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Resumo 
Os mecanismos de tratamento de exceções são recursos fornecidos pelas 

principais linguagens de programação para auxiliar no desenvolvimento de sistemas 

robustos. A política de tratamento de exceções corresponde ao conjunto de regras de 

design do tratamento excepcional e definem os elementos de código (métodos, classes ou 

pacotes) responsáveis pela sinalização, propagação, captura das exceções e as respectivas 

ações de tratamento. Alguns estudos empíricos demonstraram que o tratamento 

inadequado de exceções, consequência da falta da política documentada, é uma possível 

fonte de defeitos. Por outro lado, devido à natureza implícita dos fluxos de exceções, a 

identificação e correção dos tratamentos de exceções tornam-se tarefas complexas. Para 

amenizar os problemas decorrentes do tratamento inadequado devido à falta de 

documentação do tratamento de exceções, algumas abordagens definiram linguagens de 

especificação das regras de tratamento com suporte ferramental para auxiliar na definição 

e checagem das regras. Entretanto, historicamente, as políticas de tratamento de exceções 

dos sistemas são postergadas ou ignoradas no processo de desenvolvimento. 

Adicionalmente, nenhuma das abordagens propostas oferece suporte à definição das 

regras, de forma a auxiliar o arquiteto a extrair as regras a partir da análise de código fonte 

pré-existente, e este é o objetivo da abordagem apresentada neste trabalho. Para apoiar a 

execução da abordagem proposta, foi desenvolvida uma ferramenta de análise estática 

que permite: (i) a coleta dos fluxos excepcionas e das respectivas ações de tratamentos; 

(ii) a identificação e definição dos agrupamentos, que são os elementos de código que 

possuem os mesmos comportamentos em relação ao tratamento de exceções; (iii) a 

extração das regras; e, (iv) a checagem das regras e identificação das causas das violações 

à política. A abordagem é demonstrada em dois estudos empíricos. No primeiro estudo 



empírico foram analisadas 656 bibliotecas (libs) Java do repositório central Maven com 

objetivo de extrair e caracterizar a política de tratamento de exceções destas libs. Este 

estudo revelou que 80,9% das bibliotecas possuem fluxos excepcionais que implementam 

pelo menos um anti-pattern do tratamento excepcional. O segundo estudo empírico teve 

como objetivo investigar os benefícios da extração das regras excepcionais a partir do 

código pré-existente no processo de definição e checagem da política de tratamento de 

exceções. Dois sistemas de informação Web (i.e., IProject e SIGAA) foram utilizados 

neste segundo estudo. Neste estudo pudemos observar que todas as regras reportadas 

pelos arquitetos foram extraídas pelo suporte ferramental, e que os resultados do processo 

de extração permitiram que novas regras fossem adicionadas pelos arquitetos. Essas 

regras adicionadas foram as regras não definidas pelos arquitetos e corresponderam à 

57,1% (IProject) e 52,8% (SIGAA/Graduação) das regras da política dos sistemas 

analisados. O processo de checagem das regras definidas com o apoio da abordagem 

mostrou que 35,6% e 45,7% dos fluxos excepcionais do IProject e SIGAA/Graduação, 

respectivamente, violavam alguma das regras de tratamento de exceções. 

Palavras-chave: tratamento de exceções; análise do fluxo excepcional; regras do 

tratamento de exceções; política de tratamento de exceções; análise estática. 
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Abstract 
The Exception handling (EH) mechanism is a technique embedded in most of the 

mainstream programming languages to support the development of robust systems. The 

exception handling policy is composed by the set of exception handling design rules and 

which specify the elements (methods, classes and packages) or that contains the elements 

responsible for raising, propagating and catching of exceptions as well as the handling 

actions. Empirical studies have demonstrated that an inappropriate exception handling as 

consequence of undocumented exception handling policy is a source of bug hazards. On 

the other hand, due to the implicit nature of exception flows, the identification of 

exception handling code is a complex task. To address the problems resulting from the 

not-understood or inadequate exception handling, some approaches have been proposed 

languages to specify exception handling rules as well as a set of support tool to verify the 

constraints and checking the rules. However, historically, the exception handling policies 

are postponed or ignored in the software process development. Additionally, none of the 

proposed approaches provide support to the phase of exception policy definition. This 

work proposes an approach that helps the architect to extract the EH rules by performing 

an analysis on the existing code. Doing so, this approach fills the previous gap the EH 

policy definition. To support the proposed approach, a static tool suite was developed, 

which performs: (i) the discovery of exception flows and its handling actions; (ii) the 

definition of compartments; (iii) the semi-automatic rule extraction process; and (iv) the 

rule checking and identification of rule violation causes. This approach was assessed in 

two empirical studies. In the first study, 656 libraries from Maven central repository were 

analyzed. The main goal of this study was to reveal and to characterize the exception 

handling policy of the analyzed libraries. This study revealed that 80.9% of the analyzed 



libraries have exception flows that implement at least one exception handling anti-pattern. 

In the second study, we investigated the benefits of rule extraction process in the 

definition and checking of exception handling rules. Two web information systems (i.e., 

IProject and SIGAA) were analyzed in this second study. We found that all set of rules 

reported by the architects were extracted by our tool and the result of extraction process 

allowed that new rules were added to the policy. These added rules were not defined by 

architects and they corresponded to 57.1% (IProject) and 52.8% (SIGAA/Graduação) of 

the rules of analyzed systems. The checking process of defined rules supported by our 

approach verified that 35.6% (IProject) and 45.7% (SIGAA/Graduação) of exception 

flows violated some defined rule. 

Keywords: Exception handling; exception flow analysis; rules of exception handling; 

exception handling policy; static analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contexto e Motivação 

Os sistemas de software processam um conjunto de entradas e produzem 

resultados alterando o seu estado interno [SOMMERVILLE, 2004]. Para executar essas 

tarefas, os componentes internos dos sistemas interagem entre si, e com componentes de 

outros sistemas. Como consequência das entradas inválidas e dos problemas decorrentes 

das interações existentes entre os componentes externos, estados inconsistentes podem 

surgir a partir de condições anormais. Os sistemas de software devem estar preparados 

para identificar essas condições anormais e contorná-las de forma a retomar o fluxo 

normal de execução. A robustez de um sistema de software é, portanto, consequência de 

sua capacidade de identificar as condições anormais e tratar os possíveis problemas. 

Os mecanismos de tratamento de exceções permitem o desenvolvimento de 

sistemas robustos [BUHR & MOK, 2000] [CRISTIAN, 1982] [GOODENOUGH, 1975], 

representando o erro decorrente de uma condição anormal como um elemento do sistema, 

denominado exceção. Além disso, os mecanismos de tratamento permitem a separação 

entre o código normal e o código responsável pela recuperação dos erros [PARNAS & 

WURGES, 1976]. Tais mecanismos estão embutidos nas principais linguagens de 

programação oferecendo recursos que permitem a definição dos elementos de código 

responsáveis pela sinalização (i.e., signaler), propagação e captura dessas exceções (i.e., 

handler). 

Estudos empíricos têm revelado que os trechos de código dedicado ao tratamento 

de exceções tornam-se muitas vezes potenciais fontes de bugs [BARBOSA et al, 2014] 

[CACHO et al, 2014a] [CACHO et al, 2014b] [COELHO et al, 2008b] [EBERT et al, 

2015] [MARINESCU 2013] [SAWADPONG et al, 2012] visto que os trechos de código 

dedicados ao tratamento de exceções são as partes menos compreendidas e testadas dos 

sistemas [COELHO et al, 2008b] [GARCIA et al, 2007] [ROBILLARD & MURPHY, 

2000] [EBERT & CASTOR, 2013]. 

As regras de design definem as propriedades, obrigações, permissões ou 

proibições dos componentes dos sistemas a partir de decisões arquiteturais [BALDWIN 

et al, 1999]. Na perspectiva do tratamento de exceções, as regras de design do tratamento 
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de exceções (a.k.a. regras do tratamento de exceções) determinam as responsabilidades e 

os contratos dos elementos do sistema no tratamento de exceções, assim, definindo a 

respectiva política [ABRANTES & COELHO, 2015] [SALES, 2013]. 

A especificação da política de tratamento de exceções seria uma alternativa de 

documentar as estratégias de tratamento de exceções e assim reduzir as potenciais fontes 

de bugs presentes no código dedicado ao tratamento de exceções. Porém, tem se 

observado que a política de tratamento de exceções é geralmente ignorada ou é apenas do 

conhecimento dos arquitetos de software [SALES, 2013][ABRANTES & COELHO, 

2015][ABRANTES et al, 2015][BARBOSA et al, 2016]. 

A falta de uma especificação que defina de forma explícita a política de tratamento 

de exceções, traz uma série de problemas ao desenvolvimento de software robusto. Por 

exemplo, no caso em que os arquitetos que possuem o conhecimento da política de 

tratamento de exceções saem da equipe de desenvolvimento, estes levam consigo o 

conhecimento sobre as regras de tratamento de exceções, portanto, a partir desse 

momento, a equipe de desenvolvimento não teria mais acesso à política de tratamento de 

exceções adotada. Adicionalmente, existem ainda os casos em que nem mesmo os 

arquitetos sabem ou lembram das regras que compõem a política de tratamento de 

exceções.  

Em ambos os casos, os desenvolvedores não teriam acesso as regras e por 

consequência, implementariam códigos de tratamento de exceções de maneira pontual, 

ou seja, apenas inserindo regiões protegidas (i.e, blocos try..catch) e sinalizando 

exceções (i.e, instruções throw) de acordo com as suas experiências individuais. Ou seja, 

a ausência de uma política de tratamento de exceções documentada incentivaria decisões 

individuais dos desenvolvedores no momento da implementação do código de tratamento 

de exceções, que podem não atender a política e se tornarem potenciais fontes de bugs. 

Este trabalho aborda o problema da ausência de uma política de tratamento de 

exceções documentada, que pode não ser de conhecimento do arquiteto, mas que pode 

estar implicitamente definida em artefatos de código que compõem o sistema. 
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1.2. Limitação dos Trabalhos Atuais 

Diversas abordagens e ferramentas foram desenvolvidas para apoiar a 

especificação de regras de tratamento de exceções. No contexto de representação das 

regras de tratamento de exceções, algumas extensões de linguagens de programação 

foram propostas em [DOOREN & STEEGMANS, 2005] [FLANAGAN et al, 2002], 

[MALAYERI & ALDRICH, 2006] [BARNETT et al, 2004] [RUSTAN et al, 2004], os 

quais expõem os códigos responsáveis pelo tratamento de exceções. Outros trabalhos 

[ABRANTES & COELHO, 2015] [CACHO et al, 2008] [DONY, 2001] [LIPPERT & 

LOPES, 2000] [SALES, 2011] [SILVA & CASTOR, 2013] propuseram linguagens de 

especificação e as respectivas ferramentas de checagem das regras de tratamento de 

exceções. Entretanto, essas abordagens assumem que as políticas de tratamentos são 

documentadas ou são do conhecimento do arquiteto para que possam ser especificadas 

nas linguagens propostas, ignorando as regras que podem estar definidas implicitamente 

em artefatos de código do sistema. 

Podemos observar que nenhum dos trabalhos apresentados propõe o apoio à 

extração das regras implícitas de tratamento de exceções a partir da análise do código 

fonte dos sistemas. A extração dessas regras implícitas permite o enriquecimento da 

política de tratamento com soluções ainda não documentadas, e, combinada com o 

processo de checagem das regras de tratamento, permite a identificação das violações e 

as suas respectivas causas. 

Este trabalho propõe uma abordagem que auxilia os arquitetos na definição das 

regras de tratamento de exceções, apoiando na documentação da política de tratamento 

de exceções a partir da extração das informações relacionadas ao tratamento de exceções 

presentes no código fonte. 

1.3. Objetivos Geral e Específicos  

Este trabalho tem como objetivo principal a definição de uma abordagem de apoio 

composta pela definição da política de tratamento de exceções a partir da extração das 

regras de tratamento dos fluxos excepcionais e das respectivas ações de tratamentos e a 

subsequente checagem das regras. Com base no objetivo principal da tese, os objetivos 

específicos são: 
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• Auxiliar os arquitetos na identificação das regras implícitas, ausentes na 

documentação das políticas de tratamento de exceções, e que favorecem a 

ocorrência de bugs. 

• Propor um modelo conceitual para fornecer uma visão de como os elementos 

de tratamento de exceções estão relacionados. 

• Propor uma abordagem de extração das regras de tratamento de exceções a 

partir dos fluxos excepcionais e das ações de tratamento. O princípio norteador 

da abordagem é a identificação das regras de tratamento que estão 

implementadas no sistema analisado e a partir de interações entre os processos 

de refinamento e de extração das regras, os desenvolvedores podem 

especificar a política de tratamento do sistema. 

• Implementar suporte ferramental que auxilie na execução da abordagem 

proposta. Tal suporte ferramental permite a execução automática dos 

processos de extração e checagem das regras de tratamento. 

• Conduzir estudos empíricos para avaliar a abordagem proposta e o suporte 

ferramental em sistemas reais e de diferentes contextos. 

1.4. Solução Proposta 

A abordagem proposta é composta por três processos: extração das regras, 

refinamento da política e a checagem das regras de tratamento de exceções. 

No processo de extração das regras definido na nossa abordagem, o conceito de 

agrupamento é um dos conceitos chaves, diferentemente das abordagens estudadas, 

principalmente nas abordagens relacionadas às análises e visualizações do tratamento de 

exceções [FU & RYDER, 2005][CHANG et al, 2002][ROBILLARD & MURPHY, 

2003][SHAH et al, 2008], onde os fluxos excepcionais entre os métodos são os principais 

elementos expostos. Assim, a análise do tratamento de exceções usando os agrupamentos 

como os elementos centrais é uma alternativa as análises centradas nos fluxos 

excepcionais, pois, a visão dos arquitetos é guiada por elementos mais abstratos, por 

exemplo, pacotes de classes [ROBILLARD & MURPHY, 2000]. 

Os benefícios decorrentes da percepção do sistema como um conjunto de 

agrupamentos podem se estender para a análise do tratamento de exceções. Assim, da 

perspectiva de tratamento de exceções, um agrupamento é um conjunto de elementos de 
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código do tratamento de exceções que compartilham as mesmas propriedades, por 

exemplo, métodos que propagam as mesmas exceções. 

Com base na definição dos agrupamentos, na etapa de extração das regras, o 

suporte ferramental da abordagem extrai as regras de tratamento e, adicionalmente, 

produz a visualização das interações entre os agrupamentos. Em seguida, na etapa de 

refinamento da política, os arquitetos modificam, se necessário, as regras extraídas com 

auxílio da visualização e do conhecimento sobre a política de tratamento do sistema. 

Como consequência da etapa de refinamento da política, algumas modificações nas 

definições dos agrupamentos podem ocorrer, assim, obrigando a re-execução da etapa de 

extração das regras. E, finalmente, após a definição das regras da política de tratamento, 

as ferramentas da abordagem indicam as regras violadas e as respectivas causas na etapa 

de checagem das regras.  

As seguintes questões de pesquisas foram investigadas neste trabalho: 

RQ 1: A abordagem proposta apoia a identificação das regras de tratamento de 

exceções? – Para os sistemas com as políticas de tratamento não documentadas, as regras 

do tratamento extraídas do código fonte possibilitam que os desenvolvedores reflitam 

sobre a política de tratamento e, então, estes possam definir as regras que correspondem 

à política de tratamento de exceções do sistema.  

RQ 2: A abordagem proposta possibilita a identificação das regras violadas e das 

respectivas causas? – Como consequência da especificação das regras de tratamento, o 

procedimento de checagem permite a identificação das regras violadas e suas respectivas 

causas. Para responder essa questão de pesquisa, um processo automático de checagem 

das regras foi implementado. 

1.5. Organização do Trabalho 

Além do Capítulo 1 (Introdução) que é referente à introdução, a tese está 

organizada em outros sete capítulos como descritos a seguir. No Capítulo 2 

(Fundamentação Teórica) são apresentados os conceitos relacionados com a abordagem 

de forma a promover um melhor entendimento do problema abordado e das soluções 

apresentadas. O Capítulo 3 (Abordagem Proposta) contém a descrição dos processos que 

compõem a abordagem proposta, detalhando seus objetivos, recursos de entrada e de 

saída, o fluxo de execução da abordagem e os componentes que implementam esses 
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processos. O Capítulo 4 (Estudo Empírico de Identificação da Política de Tratamento de 

Exceções de Bibliotecas Java) apresenta um estudo empírico cujos objetivos são: (i) 

caracterizar o tratamento de exceções nas bibliotecas Java; e (ii) identificar a presença de 

anti-patterns do tratamento de exceções nessas bibliotecas. Um estudo empírico para 

avaliar a abordagem proposta é apresentado no Capítulo 5 (Estudo Empírico da 

Abordagem de Extração e Checagem da Política de Tratamento de Exceções). Os 

principais trabalhos relacionados à abordagem proposta são apresentados no Capítulo 6 

(Trabalhos Relacionados). E, finalmente, no Capítulo 7 (Conclusões), os objetivos da 

tese são retomados, assim como, as contribuições, limitações, trabalhos futuros e as 

publicações relacionadas à tese são apresentados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta brevemente um conjunto de conceitos básicos 

relacionados a este trabalho. Nas Seções 2.1 e 2.2, discutiremos sobre os sistemas 

computacionais tolerantes a falhas e os mecanismos de tratamento de exceções, 

respectivamente. A Seção 2.3 apresenta brevemente possíveis formas de se analisar o 

comportamento excepcional a partir da análise estática de código e da análise dinâmica. 

Na Seção 2.4, nós discutimos sobre as regras de design e as políticas de tratamento de 

exceções de um sistema. Por fim, nós apresentamos os anti-patterns do tratamento de 

exceções na Seção 2.5.  

2.1. Tolerância a Falhas 

Um sistema de software é formato por componentes que interagem entre si e com 

componentes externos [LEE & ANDERSON, 1990]. Usualmente, a execução do sistema 

de software altera o estado interno do mesmo entre estados válidos, ou seja, estados 

correspondentes à execução de funcionalidades do sistema de software. Entretanto, 

execuções anormais, decorrentes de falhas (inglês, fault), podem alterar o estado interno 

do sistema computacional para um estado inválido ou excepcional [AVIZIENIS et al, 

2004] [LEE & ANDERSON, 1990].  

Uma falha pode ser decorrente de fatores humanos (e.g. má implementação ou 

design inadequado) [EICK et al, 2001] ou independentes da interferência humana (e.g. 

falha na conectividade com o banco de dados ou hardware defeituoso) [BASILI & 

BOEHM, 2001] 

Um sistema computacional tolerante a falha deve ser capaz de identificar a 

ocorrência de erros, que são consequências das falhas, e então, tratar as causas para 

retornar ao estado normal de execução, evitando que o mesmo entre em um estado 

inoperante (do inglês, crash). 

Portanto, no desenvolvimento de sistemas computacionais tolerantes às falhas, os 

desenvolvedores devem aplicar técnicas e/ou métodos que possibilitem a identificação e 

tratamento adequado dos erros, e, além disso, permitindo a separação evidente entre as 

atividades da execução normal e as atividades responsáveis pela recuperação dos erros 

[GARCIA et al, 2001]. 
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2.2. Mecanismos de Tratamento de Exceções 

Os mecanismos de tratamento de exceções são uma das técnicas mais utilizadas 

para implementar soluções de tolerância a falhas na atualidade. A maioria das linguagens 

de programação modernas (e.g., Java, C#, C++) embutem mecanismos de detecção, 

sinalização e tratamento de exceções. Esses mecanismos permitem a separação dos 

códigos que implementam o fluxo normal de execução dos códigos responsáveis pela 

recuperação de falhas. Nas linguagens que fornecem esses mecanismos de tratamento de 

exceções, quando alguma condição anormal ocorre, a execução é transferida do fluxo 

normal para um fluxo alternativo para que as causas e/ou consequências das falhas 

identificadas possam ser tratadas, e em seguida, a execução normal possa ser retomada. 

Este procedimento é iniciado pela identificação do comportamento anormal, e em 

seguida, o processo de sinalização, que encapsula as informações do comportamento 

anormal em um objeto denominado exceção [GOODENOUGH, 1975]. Após a 

sinalização, a exceção é propagada pelos métodos que implementam o sistema no fluxo 

inverso do grafo de chamadas dos métodos (inglês, call graph) até que algum método, 

responsável pelo tratamento do erro, capture a exceção.  

Os métodos intermediários entre o método que identifica e sinaliza a exceção, 

denominado método signaler, e o método responsável pela captura e tratamento da 

exceção, denominado handler, executam o procedimento de propagação da exceção. 

Esses métodos, combinados com o método signaler e o método handler, definem o 

caminho excepcional, do inglês exceptional path.  

Neste trabalho, as regras de tratamento de exceções são extraídas a partir da 

análise dos fluxos excepcionais, que são as informações que indicam os métodos 

responsáveis pela sinalização (i.e., signaler) e os métodos tratadores (i.e., handler). 

Para exemplificar os conceitos apresentados, a Figura 1 apresenta um diagrama 

de classes adicionada com as informações da sinalização, propagação e captura da 

exceção IIDException. Neste exemplo, a identificação do comportamento anormal e a 

sinalização da exceção IIDException são executadas no método 

MediaUtil.getBytesFromMediaInfo(..). Como o sentido de propagação da 

exceção é inversa ao sentido do call graph, a exceção IIDException é propagada do 

método MediaUtil.getBytesFromMediaInfo(..) para o método 

MusicMediaUtil.getBytesFromMediaInfo(..), que propaga essa exceção para o 
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método AlbumData.resetMediaData(). E, finalmente, este método captura a 

exceção, e então executa as instruções responsáveis por tratar as causas do erro. 

 

Figura 1: Exemplo de fluxo excepcional. 

2.2.1. Mecanismo de Tratamento de Exceções em Java 

Nesta seção, os principais conceitos do mecanismo de tratamento de exceções da 

linguagem Java são descritos, visto que, por critérios familiaridade dos autores com essa 

linguagem e o ranking de popularidade da linguagem Java, a abordagem proposta está 

relacionada a análise das aplicações implementadas nesta linguagem1. Entretanto, como 

trabalho futuro, nós investigaremos a possibilidade de replicar a implementação da 

abordagem proposta para outras linguagens de programação. 

