evolução pelas várias versões da LPS. Ainda assim, 

como o foco da análise está na estabilidade das várias features e das 

implementações AO como um todo, pouco se explora sobre os tipos de fluxos, suas 

características e consequências. 

Em Coelho et al. (2008) é desenvolvido um estudo empírico que investiga a 

vulnerabilidade do tratamento de exceções implementado com aspectos. Apesar de 

também usar versões OO da MobileMedia, esse estudo está mais focado nas 

implementações OA. Além disso, ele não analisa a MobileMedia como uma LPS, 

impedindo, assim, uma avaliação sensível a features dos fluxos excepcionais, como 

fizemos. 

Bertoncello et al. (2008) propõem um método de refatoramento de LPSs OO 

que visa separar o código normal do excepcional em diferentes componentes. Este 

método se baseia na adição de pontos de variação no núcleo da LPS que servirão 

para selecionar tratadores adequados durante a derivação do produto. Nosso 
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trabalho pode ser visto como complementar a este método de refatoramento, uma 

vez que a ferramenta desenvolvida, a PLEA, pode analisar os fluxos existentes e 

assim auxiliar o desenvolvedor a definir os pontos de variação e tratadores mais 

adequados para cada fluxo. 

 

6.2 Estudos sobre interações implícitas de features 

 

Trabalhos recentes têm destacado a dificuldade e a importância de se 

analisar a dependência de features em LPSs implementadas com técnicas similares 

a compilação condicional (como a CIDE). 

Ribeiro et al. (2010) propõem um conceito chamado interface emergente que 

encapsula logicamente as dependências das features de uma LPS. Utilizando as 

interfaces emergentes, desenvolvedores podem verificar em tempo de escrita quais 

variáveis ou atributos do núcleo ou de outras features são afetados pela feature que 

ele está modificando. Assim é possível ter uma noção da interação direta e indireta 

das features, evitando a inserção de defeitos. Em um trabalho posterior, Ribeiro et 

al. (2012) propõem a Emergo, ferramenta baseada no conceito das interfaces 

emergentes que realiza análise inter e intraprocedural do código-fonte. Ainda que 

uma análise como a da Emergo considere o tratamento de exceções, o cálculo das 

dependências de features não tem um propósito específico como o nosso, que 

classifica os fluxos e analisa suas características. 

Brabrand et al. (2012) compara três analisadores intraprocedurais para 

detectar dependência de features em busca de variáveis não declaradas, variáveis 

sem uso e ponteiros nulos. O diferencial dessas abordagens é a capacidade de 

analisar toda a LPS de uma só vez e de forma eficiente, em contraste à técnica 

“força bruta” que se baseia na derivação e análise de cada produto possível 

individualmente. 

De forma similar ao trabalhos de Ribeiro et al. (2010) (2012) e Brabrand et 

al. (2012), nosso trabalho também se preocupa com a dependência entre diferentes 

tipos de features (obrigatórias e variáveis), mas é o único a focar no código de 
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tratamento de exceções e na dependência de features ao longo do fluxo 

excepcional. 

 

6.3 Ferramentas e métodos para análise de fluxos ex cepcionais 

 

Várias pesquisas têm proposto soluções baseadas em análise estática para 

calcular os fluxos excepcionais de um sistema. 

Robillard e Murphy (2003) propôem a Jex, uma ferramenta que, assim como 

a PLEA, utiliza o algoritmo Class Hierarchy Analysis para construir o grafo de 

chamadas da aplicação. Além disso, a Jex faz uma análise de dataflow e calcula 

tanto os fluxos de exceções checadas quanto de exceções não-checadas. Ainda 

assim, possui limitações sobre algumas construções Java, como blocos finally. 

No tratamento de exceções de aplicações reais, é comum que em blocos 

catchs haja o lançamento de exceções, encapsulando ou não a exceção recém 

capturada. Assim, no lugar de um único fluxo excepcional partindo do primeiro throw 

até o último catch, existem vários caminhos throw-catch menores, que por vezes 

não têm a mesma representatividade semântica. Fu e Ryder (2007) propõem uma 

análise estática sofisticada que une esses caminhos formando as chamadas cadeias 

de exceções (do inglês, Exception-chain Analysis). As cadeias de exceções 

permitem rastrear a exceção com maior precisão, melhorando a qualidade da 

análise e a compreensão do sistema.  

Coelho et al. (2010) atacam o problema do cálculo dos fluxos excepcionais 

em linguagens AO através da ferramenta SAFE. Utilizando um framework para 

análise estática, essa ferramenta calcula com precisão os fluxos excepcionais de 

exceções checadas e não-checadas, levando em consideração também pointcuts e 

advices da linguagem AspectJ, que são capazes de interceptar o programa OO e, 

consequentemente, alterar o seu grafo de chamadas. 

Apesar de cada ferramenta colaborar de maneira específica no cálculo dos 

fluxos excepcionais, nenhuma dessas soluções realiza uma análise sensível a 

features. Tal análise diferenciada para LPSs permite a classificação e avaliação dos 

fluxos excepcionais em relação aos produtos, o que melhora a compreensão de 
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como as features obrigatórias e variáveis estão interagindo. Ainda assim, a maioria 

dessas ferramentas possuem grafos de chamadas mais precisos que o da 

ferramenta PLEA, além de apresentarem soluções para casos específicos, o que 

pode vir a integrar novas versões da PLEA ou mesmo novas ferramentas. 