Tipos de Exceções - Como a linguagem Java está inclusa na categoria de 

linguagens do paradigma de orientação à objetos, as exceções nessa linguagem são 

representadas por objetos que pertencem a uma hierarquia de classes. A Figura 2 

apresenta a hierarquia de exceções da linguagem Java, de acordo com a especificação da 

                                                
1 http://spectrum.ieee.org/computing/software/top-10-programming-languages 
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linguagem2. Nesta figura, pode-se observar que as exceções são instâncias da classe 

Throwable ou de alguma subclasse desta, e que a classe Exception e a classe Error 

estendem a classe Throwable. Essa separação permite identificar erros que os 

programas podem se recuperar, se a exceção é instanciada da classe Exception ou de 

alguma das suas subclasses, dos erros irrecuperáveis, se a exceção é instanciada de Error 

ou de alguma das suas subclasses. 

 

 

Figura 2 : Hierarquia de classes de exceções da linguagem Java. 

Separação dos Trechos de Código Dedicados ao Tratamento de Exceções - O 

mecanismo de tratamento adotado na linguagem Java permite a separação entre os 

códigos normais e os códigos de tratamento usando os recursos apresentados na Listagem 

1, que são descritos nos próximos parágrafos. 

 

Listagem 1: Estrutura de identificação e captura de exceções na linguagem Java. 

A Listagem 1 apresenta a estrutura dos blocos de códigos usados para permitir a 

identificação de exceções propagadas a partir de um conjunto de instruções (i.e., try – 

                                                
2 Java Language Specification - https://docs.oracle.com/javase/specs/ 
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região protegida) e a captura (i.e., catch) das exceções na linguagem Java. As instruções 

contidas no bloco try definem a região protegida, assim, caso alguma exceção seja 

propagada por essas instruções, a JVM identifica o tipo e procura o bloco catch que 

contém como argumento o tipo da exceção propagada. O bloco catch define as ações de 

tratamento de uma exceção de acordo com o argumento de tratamento, representados por 

E1 e E2 nesta listagem. Assim, caso alguma instrução em R propague uma exceção da 

classe E1 ou de suas subclasses, as ações de tratamento representadas por A1 seriam 

executadas. Observe a possibilidade de mais de um bloco catch associado a uma região 

protegida. Na Listagem 1,  as exceções da classe E1 propagadas pelas instruções em R 

são tratadas pelas ações A1, e as exceções da classe E2 são tratadas pelas ações A2. 

Entretanto, a exceção continuaria sendo propagada no caminho excepcional caso não 

fosse uma instância de E1 ou E2. Quando existente, as instruções do bloco finally são 

executadas independentemente da propagação ou não de uma exceção em R. 

Verificação das Exceções - Com relação à verificação da possível ocorrência de 

uma exceção, o modelo de mecanismo de tratamento de exceções definido na linguagem 

Java é híbrido, ou seja, a verificação de uma exceção pode ser executada em tempo de 

compilação (i.e., checked) ou em tempo de execução (i.e., unchecked) [BLOCH, 2008].  

A estratégia de verificação depende do tipo da exceção, e isso se reflete na 

hierarquia apresentada na Figura 2. Assim, se uma exceção é uma instância direta ou 

indireta da classe Exception (exceto RuntimeException e seus subtipos), a 

ocorrência dessa exceção é verificada em tempo de compilação (i.e., checked). Portanto, 

os compiladores verificam a possibilitada de sinalização de alguma exceção checked por 

um método, e então, indicam a necessidade de algum tratamento, que pode ser a captura 

pelo uso do bloco catch, ou a propagação explícita da exceção, que seria a indicação na 

assinatura do método usando a cláusula throws. 

Para as exceções instanciadas da classe Error ou da classe RuntimeException, 

denominadas unchecked, a verificação da ocorrência é dinâmica, ou seja, em uma 

condição anormal de execução, a JVM verifica a sinalização da exceção e os respectivos 

tratamentos, que podem ser a captura ou a propagação implícita, ou seja, a indicação das 

exceções runtime propagadas na assinatura do método podem não existir. 

Observe que nas duas estratégias de verificação, para as exceções checked e 

unchecked, o tratamento pode ser a captura ou a propagação. Entretanto, devido a 
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verificação em tempo de compilação, a propagação das exceções checked é explícita, ou 

seja, na assinatura do método deve existir a cláusula throws indicando a possibilidade 

de propagação da exceção. Diferentemente, a propagação de uma exceção unchecked é 

implícita, assim, a cláusula throws na assinatura do método que a propaga é opcional.  

O conjunto das exceções propagadas por um método é denominado interface 

excepcional, que é composta por exceções checked, explicitamente declaradas na 

assinatura do método, e exceções unchecked. 

Como exemplo de sinalização, propagação e captura de uma exceção checked, a 

Listagem 2 apresenta o código dos métodos PrintStream.ensureOpen() e 

PrintStream.flush(), respectivamente, método sinalizador (i.e., signaler) e método 

tratador (i.e., handler) da exceção IOException. Como pode-se observar, o método 

PrintStream.ensureOpen() sinaliza (linha #5) e propaga a exceção IOException, e, 

como IOException é uma exceção checked, a cláusula throws IOException na 

assinatura desse método é necessária, caso contrário, o compilador emitiria um alerta de 

tal ausência.  

 

Listagem 2: Exemplo de sinalização, propagação e captura de uma exceção checked. 

Como o método flush() invoca o método ensureOpen() (linha #11) em uma 

região protegida (i.e., try), na ocorrência da condição anormal, a exceção IOException 

é instanciada, sinalizada e propagada do método ensureOpen() para o método 

flush(), e então, capturada pelo bloco catch correspondente (linha #14).  
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Como exemplo complementar, a Listagem 3 ilustra a sinalização e propagação de 

uma exceção unchecked. Neste exemplo, o método getX500Name() instancia e propaga 

a exceção RuntimeException. Observe que não foi necessária a inclusão da exceção 

RuntimeException na cláusula throws da assinatura do método, pois esta é uma 

exceção unchecked. 

Para diferenciar as exceções unchecked instanciadas da classe Error, usa-se o 

termo runtime para as exceções unchecked da classe RuntimeException ou das suas 

subclasses. 

 

Listagem 3: Exemplo de sinalização e propagação de uma exceção unchecked. 

As exceções não capturadas (uncaught) - O comportamento das exceções 

unchecked possibilita um cenário de execução em que a exceção é propagada pelos 

métodos da aplicação, mas não existe bloco catch correspondente, assim, a exceção é 

propagada do método entrypoint (e.g., método main(String[])) da aplicação para 

JVM.  

A Listagem 4 apresenta um trecho de código expondo um cenário em que a 

exceção IllegalStateException, quando sinalizada, não será capturada (i.e., 

uncaught). O método LauncherImpl.launchApplication(..) sinaliza (linha #23) 

e propaga (linha #14) a exceção runtime IllegalStateException para o método 

Application.launch(..) que, então, propaga (linha #4) esta exceção para 

Application.main(..). Como pode-se observar, o método Application.main(..) 

não possui região protegida, logo, a exceção IllegalStateException escapa do 

contexto da aplicação, caracterizando uma exceção uncaught. 
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Listagem 4: Exemplo de sinalização e propagação de uma exceção uncaught 

Documentando as exceções – A documentação de uma exceção é um recurso 

usado para indicar quando uma exceção é propagada por um método [DOSHI, 2003]. 

Para as exceções checked, a indicação da propagação aparece na assinatura do método 

como uma cláusula throws, entretanto, algumas informações adicionais, quando 

necessárias, devem ser inseridas em anotações Javadoc, por exemplo @throws, dos 

métodos. Para as exceções unchecked, a documentação é um recurso primordial de 

notificação, pois não existe suporte do compilador para indicar as possíveis ocorrências 

dessas exceções. Com a existência de uma documentação adequada das exceções 

propagadas, os desenvolvedores podem definir tratadores apropriados para essas 

exceções. 

Como exemplo de documentação, pode-se observar na Listagem 4 que o método 

Application.launch(..) não possui declaração explícita da propagação da exceção 

IllegalStateException. Entretanto, a possibilidade de propagação dessa exceção é 

documentada usando uma anotação Javadoc @throws (linha #9), que adicionalmente, 

indica a condição anormal para a ocorrência da sinalização dessa exceção. 
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Tipos dos Tratadores – Cada bloco catch é associado a um conjunto de exceções, 

denominado argumento de captura, o qual indica as exceções que podem ser tratadas 

pelas ações de tratamento. Devido a estrutura hierárquica das exceções na linguagem 

Java, é possível que uma exceção seja capturada por um bloco catch com um argumento 

de captura de um tipo mais abrangente (inglês, subsumption), ou seja, o argumento de 

captura é uma superclasse da exceção capturada, e, como consequência, o bloco tratador 

é denominado subsumption, caso contrário, denominado por tratador especifico (inglês, 

specific). 

Para exemplificar um tratador subsumption, a Listagem 5 mostra trechos de 

código dos métodos getObject(..) e decodeKey(..) definidos na classe 

JDKKeyStore. Nesta listagem, o método decodeKey(..) sinaliza (linha #14) e 

propaga (linha #5) a exceção IOException para o método getObject(..), e, em 

seguida, essa exceção é capturada no bloco catch (linha #7) cujo argumento de captura é 

Exception. Logo, o bloco catch (linha #7) apresentado nesta listagem é um exemplo de 

tratador subsumption. 

 

Listagem 5: Exemplo de tratador genérico (Subsumption). 

2.3. Análise do Comportamento do Tratamento de Exceções 

Para a análise do comportamento do tratamento de exceções, a identificação dos 

fluxos excepcionais (e.g. métodos sinalizadores e métodos tratadores) e das respectivas 

ações de tratamento é necessária. Entretanto, devido à natureza implícita dos fluxos de 

exceções e a quantidade de fluxos excepcionais nos sistemas, a análise manual torna-se 
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uma tarefa custosa e propensa a erros. Por estes motivos, o suporte ferramental é 

imprescindível para auxiliar na identificação do comportamento do tratamento de 

exceções. 

Nas seções 2.3.1 e 2.3.2, apresentaremos uma breve descrição de duas categorias 

de análises usadas para a identificação do comportamento excepcional: análise dinâmica 

(Seção 2.3.1) e análise estática (Seção 2.3.2). 

2.3.1. Análise Dinâmica  

A análise dinâmica é uma classe de técnicas de análises que verificam as 

propriedades dos sistemas em tempo de execução, assim, extraindo informações mais 

precisas dos comportamentos a serem observados que outras classes de técnicas de 

análises [BALL, 1999].  Como as propriedades a serem observadas são obtidas a partir 

da execução do sistema, o fornecimento de um conjunto de entradas é necessário, sendo 

que este conjunto deve ser o mais abrangente possível para se obter o conjunto domínio 

mais completo. Esta é uma das principais limitações das análises dinâmicas, pois, em 

sistemas complexos, a identificação do conjunto das entradas para maximizar a cobertura 

do domínio das propriedades analisadas pode não ser uma tarefa trivial. 

Como consequência dessas características, as análises dinâmicas quando 

aplicadas no contexto de extração dos fluxos excepcionais dos sistemas, podem prover 

um conjunto de falsos-negativos, ou seja, possíveis fluxos excepcionais não seriam 

obtidos, pois as entradas poderiam não ser fornecidas para atingir as condições anormais 

que estimulariam a sinalização e propagação das respectivas exceções. 

Para a observação das propriedades investigadas, uma das estratégias utilizadas 

na aplicação das análises dinâmicas é a instrumentação [LARUS, 1994]. Essa estratégia 

é executada com o auxílio de um componente externo ao sistema analisado, que, no 

contexto de identificação dos fluxos excepcionais, intercepta as invocações dos métodos, 

e, na ocorrência da sinalização e propagação das exceções, permite a identificação dos 

correspondentes fluxos excepcionais. 

2.3.2. Análise Estática 

Diferentemente da análise dinâmica, na análise estática, as informações das 

propriedades de interesse do sistema analisado são obtidas sem a necessidade da execução 
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[NIELSON et al, 2015][CHESS & WEST, 2007]. Essas informações são obtidas a partir 

da análise do código da aplicação, por exemplo, bytecode e/ou do código fonte. 

Entre as técnicas de análise estática, existem as análises intraprocedural e 

interprocedural. Na análise intraprocedural, as instruções que compõem um método são 

analisadas, diferentemente da análise interprocedural, quando as interações entre os 

métodos são analisadas. 

No suporte ferramental da abordagem proposta, o procedimento de extração das 

informações sobre o tratamento de exceções utiliza análises estáticas intraprocedurais e 

interprocedurais.  

A análise intraprocedural analisa o grafo de fluxo de controle (inglês, control-flow 

graph) obtido a partir do uso do framework WALA, para identificar os locais de 

sinalização (i.e., instrução throw) e captura (i.e., bloco catch) das exceções nos métodos, 

e as respectivas informações sobre o contexto e as exceções manipuladas. 

Adicionalmente, outra análise estática intraprocedural é usada para extrair as informações 

sobre as ações de tratamento. Na implementação dessa análise estática, foi utilizado o 

framework JavaParser. 

Para a extração do fluxo excepcional, o suporte ferramental da abordagem 

proposta implementa uma análise interprocedural a partir do grafo de chamada dos 

métodos (inglês, call graph) construído usando o framework WALA. Na construção 

desse grafo de chamadas, foi utilizado o algoritmo k-CFA [NIELSON et al, 2015] que, 

além de identificar a interação entre métodos, permite a identificação do contexto da 

chamada dos métodos, assim, possibilitando a diferenciação entre diferentes chamadas 

de um método chamado (do inglês, callee) em um método chamador (do inglês, caller). 

A inserção da informação de contexto de chamada para a extração dos fluxos 

excepcionais permite minimizar os falsos-negativos, caso os resultados obtidos por essa 

análise fossem comparados com os resultados obtidos de uma análise interprocedural 

executada sobre um grafo de chamada construído com um algoritmo CHA [NIELSON et 

al, 2015] que não inclui contexto de chamada.  

Nos métodos chamadores (caller) que evocam métodos de interfaces ou métodos 

polimórficos, possíveis fluxos excepcionais falsos-positivos podem ser obtidos, pois os 

métodos chamados de fato são definidos em tempo de execução.  
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No contexto da abordagem proposta, os fluxos excepcionais falsos-positivos 

provêm possíveis regras falsos-positivas. Contudo, essas regras de tratamento de 

exceções provenientes dos fluxos excepcionais falsos-positivos seriam descartadas pelos 

arquitetos na etapa de refinamento da política de tratamento (Seção 3.4). Diferentemente, 

os sistemas que usam reflexividade ou configurações dinâmicas via arquivos, a 

construção do grafo de chamadas a partir desses recursos seria inviável, assim, na atual 

implementação da abordagem proposta, alguns fluxos excepcionais falsos-negativos 

poderiam ocorrer, e, consequentemente, algumas regras falsos-negativas. 

Nesta perspectiva, as análises dinâmicas e estáticas são complementares, enquanto 

as análises dinâmicas resultam em possíveis fluxos excepcionais falsos-negativos, as 

análises estáticas resultam em possíveis fluxos excepcionais falsos-positivos. 

Análise dos Fluxos Excepcionais 

A atual implementação do suporte ferramental da abordagem executa a análise 

estática do bytecode do sistema analisado. A identificação dos fluxos excepcionais a partir 

da análise do bytecode pode permitir uma análise mais eficiente do que a análise a partir 

do código fonte do sistema, pois os compiladores podem produzir bytecode otimizados a 

partir do código fonte [LOURIDAS, 2006]. Por outro lado, a análise do código fonte 

permitiria a indicação precisa das instruções responsáveis pela sinalização e propagação 

das exceções, assim como os blocos responsáveis pela captura dessas exceções. 

Entretanto, essas informações não são pertinentes a abordagem apresentada, logo, o 

benefício apresentado da análise estática sobre o bytecode sobrepõe ao benefício 

decorrente da análise estática sobre o código fonte.  

2.4. Regras de Design 

No processo de desenvolvimento de sistemas, a modularização tem um papel 

importante na fomentação da reusabilidade e na compreensão de sistemas complexos 

[PARNAS, 1972]. Na modularização ocorre o agrupamento de elementos de código (e.g. 

classes) fortemente relacionados, produzindo os módulos que compõem o sistema. Os 

módulos possuem responsabilidades bem definidas, interfaces simples e encapsulam 

informações desnecessárias para a interação com outros módulos [BALDWIN, 2000]. 

Os critérios de modularização são definidos pelas decisões de design [PARNAS, 

1972]. Nos principais processos de desenvolvimento, as decisões de design são 
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especificadas, principalmente, na etapa de projeto (do inglês, design) [PETERS, 1981]. 

Entretanto, devido às imprecisões do projeto e ao desuso da documentação, a 

implementação não reflete as decisões de design especificadas, assim, impactando 

negativamente na qualidade do sistema em desenvolvimento [PARNAS, 1994]. Portanto, 

a checagem da conformidade entre a documentação do design e o estado atual da 

implementação tem um papel significativo no processo de desenvolvimento e nas tarefas 

de manutenção dos sistemas. 

Nessa perspectiva, as regras de design especificam as interações entre as entidades 

de software (e.g. módulos). Por exemplo, essas interações podem ser representadas por 

regras permissivas, obrigatórias e proibitivas. 

2.4.1. Política de Tratamento de Exceções 

A política de tratamento de exceções de um sistema é o conjunto de regras de 

design que determinam as propriedades do tratamento de exceções do sistema. Por 

exemplo, as exceções que podem ser propagadas por um método. 

Apesar da política de tratamento ser inerente ao sistema e/ou aos desenvolvedores, 

existem recomendações sugeridas pela comunidade, como por exemplo, as Boas Práticas 

do Tratamento de Exceções, especificados em [DOSHI, 2003], [WIRFS-BROCK, 2006] 

e [BLOCH, 2008]. As seguintes recomendações pertencem a essas boas práticas: (i) 

documente todas as exceções propagadas por cada método, (b) use exceções checadas 

para condições recuperáveis e runtime para representar erros de programação, e (iii) 

privilegie a utilização de exceções definidas na especificação Java. 

Outras recomendações da comunidade são os anti-patterns do tratamento de 

exceções, que são apresentados na próxima seção. 

2.5. Anti-patterns do Tratamento de Exceções 

Um anti-pattern é definido como uma solução adotada para um problema 

recorrente, entretanto esta solução provoca resultados inesperados ou contra produtivos 

[BROWN et al, 1998]. Os trabalhos [WIRFS-BROCK, 2006] e [MCCUNE, 2006] 

apresentam um conjunto de tratamentos excepcionais que podem provocar 

comportamentos indesejáveis, sendo assim, caracterizados como anti-patterns do 
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tratamento excepcional. A seguir são apresentados alguns dos anti-patterns do tratamento 

de exceções definidos em [MCCUNE, 2006] 3:  

Catching Exception – Este anti-pattern é um cenário específico do problema 

Unintended Handler Action [ROBILLARD & MURPHY, 2000] que é um 

comportamento prejudicial que pode reduzir a confiabilidade dos sistemas. O problema 

Unintended Handler Action está fortemente relacionado ao tratamento subsumption, em 

outras palavras, um argumento de captura de um tipo mais abrangente (i.e., superclasse), 

eleva as possibilidades do bloco catch de capturar exceções inesperadas, e 

consequentemente, eleva também o risco de aplicar ações inadequadas de tratamentos 

excepcionais. O anti-pattern Catching Exception é um cenário crítico do problema de 

tratamento subsumption e ocorre quando um bloco catch captura exceções checked e 

runtime usando Exception como tipo do argumento de captura. Por exemplo, os blocos 

catch com os argumentos de captura Exception ou Throwable podem capturar exceções 

checked e unchecked. 

Catch and ignore – Este anti-pattern é caracterizado pela ausência de ações de 

tratamento para uma exceção sinalizada. Um bloco catch vazio (inglês, empty) é um 

exemplo de ocorrência desse anti-pattern. 

Destructive Wrapping – Este problema ocorre quando um objeto excepcional é 

sinalizado como consequência de um fluxo excepcional. Entretanto, a exceção sinalizada 

do fluxo excepcional resultante não é instanciada a partir das informações do fluxo 

excepcional original. Da perspectiva da cadeia excepcional (exception chain), ou seja, a 

sequência de métodos que propagam a exceção da sinalização até a captura, a informação 

de stack trace é perdida, impossibilitando o rastreamento da causa original da sinalização 

da exceção. 

Log and Return – O fluxo excepcional é criado quando um comportamento 

anormal ocorre. Após a sinalização de uma exceção checked algum método deve capturar 

e contornar o estado de erro. Assim, um fluxo excepcional é finalizado e o fluxo normal 

é retomado. A instrução return quando aplicada nas ações de tratamento, é capaz de 

alternar do fluxo excepcional para a execução normal. Entretanto, a combinação as 

instruções de logging e a instrução return devem ser evitadas nos cenários quando a 

                                                
3 Os anti-patterns apresentados em [MCCUNE, 2006] é mais abrangente do que os apresentados 

nesta seção, entretanto, somente os anti-patterns identificados nos estudos prévios são descritos. 
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instrução return provê um valor válido, pois, da perspectiva dos usuários, parece que 

nenhum problema ocorreu e o sistema executou normalmente. 

2.6. Resumo 

Um sistema de software é formato por componentes que interagem entre si e com 

componentes externos [LEE & ANDERSON, 1990]. Usualmente, a execução do sistema 

de software altera o estado interno do mesmo entre estados válidos. Entretanto, execuções 

anormais, decorrentes de falhas, podem alterar o estado interno do sistema computacional 

para um estado inválido ou excepcional [AVIZIENIS et al, 2004] [LEE & ANDERSON, 

1990].  

Um sistema computacional tolerante a falha deve ser capaz de identificar a 

ocorrência de erros, que são consequências das falhas, e então, tratar as causas para 

retornar ao estado normal de execução, evitando que o mesmo entre em estado inoperante 

(do inglês, crash).  Os mecanismos de tratamento de exceções são uma das técnicas mais 

utilizadas para implementar soluções de tolerância a falhas na atualidade.  

Neste capítulo foram apresentados referencias teóricos relacionados ao tratamento 

de exceções e utilizados como base para o desenvolvimento do trabalho apresentado neste 

documento e detalhado nos próximos capítulos    
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3. ABORDAGEM PROPOSTA 

Este capítulo descreve os processos e os componentes que implementam a abordagem 

proposta, detalhando os objetivos, os componentes, os recursos de entrada e de saída, e o 

fluxo entre os processos. O principal objetivo deste capítulo é descrever os aspectos 

conceituais da abordagem proposta, assim como a implementação da abordagem. 

Este capítulo é organizado nas seguintes seções: A visão geral da abordagem 

proposta é fornecida na Seção 3.1 e a arquitetura da ferramenta é apresentada na Seção 

3.2 e, nas seções seguintes, cada processo que compõe é abordagem é detalhado: (i) 

Extração das Regras de Tratamento de Exceções (Seção 3.3); (ii) Refinamento da Política 

de Tratamento de Exceções (Seção 3.4); e, (iii) Checagem das Regras (Seção 3.5). 

Ao longe deste capítulo, utilizaremos o sistema MobileMedia [FIGUEIREDO et 

al, 2008] para auxiliar nas descrições dos artefatos de entradas e dos artefatos produzidos 

pelos processos que compõem a abordagem proposta. O MobileMedia consiste em uma 

linha de produto de software desenvolvida para o contexto de dispositivos móveis que 

permite o gerenciamento das mídias em formatos de imagens, músicas e vídeos, e que já 

foi utilizado como exemplo motivante ou estudo de caso em outros estudos 

[FIGUEIREDO et al, 2008][COELHO et al, 2008b]. 

3.1. Visão Geral 

Nesta seção, o fluxo e as interações dos processos da abordagem são descritos. 

Maiores detalhes a respeito de cada processo são descritos nas seções seguintes. A 

abordagem é dividida em 3 processos: (a) Extração das Regras de Tratamento de 

Exceções, (b) Refinamento da Política de Tratamento de Exceções, e (c) Checagem das 

Regras de Tratamento de Exceções. 

A Figura 3 ilustra as interações existentes entre os processos da abordagem, os 

recursos de entrada e os resultados produzidos em cada processo. Como pode ser 

observado na Figura 3, a abordagem inicia com o processo de Extração das Regras de 

Tratamento de Exceções. Em seguida, o processo de Refinamento da Política de 

Tratamento de Exceções, e, finalmente, a Checagem das Regras. Observe a existência de 

uma interação retroativa do processo Refinamento para a Extração das Regras de 

Tratamento de Exceções. Essa interação ocorre devido a possíveis refinamentos na 
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definição dos agrupamentos decorrentes do processo de Refinamento, e que influenciam 

nos resultados obtidos no processo de Extração. 

3.1.1. Fluxo de Execução 

O código fonte, o bytecode da aplicação e a definição dos agrupamentos são os 

recursos de entrada para o processo de Extração. Os fluxos excepcionais são coletados a 

partir do código fonte e do bytecode. A extração das regras depende da definição dos 

agrupamentos, e tem como entrada os fluxos excepcionais extraídos. 

 

Figura 3: Visão geral dos processos que compõem a abordagem proposta. 

As regras extraídas e os fluxos excepcionais são analisados pelos desenvolvedores 

no processo de Refinamento da Política. O principal objetivo do processo de Refinamento 

é identificar regras implícitas a partir da avaliação das regras extraídas. A partir da 

avaliação, as regras extraídas podem ser classificadas como (i) regra reconhecida pelo 

arquiteto como pertencente à política, (ii) regra inválida, ou seja, essa regra não 

pertencente à política pois representa uma violação à alguma regra da política, ou (iii) 

regra desconhecida, pois o arquiteto nada pode concluir a respeito dessa regra. As regras 

classificadas como desconhecidas são derivadas de tratamentos de exceções para cenários 

específicos, e podem representar potenciais regras a serem aderidas à política do sistema. 

Para isso, a avaliação dos cenários que esses tratamentos ocorrem devem ser avaliados, 
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assim como, o impacto que essa solução teria na política de tratamento de exceções do 

sistema.  

Em alguns cenários, os resultados analisados contribuem para que o arquiteto 

redefina os agrupamentos (Seção 3.1.2) e, em seguida, o processo de Extração é 

reexecutado. 

Como resultado do processo de Refinamento, as regras que compõem a política 

são definidas e especificadas textualmente, possibilitando a execução do processo de 

Checagem das Regras. A especificação textual das regras e os fluxos excepcionais da 

aplicação são os recursos de entrada do processo de Checagem das Regras. Este processo 

resulta na indicação das regras violadas e dos fluxos excepcionais responsáveis pelas 

violações. Mais detalhes sobre a representação textual e gráfica das violações são 

apresentados na Seção 3.5. 

3.1.2. Definição dos Agrupamentos 

A especificação dos agrupamentos é um dos recursos de entrada fundamentais 

para o processo de Extração das Regras de TE, como pode-se observar na Figura 3 que 

exibe o fluxograma do processo de extração das regras de tratamento de exceções4. 

Agrupamento é o termo usado em substituição ao termo Compartment que foi 

inicialmente definido em [ROBILLARD & MURPHY, 2000] e é usado por E.P.L.  

Compartment originalmente expressa um conjunto de entidades de código que 

compartilham as mesmas propriedades, por exemplo, métodos que sinalizam as mesmas 

exceções. 

Conceitualmente, um agrupamento é um conjunto de elementos de código que 

compartilham o mesmo comportamento de tratamento excepcional. Por exemplo, um 

pacote app.dao originaria um agrupamento DAO. Apesar dos conceitos alinhados, um 

agrupamento não se restringe a um pacote. Assim, o agrupamento DAO poderia ter outros 

pacotes, e, inclusive, ser restrito a uma parte das classes e/ou métodos de um pacote. 

                                                
4 O termo agrupamento foi usado em substituição ao termo Compartimento (inglês, Compartment) 

devido ao alinhamento com o termo agrupamento que representa o conjunto de elementos de código que 
possuem as mesmas responsabilidades. 
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3.2. Arquitetura da Ferramenta 

A ferramenta é composta por 4 componentes: Exception Flow Revealer, Handler 

Action Analyzer, Rules Extractor e Rules Checker. Esses componentes foram 

implementados na linguagem Java usando alguns frameworks de terceiros. 

O componente Exception Flow Revealer é responsável por analisar o bytecode do 

sistema e coletar os fluxos excepcionais. As ações de tratamento são identificadas pelo 

componente Handler Action Analyzer a partir da análise do código fonte do sistema. As 

regras são extraídas pelo componente Rules Extractor a partir da análise dos fluxos 

excepcionais anotados com as informações das ações de tratamento e da definição dos 

agrupamentos. E, finalmente, as regras violadas e as respectivas causas são obtidas pelo 

componente Rules Checker a partir da análise dos fluxos excepcionais e das definições 

das regras que compõem a política de tratamento. 

Apesar de possuir 4 componentes principais, os mesmos compartilham diversas 

classes, principalmente os componentes Exception Flow Revealer e Handler Action 

Analyzer. Como todos os componentes manipulam os fluxos excepcionais e as ações de 

tratamento, as classes de domínio responsáveis por descrever essas informações também 

são compartilhadas. 

Nas próximas seções, as arquiteturas dos componentes são apresentadas em duas 

seções, justificadas pelos componentes que compartilham mais classes entre si, assim 

facilitando a compreensão de tais arquiteturas. Primeiramente, é apresentada a arquitetura 

dos componentes Exception Flow Revealer e Handler Action Analyzer (Seção 3.2.1) e, 

em seguida, a arquitetura dos componentes Rules Extractor e Rules Checker (Seção3.2.2). 

3.2.1. Os componentes Exception Flow Revealer e Handler Action Analyzer 

A Figura 4apresenta o diagrama de classes simplificado do componente Exception 

Flow Revealer. A classe ExceptionFlowAnalyzer é responsável por gerenciar as tarefas 

de análise dos fluxos excepcionais. 
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Figura 4: Diagrama de classes simplificado do componente Exception Flow Revealer. 

O componente Exception Flow Revealer executa análise estática auxiliado pelo 

framework WALA. Nesta implementação o framework WALA foi escolhido por 

possibilitar a execução do algoritmo de análise estática k-CFA mais preciso que outros 

algoritmos de análise estática, como por exemplo, CHA e RTA [NIELSON et al, 2015]. 

Entretanto, como pode-se observar na Figura 4, que a arquitetura da ferramenta foi 

projetada para permitir que outros frameworks pudessem ser adaptados. Esta capacidade 

é viabilizada pela classe Provider que invoca os métodos da interface IAdapter que são 

implementados na classe WalaAdapter. Os métodos da classe WalaAdapter interagem 

com os métodos do framework WALA para construir e analisar o call graph. Logo, essa 

arquitetura foi proposta para permitir a interação com outros possíveis frameworks de 

análise estática. 

As estruturas internas são definidas no pacote domain. Por exemplo, a classe 

InternalCallGraph que contém as informações dos fluxos excepcionais coletados a 

partir do grafo de chamada de métodos, denominado por call graph, é definida neste 

pacote. As estruturas internas são descritas em mais detalhes nas Seções 3.3 e 3.5. 

Adicionalmente, a classe Provider contém métodos utilitários que permitem, por 

exemplo, a conversão entre representações dos tipos de dados no formato bytecode (e.g., 

java/lang/String;) para uma representação mais legível (e.g., java.lang.String). 

As informações coletadas das análises do bytecode e do código fonte podem ser 

persistidas em uma base de dados ou em arquivos XML. As classes responsáveis pela 

manipulação dos dados na base de dados ou nos arquivos são definidas no pacote dao. 
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A Figura 5 apresenta o diagrama de classes simplificado do componente Handler 

Action Analyzer.  A classe HandlerActionsIdentify é responsável por gerenciar as 

tarefas de extração das ações de tratamento dos blocos catch. 

 

Figura 5: Diagrama de classes simplificado do componente Handler Action Analyzer. 

As análises do código fonte executadas pelo componente Handler Action Analyzer 

são descritas pelas classes IdentifyHandlerActionsClazzVisitor, 

IdentifyHandlerActionMethodVisitor e 

IdentifyHandlerActionsCatchBlockVisitor, que estendem a classe VoidVisitor 

que implementa o padrão Visitor do framework JavaParser5 A classe JavaFileVisitor 

é a responsável pela navegação entre os arquivos do código fonte da aplicação que é 

gerenciada também pelo framework JavaParser. 

3.2.2. Os Componentes Rules Extractor e Rules Checker 

A Figura 6 apresenta o diagrama de classes simplificado dos componentes Rules 

Extractor e Rules Checker. As atividades das etapas de Agrupamento dos Elementos de 

Tratamento de Exceções (Seção 3.3.2) são gerenciadas pela classe MakeGeneralization, 

e as atividades relativas às etapas de Extração das Regras de Tratamento de Exceções 

(Seção 3.3.3) e Checagem das Regras (Seção 3.5) são gerenciadas pela classe 

ExtractDesignRuleController. Esses processos são inicializados pelos métodos 

contidos na classe ExtractDesignRules, que permite a configuração do processo a ser 

                                                
5 http://www.javaparser.org 
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executado, ou seja, se o processo de extração ou de checagem das regras de tratamento 

será executado. 

 

Figura 6: Arquitetura simplificada dos componentes Rules Extractor e Rules Checker. 

As classes que descrevem as informações sobre (i) os agrupamentos, (ii) as 

dependências entre agrupamentos, (iii) as regras da política e (iv) as regras violadas e as 

respectivas causas estão definidas no pacote domain. Com relação aos métodos utilitários 

de todos os processos executados pelos componentes Rules Extractor e Rules Checker, 

os mesmos são definidos na classe ExtractDesignRuleUtil. 

E, finalmente, as representações textual e gráfica resultantes dos processos de 

Extração das Regras de Tratamento e Checagem das Regras são persistidas pelas classes 

definidas no pacote dao. 

3.3. Extração das Regras de Tratamento de Exceções 

A Figura 7 expõe o processo de extração das regras de tratamento de exceções. 

As etapas do processo de extração são descritas nas próximas seções. 
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Figura 7: Detalhamento do processo de extração das regras de tratamento de exceções. 

3.3.1. Extração dos Fluxos Excepcionais e das Ações de Tratamento 

As etapas de Análise do bytecode (1.1) e Análise do Código fonte (1.2) são 

responsáveis pela extração do tratamento de exceções (Figura 7). Os fluxos excepcionais 

são extraídos a partir da análise do bytecode e as ações de tratamento são extraídas da 

análise do código fonte do sistema. 

3.3.1.1. Extração dos Fluxos Excepcionais 

Para a identificação dos fluxos excepcionais, o componente Exception Flow 

Revealer analisa o call graph produzido pelo WALA usando o algoritmo de análise 

estática k-CFA que é o mais preciso entre as disponíveis neste framework. Como 

consequência da análise estática usando o algoritmo k-CFA, uma menor quantidade de 

falsos positivos é produzida, além disso, as informações de contexto de chamada entre os 

métodos permitem a diferenciação entre as diferentes invocações de um método chamado 

(i.e., callee) por um método chamador (i.e., caller). 

Como resultado dessa análise, o componente Exception Flow Revealer povoa uma 

representação interna do call graph com as informações dos fluxos excepcionais dos 

métodos envolvidos. Esta representação interna do call graph é denominada 

InternalCallGraph e é apresentada na Figura 8. 



47 

 

 

Figura 8: Diagrama de classes simplificado da estrutura interna do call graph. 

A classe InternalCallGraph é composta pelas informações dos métodos que 

participam de algum fluxo excepcional. Esta classe contém um conjunto de objetos 

InternalNode que mantém no atributo methodRef as assinaturas dos métodos (e.g., 

core.ui.datamodel.AlbumData.getAlbumNames()) e os contextos das ocorrências das 

invocações desse método, representados pelo atributo context. As arestas do call graph 

são mantidas pelo conjunto de InternalEdge que contém as relações entre o método 

invocador, representado pelo atributo caller, e o método invocado, representado pelo 

atributo callee. As exceções que propagam do método invocado (i.e., raisedException), 

as exceções capturadas pelo método invocador (i.e., caughtException) e os respectivos 

tipos de tratamentos (i.e., handling) são armazenados na classe InternalEntry. Os 

tipos de tratamentos das exceções que fluem do método invocado para o método 

invocador, representados pela enumeração HandlingType, podem ser propagação (i.e., 

FORWARD) ou captura (i.e., CATCH). Se o método invocador captura a exceção, então CATCH 

é o valor associado ao atributo handling na classe InternalEntry, caso contrário, 

FORWARD é o valor armazenado. 

A estrutura InternalCallGraph armazena os métodos percorridos pelas 

exceções que fluem do método sinalizador até o método tratador (i.e., exceptional path). 

Entretanto, as regras extraídas pela abordagem definem restrições locais para os métodos 

sinalizadores ou para os métodos tratadores. Por este motivo, existe o procedimento de 

análise dos dados armazenados na estrutura InternalCallGraph e a consequente 

construção da estrutura que mantém as informações sobre os métodos sinalizadores (i.e., 

signaler) e os métodos tratadores (i.e., handler). 
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O procedimento de análise da estrutura interna do call graph é executado pelo 

componente Exception Flow Revealer é apresentado na Listagem 6. 

 

Listagem 6: Pseudocódigo do procedimento de extração dos fluxos excepcionais e as 
respectivas ações de tratamento. 

 O procedimento de extração dos fluxos excepcionais resulta nos métodos 

sinalizadores (SIGNALERS), tratadores (HANDLERS) e na interface excepcional de cada 

método que propaga alguma exceção (EXC_INTERFACE). O procedimento de extração dos 

Input 
CG: {(method, {pred}, {instructions})} 
 
Output 
SIGNALERS: {(method, {exception})} 
HANDLERS: {(method, {exception, action})} 
EXC_INTERFACE: {(method, {exception})} 
 
1: SIGNALERS <- {signaler, exceptions} in CG 
2: PREDS <- {} 
3: HANDLERS <- {} 
4: EXCEPTIONAL_INTERFACE <- {} 
5: for all (signaler,exception) in SIGNALERS do 
6:   EXC_INTERFACE(signaler) <- EXC_INTERFACE(signaler) U 
{exception} 
7:   PREDS <- PREDS U {predecessors of method in CG} 
8:   while PREDS is not empty do 
9:      pred <- PREDS.pop() 
10:     if pred catches exception as exception' then 
11:        if pred re-throws exception' then 
12:           HANDLERS <- HANDLERS U {pred, exception', "re-throws"} 
13:           PREDS.push({predecessors of pred in CG}) 
14:           exception <- exception' 
15:        else if pred re-maps from exception' to exception'' then 
16:           HANDLERS <- HANDLERS U {pred, exception', "re-maps", 
exception''} 
17:           PREDS.push({predecessors of pred in CG}) 
18:           exception <- exception''  
19:        else 
20:           HANDLERS <- HANDLERS U {pred, exception'} 
21:           exception <- exception' 
22:        end if 
23:     else if pred propagates exception as exception' then 
24:        EXC_INTERFACE(pred) <- EXC_INTERFACE(pred) U {exception'} 
25:        PREDS.push({predecessors of pred in CG}) 
26:        exception <- exception' 
27:     end if 
28:  end while 
29: end for 
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fluxos excepcionais é iniciado pela identificação dos métodos sinalizadores (i.e., 

signalers), como podemos observar na linha 1. 

Em seguida, para cada método sinalizador e exceção que esta sinaliza (linha 5), o 

procedimento avalia os seus predecessores (PREDS) no call graph (linha 7), ou seja, os 

métodos que chamam o método sinalizador. Nessa avaliação, cada método predecessor, 

representado pela variável pred (linha 9), é analisado a fim de identificar se este método 

captura (linha 10) ou propaga a exceção (linha 23). 

Caso a exceção seja capturada pelo método predecessor, este pode ser um método 

(a) que relança a exceção (i.e., re-throws) (linha 11), (b) que encapsula a exceção em 

outra exceção (i.e., re-maps) (linha 15) ou (c) que captura e aplica alguma outra ação de 

recuperação (linha 19). A identificação das ações de captura correspondentes aos blocos 

catch (linhas 10, 11 e 15) é efetuada a partir da análise do código fonte implementada no 

componente Handler Action Analyzer. 

 Caso o predecessor avaliado propague (linha 23) ou relance (i.e., re-throws) (linha 

11) a exceção analisada, ou encapsule essa exceção em outra exceção sinalizada (i.e., re-

maps) (linha 15), os respectivos métodos predecessores do método analisado são 

inseridos na pilha de predecessores (PREDS) (linha 13, 17 e 25) para serem avaliados 

posteriormente. 

O procedimento é finalizado quando todos os predecessores diretos e indiretos de 

todos os sinalizadores forem avaliados (linha 8), e, então, as informações sobre os 

métodos sinalizadores e tratadores são obtidas. Essas informações são descritas pela 

classe EAEntry e é apresentada na Figura 9.  
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Figura 9: Diagrama de classes simplificado da estrutura EAEntry. 

Cada objeto da classe EAEntry corresponde a um fluxo excepcional, ou seja, um 

objeto dessa classe contém as informações do método sinalizador, da exceção sinalizada, 

dos métodos tratadores e das respectivas exceções capturadas. A classe EASignaler 

representa o método sinalizador, com as informações da assinatura do método, 

representada pelo atributo methodRef, e da exceção sinalizada, representada pelo atributo 

exception. A classe EAHandler contém as informações da assinatura do método 

tratador, representado pelo atributo methodRef, do tipo da exceção capturada, 

representada pelo atributo exception e das respectivas ações de tratamento, 

representadas pela associação com a classe EAAction. O atributo uncaught na classe 

EAHandler indica se a exceção propagada é capturada ou não pelo método. Caso a 

exceção não seja capturada, as informações sobre o método tratador correspondem ao 

método entrypoint do sistema pelo qual a exceção escapa. Neste cenário, as informações 

do método entrypoint são armazenadas em uma instanciação da classe EAHandler e o 

atributo uncaught armazenará o valor true. As informações relacionadas às ações de 

tratamento são descritas pela classe EAAction e são inseridas pelo componente Handler 

Action Analyzer. 



51 

 
3.3.1.2. Extração das Ações de Tratamento 

As ações de tratamento são identificadas a partir da análise do código fonte da 

aplicação. Para executar essa análise, foram implementadas classes visitor que estendem 

as classes do framework JavaParser, possibilitando a navegação entre os arquivos da 

aplicação. 

Na Figura 10, pode-se observar que a classe EAAction é associada à classe 

EAHandler, pois o componente Handler Action Analyzer povoa os objetos EAAction com 

as informações das ações de tratamento dos métodos handler (i.e., EAHandler) a partir 

da análise dos respectivos blocos catch. Cada ação de tratamento contém um tipo, 

representado pelo atributo type, e os respectivos parâmetros quando necessários, 

representados pelo atributo params. A Figura 10 mostra um trecho de código de um 

método tratador que captura uma exceção e relança outra exceção, e os respectivos 

objetos EAHandler e EAAction instanciados (Figura 10b). 

Na Figura 10a, o método tratador getMedias(String) captura a exceção 

PersistenceMechanismException e, no bloco catch correspondente, instancia e relança 

uma exceção UnavailablePhotoAlbumException, encapsulando a exceção capturada. 

Na Figura 10b, este comportamento é representado pelos objetos das classes EAHandler 

e EAAction. O valor do atributo type no objeto EAAction indica a ação de captura e 

relançamento de exceção (i.e., WRAP_NEW_EXCEPTION_CAUGHT_EXCEPTION), e o atributo 

params indica o tipo da exceção relançada (i.e., UnavailablePhotoAlbumException). 

 

Figura 10: Exemplo de (a) método tratador no MobileMedia e os respectivos (b) objetos 
das classes EAAction e EAHandler. 
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3.3.2. Agrupamento dos Elementos de Tratamento de Exceções 

Nesta etapa, os arquitetos indicam os elementos de código que compartilham o 

mesmo comportamento de tratamento de exceções, e, consequentemente, de acordo com 

essas informações que o nível de abstração da representação da política de tratamento de 

exceções é determinado, por exemplo, representação da política de tratamento cujo os 

elementos das regras de tratamento são pacotes. 

Como resultado da execução dessa etapa, da perspectiva da representação interna, 

os métodos dos fluxos excepcionais originais são substituídos pelos respectivos 

agrupamentos. Por exemplo, se o método app.dao.insert(..) é um método sinalizador 

e na especificação dos agrupamentos existe um agrupamento DAO formado pelos métodos 

do pacote app.dao, as ocorrências do método app.dao.insert(..) nos fluxos 

excepcionais originais são substituídos pelo identificador do agrupamento (i.e., DAO). 

Os agrupamentos, as dependências entre os agrupamentos e as regras são 

estruturas que estão fortemente relacionadas, por este motivo, o diagrama de classes 

simplificado da  Figura 11 apresenta todas essas estruturas. 

 

Figura 11: Diagrama de classes simplificado dos agrupamentos (DRCompartment), 
dependências entre agrupamentos e regras (DRRule). 

Na Figura 11, os agrupamentos são descritos pela classe DRCompartment, as 

dependências entre os agrupamentos são descritas pela classe DRDependency e a estrutura 

das regras é descrita pela classe DRRule. As classes DRDependency e DRRule herdam as 

propriedades da classe DRElement, pois uma dependência entre agrupamentos possui a 
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mesma estrutura de uma regra sem os operadores, representados pela enumeração 

RuleType. A classe DRElement depende da descrição da classe DRCompartment que 

representa um agrupamento.  Como descrito, um agrupamento é formado por um 

identificador, representado pelo atributo compId, e conjunto de assinaturas dos métodos 

que são descritos pela classe DRModule.  