 

6.4 Considerações Finais 

 

Neste capítulo apresentamos os trabalhos que estão direta e indiretamente 

relacionados com este trabalho, divididos em três categorias diferentes. Enquanto as 

duas primeiras, (1) estudos empíricos investigando o tratamento de exceções em 

LPSs e (2) estudos sobre interações implícitas de features são compostas de 

trabalhos que se referem aos fundamentos do trabalho apresentado, consideramos 

que a terceira categoria, (3) ferramentas e métodos para análise de fluxos 

excepcionais, é composta por trabalhos que podem vir a servir como guias em 

nossa pesquisa. 
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7. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Este trabalho apresentou um estudo exploratório no qual os fluxos 

excepcionais de LPSs foram quantificados de acordo com as features que 

implementavam seus sinalizadores e tratadores. Além disso, discutiu as 

características de cada um dos tipos de fluxos excepcionais encontrados, como se 

comporta o tratamento de exceções em um cenário de evolução da LPS e também 

comparou o tratamento de exceções de LPSs diferentes. A análise foi realizada 

sobre 3 LPSs comuns no meio acadêmico, a MobileMedia, a BerkeleyDb e a 

Prevayler. Como parte do estudo, foi desenvolvida a PLEA, uma ferramenta 

baseada em análise estática que automaticamente calcula fluxos excepcionais e 

identifica as features relacionadas aos seus sinalizadores e tratadores. Esta 

ferramenta serve de suporte para desenvolvedores quando implementando ou 

analisando o tratamento de exceções em LPSs ou em quaisquer sistemas. 

Quais os cenários, no tratamento de exceções em LPS s, que poderiam 

significar problemas ou causar erros? A classificação dos fluxos excepcionais 

proposta neste estudo nos permitiu analisar diferentes cenários no tratamento de 

exceções de LPSs de forma sistemática. Afinal, não se pode afirmar que um tipo de 

fluxo representa necessariamente um erro ou um problema na LPS, já que existe 

bastante flexibilidade sobre a adequação de um tratamento de exceções, e os 

fatores que definem essa adequação não se referem somente às questões 

intrínsecas de LPS. No entanto, percebemos que os fluxos de tipo VC e VaVb 

apresentam um maior potencial para causarem defeitos, uma vez que tais fluxos 

requerem uma maior atenção e compreensão do código-fonte por parte do 

desenvolvedor. 

Como estes cenários podem ser evitados? Antes de estabelecer medidas 

preventivas práticas, é necessário conhecer em detalhes os cenários no tratamento 

de exceções que realmente causam problemas nas LPSs, o que não foi 

precisamente alcançado em nosso estudo. Ainda assim, pudemos perceber que a 

negligência ou inexperiência dos desenvolvedores, principalmente durante a 

manutenção da LPS, podem acarretar a escrita dos cenários considerados mais 
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problemáticos. Dessa forma, consideramos que uma maneira de evitar falhas no 

tratamento de exceções em LPSs seria através de um conjunto de diretrizes, que 

informariam os desenvolvedores sobre as características relevantes dos principais 

cenários do tratamento de exceções, inclusive os problemáticos. 

De forma geral, acreditamos que estes resultados podem: (1) ajudar a 

compreender como se comportam os fluxos excepcionais em LPS, (2) prover 

informação sobre os potenciais problemas dos tipos de fluxos encontrados no 

estudo e (3) guiar o desenvolvimento de ferramentas que auxiliam o 

desenvolvimento de LPSs, em especial o seu tratamento de exceções. 

 

7.1 Trabalhos futuros 

 

A versão atual da PLEA é uma ferramenta que auxilia a análise dos fluxos 

excepcionais de LPSs. Ela possui limitações que reduzem a cobertura de fluxos 

calculados e também a precisão da classificação. Os próximos trabalhos de nossa 

pesquisa têm como objetivo: 

Melhorar implementação do componente AF.  A maioria das ferramentas 

de análise estática sofre de limitações que impedem o cálculo preciso (sem falsos 

positivos ou negativos) dos fluxos excepcionais de uma aplicação. Para atingir uma 

qualidade satisfatória, o componente AF deve garantir que os fluxos reportados pela 

PLEA realmente ocorrem na LPS analisada. Isso implica na utilização de algoritmos 

mais precisos de análise estática, ou mesmo de ferramentas de análise híbridas 

(estática e dinâmica). 

Suportar diferentes técnicas de desenvolvimento. As features de uma 

LPS podem ser implementadas utilizando-se de técnicas anotativas ou 

composicionais. As técnicas anotativas, mais populares, são representadas 

principalmente pelas diretivas de pré-processamento da linguagem C (#ifdef) e pela 

ferramenta CIDE. Para dar suporte a um maior número de desenvolvedores e LPSs, 

a PLEA deve ser capaz de processar e analisar LPSs implementadas com diferentes 

técnicas anotativas. 
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Identificar padrões de bug e propor um conjunto de boas práticas para 

o desenvolvimento do tratamento de exceções em LPS.  Nesse estudo 

exploratório, classificamos os fluxos excepcionais de três LPS e percebemos que 

determinados tipos têm um maior potencial para causarem falhas na LPS. A 

classificação adotada neste estudo pode dar origem a um catálogo de padrões de 

bug que ocorrem no tratamento de exceções em LPSs. Munidos de tais padrões, 

podemos elaborar um conjunto de boas práticas com o objetivo de prevenir as falhas 

causadas por eles. Estas boas práticas seriam incluídas na própria PLEA, auxiliando 

o desenvolvimento da LPS no momento de escrita do código-fonte.  
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APÊNDICE A – Hierarquia de exceções da LPS Berkeley Db 
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ANEXO A – Modelo de features da LPS BerkeleyDb  

 

 