Os tipos possíveis de dependências (e.g., RAISES) e de regras (e.g., MUST) são 

constantes definidas nas enumerações DependencyType e RuleType, respectivamente. 

Outro recurso disponível pelo suporte ferramental é o alias de exceções que permite a 

substituição de uma lista de exceções por um identificador, tornando as descrições das 

dependências e das regras mais legíveis. A classe DRAlias contém a especificação dos 

objetos que representam os alias de exceções. 

Para exemplificar a instanciação dessas estruturas, a Figura 12 apresenta um 

exemplo de definição de agrupamentos do MobileMedia [FIGUEIREDO et al, 2008] e os 

respectivos objetos instanciados. Na Figura 12a é apresentada a especificação do 

agrupamento identificado por MEDIAACCESSOR que é formado pelos métodos das classes 

MusicMediaAccessor, MediaAccessor, VideoMediaAccessor e ImageMediaAccessor 

do pacote mobilemedia.core.ui.datamodel. Na Figura 12b, o objeto do tipo 

DRCompartment mantém as informações sobre o agrupamento MEDIAACCESSOR, e um 

objeto DRModule é definido para cada conjunto de métodos de uma classe (e.g., 

mobilemedia.core.ui.datamodel.MediaAccessor.*()). 
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Figura 12: Exemplo de (a) especificação dos agrupamentos e (b) os respectivos objetos. 

Como resultado do processo de Agrupamento dos Elementos de Tratamento de 

Exceções, os fluxos excepcionais anotados com as informações dos agrupamentos são 

obtidos. A Figura 13 apresenta o resultado obtido por esse processo de um exemplo do 

MobileMedia [FIGUEIREDO et al, 2008]. Observe que os valores dos atributos 

methodRef foram substituídos pelos identificadores dos respectivos agrupamentos 

apresentados na Figura 12. Assim, o objeto EASignaler continha o valor 

mobilemedia.core.ui.datamodel.MediaAccessor.getMedias(String) associado 

ao atributo methodRef, após o processo de Agrupamento dos Elementos de Tratamento, 

esse atributo armazena o valor MEDIAACCESSOR.*(). 
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Figura 13: Diagrama de objetos de um fluxo excepcional (a) antes e (b) depois do 
procedimento de agrupamento dos elementos de tratamento de exceções. 

3.3.3. Extração das Regras de Tratamento de Exceções 

Esta etapa do processo de extração é dividida em dois passos: (1) Identificação 

das Dependências dos Agrupamentos e (2) Heurística de Extração das Regras. 

3.3.3.1. Passo 1 - Identificação das Dependências dos Agrupamentos 

Os fluxos excepcionais resultantes da etapa de Agrupamento dos elementos de TE 

são analisados e, então, um conjunto de dependências entre os agrupamentos são obtidos. 

Estas dependências são baseadas nas especificações definidas em [BARBOSA et al, 

2016]. Por exemplo, seja DAO um agrupamento de persistência e app.dao.insert(..) 

um método de DAO que sinaliza a exceção SQLException, então, a dependência resultante 

seria DAO raises SQLException. 
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A Tabela 1 descreve as dependências possíveis, onde X é um agrupamento e E, E’ 

e E’’ são conjuntos de exceções. 

Tabela 1: Dependências identificadas dos agrupamentos.  

 

Para a implementação da abordagem proposta, a dependência propagates é usada 

para indicar que uma exceção escapa pelo agrupamento, logo, deve existir algum método 

no agrupamento que é entrypoint do sistema analisado. Por exemplo, a dependência VIEW 

propagates Exception indica que a exceção do tipo Exception escapa por algum 

método entrypoint do agrupamento VIEW. 

Para a ocorrência das dependências re-maps e re-throws, necessariamente, 

existe uma instrução throw dentro de um bloco catch. O tipo da exceção capturada e o 

tipo da exceção sinalizada dentro do bloco catch determinam a dependência, se será 

representada pela dependência re-maps ou re-throws. Se os tipos da exceção capturada 

e da exceção sinalizada são diferentes, então, a dependência é representada como re-

maps, caso contrário, re-throws. 

Observe que a ocorrência de uma dependência re-maps ou re-throws define uma 

dependência raises e handles. Por exemplo, a dependência DAO re-maps from 

SQLException to DAOException, significa que existe um método do agrupamento DAO 

que captura SQLException (i.e., DAO handles SQLException) e relança DAOException 

(i.e., DAO raises DAOException). 

A Figura 14a exemplifica a representação textual parcial obtida do processo de 

Identificação das Dependências dos Agrupamentos. Nesta figura são apresentadas três 

dependências, sendo que as dependências MEDIAACCESSOR raises 

Dependência Descrição

X raises E existe algum método do agrupamento X que sinaliza uma exceção de E

X handles E existe algum método do agrupamento X que captura uma exceção de E

X propagates E existe algum método do agrupamento X que propaga uma exceção de E

X re-maps from E' to E''
existe algum método do agrupamento X que captura uma exceção de 
E' e relança uma exceção de E''

X re-throws E
existe algum método do agrupamento X que captura e relança uma 
exceção de E
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ImageNotFoundException e MEDIAACCESSOR handles ImageNotFoundException 

foram obtidas da análise do fluxo excepcional apresentado na Figura 13b. 

 

Figura 14: Exemplo da (a) representação textual das dependências dos agrupamentos e 
da (b) representação textual das regras extraídas. 

 

3.3.3.2. Passo 2 - Heurística de Extração das Regras 

Uma regra é composta por um agrupamento, um operador, uma dependência e um 

conjunto de exceções. Por exemplo, DAO may only raise DAOException, 

SQLException, onde DAO é o agrupamento, may only é o operador, raise é a 

dependência e DAOException e SQLException são as exceções. 

A heurística atualmente implementada para a extração das regras analisa o 

conjunto de dependências identificadas e busca por determinados padrões, assim 

extraindo as possíveis regras a partir das dependências identificadas dos agrupamentos. 

As regras extraídas são baseadas nas regras especificadas em [BARBOSA et al, 2016]. 

Esta heurística é implementada no componente Rules Extractor. 

A Tabela 2 apresenta os tipos, descreve a sintaxe e a semânticas das regras 

definidas na nossa proposta e que diferenciam, em alguns casos, dos significados 

originalmente definidos em [BARBOSA et al, 2016]. As diferenças de significado 

existentes entre as regras definidas em [BARBOSA et al, 2016] e as usadas na nossa 

abordagem serão explicadas nos próximos parágrafos. 
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Tabela 2: Tipos das regras e as suas descrições. 

 

Os padrões que devem ser observados nas dependências para a extração das 

regras, assim como as diferenças semânticas existentes entre as regras definidas por 

Barbosa [BARBOSA et al, 2016] e as usadas na nossa abordagem serão explicadas nos 

próximos parágrafos. Para essas descrições, suponha que X é um agrupamento, DEP é uma 

dependência (i.e., raises, handles, propagates, re-maps e re-throws) e é um conjunto 

de exceções. 

Observe na Tabela 2, a regra de proibição cannot é definida, entretanto, a extração 

dessa regra é inconclusiva, pois, a ausência de ocorrências de uma dependência não 

necessariamente indica que essa dependência não pode ocorrer. Por exemplo, caso não 

sejam identificadas ocorrência de sinalização (i.e., raises) da exceção IOException pelos 

métodos do agrupamento DAO, não indica que a regra DAO cannot raise IOException 

possa ser extraída. Entretanto, as regras proibitivas usando o operador cannot podem ser 

especificadas pelos arquivos na representação textual resultante do processo de Extração 

das Regras. E, consequentemente, essas regras serão analisadas no processo de Checagem 

das Regras.  

3.3.3.2.1. Identificação das regras de obrigação (must) 

Uma regra de obrigação X must DEP E significa que todos os métodos do 

agrupamento X possuem uma dependência DEP com uma exceção de E. Por exemplo, para 

definir a regra DAO must raise SQLException, é necessário que todos os métodos 

sinalizadores do agrupamento DAO sinalizem a exceção SQLException. 

O significado da regra extraída com o operador must na nossa abordagem é 

diferente do significado original. Por exemplo, a regra DAO must raise SQLException, 

como definida em [BARBOSA et al, 2016] indica que pelo menos um método do 

Tipo Estrutura Descrição

Regra de Obrigação X must DEP E
Todos os métodos do agrupamento X possuem a 
dependência DEP com E

only X may DEP E
Somente os métodos do agrupamento X possuem a 
dependência DEP com E

X may only DEP E
alguns métodos do agrupamento X possuem a 
dependência DEP com E

Regra de Proibição X cannot DEP E
nenhum método do agrupamento X possui a 
dependência DEP com E

Regra de Permissão
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agrupamento DAO sinaliza SQLException. A extração da regra seria inconclusiva caso o 

significado original fosse adotado, pois, não seria possível diferenciar a regra com o 

operador must da regra com o operador may only. 

O procedimento de identificação das regras must é apresentado na Listagem 7. 

Esse procedimento é semelhante para todas as dependências manipuladas pela abordagem 

apresentada (i.e., raises, handles, re-throws e re-maps). No procedimento, a verificação 

dessas dependências é representada pelo operador dep. Por exemplo, na linha 7, a 

condição dep(m,e) verifica se o método m mantém relação de dependência (dep) com a 

exceção e, ou seja, caso a dependência seja raises, esse operador verifica se o método m 

sinaliza (i.e., raises) a exceções e. 

Esse procedimento possui como recurso de entrada as informações de 

agrupamento (compartments) e as dependências obtidas dos fluxos excepcionais 

(dependencies). O agrupamento é um mapeamento de um identificador (e.g. DAO), 

representado pela variável id, para um conjunto de identificadores de métodos (e.g., 

br.ufrn.sigaa.dao.*), representado pela variável methods.  As dependências são 

tuplas formadas por um identificador de método (method), a dependência (i.e., raises, 

handles ou re-throws), representada pelo identificador dependency, e um conjunto de 

exceções, representada pela variável exceptions. 
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Listagem 7: Pseudocódigo do procedimento de identificação das regras must para as 

dependências raises, handles, re-rethrows e re-maps. 

Nesse procedimento, as exceções que mantém relações de dependência com todos 

os métodos que compõem um agrupamento são identificadas (linha 4). Inicialmente, 

assume-se que a exceção avaliada e mantém relação de dependência com todos os 

métodos que compõem o agrupamento c (linha 5). Caso algum método do agrupamento 

não possua a relação de dependência (linha 7), então a exceção não é inserida no 

mapeamento resultante para esse agrupamento (linha 8). Caso contrário, essa exceção é 

inserida no respectivo mapeamento do agrupamento (linha 12). 

Como resultado, o procedimento de identificação retorna um mapeamento entre 

os identificadores de agrupamentos, representado por compartment, e as respectivas 

exceções, representadas pela variável {exception}, com as quais estes mantém relação 

de obrigatoriedade (i.e., must). 

Input 

C: Compartments ({id -> {methods}}) 

D: Dependencies ({(method, dependency, {exception})}) 

Output 

MUST: Mapping (compartment → exceptions) 

1: E ← exceptions in D 
2: for all c in C do  
3:  M ← methods in c 
4:  for all e in E do 
5:  V ← True 
6:   for all m in M do 
7:    if not dep(m,e) in D then 
8:     V ← False 
9:   end if 
10:  end for 
11:  if V is True then 
12:   MUST(c) ← MUST (c) U {e} 
13:  end if 

14:    end for 

15: end for 
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3.3.3.2.2. Identificação das regras de permissão (may only e only may)  

Caso algum método de um agrupamento X mantenha relação de dependência DEP 

com E, existem duas possibilidades de regras de permissão que podem ser extraídas. Se 

existir algum agrupamento diferente de X que mantém relação de dependência DEP com 

alguma exceção de E, definir a regra X may only DEP E. Caso contrário, definir a regra 

only X may DEP E. 

 

Listagem 8: Pseudocódigo do procedimento de identificação das regras may only para as 

dependências raises, handles, re-rethrows e re-maps. 

Assim como o procedimento de identificação das regras must, o procedimento de 

identificação das regras may only e only may possuem como recurso de entrada os 

agrupamentos (i.e., Compartments) e as dependências (i.e., Dependencies), e o recurso 

de saída é um mapeamento dos identificadores dos agrupamentos, representado pela 

variável compartment, e um conjunto de exceções as quais o agrupamento mantém a 

relação de permissão (i.e., may only) de acordo com alguma dependência, por exemplo, 

raise. Além disso, esses procedimentos são semelhantes para os diferentes tipos de 

dependências (i.e., raises, handles, re-throws e re-maps).  

 Input 

C: Compartments ({id -> {methods}}) 

D: Dependencies ({(method, dependency, {exception})}) 

Output 

MAYONLY: Mapping (compartment -> exceptions) 

1: E <- exceptions in D 

2: for all c in C do 

3:  M <- methods in c 

4: for all e in E do 

5:  for all m in M do 

6:   if dep(m,e) in D then 

7:    MAYONLY(c) <- MAYONLY(c) U {e} 

8:   end if 

9:  end for 

10: end for 

11: end for 
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A Listagem 8 apresenta o procedimento de identificação das regras may only. 

Nesse procedimento, todas as exceções sinalizadas pelo sistema são identificadas (linha 

4), representadas pela variável E, e então, para cada agrupamento (linha 2), é verificado 

se algum método do agrupamento em análise, representado pela variável m, mantém 

relação de dependência (linha 6) com essa exceção. Em caso afirmativo, a exceção é 

adicionada ao respectivo mapeamento do agrupamento (linha 7). 

 

Listagem 9: Pseudocódigo do procedimento de identificação das regras only may para as 
dependências raises, handles, re-rethrows e re-maps. 

O procedimento de identificação das regras only may é apresentado na Listagem 

9 . Este procedimento inicia com a identificação das exceções manipuladas pelo sistema 

(linha 1). Para todos os agrupamentos, representados pela variável C, são verificadas as 

exceções manipuladas somente para o agrupamento. Para isso, todas as dependências são 

analisadas (linha 6), e então, verificada a ocorrência da exceção analisada, representada 

pela variável e, somente nas dependências relacionadas aos métodos do agrupamento em 

análise (linha 7), representados pela variável M.  Em caso afirmativo, a exceção analisada 

e é adicionada ao mapeamento ao respectivo agrupamento c (linha 12). 

Input 

C: Compartments ({id -> {methods}}) 

D: Dependencies ({(method, dependency, {exception})}) 

Output 

ONLYMAY: Mapping (compartment -> exceptions) 

1: E <- exceptions in D 
2: for all c in C do 
3: M <- methods in c 
4: for all e in E do 
5:  V <- True 
6:  for all (m',dep,e) in D do 
7:   if m' not in M then 
8:    V <- False 
9:   end if 
10:  end for 
11:  if V is True then 
12:   ONLYMAY(c) <- ONLYMAY(c) U {e} 
13:  end if 
14: end for 
15: end for 
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Após a identificação das dependências dos agrupamentos, o componente Rule 

Extractor analisa os resultados e extrai as regras. Como exemplificação, a Figura 14b 

apresenta parcialmente as regras extraídas, onde: (i) a regra MEDIAACCESSOR may only 

raise PersistenceMechanismException, ImageNotFoundException foi extraída a 

partir das dependências MEDIAACCESSOR raises PersistenceMechanismException e 

MEDIAACCESSOR raises ImageNotFoundException; e (ii) a regra MEDIAACCESSOR may 

only handle ImageNotFoundException foi extraída da dependência MEDIAACCESSOR 

handles ImageNotFoundException. A especificação completa da estrutura da 

representação textual contendo as regras, os agrupamentos e os aliases é descrita no 

Apêndice F. 

3.3.4. Representação Gráfica 

Para complementar à representação textual obtida do processo de Extração das 

Regras de Tratamento de Exceções, uma representação gráfica é fornecida. A Figura 15 

apresenta a representação gráfica obtida das regras extraídas para o MobileMedia. Nesta 

figura, pode-se observar o fluxo excepcional entre os agrupamentos, onde a origem da 

aresta indica o agrupamento que contém o método sinalizador (i.e., signaler) e o destino 

da aresta indica o agrupamento que contém o método tratador (i.e., handler). Cada aresta 

contém informações sobre a quantidade de fluxos excepcionais que propagam entre os 

agrupamentos. Por exemplo, entre os agrupamentos MEDIAACCESSOR e CONTROLLER 

propagam 37 fluxos excepcionais, que correspondem à 45,68% do total de fluxos 

excepcionais do MobileMedia. Observe que a espessura da aresta varia de acordo com a 

quantidade de fluxos excepcionais que propagam entre os agrupamentos, quanto maior é 

a quantidade de fluxos excepcionais, mais larga é a espessura da aresta. Esta informação 

permite um reconhecimento visual do impacto que a interação entre dois agrupamentos 

possui no tratamento de exceções do sistema analisado. 
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Figura 15: Representação gráfica das interações entre os agrupamentos de acordo com 
os fluxos excepcionais do MobileMedia. 

Mais detalhes podem ser obtidos quando uma aresta é selecionada, pois uma outra 

visualização mais detalhada é exibida. Esta visualização permite identificar os métodos 

sinalizadores e os métodos tratadores de uma aresta específica. A  Figura 16 apresenta 

parcialmente a visualização fornecida para a aresta entre MEDIAACCESSOR e CONTROLLER. 

Nesta figura, os métodos identificados por (1) e (2) são sinalizadores e pertencem ao 

agrupamento MEDIAACCESSOR, e o método identificado por (3) é o método tratador 

correspondente e pertence ao agrupamento CONTROLLER. Pode-se observar que existe uma 

exceção (i.e., PersistenceMechanismException) sinalizada pelo método (1) e duas 

exceções (i.e., PersistenceMechanismException e 

InvalidPhotoAlbumNameException) sinalizadas pelo método (2). 

 

Figura 16: Visualização dos métodos sinalizadores e dos métodos tratadores que 
participam da interação entre dois agrupamentos. 

Apesar dessas representações gráficas fornecidas pelo processo de Extração das 

Regras de Tratamento, o objetivo principal delas é expor os dados extraídos, visto que o 

foco deste trabalho não é a visualização. Como trabalho futuro, investigações serão 

realizadas a fim de identificar ou propor visualizações adequadas para exibir as 

informações extraídas e que contribuam para a melhor compreensão da política de 

tratamento de exceções. 
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3.4. Refinamento da Política de Tratamento de Exceções 

O processo de Refinamento da Política possui suporte dos resultados do processo 

de Extração, mas este processo tem como elemento central a equipe de desenvolvimento. 

Os passos que compõe o processo de Refinamento são descritos nos próximos parágrafos. 

3.4.1. Passo 1 - Classificação das Regras 

A equipe de desenvolvimento analisa as regras extraídas com apoio da 

representação gráfica também produzida no processo de Extração, e então, classifica as 

regras em: (i) Regras que pertencem à Política, (ii) Regras Inválidas ou (iii) Regras 

Desconhecidas. 

Na Figura 17, a composição das regras extraídas, representadas pelo conjunto 

REGRAS EXTRAÍDAS, e das regras que compõem a política de tratamento, 

representadas pelo conjunto REGRAS DA POLÍTICA, são apresentadas nos próximos 

parágrafos. 

Regras que pertencem à Política são as regras extraídas que os arquitetos indicam 

que não precisam de modificações em seus elementos (e.g., modificação nos operadores 

de may only para must) para pertencerem à política de tratamento de exceções do sistema. 

Essas regras são representadas como Regras Extraídas Identificadas na Figura 17, que é 

parte da intersecção dos conjuntos REGRAS EXTRAÍDAS e REGRAS DA POLÍTICA. 

 

Figura 17: Distribuição das regras extraídas e da política. 
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Regras Parcialmente Extraídas que pertencem à Política são as regras extraídas 

que precisam de alguma modificação em seus elementos para representar uma regra 

válida da política de tratamento. Por exemplo, seja a seguinte regra extraída DATAMODEL 

may only raise ImageNotFoundException, mas os desenvolvedores indicam que 

todos os métodos que compõem o agrupamento DATAMODEL devem sinalizar 

ImageNotFoundException, assim, a regra deveria ser customizada para DATAMODEL 

must raise ImageNotFoundException. Essas regras são representadas pelo conjunto 

Regras Extraídas Customizadas na Figura 17. 

Regras Inválidas são as regras extraídas a partir dos fluxos excepcionais que 

violam alguma das regras da política. Por exemplo, seja a regra DATAMODEL must raise 

IOException pertencente à política do sistema, e a seguinte regra extraída DATAMODEL 

may only raise IOException, então, os desenvolvedores podem indicar que essa regra 

extraída é inválida, pois representa uma violação de uma regra da política. 

Regras Desconhecidas são as regras que podem representar melhorias à política 

de tratamento de exceções, visto que elas podem ser derivadas de soluções para cenários 

específicos ocorridos na implementação do sistema. Como a implementação da 

abordagem proposta utiliza análise estática para coletar os fluxos excepcionais, algumas 

regras desconhecidas podem representar falsos-positivos. Assim, a inspeção manual do 

código ou alguma estratégia de análise dinâmica, por exemplo, seria necessária para 

confirmar a ocorrência dos fluxos excepcionais relacionados à regra extraída.  

3.4.2. Passo 2 - Atualização das Definições dos Agrupamentos 

Como consequência da classificação das regras, os desenvolvedores podem 

efetuar atualizações nas definições dos agrupamentos. Por exemplo, os resultados do 

processo de Extração podem indicar que os métodos que compõem dois ou mais 

agrupamentos sejam unificados em um único agrupamento, pois, eles devem seguir as 

mesmas regras de tratamento.  

Outro cenário possível de atualização das definições dos agrupamentos é o 

desmembramento de um agrupamento, ou seja, um agrupamento inicialmente definido 

pode derivar outros agrupamentos. Neste caso, os resultados extraídos sugeriram aos 

desenvolvedores que todos os elementos que compõem os agrupamentos não podem ou 

não devem seguir as mesmas regras de tratamento. 
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Como descrito na Seção 3.3.3, um dos artefatos resultantes do processo de 

Extração é uma representação gráfica das dependências entre os agrupamentos. Apesar 

de ser uma representação seminal e ainda não avaliada adequadamente, esta representação 

gráfica pode auxiliar no reconhecimento da necessidade de desmembramento de um 

agrupamento, pois esta representação fornece uma visão dos fluxos excepcionais que 

possuem como sinalizador ou tratador os métodos do agrupamento em análise. 

3.4.3. Passo 3 - Especificação das Regras da Política 

Como pode-se observar na Figura 17, a política é formada pelas Regras Extraídas 

Identificadas, Regras Extraídas Customizadas, as Regras Não Extraídas e algumas 

Regras Desconhecidas que representam melhorias à política. A especificação das regras 

é o resultado esperado do processo de Refinamento da Política. Portanto, os 

desenvolvedores precisam executar as seguintes atividades neste passo. 

• Coletar as especificações das Regras Extraídas Identificadas que foram 

produzidas pelo processo de Extração. 

• Identificar e especificar as customizações necessárias nas Regras Extraídas 

Customizadas. 

• Especificar as Regras Não Extraídas. 

• Identificar as Regras Desconhecidas que representam alguma melhoria à política 

de tratamento. 

3.5. Checagem das Regras 

O processo de Checagem das Regras é um processo automático de identificação 

das regras violadas e das respectivas causas a partir da especificação das regras da 

política. Como resultado, este processo produz (i) uma representação textual das regras 

que são violadas e as respectivas causas, e (ii) uma representação gráfica das 

dependências dos agrupamentos com informações que indicam a ocorrência de violações. 

Como citado anteriormente, as regras da atual implementação da abordagem 

proposta são baseadas na especificação da linguagem definida em [BARBOSA et al, 

2016], ou seja, as regras definem restrições locais (i.e., nos métodos sinalizadores, 

propagadores ou tratadores). Como consequência, o processo de Checagem das Regras 

indica as causas das violações no método sinalizador ou no método tratador e não no fluxo 
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excepcional. Por exemplo, seja DAO must raise IOException uma regra da política, 

um possível resultado do processo de Checagem das Regras poderia ser 

app.dao.selectAll() throws FileNotFoundException, indicando que o método 

app.dao.selectAll() possui alguma instrução throw sinalizando Exception no seu 

contexto. 

Portanto, os fluxos excepcionais que violam uma regra são identificados a partir 

da causa, para isso, consultas na base de dados que armazenam os fluxos excepcionais 

são necessárias. 

Ao final da fase de Refinamento da Política de Tratamento de Exceções, uma 

representação textual composta pela especificação das regras é definida. O componente 

Exception Rule Checker analisa este arquivo que contém a especificação e envia as 

informações sobre as regras para a memória de acordo com o diagrama apresentado na 

Figura 18. Para ilustrar a representação em memória das regras definidas, a Figura 18  

apresenta o diagrama de objetos da regra MEDIAACCESSOR may only handle 

NullAlbumDataException que pertence à política de tratamento do MobileMedia. 

 

Figura 18: Diagrama de objetos de uma regra do MobileMedia. 

Nesta figura, o objeto DRRule contém as informações do agrupamento (i.e., 

MEDIAACCESSOR) e da exceção relacionada (i.e., NullAlbumDataException), e dos 

objetos RuleType e DependencyType que contém as informações sobre o operador (i.e., 

MAYONLY) e a dependência (i.e., HANDLES), respectivamente. 

Após enviar as regras da política para a memória, o componente Exception Rules 

Checker identifica as regras violadas e as respectivas causas. O diagrama de classes da 

Figura 19 apresenta as classes que descrevem as informações das regras violadas e das 

respectivas causas. Nesta figura, DRViolation é a classe responsável por associar as 

regras, representadas pela classe DRRule, aos elementos que causam as violações. Como 

citado na Seção 3.2.2 sobre o processo de Checagem das Regras, a causa de uma violação 

é um conjunto de métodos sinalizadores (i.e., classe EASignaler) ou um conjunto de 

métodos tratadores (i.e., classe EAHandler). 
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Figura 19: Diagrama de classes das violações e as respectivas causas. 

Similarmente ao processo de Extração das Regras de Tratamento, o processo de 

Checagem das Regras produz uma representação textual e uma representação gráfica que 

indicam as regras violadas e as respectivas causas. 

A Figura 20 apresenta a representação textual resultante das violações das regras 

do MobileMedia. Essa representação é formada por duas seções: Violation Index e 

Violation Table. A seção Violation Index contém a lista de regras violadas onde cada item 

é um link para a parte correspondente à regra violada na seção Violation Table que exibe 

a lista dos métodos (i.e., sinalizadores ou tratadores) responsáveis pelas violações. No 

exemplo apresentado na Figura 20, as regras SCREEN cannot raise * e MEDIAACCESSOR 

may only handle NullAlbumDataException foram violadas. A regra SCREEN cannot 

raise * indica que o agrupamento SCREEN não pode sinalizar qualquer exceção, 

entretanto, o método CaptureVideoScreen(..) que pertence a este agrupamento 

sinaliza a exceção Exception, como indicado na parte correspondente na seção Violation 

Table. Como causas para a violação da regra MEDIAACCESSOR may only handle 

NullAlbumDataException, foram identificados dois métodos pertencentes ao 

agrupamento MEDIAACCESSOR que capturam ImageNotFoundException, os quais são: 

MusicMediaAccessor.resetRecordStore() e 

VideoMediaAccessor.resetRecordStore(). 
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Figura 20: Representação textual resultante do processo de checagem das regras da 
política de tratamento do MobileMedia. 

Para complementar a representação textual, o processo de Checagem das Regras 

produz uma representação gráfica. A Figura 21 exibe a representação gráfica das causas 

das violações das regras da política de tratamento do MobileMedia. Observe que essa 

representação gráfica é similar à representação gráfica produzida pelo processo de 

Extração das Regras que foi exemplificada na Figura 16. Adicionalmente, a 

representação gráfica resultante do processo de Checagem das Regras possui indicações 

dos elementos envolvidos nas violações. Quando existe uma violação, a borda do 

agrupamento que contém o método responsável pela violação é desenhada com a cor 

vermelha e um “x” é inserido na aresta, indicando se a causa é devido a existência ou 

ausência de sinalização (“x” na origem da aresta) ou de captura de exceções (“x” no 

destino da aresta). 



71 

 

 

Figura 21: Representação gráfica das interações entre os agrupamentos contendo 
informações sobre as causas das violações das regras da política de tratamento do 

MobileMedia. 

Como pode-se observar na Figura 21 , existe um “x” na origem da aresta que liga 

o agrupamento SCREEN ao agrupamento ENTRYPOINTS, ou seja, existe algum método no 

agrupamento SCREEN que é a causa da violação de alguma regra da política de tratamento 

do MobileMedia. 

3.6. Resumo 

Neste capítulo descrevemos os processos e os componentes que implementam a 

abordagem proposta, detalhando os objetivos, a arquitetura dos componentes, os recursos 

de entrada e de saída, e o fluxo entre os processos e os componentes. O principal objetivo 

deste capítulo foi descrever os aspectos conceituais em conjunto com a ferramenta 

desenvolvida que suporta a abordagem proposta. 

A abordagem é dividida em 3 processos: (a) Extração das Regras de Tratamento 

de Exceções, (b) Refinamento da Política de Tratamento de Exceções, e (c) Checagem 

das Regras de Tratamento de Exceções. A abordagem é iniciada com o processo de 

Extração das Regras de Tratamento de Exceções, seguido pelo processo de Refinamento 

da Política de Tratamento de Exceções, e, finalmente, a Checagem das Regras. Para 

fornecer suporte a execução da abordagem, a ferramenta desenvolvida para este trabalho 

é composta por 4 componentes: Exception Flow Revealer, Handler Action Analyzer, 

Rules Extractor e Rules Checker. Esses componentes foram implementados na linguagem 

Java usando alguns frameworks de terceiros. 

O código fonte, o bytecode da aplicação e a definição dos agrupamentos são os 

recursos de entrada para o processo de Extração, o qual resulta em uma representação 

textual e visual das regras de tratamento de exceções.  
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O processo de Extração das Regras inicia-se pela extração dos fluxos 

excepcionais. O componente Exception Flow Revealer é responsável por analisar o call 

graph produzido pelo WALA a partir do bytecode do sistema e coletar os fluxos 

excepcionais usando um algoritmo baseado em def-use.  

Em seguida, as ações de tratamento são identificadas pelo componente Handler 

Action Analyzer a partir da análise do AST do código fonte do sistema. E, finalmente, a 

representação textual e visual das regras são obtidas pelo componente Rules Extractor a 

partir da análise dos fluxos excepcionais anotados com as informações das ações de 

tratamento e da definição dos agrupamentos.  

As regras extraídas e os fluxos excepcionais são analisados pelos desenvolvedores 

no processo de Refinamento da Política com o objetivo de indicar as regras de tratamento 

válidas, identificando e ignorando das regras extraídas os falsos-positivos.   

Como resultado do processo de Refinamento, as regras que compõem a política 

são definidas e especificadas textualmente, possibilitando a execução do processo de 

Checagem das Regras que indica as regras de tratamento violadas e as respectivas causas. 

O processo de Checagem das Regras é executado com o apoio do componente Rules 

Checker a partir da análise dos fluxos excepcionais e das definições das regras que 

compõem a política de tratamento. 
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4. ESTUDO EMPÍRICO DE EXTRAÇÃO DE POLÍTICA DE TRATAMENTO 

DE EXCEÇÕES EM BIBLIOTECAS JAVA 

Este capítulo apresenta um estudo empírico que possui como objetivos: (i) 

caracterizar o tratamento de exceções nas bibliotecas Java; e (ii) identificar a presença de 

anti-patterns do tratamento de exceções [MCCUNE, 2006] [WIRFS-BROCK, 2006] 

nessas bibliotecas. O estudo foi executado com o suporte ferramental (Capítulo 4) para 

extrair os fluxos de exceções e as respectivas ações de tratamento. Os resultados obtidos 

neste estudo são restritos às bibliotecas Java e relevantes para os desenvolvedores Java 

que podem subestimar os efeitos decorrentes dos anti-patterns do tratamento de exceções.  

Este capítulo está organizado como segue. Na Seção 4.1 o planejamento do estudo 

é apresentado, contendo detalhes sobre os objetivos, as questões de pesquisas, as 

bibliotecas analisadas e o procedimento de coleta e análise dos dados. Na Seção 4.2, os 

resultados das análises são apresentados. Os resultados observados referentes às questões 

de pesquisa e as análises complementares são discutidos na Seção 4.3. As ameaças à 

validade são expostas na Seção 4.4, e, finalmente, as considerações finais sobre o estudo 

são apresentadas na Seção 4.5. 

4.1. Planejamento do Estudo 

Esta seção descreve o planejamento do estudo apresentando detalhes sobre os 

objetivos, questões de pesquisa, bibliotecas analisadas, e o procedimento de coleta e 

análise dos dados. 

4.1.1. Objetivos e Questões de Pesquisa 

Para este estudo, foi executada uma análise dos fluxos excepcionais e das ações 

de tratamento das bibliotecas Java. O principal objetivo foi a caracterização do tratamento 

de exceções, revelando possíveis consequências às aplicações clientes. A fim de abordar 

tal proposta, as seguintes questões de pesquisas guiaram o estudo: 

RQ 1: Quais são as características recorrentes dos fluxos excepcionais encontrados nas 

bibliotecas Java? 

Esta questão de pesquisa é respondida pela coleta e análise dos fluxos 

excepcionais das bibliotecas analisadas. As características coletadas dos fluxos 
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excepcionais foram: tipo da exceção (i.e., checada ou runtime), o tipo do argumento de 

captura (i.e., tipo específico ou tipo genérico), o escopo do tratamento da exceção (i.e., 

interno ou escapa pela API), e a existência de documentação para as exceções runtime 

que escapam pelos métodos da API. A ausência de documentação das exceções runtime 

é um problema particularmente crítico para os métodos da API, uma vez que os clientes 

da biblioteca não conseguem identificar as exceções runtime que podem ser propagadas 

por esses métodos e, assim, os desenvolvedores não podem implementar tratamentos 

adequados para essas exceções. 

RQ 2: Quais são as ações de tratamento implementadas nas bibliotecas Java? 

Esta questão de pesquisa complementa a primeira e é respondida a partir da análise 

das ações de tratamento dos fluxos de exceção das bibliotecas analisadas. Estas ações de 

tratamento podem também revelar tratamentos potencialmente inadequados ou críticos. 

RQ 3: Qual é o impacto do tratamento de exceções nos bugs reportados que poderiam 

ser evitados com o uso do suporte ferramental proposta? 

Esta questão de pesquisa foi definida para revelar se tratamento inadequados de 

exceções das bibliotecas podem ser a causa de bugs relatados pelos desenvolvedores e 

clientes das bibliotecas Java. Os problemas relatados (inglês, issues) foram analisados 

nos sistemas de gerenciamento de bugs (inglês, issue tracking systems) com o propósito 

de identificar quais dos problemas relatados foram causados pelos códigos de tratamento 

de exceções. Adicionalmente, os problemas identificados foram relacionados aos 

tratamentos de exceções coletados para as questões de pesquisas anteriores. 

4.1.2. Bibliotecas Java Analisadas 

A fim de executar o estudo, foram coletadas as três bibliotecas mais acessadas 

(i.e., populares) de 145 categorias diferentes e as respectivas dependências disponíveis no 

repositório central Maven, totalizando 656 bibliotecas Java6. A Tabela 3 apresenta as 

métricas relacionadas ao código fonte e aos fluxos excepcionais dessas bibliotecas. De 

acordo com a quantidade de linhas de código, as bibliotecas foram classificadas como de 

pequeno (... – 20.000 LoC), médio (20.001 – 100.000 LoC) ou grande (100.001+ LoC) 

porte, mesma estratégia adotada em estudos anteriores [PINTO et al, 2015]. As 

bibliotecas analisadas possuem aproximadamente 7 KLoC, mediana, que totaliza 

                                                
6 http://search.maven.org 
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aproximadamente 15.116 KLoC. Em resumo, 28.819 fluxos excepcionais foram 

analisados que, em média, são 43 fluxos por biblioteca. 

Tabela 3: Informações gerais sobre as bibliotecas analisadas. 

 

Além disso, os issues das 7 bibliotecas Java mais populares do repositório central 

Maven foram manualmente analisados. Neste estudo, as bibliotecas analisadas e as 

respectivas quantidades de linha de código (i.e., KLoC) foram: Commons-collections 

(CC) – 64KLoC, Commons-lang (CL) – 56KLoC, Log4J (LJ) – 44KLoC, Maven-filtering 

(MF) – 37KLoC, Plexus-utils (PU) – 32KLoC, Easymock (EM) – 11KLoC e Slf4j-api 

(SA) – 4KLoC. 

4.1.3. Os Fluxos Excepcionais e as Ações de Tratamento 

Os fluxos excepcionais das bibliotecas foram coletados usando o suporte 

ferramental da abordagem proposta, ou seja, os métodos responsáveis pela sinalização 

(i.e., signaler) e pela captura (i.e., handler) das exceções. Para cada um desses métodos 

coletados, as seguintes informações que são significativas para a análise foram obtidas: 

assinatura do método, exceção sinalizada e o argumento de captura. 

Inicialmente, os fluxos excepcionais foram classificados de acordo com a 

ocorrência ou não de um bloco catch correspondente, representando se a exceção 

propagada foi capturada ou escapou pelos métodos da API, ou seja, uncaught. Em 

seguida, as exceções uncaught foram classificadas em checadas ou runtime, de acordo 

com a hierarquia dos tipos de exceções. 

# de bibliotecas analisadas 656
# de bbliotecas pequenas 485
# de bibliotecas médias 144
# de bibliotecas grandes 27
# de LoC 15.116.910
# de LoC (média) 23.044,07
# de LoC (mediana) 7.693,50
# de fluxos excepcionais por bibliotecas (média) 43,47
# de fluxos excepcionais por bibliotecas (mediana) 29
# de fluxos excepcionais por 100KLoC (média) 2.431,41
# de fluxos excepcionais por 100KLoC (mediana) 413,68
# de fluxos excepcionais analisados
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Para as exceções runtime propagadas pelos métodos da API, uma análise 

específica foi realizada para coletar as anotações Javadoc referentes às exceções 

propagadas (i.e., @throws). O objetivo desta análise era verificar se os desenvolvedores 

reportaram as exceções runtime propagadas pelos métodos da API.  

Para as exceções internas capturadas pelas bibliotecas, as ações de tratamento 

foram coletadas e classificadas com base nas classificações definidas em [CABRAL & 

MARQUES, 2007] e [COELHO et al, 2008b]. Algumas das ações de tratamentos 

definidas nesses trabalhos foram ignoradas por não pertencerem ao escopo deste estudo, 

pois não poderiam ser automaticamente identificadas ou por estarem relacionadas às 

ações de tratamento modularizadas usando aspectos, por exemplo, rollback e convert to 

soft. A Tabela 4 apresenta as ações de tratamento e uma breve descrição. 

Tabela 4: Os tipos das ações de tratamento. 

 

Ação	de	Tratamento Descrição

throw	new(e)
Instancia	uma	exceção	usando	a	exceção	capturada	como	parâmetro	
do	método	construtor

throw	e Relança	(inglês,	re-throw )	a	exceção	capturada

log(e)
Evocação	do	método	de	log 	usando	a	exceção	capturada	como	
parâmetro	do	método	construtor

log(..) Evocação	do	método	de	log

log(e.message)
Evocação	do	método	de	log 	usando	a	mensagem	da	exceção	como	
parâmetro	do	método	construtor

method(e)
Evocação	de	um	método	usando	a	exceção	capturada	como	
parâmetro	do	método

method(..) Evocação	de	um	método

return	 Instrução	return

empty bloco	catch 	sem	instruções
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A respeito das ações de tratamento apresentadas na Tabela 4, algumas delas 

podem ser combinadas. Por exemplo, a biblioteca Commons-dbcp (versão 1.4) contém 

um bloco catch que foi implementado usando as ações method (e) e return. 

4.1.4. Bugs Relacionados ao Tratamento de Exceções 

Para a análise dos relatos nos sistemas de gerenciamento de bugs (i.e., issue 

tracking systems), um conjunto de issues foram analisados e os bugs relacionados foram 

identificados e classificados de acordo com as respectivas causas. A decisão sobre as 

causas dos bugs do tratamento de exceções foi determinada pela descrição do problema 

e as discussões reportadas em cada issue que poderiam envolver relatos dos usuários e 

dos desenvolvedores das bibliotecas. 

Os resultados da análise manual dos issue tracking systems das 7 bibliotecas mais 

populares do repositório central Maven são apresentados na Seção 4.2.3. Além disso, os 

bugs diretamente relacionados ao tratamento de exceções, tais como exceções runtime 

não documentadas propagadas pelos métodos API e os anti-patterns do tratamento de 

exceções, são reportados. Adicionalmente, algumas ações de tratamento indiretamente 

relacionadas aos bugs do tratamento de exceções foram identificadas, por exemplo, 

incremento da otimização devido à substituição de uma instrução throw por uma 

assertion. O principal objetivo foi compreender se os resultados relacionados às questões 

de pesquisa RQ1 e RQ2 estão alinhados aos bugs reportados pelos usuários e 

desenvolvedores das bibliotecas. 

4.1.5. Métricas e Procedimento de Análise dos Fluxos Excepcionais 

Como mencionado previamente, as informações sobre os fluxos excepcionais e as 

respectivas ações de tratamento foram coletadas usando o suporte ferramental 

desenvolvido para a abordagem proposta. Neste estudo, os componentes Exception Flow 

Revealer e Handler Action Analyzer foram usados para coletar essas informações. Para 

isso, os métodos da API (i.e., métodos públicos) das bibliotecas analisadas foram usados 

como os métodos entrypoints na construção do grafo dos métodos (i.e., call graph). Além 

disso, o componente Handler Action Analyzer foi estendido para coletar as informações 

relacionadas às anotações Javadoc (i.e., @throws) dos métodos da API. Uma vez 

extraídas essas informações dos Javadoc, foi possível identificar as exceções runtime dos 

métodos API que possuem documentação. Pois o uso da documentação de uma exceção 



78 

 
runtime é uma estratégia para indicar aos usuários das bibliotecas que a exceção pode ser 

propagada pelo método da API [BLOCH, 2008]. 

A Figura 22 fornece uma visão geral da execução do estudo. Primeiramente, o 

conjunto de bibliotecas do repositório central Maven foi automaticamente coletado, 

representado pela etapa 1. Para cada biblioteca coletada, um subconjunto dos métodos da 

API foi selecionado para compor os entrypoints (etapa 2) de acordo com a estratégia de 

amostragem Reservoir [FAN et al, 1962]. A quantidade de métodos selecionados foi 

definida a partir da fórmula de Yamane [YAMANE, 1973] para um intervalo de confiança 

de 10% para cada biblioteca. Esta estratégia foi adotada para evitar a falta de memória no 

procedimento de construção dos call graph devido à elevada quantidade de objetos 

referentes às representações dos métodos (ver Seção Ameaças à Validade). Em seguida, 

o call graph foi construído a partir do bytecode e dos métodos selecionados da API (etapa 

3). Para a construção do call graph, o componente Exception Flow Revealer foi 

configurado para executar o WALA com o algoritmo de análise estática 1-CFA, pois, 

apesar do k-CFA ser o algoritmo mais preciso, foi percebida a elevada ocorrência de falta 

de memória em execuções prévias, forçando o descarte de muitas bibliotecas, diminuindo 

consideravelmente a quantidade de bibliotecas que seriam analisadas. Para extrair os 

fluxos excepcionais (etapa 4), o componente Exception Flow Revealer analisou estes 

grafos produzidos pelo framework WALA. Na etapa 5, as ações de tratamento e as 

documentações Javadoc correspondentes aos métodos da API foram identificados do 

código fonte para cada fluxo excepcional. Para a identificação das ações de tratamento, 

uma heurística de identificação foi implementada no componente Handler Action 

Analyzer. E, finalmente, este procedimento produz uma representação interna dos fluxos 

excepcionais com as respectivas ações de tratamento e, para os métodos da API, a lista 

de exceções documentadas, os quais foram armazenados em uma base de dados local 

(etapa 6). Desse modo, os pesquisadores poderiam executar consultas SQL para coletar 

as informações específicas sobre os fluxos excepcionais, tais como, uma lista de todos os 

fluxos excepcionais que possuem ações de tratamento vazias, ou seja, “engolem” (inglês, 

swallow) alguma exceção capturada. 
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Figura 22: Visão geral da execução do estudo. 

4.1.6. Métricas e Procedimento de Identificação dos Bugs Excepcionais  

A identificação dos bugs excepcionais ocorreu a partir da análise manual dos 

issues reportados nos sistemas de gerenciamento de issues (Issue Tracking Systems) das 

7 bibliotecas mais populares do repositório central Maven. A Tabela 5 apresenta a 

quantidade de issues analisadas, a quantidade de versões impactadas por essas issues (do 

inglês, affected versions) e as respectivas urls. A quantidade de versões impactadas é 

relativa às versões indicadas pelos autores das issues, portanto, a quantidade de versões 

impactadas poderia ser maior. Além disso, podemos observar na Tabela 5 que para a 

biblioteca Plexus-utils a quantidade de issues analisadas é menor que a quantidade de 

versões impactadas, isso ocorreu devido à possibilidade de duas ou mais versões serem 

afetadas por uma issue analisada. 
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Tabela 5: Quantidade de issues analisadas e de versões impactadas por essas issues para 

cada uma das 7 bibliotecas mais populares do repositório central Maven. 

 

Nos próximos parágrafos, nós apresentaremos os procedimentos adotados para a 

coleta e seleção das issues relacionadas à problemas, e, em seguida, o procedimento de 

classificação das issues de acordo com a respectiva causa. 

Primeiramente, as issues a serem analisadas foram selecionadas usando as 

seguintes palavras-chaves de busca de acordo com o issue tracking system: (a) para os 

sistemas baseados em JIRA foi usada a condição “description ~ ‘exception’”, e, (b) para 

os sistemas baseados em Git foi usada a condição “in:body is: issue ‘exception’”.   

Em seguida, para cada issue selecionada, o autor deste documento descartou as 

issues cujas causas não tinham relação com bugs excepcionais. Caso a issue analisada 

fosse decorrente de um bug excepcional, o autor identificaria o bug excepcional 

relacionado de acordo com as causas descritas na Tabela 4.  

O procedimento de classificação da issue ocorreu a partir da análise da descrição 

(description para JIRA e body para GitHub) e dos comentários das issues. O fator decisivo 

para a classificação estava fortemente relacionado ao parecer final dos desenvolvedores 

envolvidos nos comentários. Quando os desenvolvedores envolvidos nos comentários da 

issue não entravam em consenso ou faltavam informações a respeito da causa do bug 

relacionado à issue, o autor não classificava essa issue como uma consequência de um 

bug excepcional.  

Analisando os resultados obtidos neste estudo, identificamos que as causas dos 

bugs provenientes do tratamento inadequado de exceções foram relacionadas aos anti-

patterns do tratamento de exceções, aos problemas na documentação Javadoc e/ou a 

outros problemas específicos do tratamento de exceções. 

 

Biblioteca
# de issues 
analisadas

# de versões 
impactadas Issue Tracking System (URL)

Commons-collections 85 9 http://issues.apache.org/jira/browse/COLLECTIONS
Commons-lang 197 17 http://issues.apache.org/jira/browse/LANG
Easymock 24 2 https://github.com/easymock/easymock/issues
Log4J 261 15 https://issues.apache.org/jira/browse/LOG4J2

Maven-filtering 18 14 https://issues.apache.org/jira/browse/MSHARED
Plexus-utils 44 57 https://github.com/codehaus-plexus/plexus-utils/issues
Slf4j-api 72 10 https://jira.qos.ch/projects/SLF4J/summary
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4.2. Resultados 

Nesta seção, os resultados das análises são apresentados e discussões realizadas a 

respeito das observações identificadas para cada questão de pesquisa. 

4.2.1. RQ 1: Quais são as características recorrentes dos fluxos excepcionais 

encontrados nas bibliotecas Java? 

Como ponto inicial da análise, a quantidade de exceções checadas e runtime 

propagadas pelos métodos da API foram calculadas. E então, para cada exceção capturada 

no contexto das bibliotecas, os tipos dos argumentos de captura foram observados a fim 

de classificar o tratamento como genérico (inglês, subsumption) ou específico.  

A intenção dessas análises foi revelar violações às boas práticas do tratamento de 

exceções sugeridas em [WIRFS-BROCK, 2006] e [GOSLING, 2000]. Por exemplo, o 

tratamento genérico (i.e., subsumption) pode causar o problema Unintended Handler 

Action [ROBILLARD & MURPHY, 2000]. Este problema ocorre quando o 

desenvolvedor não reconhece a propagação de uma exceção, e então, implementa ações 

de tratamento inadequados para a exceção capturada. As exceções runtime propagadas 

pelos métodos da API também são potenciais fonte de bugs, especialmente quando elas 

não possuem documentação relacionada, e, consequentemente, os desenvolvedores não 

conseguem identificar a ocorrência delas.  

Por outro lado, o uso de tratadores específicos e de exceções checadas propagadas 

pela API seguem as boas práticas. Os tratadores específicos fornecem a oportunidade para 

os desenvolvedores implementarem ações de tratamentos adequadas às exceções 

capturadas. Para as exceções checadas que escapam pelas bibliotecas, os compiladores e 

as ferramentas das principais IDE checam a ausência de tratamento, ou seja, identificam 

a violação da especificação da linguagem Java, e então, os desenvolvedores são alertados 

pelas IDEs de tal fato. 

A Figura 23 apresenta a quantidade absoluta e a distribuição dos fluxos 

excepcionais de acordo com a classificação descrita nos parágrafos anteriores. A Figura 

23a mostra que a quantidade de exceções runtime propagadas pelos métodos da API 

(coluna APIRun) é maior que a quantidade de exceções checadas propagadas pelos 

métodos da API (coluna APICheck), e também é maior que a quantidade de exceções 

capturadas por tratadores genéricos (coluna Subs) e de exceções capturadas por tratadores 
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específicos (coluna Spec). Pode-se também observar que a quantidade de exceções 

propagadas pelos métodos da API é maior que as exceções capturadas. 

 

Figura 23: Quantidade absoluta e (b) distribuição dos fluxos excepcionais. 

Os gráficos do tipo boxplot da Figura 23b reforçam a informação apresentada. 

Este gráfico indica que a mediana das exceções runtime que propagam pelos métodos da 

API (i.e., 47,4%) por biblioteca é maior que a mediana das exceções checadas propagadas 

pelos métodos da API (i.e., 31,71%), e também é maior que a quantidade de exceções 

capturadas por tratadores genéricos (aproximadamente 0% na mediana) e de exceções 

capturadas por tratadores específicos (aproximadamente 0% na mediana).  

Tais resultados sugerem que as exceções runtime propagadas pelos métodos da 

API são prevalentes em relação às outras exceções, e a quantidade de exceções capturadas 

é muito menor do que as exceções que escapam pelas bibliotecas analisadas. 

Exceções runtime não documentadas propagadas pelos métodos da API. Com 

relação à quantidade prevalente de exceções runtime propagadas pelos métodos da API, 
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essas exceções não representam um problema crítico ou uma má prática se elas forem 

documentadas [ROBILLARD & MURPHY, 2000]. Uma exceção runtime propagada por 

um método da API é documentada quando o método correspondente possui anotações 

Javadoc que lista as possíveis exceções que podem ser propagadas. 

Para a análise da documentação das exceções runtime, somente as bibliotecas que 

possuem pelos menos uma exceção runtime propagada pelos métodos da API foram 

analisadas, totalizando 618 bibliotecas Java. Esta análise teve como objetivo identificar a 

quantidade de exceções runtime documentadas com anotações Javadoc nos respectivos 

métodos da API. 

A Figura 24 apresenta a distribuição (Figura 24a) das bibliotecas de acordo com 

a quantidade de exceções runtime não documentadas e a dispersão (Figura 24b) dos 

métodos que propagam alguma exceção runtime não documentadas. Na Figura 24a, pode-

se observar que a maioria das bibliotecas analisadas não atendem a recomendação de 

documentar as exceções runtime propagadas pelos métodos da API, representando 502 

bibliotecas que propagam pelo menos uma exceção não documentada. A dispersão 

mostrada na Figura 24b considera somente as bibliotecas que contém pelo menos uma 

exceção runtime documentada sendo propagada pelos métodos da API. Esta figura expõe 

que a maioria das bibliotecas tem a porcentagem de exceções runtime não documentada 

variando de 75% a 92,31% do total das exceções runtime propagadas pelos métodos da 

API. Estes dados sugerem uma pequena quantidade de exceções runtime documentadas 

para as bibliotecas analisadas. Como um exemplo, na biblioteca commons-math (versão 

2.2), 87,81% das exceções runtime propagadas pelos métodos da API não são 

documentadas, ou seja, essa biblioteca possui 31 exceções runtime propagadas pelos 

métodos da API e somente 4 dessas exceções possuem documentação Javadoc. 
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Figura 24: (a) Distribuição e (b) dispersão das exceções runtime não-documentadas 
propagadas pelos métodos API. 

Potencial problema Unintended Handler Action. A ação de tratamento não 

intencional de exceção (inglês, unintended handler action) é um perigoso comportamento 

presente nas bibliotecas, pois pode fragilizar a confiabilidade dos sistemas que as reusam 

[MILLER & TRIPATHI, 1997]. A captura genérica (inglês, subsumption) de uma 

exceção é uma possível fonte do problema Unintended Handler Action. Para caracterizar 

as bibliotecas analisadas, os fluxos excepcionais que possuem tratamento genérico foram 

identificados. 

Considerando todos os fluxos excepcionais, como mostrado na Figura 23, a 

quantidade de exceções capturadas por tratadores genéricos varia entre 0,0% a 11,15% e 

a quantidade de exceções capturadas por tratadores específicos varia entre 0,0% e 6,7%. 

Uma vez que esta análise é relacionada aos tipos de tratadores, somente as bibliotecas que 

possuem pelo menos uma exceção capturada foram analisadas, representando 418 

bibliotecas. 
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A Figura 25a e a Figura 25c apresentam as distribuições das bibliotecas de acordo 

com os tipos de tratadores, ou seja, específico (i.e., specific) ou genérico (i.e., 

subsumption). De acordo com a análise dos dados apresentados, as bibliotecas foram 

agrupadas em 3 categorias de acordo com a porcentagem dos tipos de tratadores: (a) 116 

bibliotecas possuem somente tratadores genéricos, como poder ser observado na Figura 

25a, (b) 105 bibliotecas possuem somente tratadores específicos, como pode ser 

observado na Figura 25c, e, (c) 197 bibliotecas que possuem pelo menos uma exceção 

capturada por tratador genérico e uma exceção capturada por tratador específico. Além 

disso, diagramas foram plotados para representar a dispersão da porcentagem de exceções 

capturadas por tratadores genéricos (Figura 25b) e a porcentagem das exceções 

capturadas por tratadores específicos (Figura 25d) nas bibliotecas que possuem pelo 

menos uma exceção capturada de cada tipo. A Figura 25b indica que a maioria dessas 

bibliotecas possuem porcentagens de exceções capturadas por tratadores genéricos 

variando de 42,1% a 80%. Estes valores são superiores aos valores observados na Figura 

25d que variam de 20% a 57,9%. 

Estes resultados também indicam que a mediana das porcentagens de exceções 

capturadas por tratadores genéricos é superior às porcentagens correspondentes às 

exceções capturadas por tratadores específicos nas 197 bibliotecas analisadas. Esta 

constatação pode ser reforçada pela quantidade de bibliotecas que possuem somente 

tratadores genéricos (i.e., 116 bibliotecas) que é maior que a quantidade de bibliotecas 

que possuem somente tratadores específicos (105 bibliotecas). 
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Figura 25: Distribuição e dispersão das exceções capturadas por (a) tratadores genéricos 
e (b) tratadores específicos. 

Cláusulas de captura genéricas (Catching Exception). Os cenários mais 

críticos do problema Unintended Handler Action ocorrem quando um método tratador 

captura exceções checadas e runtime usando supertipos (i.e., Exception ou Throwable) 

como argumento de captura. Este cenário foi definido como um anti-pattern do 

tratamento de exceções [MCCUNE, 2006], denominado por Catching Exception.  

A fim de levantar a quantidade de ocorrências do anti-pattern Catching Exception, 

os fluxos excepcionais que possuem tratadores genéricos foram analisados. A Figura 26a 

apresenta a distribuição das bibliotecas de acordo com a quantidade de fluxos 

excepcionais que possuem o tipo Exception ou Throwable como argumento de captura, 

ou seja, implementam o anti-pattern Catching Exception. Como pode-se observar, 108 

(25,84%) bibliotecas possuem somente fluxos excepcionais com argumento Exception ou 

Throwable, 142 (33,97%) bibliotecas não possuem fluxos excepcionais com argumento 
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de captura Exception ou Throwable, e 168 (40,19%) bibliotecas possuem pelo menos um 

fluxo excepcional com argumento de captura Exception ou Throwable. 

 

Figura 26: (a) Distribuição e (b) dispersão do anti-pattern Catching Exception. 

Como análise complementar, a dispersão da porcentagem desses fluxos 

excepcionais foi calculada (ver Figura 26b) para as 168 bibliotecas que possuem pelo 

menos um fluxo excepcional com argumento de captura Exception ou Throwable. Pode-

se observar que a quantidade de fluxos excepcionais que possuem como argumento de 

captura Exception ou Throwable varia de 35,4% a 83,3% dos fluxos excepcionais com 

exceções capturadas. 

4.2.2. RQ 2: Quais são as ações de tratamento implementadas nas bibliotecas Java? 

Nesta seção, os resultados relacionados à implementação das ações de tratamento 

nos fluxos excepcionais que capturam exceções são apresentados. 
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Inicialmente, as ações de tratamento foram examinadas e classificadas em 

categorias baseadas nas classificações definidas em [CABRAL & MARQUES, 2007] e 

[COELHO et al, 2008b]. A Figura 27 apresenta a porcentagem de blocos catch que 

implementam os tipos de ações de tratamento descritos na Tabela 4. Por exemplo, 3,32% 

dos blocos catch analisados implementam a combinação de invocação de um método de 

log passando como parâmetro a exceção capturada (i.e., log(e)) e a instrução return. Pode-

se observar que as ações throw new(e), log(e), call method(e), return and empty são as 

ações de tratamento mais aplicadas com as porcentagens de 24,30%, 8,84%, 6,98%, 

6,82% e 5,17%, respectivamente. 

 

Figura 27: Porcentagem de blocos catch que implementam algum tipo de combinação 
de ações de tratamento. 

Após essa classificação inicial, as ações de tratamento foram analisadas da 

perspectiva dos anti-patterns do tratamento de exceções reportadas em [MCCUNE, 

2006]. A Figura 28a apresenta a distribuição das bibliotecas de acordo com a quantidade 
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de fluxos excepcionais que implementam algum anti-pattern. Pode-se observar que 125 

(19,05%) bibliotecas não implementam nenhum anti-pattern. 

 

Figura 28: (a) distribuição e (b) dispersão das bibliotecas que implementam algum anti-
pattern.  

Considerando as bibliotecas que implementam pelo menos um anti-pattern, a 

Figura 28b exibe a dispersão da porcentagem dos fluxos excepcionais que implementam 

algum anti-pattern. Pode-se observar que a maioria das bibliotecas possuem entre 10,7% 

e 45,7% de seus fluxos excepcionas implementando algum anti-pattern. Estes resultados 

sugerem uma quantidade relevante de bibliotecas analisadas que implementa algum anti-

pattern e que essas implementações possuem um impacto significativo na quantidade de 

fluxos excepcionais, ou seja, existe uma quantidade significativa de fluxos excepcionais 

que implementam algum anti-pattern.  

Neste estudo, alguns anti-patterns ocorreram em uma quantidade inexpressiva de 

fluxos excepcionais. Por exemplo, o anti-pattern Destructive Wrapping ocorreu em 74 
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(17,70%) bibliotecas (ver Figura 29a) e a mediana da porcentagem dos fluxos 

excepcionais que implementam esse anti-pattern foi de 25% (ver Figura 29b). 

 

Figura 29: (a) distribuição e (b) dispersão das bibliotecas que implementam o anti-
pattern Destructive Wrapping. 

Diferentemente, outros anti-patterns possuem porcentagens significativas, por 

exemplo, o anti-pattern Catch and Ignore. A Figura 30a apresenta a distribuição das 

bibliotecas de acordo com a porcentagem de fluxos excepcionais que implementam o 

anti-pattern Catch and Ignore, representando um total de 177 (42,34%) bibliotecas que 

possuem a ocorrência desse anti-pattern. Como pode-se observar a partir da distribuição 

apresentada na Figura 30b, a porcentagem de fluxos excepcionais que implementam o 

anti-pattern Catch and Ignore varia de 14,29% a 60%, e a mediana é de 30,88%. 
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Figura 30: (a) distribuição e (b) dispersão das bibliotecas que implementam o anti-
pattern Catch and Ignore. 

Para exemplificar com dados absolutos sobre os anti-patterns, a Tabela 6 

apresenta as 5 bibliotecas com mais e menos implementações de anti-pattern do 

tratamento de exceções. Essa tabela apresenta a quantidade de elementos do tratamento 

de exceções (i.e., instruções throw e blocos catch) e a quantidade de anti-pattern 

implementados por 100 elementos do tratamento de exceções. Por exemplo, a biblioteca 

mybatis possui 21 instruções throw, 44 blocos catch e aproximadamente 1.428 anti-

patterns implementados por 100 elementos do tratamento de exceções. 
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Tabela 6: As 5 bibliotecas com mais e menos ocorrências de anti-patterns do tratamento 

de exceções. 

 

Teste Estatístico. Para investigar a possível correlação entre a quantidade de elementos 

do tratamento de exceções (i.e., instruções throw e blocos catch) e a quantidade de 

ocorrências de anti-pattern, uma análise estatística foi realizada. Para isso, a análise de 

Spearman’s rank foi executada em três cenários de correlação: (i) entre a quantidade de 

exceções capturadas e a quantidade de ocorrências de anti-pattern; (ii) a quantidade de 

instruções throw e a quantidade de ocorrências de anti-pattern causados por instruções 

throw; e, (iii) a quantidade de blocos catch e a quantidade de ocorrências de anti-pattern 

ocorridos nos blocos catch. Para um nível de confiabilidade de 0,95%, os resultados das 

correlações desta análise estática foram 0,6648, 0,5056 e 0,7105, respectivamente, para 

os cenários apresentados. Estes resultados confirmam a tendência de que as bibliotecas 

que possuem mais ocorrências de anti-patterns são as que tem mais elementos do 

tratamento de exceções, principalmente, de blocos catch. Isto confirma que a quantidade 

de blocos catch causam um maior impacto na ocorrência de anti-pattern, pois, foram 

analisadas mais anti-patterns que ocorrem em blocos catch do que devido as instruções 

throw. 

4.2.3. RQ 3: Qual é o impacto do tratamento de exceções nos bugs reportados? 

Nesta seção são apresentados os resultados da análise manual dos sistemas de 

issue tracking das 7 bibliotecas mais populares do repositório central do Maven. As issues 

reportadas foram manualmente identificadas e relacionadas ao tratamento inadequado 

biblioteca # de instruções 
throw

# de blocos 
catch

# de anti-patterns por 
100 elementos de TE categoria

common-core (1.0.7) 54 0 0,0 Core Utilities

high-scale-lib (1.1.1) 52 0 0,0 Collections

ejml (0.25) 47 0 0,0 Vector/Matrix Libraries

super-csv (2.1.0) 42 0 0,0 CSV Libraries

objenesis (2.1) 36 0 0,0 Reflection Libraries

aws-java-sdk (1.8.9.1) 59 25 1.306,8 Cloud Computing

mybatis (3.2.5) 21 44 1.428,6 Object/Relational Mapping

ehcache (1.2.3) 99 24 1.520,8 Cache Implementations

c3p0 (0.9.1.2) 76 72 2.234,2 JDBC Pools

krati (0.4.1) 42 26 2.263,7 -po
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(e.g., exceções runtime não documentadas) ou aos anti-patterns do tratamento de 

exceções (e.g., Destructive Wrapping). O principal objetivo foi identificar alguma relação 

entre os resultados observados nas questões de pesquisa RQ1 e RQ2 com os bugs 

reportados pelos usuários e desenvolvedores dessas bibliotecas. 

A Figura 31 apresenta a porcentagem de bugs causados pelo tratamento de 

exceções para cada biblioteca analisada. Pode-se observar que a quantidade de bugs do 

tratamento de exceções é significativa se relacionadas à quantidade de bugs reportados, 

mesmo nas bibliotecas com as menores porcentagens. As bibliotecas Common-

collections, Common-lang e Easymock possuem as maiores porcentagens de bugs do 

tratamento de exceções, 35,48%, 32,47% e 57,14% dos bugs reportados, respectivamente. 

E as bibliotecas com menores porcentagens de bugs do tratamento de exceções, ou seja, 

Log4J, Maven-filtering, Plexus-utils e Slf4j-api, apresentam valores que variam entre 

6,25% e 18,18% dos bugs reportados. 

 

Figura 31: Quantidade de bugs do tratamento de exceções para cada biblioteca 
analisada. 
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Portanto, em termos gerais, um total de 20,71% dos 647 issues analisados 

representam bugs do tratamento de exceções identificados nos estudos relacionados às 

questões de pesquisa RQ 1 e RQ 2. 

 Complementando a análise anterior, as quantidades de issues relacionados aos 

bugs do tratamento de exceções foram identificadas (ver Figura 32). Pode-se observar 

que os problemas relacionados à documentação Javadoc (e.g., exceção runtime não 

documentada) foi o bug mais reportado, com 43 ocorrências do total de 134 bugs 

identificados. Ao contrário, o anti-pattern Throwing Exception teve somente um issue 

relacionado. 

 

Figura 32: Quantidade de issues para cada tipo identificado de bug do tratamento de 
exceções. 

Percebe-se então que os bugs que não precisam de uma análise mais complexa 

para serem identificados (e.g., problemas relacionados à documentação Javadoc, tipo de 

exceção inadequada, conformidade da API e mensagem de erro imprecisa) tiveram uma 

quantidade maior de issues reportados. 
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4.3. Discussões 

Nos parágrafos seguintes, os resultados observados referentes às questões de 

pesquisas e as análises complementares são discutidos. 

Exceções runtime não documentadas - A quantidade de exceções runtime 

identificadas neste estudo reforça o fato de que normalmente as bibliotecas propagam 

muitas exceções runtime pelos métodos da API. Esta estratégia delega aos 

desenvolvedores das aplicações usuárias a tarefa de tratar essas exceções propagadas. 

Assim, a documentação das exceções runtime propagadas pelos métodos da API pode 

evitar alguns problemas de execução, uma vez que os usuários das bibliotecas estarão 

conscientes da possibilidade de propagação dessas exceções e as respectivas causas. 

Além disso, identificamos que os desenvolvedores de biblioteca normalmente não 

documentam as exceções runtime propagadas pelos métodos da API, o que fortalece a 

importância de um suporte ferramental para a identificação dessas exceções.  

Tratando a causa da exceção – Unintended Handler Action é um problema 

reportado em alguns trabalhos de pesquisa e em estudos empíricos [ROBILLARD & 

MURPHY, 2000] [MILLER & TRIPATHI, 1997] [CABRAL & MARQUES, 2007] 

[COELHO et al, 2008b] [SAWADPONG et al, 2012]. De acordo com a origem da causa 

deste problema, ele pode ser analisado de duas perspectivas diferentes. A primeira 

perspectiva está relacionada a implementação de tratadores genéricos e que foi estudada 

em diversos trabalhos, por exemplo, em [CABRAL & MARQUES, 2007], [COELHO et 

al, 2008b] e [SAWADPONG et al, 2012], apesar de pouco explorado em bibliotecas Java. 

Neste estudo, identificamos que 63,6% (em mediada) dos tratadores são genéricos. 

A partir da propagação de uma exceção mais genérica do que a exceção sinalizada 

surge a segunda perspectiva de análise, ou seja, um método intermediário no caminho 

excepcional (inglês, exception path) propaga uma exceção (i.e., cláusula throws na 

assinatura do método) que é um supertipo da exceção sinalizada. Dessa maneira, o 

respectivo método tratador capturará com um tratador genérico mesmo que o tipo do 

argumento de captura seja o mesmo tipo da exceção propagada. Este cenário ocorreu em 

66,16% das bibliotecas analisadas. 

Estas análises a respeito do problema Unintended Handler Action estão 

fortemente relacionadas a uma boa prática que recomenda a construção de tratadores 
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específicos para tratar a causa da exceção sinalizada [WIRFS-BROCK, 2006]. 

Consequentemente, os desenvolvedores devem compreender os fluxos excepcionais 

existentes para examinar as causas e, então, produzir ações adequadas aos respectivos 

tratadores. 

Identificação das ações de tratamento. Como parte do estudo de caracterização 

do tratamento de exceções, as ações de tratamento foram analisadas e, então, as mais 

frequentes foram identificadas. Nos parágrafos seguintes são discutidas as consequências 

das ações de tratamento mais frequentes e que podem ser fontes de problemas no 

tratamento de exceção. 

Instruções throw – Considerando as ações combinadas ou individuais, as ações de 

relançamento de exceções foram as mais usadas nos tratadores analisados, representando 

52,21% das exceções capturadas. Quando este tipo de ação de tratamento é aplicado, 

cadeias excepcionais (inglês, exceptional chains) são construídas. Abordagens 

recomendam que as ações de relançamento devem ser aplicadas para adequar o tipo de 

exceção propagadas ao contexto de um componente ou de uma camada da aplicação 

[ROBILLARD & MURPHY, 2000]. Entretanto, essas ações podem revelar efeitos 

indesejáveis quando os desenvolvedores não identificam as ações aplicadas nos métodos 

intermediários da cadeia excepcional [FU & RYDER, 2007]. 

Catch and Ignore anti-pattern - Este anti-pattern ocorre quando não existem 

ações de tratamento para uma exceção capturada, por exemplo, os blocos catch sem 

instruções que são classificados como ações empty (ver Figura 27). Como percepção 

inicial, a ocorrência desse anti-pattern sugere que os desenvolvedores das bibliotecas não 

podem tratar a exceção. Entretanto, também é possível que os desenvolvedores não os 

tenham identificado, assim o suporte ferramental para indicar as ocorrências desse anti-

pattern é necessário. 

Bugs reportados e a análise estática – Uma quantidade considerável de bugs do 

tratamento de exceções foi identificada, representando, em média, 20,71% dos issues 

reportados. Os bugs mais reportados estão relacionados a uma inspeção local nos métodos 

sinalizadores ou nos métodos tratadores. Porém, alguns dos bugs reportados, por 

exemplo, o anti-pattern Destructive Wrapping, são mais complexos de serem 

identificados, os quais precisam de análise de fluxo de dados. Entretanto, esses bugs 

foram os menos reportados.  
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4.4. Ameaças à Validade 

Validade Interna – O suporte ferramental usado neste estudo possui limitações de 

memória como consequência das limitações do framework WALA. Assim, o call graph 

de algumas bibliotecas não puderam ser construídos quando todos os métodos da API 

eram usados como entrypoints. Esta limitação é um desafio conhecido [GULWANI & 

NECULA, 2005] quando análise estática é aplicada no contexto de análises 

interprocedurais. Como possível solução, um algoritmo menos preciso do que o algoritmo 

1-CFA poderia ser utilizado, por exemplo, o algoritmo RTA. Entretanto, os autores 

optaram em manter o algoritmo 1-CFA para construir o call graph, mas foi aplicada uma 

técnica de amostragem para coletar os entrypoints a partir dos métodos da API. Neste 

processo de amostragem, os autores usaram o algoritmo de amostragem Reservoir [FAN 

et al, 1962] e a quantidade de entrypoints (i.e., os métodos da API) foi definida a partir 

da fórmula de Yamane [YAMANE, 1973] com um intervalo de confiança de 10% para 

cada biblioteca. Além disso, somente as exceções internas foram consideradas, ou seja, 

as exceções sinalizadas no escopo da biblioteca analisada.   

Contudo, este estudo investigou o impacto do tratamento de exceções nas 

aplicações usuárias, e assim, assume-se que as bibliotecas são responsáveis por tratá-las 

ou, pelo menos, por notificar os usuários das possíveis exceções runtime propagadas pelos 

métodos da API. 

Com relação às ameaças à validade interna da análise dos issues, os 

desenvolvedores das bibliotecas analisadas poderiam ter sido os responsáveis por reportar 

algumas issues, dessa maneira, isto afetaria a relevância dos resultados. Baseado neste 

fato, a identificação dos responsáveis por reportar as issues foi realizada e, como 

resultado, foi obtido que 84,62% das issues não foram reportadas pelos desenvolvedores 

das bibliotecas analisadas. 

Validade Externa – A análise avaliou um subconjunto das bibliotecas disponíveis 

no repositório central Maven. Os resultados obtidos não podem ser estendidos às 

bibliotecas comerciais pois essas podem implementar diferentes estratégias de tratamento 

de exceções das identificadas para as bibliotecas analisadas. Tal ameaça é similar para 

outros estudos empíricos, por exemplo, [CABRAL & MARQUES, 2007], [COELHO et 

al, 2008b] e [EBERT et al, 2015], os quais também analisaram sistemas abertos. 
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Validade de Construção – Uma heurística foi implementada no suporte 

ferramental para identificar as ações de tratamento. A implementação dessa heurística foi 

baseada na análise manual de aproximadamente 300 blocos catch das 8 bibliotecas mais 

populares do repositório central Maven. Porém, algumas ações de tratamento encontradas 

nas bibliotecas analisadas podem não ter ocorrido nos blocos catch que guiaram a 

implementação da heurística, assim, podendo afetar a precisão dos resultados coletados. 

4.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou um estudo empírico sobre o tratamento de exceções em 

bibliotecas Java. Para caracterizar e revelar potenciais problemas relacionados ao 

tratamento de exceções, uma análise combinada dos fluxos excepcionais e das ações de 

tratamento foi executada em 656 bibliotecas Java do repositório central Maven. 

Adicionalmente, uma investigação manual foi executada sobre os bugs do tratamento de 

exceções nos sistemas de gerenciamento de bugs (i.e., issues tracking) das 7 bibliotecas 

mais populares do repositório central do Maven. 

Os seguintes resultados foram obtidos: (i) 502 (76,5%) bibliotecas analisadas tem 

a porcentagem de exceções runtime não documentadas variando entre 75% e 92,31%, os 

quais representam potenciais fontes de bugs caso essas exceções não sejam capturadas 

nas aplicações clientes; (ii) 116 (17,5%) bibliotecas analisadas possuem somente 

exceções capturadas por tratadores genéricos e 197 (30%) bibliotecas possuem a 

porcentagem de exceções capturadas por tratadores genéricos variando entre 42,1% e 

80%, os quais podem causar o problema Unintended Handler Action; (iii) 531 (80,9%) 

bibliotecas analisadas possuem entre 10,7% e 45,7% de fluxos excepcionais associados a 

algum  tratamento inadequado de exceções (i.e., anti-patterns). Por exemplo, a ação de 

capturar uma exceção e relançar outra exceção sem encapsular a exceção capturada (i.e., 

Destructive Wrapping); e, (iv) um total de 20,71% dos 647 issues analisados representam 

bugs causados pelo tratamento inadequado de bibliotecas de terceiros, o qual indica que 

os problemas derivados do tratamento de exceções são reais e fontes significativas de 

bugs nas aplicações. Estes fatos enfatizam a necessidade de ferramentas que possam 

extrair as regras de tratamento de exceções do código existente, apoiando o processo de 

definição da política de tratamento de exceções do sistema. Adicionalmente, as 

ferramentas de checagem das regras de tratamentos são importantes, pois possibilitam 
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que os desenvolvedores identifiquem tratamentos inadequados, por exemplo, o anti-

pattern Destructive Wrapping, ou incoerentes com a política de tratamento especificada.  
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5. ESTUDO EMPÍRICO DA ABORDAGEM DE EXTRAÇÃO E CHECAGEM 

DA POLÍTICA DE TRATAMENTO DE EXCEÇÕES 

O estudo empírico de avaliação da abordagem proposta é apresentado neste 

capítulo. Os objetivos e as questões de pesquisa do estudo são apresentados na Seção 5.1. 

As Seções 5.2, 5.3 e 5.4 apresentam o planejamento do estudo. A Seção 5.5 discute os 

resultados obtidos. Em seguida, a Seção 5.6 apresenta as limitações do estudo e as 

ameaças à validade, e, finalmente, as implicações dos resultados são apresentadas na 

Seção 5.7. 

5.1. Objetivos e Questões de Pesquisa 

Os principais objetivos do estudo são: (i) avaliar a precisão e cobertura do 

processo de extração; (ii) revelar os benefícios do processo de extração para a 

compreensão da política de TE; e (iii) avaliar o processo de checagem das regras de TE, 

identificando os fluxos excepcionais responsáveis por essas violações. Associadas a estes 

objetivos foram definidas as seguintes questões de pesquisa.  

RQ 1: As regras extraídas permitiram a identificação da política de tratamento 

de exceções? Esta questão de pesquisa está relacionada à identificação das regras 

reportadas pelo arquiteto a partir das regras extraídas. A avaliação do processo extração 

das regras da política de TE é quantificada a partir das métricas de cobertura e de precisão 

que serão especificadas na seção 5.3.1. Como consequência do uso dessas métricas, as 

seguintes subquestões de pesquisa foram definidas:   

• RQ 1.1: Qual é a cobertura da política de TE do sistema a partir das 

regras extraídas? A cobertura da política de TE é a taxa que permite avaliar a eficácia do 

processo de extração das regras de TE. Neste estudo, a cobertura foi calculada por uma 

relação entre as quantidades de regras reportadas pelo arquiteto e de regras extraídas 

(detalhada na Seção 6.3.1). 

• RQ 1.2: Qual é a precisão do processo de extração das regras de acordo 

com a política de TE dos sistemas? A precisão do processo de extração das regras é uma 

relação entre as quantidades de regras identificadas e de regras extraídas (detalhada na 

Seção5.3.1). As regras identificadas são reconhecidas a partir das regras extraídas no 
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conjunto de regras reportadas. A eficiência do processo de extração das regras é 

quantificada pela taxa de precisão. 

 RQ 2: As regras extraídas permitiram a identificação das regras de tratamento 

de exceções não reportadas inicialmente pelo arquiteto? Os fluxos excepcionais dos 

sistemas podem ser classificados como: (i) fluxos excepcionais que seguem uma ou mais 

regras inicialmente reportadas pelo arquiteto, (ii) fluxos excepcionais que infringem uma 

ou mais regras reportadas ou (iii) fluxos excepcionais que não seguem e nem infringem 

as regras inicialmente reportadas pelo arquiteto. Nesta terceira categoria, os fluxos 

excepcionais podem representar possíveis melhorias na política de TE, visto que os fluxos 

excepcionais correspondem às soluções implementadas pelos desenvolvedores. 

Adicionalmente, estes fluxos excepcionais podem representar o tratamento de exceções 

para cenários específicos que pertencem à política, mas as respectivas regras não foram 

reportadas. No procedimento de extração das regras, esses fluxos excepcionais para os 

cenários específicos são representados como regras. Assim, o arquiteto pode avaliar se 

essas regras devem compor a política de TE do sistema e, portanto, representam 

refinamentos à política de TE reportada, ou se elas representam violações às regras não 

reportadas pelo arquiteto. 

RQ 3: Quais são as porcentagens de regras da política de TE que foram violadas 

e dos fluxos excepcionais infratores? Após a identificação das regras que definem a 

política de TE do sistema, é importante revelar as regras violadas e o conjunto de fluxos 

excepcionais que infringem essas regras.  Esta questão de pesquisa tem como objetivo 

revelar a quantidade de regras da política de TE dos sistemas que foram violadas e os 

fluxos excepcionais responsáveis pelas violações. 

5.2. Sistemas Utilizados 

O estudo foi executado em dois sistemas mantidos pela Superintendência de 

Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SINFO/UFRN) [SINFO, 

2016]. A SINFO/UFRN desenvolve um conjunto de sistemas integrados de gestão de 

informação cujo objetivo é a informatização da administração universitária. Nos últimos 

anos, esses sistemas vêm se destacando em âmbito nacional, sendo adotados por diversos 

órgãos da administração pública. Os sistemas utilizados neste estudo foram dois sistemas 

mantidos pela SINFO/UFRN: IProject e SIGAA.  
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IProject é um sistema gerenciador de projetos desenvolvidos pela SINFO/UFRN. 

A proposta inicial do IProject [SINFO, 2016] foi suprir necessidades específicas que 

outros sistemas gerenciadores de projetos não atendiam, por exemplo, Bugzilla 

[BUGZILLA, 2016] e DotProject [DOT`PROJECT, 2016]. 

O SIGAA é um sistema que permite a informatização dos procedimentos 

acadêmicos. Este sistema é composto por diversos componentes responsáveis pela 

informatização de áreas acadêmicas específicas. O módulo SIGAA/Graduação é 

responsável pela informatização dos procedimentos relacionados à graduação. As 

funcionalidades de consulta aos cursos, ao calendário e aos regulamentos dos cursos de 

graduação são exemplos de funcionalidades disponíveis nesse módulo. 

A Tabela 7 apresenta os dados dos projetos analisados. Segundo os critérios 

adotados em [PINTO et al, 2015] para classificar os sistemas de acordo com a métrica de 

KLoC, o IProject é um sistema de médio porte (20KLoC ~ 100KLoC), e o módulo 

SIGAA/Graduação é um sistema de grande porte (> 100KLoC). 

Tabela 7: Informações sobre os sistemas analisados. 

 

A hierarquia das exceções definidas nos sistemas desenvolvidos na SINFO é 

apresentada na Figura 33 (exceções runtime) e na Figura 34 (exceções checadas). As 

exceções apresentadas são definidas em uma arquitetura comum a todos os sistemas 

desenvolvidos na SINFO. Nestas figuras, somente as exceções reportadas pelos arquitetos 

ou que ocorreram em algum fluxo excepcional analisado estão sendo representadas. As 

exceções runtime definidas são subclasses de RuntimeException (e.g., 

IProject SIGAA/Graduação
release 3.5.12 3.25.7
# de pacotes 39 19
# de classes 332 419
KLoC ~79 ~147
# de fluxos excepcionais 59 162
# de instruções throw 58 120
# de métodos sinalizadores 31 73
# de tipos de exceções sinalizadas 10 12
# de blocos catch 33 96
# de métodos tratadores 12 77
# de tipos de exceções capturadas 8 7

Sistemas Analisados
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RuntimeNegocioException e ConfiguracaoAmbienteException) e as exceções checadas 

são subclasses da exceção UFRNException (e.g., NegocioException e ArqException). 

 

Figura 33: Hierarquia das exceções runtime definidas para os sistemas da 
SINFO/UFRN. 

 

Figura 34: Hierarquia das exceções checadas definidas para os sistemas da 
SINFO/UFRN. 

5.3. Regras de Tratamento de Exceções e Métricas Coletadas 

Na abordagem proposta, existem as etapas fundamentais, quais sejam: (i) o 

processo de extração das regras; (ii) a análise das regras extraída e refinamento da política 

de TE; e, (iii) o processo de checagem das regras resultantes. Para a execução do 

procedimento do estudo, as possíveis relações entre as regras extraídas pelo suporte 

ferramental da abordagem (REGRAS EXTRAÍDAS) e as regras reportadas pelos arquitetos 
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(REGRAS REPORTADAS) são significativas. Antes de apresentar as métricas usadas 

neste estudo, as composições das REGRAS EXTRAÍDAS e das REGRAS REPORTADAS 

são apresentadas (ver Figura 35). 

 

Figura 35: Diagrama de Venn da composição das regras extraídas e das regras 
reportadas. 

 Como exposto no Capítulo 3, na etapa de extração das regras, um conjunto de 

regras são extraídas a partir dos fluxos excepcionais implementados no sistema. Como 

pode-se observar na Figura 35, as Regras Reportadas Identificadas representam as regras 

extraídas que foram reconhecidas no conjunto de regras reportadas pelos arquitetos. As 

Regras Não Reportadas são as regras que pertencem à política de TE do sistema, mas que 

não foram inicialmente reportadas pelos arquitetos. E, finalmente, as Regras 

Desconhecidas são as regras extraídas que os arquitetos indicaram que não pertencem à 

política de TE. 

5.3.1. Métricas de Avaliação da Extração das Regras de TE 

Neste estudo, as métricas de precisão e cobertura são usadas para quantificar a 

eficiência e a eficácia do procedimento de extração das regras de TE. A métrica de 

precisão quantifica a eficiência da extração das regras de TE a partir do conjunto dos 

fluxos excepcionais identificados na implementação dos sistemas. A eficiência é 

diretamente proporcional à precisão, e, consequentemente, quanto maior a precisão, 

menor é a quantidade de falsos-positivos do conjunto das regras extraídas. 

Conceitualmente, as Regras Desconhecidas são formadas pelos conjuntos das regras que 

são potenciais melhorias à política de tratamento, das regras obtidas a partir dos fluxos 
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excepcionais que violam alguma regra da política de tratamento e das regras obtidas a 

partir dos fluxos excepcionais inexequíveis (i.e., falso-positivos). 

A métrica de cobertura quantifica a eficácia da extração das regras de TE dos 

sistemas. A eficácia é diretamente proporcional à cobertura, e, consequentemente, quanto 

maior a cobertura, menor é a quantidade de falsos-negativos do conjunto de regras 

extraídas. O conjunto de falsos-negativos é formado pelas Regras Não Identificadas.  

Entretanto, duas características limitantes foram identificadas no uso dessas 

métricas para a avaliação do desempenho do processo de extração: (i) a extração de regras 

proibitivas (por exemplo, cannot raise) são inconclusivas; e (ii) as regras da política 

que não possuem fluxos excepcionais implementados que não podem ser extraídas. 

Assim, essas duas categorias de regras interferem na precisão e cobertura do processo de 

extração. Mais detalhes das limitações do processo de extração são apresentados na Seção 

5.6 (Limitações e Ameaças à Validade). 

Para os cálculos das métricas de precisão e cobertura das regras extraídas em 

relação à política de TE, a definição do conjunto de Regras Identificadas é necessária. As 

Regras Identificadas consistem das regras extraídas que pertencem à política de TE do 

sistema, ou seja, a união entre os conjuntos das Regras Não Reportadas e das Regras 

Reportadas Identificadas. 

Com base nas definições apresentadas sobre as composições das regras extraídas 

e reportadas, as fórmulas a seguir definem os cálculos da precisão e da cobertura, 

respectivamente. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =
#	𝑑𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠	𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠	
#	𝑑𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠	𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
#	𝑑𝑒	𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠	𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

#	(𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠	𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑈	𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠	𝑁ã𝑜	𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) 

Adicionalmente, os fluxos excepcionais relacionados às regras que compõe a 

política de TE (i.e. Regras Reportadas Identificadas, Regras Não Reportadas e Regras 

Não Identificadas) são contabilizados. Esses dados contribuem para observar o impacto 

que uma regra possui na implementação do sistema. 
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5.3.2. Métricas de Avaliação do Refinamento da Política de Tratamento a partir da 

Extração das Regras 

Nas fases iniciais do procedimento do estudo, o arquiteto reportou as regras da 

política de TE do sistema. Em seguida, o pesquisador solicitou ao arquiteto a descrever 

regras ainda não reportadas. Nesta etapa, as regras reportadas foram obtidas. E, 

finalmente, o entrevistador apresentou as regras extraídas e o entrevistado indicou as 

regras que pertencem ou não à política de TE.  

A partir desse processo, um conjunto de regras extraídas que pertencem à política 

foi obtido. Contudo, existe um subconjunto das regras extraídas que não foram reportadas 

inicialmente pelo arquiteto, representado pelo conjunto Regras Não Reportadas (ver 

Figura 35). O refinamento da política foi quantificado por este conjunto, ou seja, as regras 

extraídas que pertencem à política de TE e que não foram reportadas pelo entrevistado. 

5.3.3. Métricas da Checagem das Regras de TE 

As regras que compõem a política de TE do sistema são definidas como resultado 

da etapa de refinamento da política, visto que a política de TE é formada pelo conjunto 

de regras reportadas e as regras não reportadas, mas identificadas a partir das regras 

obtidas do processo de extração. 

Na etapa de checagem, os fluxos excepcionais que violam alguma regra são 

identificados. Logo, a quantidade de regras violadas e os fluxos excepcionais 

responsáveis pelas violações são as métricas do processo de checagem. 

5.4. Procedimento do Estudo 

O estudo foi dividido nas seguintes fases: (1) Extração das regras de TE, (2) 

Definição da Terminologia Comum, (3) Identificação das Regras Reportadas, (4) Análise 

das Regras Extraídas e (5) Análise Quantitativa dos resultados coletados. O passo a passo 

realizado ao longo destas fases é descrito a seguir. 

Passo 1: Extração das Regras de TE. Nesta fase, as regras de TE são extraídas 

de acordo com o processo de extração da abordagem proposta. O objetivo dessa fase é 

permitir que o pesquisador possua uma percepção inicial da política de TE. Esta 

percepção inicial apoiará o pesquisador nas etapas de Identificação das Regras 

Reportadas e na Análise das Regras Extraídas. Adicionalmente, alguns aspectos 

específicos da política podem ser observados com essa análise prévia das regras extraídas. 
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Passo 2: Definição da Terminologia Comum. Nesta etapa a terminologia da 

abordagem que será usada nas fases de interação com o arquiteto é apresentada. O 

objetivo desta etapa é minimizar os problemas decorrentes da falha de comunicação entre 

o pesquisador e o arquiteto.  

Passo 3: Identificação das Regras Reportadas. O arquiteto apresenta a política 

de TE que ele acredita que deve ser obedecida no sistema - sem nenhuma interferência 

do pesquisador. E, em seguida, guiado por um questionário (Apêndice A), o pesquisador 

questiona o arquiteto sobre alguns aspectos do TE. O objetivo dessa etapa é evitar que o 

arquiteto ignore aspectos significativos do TE. Ainda nesta etapa, o arquiteto é 

questionado sobre os critérios que definem os agrupamentos.  

Passo 4: Análise das Regras Extraídas. Com base na definição do agrupamento, 

o pesquisador extrai as regras de TE usando o suporte ferramental, e, em seguida, expõe 

o resultado ao arquiteto. E, finalmente, o arquiteto analisa e reconhece as regras como: 

(a) regra reportada, ou seja, pertence ao conjunto de Regras Reportadas Identificadas, (b) 

regra não reportada, pertencente ao conjunto de Regras Não Reportadas ou (c) regra 

derivada de violação ou que não é reconhecida pelo arquiteto, pertencente ao conjunto de 

Regras Desconhecidas. 

Passo 5: Análise Quantitativa. Após a fase de entrevista com o arquiteto, os 

conjuntos das regras são identificados. E, finalmente, as métricas dos processos da 

abordagem proposta podem ser calculadas. 

Para exemplificar os resultados obtidos do procedimento do estudo, a Listagem 

10 apresenta as regras reportadas identificadas (i.e., texto em negrito), as regras não 

identificadas (i.e., texto em itálico), as regras não reportadas (i.e., texto sublinhado) e as 

regras desconhecidas (i.e., texto tachado) correspondentes ao sistema IProject. Nesta 

listagem, podemos observar que somente parte da dependência de mapeamento (i.e., from 

ArqException to NegocioException) do agrupamento ARQUITETURA (rule 13) 

não foi extraída pelo suporte ferramental. Algumas regras extraídas continham 

dependências que representam violações, por exemplo, a regra rule 1 é uma regra 

extraída não reportada, mas contém as exceções SQLException e DAOException, que 

correspondem a violações, ou seja, os arquitetos indicaram que ARQ_DAO somente pode 

sinalizar ArqException. Além disso, algumas regras reportadas foram complementadas 

com dependências indicadas pelos resultados obtidos do processo de extração, por 
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exemplo, na rule 9, o arquiteto indicou que a exceção NegocioException deveria 

compor essa regra a partir das observações dos resultados extraídos. Para permitir a 

viabilidade da análise quantitativa da precisão e da cobertura, nós consideramos que uma 

rule na representação textual do processo de extração pode corresponder numericamente 

a uma ou mais regras de tratamento. Por exemplo, na Listagem 10, a rule 2 equivale à 

duas regras de tratamento, correspondentes à ARQUITETURA raises ArqException e 

ARQUITETURA raises NegocioException.  

 

Listagem 10: As regras reportadas e as regras extraídas do IProject. 

As regras do tratamento de exceções obtidas na etapa de Extração das Regras para 

o IProject e SIGAA/Graduação são apresentadas no Apêndice B e Apêndice D, 

respectivamente. 

Para auxiliar a compreensão dos resultados obtidos do processo de extração, uma 

visualização foi fornecida. A Figura 36 apresenta essa visualização obtida do processo de 

extração das regras de tratamento do IProject. Nessa figura, podemos identificar a 

quantidade de exceções propagadas entre os agrupamentos e o respectivo grau de 

importância em relação à quantidade total de fluxos excepcionais do sistema, de acordo 



109 

 
com a porcentagem e a espessura da aresta que associada os agrupamentos. Neste 

exemplo, o relacionamento entre os agrupamentos NEGOCIO e VIEW é um dos mais 

representativos no IProject, com 14 fluxos excepcionais que corresponde à 11,96% dos 

fluxos excepcionais existentes no sistema analisados. Além disso, pode-se identificar os 

fluxos excepcionais com exceções uncaught, por exemplo, o agrupamento ARQ_DAO 

possui uma exceção que propaga para o agrupamento VIEW que escapa pelo sistema, 

representado pelo caractere “u” (uncaught) no agrupamento destino. 

 

Figura 36: Representação gráfica das interações entre os agrupamentos de acordo com 
os fluxos excepcionais do IProject. 

O Apêndice C e Apêndice E contêm as representações visuais obtidas a partir do 

processo de Extração das Regras de Tratamento para o IProject e SIGAA, 

respectivamente. 

A partir da Listagem 10 podemos identificar a política de tratamento de exceções 

do IProject, e então, identificar as regras que são violadas e as respectivas causas a partir 

da execução do processo de Checagem das Regras (ver Seção 3.4). Para ilustra o 

resultado obtido do processo de checagem das regras de tratamento, a Listagem 11 

apresenta uma regra violada (i.e., ARQ_DAO may only raise ArqException) e as 

respectivas causas para o sistema IProject.  Para esta regra, os métodos 

getLogConnection(), refresh(..), retrieveCreationData(..) e 

getLogMirrorConnection() são responsáveis pela violação, visto que, estes métodos 
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pertencem ao agrupamento ARQ_DAO e sinalizam exceções (i.e., SQLException e 

DAOException) diferentes da indica pela regra (i.e., ArqException). 

 

Listagem 11: Representação textual parcial das regras violadas e as respectivas causas. 

Para complementar a representação textual obtida do processo de checagem das 

regras de tratamento, existe uma representação gráfica semelhante à apresentada na 

Figura 36 com informações adicionais sobre as causas das violações das regras. Por 

exemplo, a Figura 37 apresenta essa representação gráfica para o sistema IProject. 

Podemos observar ocorrências de caracteres “x” nas arestas, tanto na origem (i.e., 

sinalização) quanto no destino (i.e., captura), indicando a ocorrência de violações das 

regras de tratamento devido à existência de sinalização e/ou captura de alguma exceção 

neste relacionamento. Adicionalmente, os agrupamentos que contém métodos que violam 

as regras são destacados de vermelho. Por exemplo, na aresta que associa os 

agrupamentos ARQ_DAO e UTIL existe o caractere “x” na origem, indicando que algum 

método do agrupamento ARQ_DAO sinaliza uma exceção que não corresponde às regras 

de tratamento especificadas para o sistema IProject. 
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Figura 37: Representação gráfica das interações entre os agrupamentos contendo 
informações sobre as causas das violações das regras de tratamento do IProject. 

Este procedimento foi realizado uma vez para cada sistema alvo. Após a extração 

inicial das regras de cada sistema foram realizadas reuniões com duração de 

aproximadamente 2 horas com cada um dos arquitetos dos sistemas alvo. Os resultados 

do estudo são apresentados na seção seguinte. 

5.5. Resultados do Estudo 

Nesta seção, apresentaremos os resultados obtidos da execução do procedimento 

do estudo para cada questão de pesquisa. Entretanto, primeiramente apresentaremos e 

discutiremos superficialmente os dados gerais obtidos dos processos da abordagem 

proposta para permitir o melhor entendimento das discussões nas seções seguintes.  

A Tabela 8 e a Tabela 9 apresentam a quantidade de Regras Reportadas 

Identificadas, Regras Não Identificadas, Regras Não Reportadas e Regras 

Desconhecidas para cada um dos sistemas. Adicionalmente, também são apresentadas as 

porcentagens correspondentes a cada conjunto de regras na política de TE dos sistemas e 

a quantidade de fluxos excepcionais que implementam as regras são apresentadas. 
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Tabela 8: Dados sobre as regras e os respectivos fluxos excepcionais do IProject. 

 

Tabela 9: Dados sobre as regras e os respectivos fluxos excepcionais do 
SIGAA/Graduação. 

  

A quantidade de regras (# de regras) representa a quantidade de regras relacionada 

a cada categoria de acordo com a Figura 35. Entretanto, as regras definidas como Regras 

Desconhecidas não pertencem à política de TE. Por exemplo, a porcentagem em Regras 

Desconhecidas (% de regras da Política de TE na Tabela 8) indica que nenhuma dessas 

regras compõe à política de TE, ou seja, o arquiteto do IProject indicou que nenhuma 

dessas regras representa uma melhoria na política de TE do sistema. Este mesmo cenário 

foi observado para o sistema SIGAA/Graduação (Tabela 9). Por este motivo, o valor 

TOTAL (# de regras) é a soma dos respectivos valores em Regras Reportadas 

Identificadas, Regras Não Identificadas e Regras Não Reportadas. 

Portanto, as regras extraídas que não foram reconhecidas pelos arquitetos foram 

derivadas dos fluxos excepcionais que violam as regras que compõem a política de TE. 

A quantidade de fluxos excepcionais (# de fluxos excepcionais) correspondem aos 

fluxos que implementam as regras de TE. Pode-se observar que a soma dos valores dos 

fluxos excepcionais (# de fluxos excepcionais) não correspondem ao valor no campo 

TOTAL. Essa observação decorre do fato que um fluxo excepcional pode seguir uma 

# de regras % de regras da 
Política de TE

# de fluxos 
excepcionais

% de fluxos 
excepcionais

Regras Reportadas Identificadas 11 39,3% 36 61,0%
Regras Não Identificadas 1 3,6% 0 0,0%
Regras Não Reportadas 16 57,1% 19 32,2%
Regras Desconhecidas 10 0,0% 21 35,6%

TOTAL 28 - 59 -

IProject

# de regras % de regras da 
Política de TE

# de fluxos 
excepcionais

% de fluxos 
excepcionais

Regras Reportadas Identificadas 8 22,2% 55 34,0%
Regras Não Identificadas 9 25,0% 0 0,0%
Regras Não Reportadas 19 52,8% 121 74,7%
Regras Desconhecidas 12 0,0% 74 45,7%

TOTAL 36 - 162 -

SIGAA/Graduação
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regra reportada identificada e violar uma regra não reportada. A seguir discutimos os 

resultados relacionando a cada questão de pesquisa. 

5.5.1. RQ 1: As regras extraídas permitiram a identificação da política de tratamento 

de exceções? 

De acordo com a Tabela 8, Tabela 9 e as fórmulas apresentadas na Seção 5.3.1, as 

precisões das regras extraídas foram 100% para os dois sistemas analisados. Ou seja, 

todas as regras extraídas estão relacionadas a alguma regra da política de tratamento. Esse 

cálculo ignora a quantidade das regras extraídas classificadas como regras desconhecidas, 

visto que todas as regras desconhecidas são decorrentes de fluxos excepcionais que 

violam alguma regra da política de TE dos sistemas. Logo, os fluxos excepcionais falsos 

positivos não interferiram no processo de extração das regras. Outro fator que favoreceu 

a obtenção desses valores de precisão foi inexistência de regras proibitivas, ou seja, que 

possuem o operador cannot, pois, como discutido na Seção 5.6.1, o estudo não considerou 

essas regras. 

Os valores de cobertura foram 96,43% e 75% para o IProject e SIGAA/Graduação, 

respectivamente. As regras não identificadas correspondem às regras que foram 

reportadas pelos arquitetos, mas não ocorrem nas implementações dos sistemas. Esse fato 

pode ser comprovado pela quantidade de fluxos excepcionais mostradas na Tabela 8 e 

Tabela 9. 

5.5.2. RQ 2: As regras extraídas permitiram a identificação das regras de tratamento 

de exceções não reportadas? 

Neste estudo, a política de TE é definida pela união das regras reportadas pelo 

arquiteto com as regras extraídas que pertencem ao conjunto de regras válidas. Assim, 

essa questão de pesquisa é quantificada como a relação entre as regras não reportadas e 

as regras que pertencem à política de TE, como definida na Seção 5.3.2. 

Observando a Tabela 8 e a Tabela 9, 57,1% (IProject) e 52,8% 

(SIGAA/Graduação) das regras da política foram adicionadas a partir das regras 

extraídas. Portanto, nos dois sistemas analisados, o processo de extração das regras 

permitiu identificar mais da metade das regras da política de TE. 
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5.5.3. RQ 3: Quais são as porcentagens de regras da política de TE que foram violadas 

e dos fluxos excepcionais infratores? 

Como podemos observar nas Tabela 8 e Tabela 9, os arquitetos indicaram que as 

Regras Desconhecidas se referem às violações. As Regras Desconhecidas são regras 

extraídas que não pertencem à política de TE dos sistemas. Teoricamente, essas regras 

são extraídas a partir da implementação do tratamento excepcional, logo, elas poderiam 

representar soluções implementadas pelos programadores ou violações à política de TE, 

entretanto, esse fato não foi observado neste estudo.  

Para os dois sistemas, os arquitetos entrevistados indicaram que nenhuma das 

regras em Regras Desconhecidas representam melhorias, portanto, essas regras foram 

extraídas a partir de fluxos excepcionais que violam alguma regra da política de TE.  

Definidas as políticas dos sistemas analisados, as regras violadas foram identificadas. A 

Tabela 10 apresenta a quantidade das regras violadas e dos respectivos fluxos 

excepcionais nos sistemas analisados. 

Tabela 10: Informações sobre as regras violadas e os respectivos fluxos excepcionais. 

 

Como pode-se observar na Tabela 10, 46,4% e 86,1% das regras da política de TE 

do IProject e SIGAA/Graduação são violadas. Essas regras são violadas por 35,6% e 

45,7% dos fluxos excepcionais do IProject e SIGAA/Graduação, respectivamente. Apesar 

das porcentagens de regras de tratamento violadas, as porcentagens de fluxos 

excepcionais representam os impactos reais devido essas violações, pois, um fluxo 

excepcional pode violar mais de uma regra de tratamento. Além disso, alguns desses 

IProject SIGAA/Graduação

# total de regras 28 36

# de regras violadas 13 31

% de regras violadas 46,4% 86,1%

# total de fluxos excepcionais 59 162

# de fluxos excepcionais que violam 
alguma regra 21 74

% de fluxos excepcionais que violam 
alguma regra 35,6% 45,7%
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fluxos excepcionais podem ser inexequíveis (i.e., falsos positivos), consequência da 

análise estática implementada no suporte ferramental.  

5.6. Limitações do Estudo e Ameaças à Validade 

Nesta seção apresentamos as limitações e as ameaças à validade do estudo. 

Considerando a classificação fornecida em [WOHLIN et al, 2012], apresentaremos a 

validade de construção que é associada às limitações da extração das regras proibitivas e 

a validade externa que é referente à generalização dos resultados obtidos no estudo. 

5.6.1. Validade Interna 

A ameaça interna identificada e que pode interferir nos resultados obtidos neste 

estudo está relacionada à precisão dos componentes de extração e checagem, pois estes 

componentes não foram avaliados por processos criteriosos. Antes da execução deste 

estudo, uma execução piloto dos processos de extração e checagem foi realizada para 

aplicação MobileMedia [FIGUEIREDO et al, 2008]. Como resultado dessa execução 

piloto do processo de extração, as regras implícitas do MobileMedia foram obtidas, e, em 

seguida, comparadas com as regras obtidas a partir da documentação dessa aplicação e 

especificadas em [BARBOSA et al, 2016]. Como consequência, identificamos que todas 

as regras especificadas em [BARBOSA et al, 2016] foram extraídas com o suporte do 

componente de extração. Além disso, após a especificação da política de tratamento do 

MobileMedia, uma avaliação preliminar do componente de checagem das regras foi 

realizada, e como resultado, identificamos algumas violações que foram manualmente 

confirmadas. Entretanto, como trabalho futuro, avaliações criteriosas dos componentes 

de extração e checagem serão necessárias. 

5.6.2. Validade de Construção 

Alguns fatores limitantes da abordagem poderiam interferir no processo de 

extração das regras: (i) regras proibitivas não foram extraídas a partir dos fluxos 

excepcionais do sistema e (ii) algumas regras reportadas pelos arquitetos não ocorreram 

na implementação, e, consequentemente, não foram extraídas.  

Como as regras são extraídas a partir do conjunto de fluxos excepcionais e as 

regras proibitivas indicam características que os fluxos excepcionais não podem possuir, 

o processo de extração de uma regra proibitiva não é possível a partir da análise do código 
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existente. Esta pode, todavia, ser expressa pelo arquiteto no momento de refinamento da 

política de tratamento a partir das regras extraídas. 

A extração automática das regras proibitivas elevaria muito a quantidade de regras 

e, consequentemente, o tempo de execução do estudo. Para ilustrarmos melhor esta 

limitação do processo de extração consideremos o seguinte cenário: seja DAO um 

agrupamento dos pacotes de persistência de um sistema. Caso a análise do sistema 

revelasse que as exceções sinalizadas pelo sistema estão sendo DAOException e 

SQLException, o processo de extração obteria as seguintes regras: 

(Regra #1) DAO may only raise DAOException 

(Regra #2) DAO cannot raise SQLException 

Entretanto, a Regra #2, que foi automaticamente extraída usando essa heurística, 

teria duas interpretações: (i) uma regra proibitiva, de fato, ou, (ii) o agrupamento DAO 

poderia sinalizar SQLException, mas que não foi extraída inicialmente pois não haviam 

fluxos excepcionais que o implementassem. Caso a segunda interpretação fosse válida, a 

nova regra relativa ao agrupamento DAO seria: 

(Regra #1) DAO may only raise DAOException, SQLException 

 Na etapa de Análise das Regras Extraídas (Seção 5.4) do estudo, o arquiteto seria 

o responsável por informar a interpretação correta. Visto que esta heurística elevaria 

muito a quantidade de regras e, consequentemente, o tempo da entrevista com os 

arquitetos, os pesquisadores optaram por ignorar as regras proibitivas resultantes do 

processo de extração. Entretanto, esse efeito foi minimizado pelo fato que nenhuma regra 

proibitiva foi reportada pelos arquitetos. 

5.6.3. Validade Externa  

Este estudo ocorreu em dois sistemas que compartilham uma parte considerável 

da arquitetura e, consequentemente, das regras de tratamento de exceções. Portanto, o 

estudo deve ser replicado para sistemas de diferentes contextos com o objetivo de levantar 

resultados que podem não ter ocorrido nesses estudos. Além deste viés, o estudo também 

deve ser replicado com diferentes arquitetos dos mesmos sistemas para amenizar o risco 

de esquecimento de algumas regras implícitas quando somente um arquiteto é 

entrevistado. 
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A experiência do entrevistado é outro aspecto que pode influenciar nos resultados 

obtidos pelo estudo. Um entrevistado com pouca experiência na equipe de 

desenvolvimento poderá ter um conhecimento parcial das estratégias de tratamentos de 

exceções adotadas pela equipe de desenvolvimento, e, consequentemente, as regras 

reportadas podem ser incompletas. Dessa maneira, os resultados do estudo poderiam ser 

diferentes caso o entrevistado tivesse uma experiência maior no sistema analisado.  

Com base nessas afirmações, podemos sugerir que a experiência do entrevistado 

é uma ameaça aos resultados obtidos neste estudo. Entretanto, o impacto desta ameaça 

aos resultados obtidos no estudo é amenizado quando nos referenciamos ao principal 

propósito da abordagem apresentada que é auxiliar o arquiteto na definição da política de 

tratamento de exceções, assim, enriquecendo as regras implícitas com as regras extraídas 

a partir do código fonte do sistema em análise.  

Portanto, os benefícios da abordagem apresentada são mais evidenciados para 

arquitetos com menor conhecimento sobre as estratégias de tratamento de exceções 

quando a política de tratamento de exceções não é documentada. 

5.7. Discussões e Considerações Finais 

Os principais objetivos do estudo foram (i) avaliar o processo de extração das 

regras de TE, (ii) quantificar o enriquecimento das políticas de tratamentos conhecidas 

pelos arquitetos proporcionado pelo processo de extração das regras implícitas, e, 

finalmente, (iii) identificar as regras violadas e os respectivos fluxos excepcionais. A 

seguir apresentamos algumas discussões e considerações finais relacionadas a este 

estudo. 

5.7.1. Percepção Arquitetural 

O processo de extração das regras a partir da implementação proposto nesta 

abordagem expõe parte da arquitetura do sistema analisado. Como consequência dessa 

característica, o arquiteto entrevistado refinou a arquitetura do IProject após visualizar os 

resultados da extração. Consequentemente, os resultados da extração das regras 

permitiram o arquiteto perceber interações entre outros módulos do sistema analisado. 

A Figura 38 apresenta o refinamento da arquitetura antes (Figura 38a) e depois 

(Figura 38b) da visualização dos resultados da extração das regras TE. Este benefício da 

abordagem reportado por um dos arquitetos foi além do objetivo proposto para a mesma 
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que é de apoiar o arquiteto/desenvolvedor no momento de definição e checagem da 

política de tratamento de exceções. 

5.7.2. Extração das Políticas de Tratamento de Exceções 

Neste estudo, as regras são extraídas a partir dos fluxos excepcionais, com o 

objetivo de confrontar as regras extraídas com as regras reconhecidas pelos arquitetos. 

Para isso, foram calculadas as taxas de precisão e cobertura dos resultados da extração 

das regras nos sistemas analisados (Seção 5.3.1). 

 

Figura 38: Arquitetura do IProject descrita pelo arquiteto (a) antes e (b) depois da 
apresentação dos resultados do processo de extração das regras. 

As taxas obtidas de precisão e cobertura da extração das regras indicam que a 

estratégia adotada a partir dos fluxos excepcionais obteve 100% (IProject e 

SIGAA/Graduação) de eficiência e, 96,43% (IProject) e 75% (SIGAA/Graduação) de 

eficácia. Adicionalmente, as regras reportadas e não identificadas pelo processo de 

extração, 3,57% (IProject) e 25% (SIGAA/Graduação), não são implementadas.  

Pela maturidade dos sistemas analisados (IProject 3.5.12 e SIGAA/Graduação 

3.25.7), os dados apresentados fornecem indícios para questionar a importância das regras 

reportadas e não identificadas, pois apesar dessas regras pertencerem à política de TE, 

elas não foram implementadas no tratamento de exceções dos sistemas analisados. 

Entretanto, como os sistemas analisados pertencem a um conjunto de sistemas que 

compartilham a mesma arquitetura, essas regras podem ser implementadas em outros 

sistemas ou módulos do mesmo sistema (no caso do SIGAA). 
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5.7.3. Refinamento das Políticas de Tratamento de Exceções 

A porcentagem de regras adicionadas após a análise das regras extraídas 

corresponde à 57,1% para o IProject e 52,8% para o SIGAA/Graduação das regras que 

compõem a política de tratamento. 

Adicionalmente no IProject, o desenvolver entrevistado refinou a arquitetura do 

sistema a partir da visualização dos resultados da extração. Esse refinamento é decorrente 

da estratégia de extração das regras a partir dos fluxos excepcionais. Uma exceção pode 

ser sinalizada ou capturada em diferentes módulos, expondo a interação entre os módulos 

que compõem o sistema. 

Portanto, os resultados obtidos do processo de extração contribuíram para refinar 

as regras de TE reportadas, consequentemente, contribuíram para a compreensão da 

política de TE dos sistemas. Além disso, os resultados da extração puderam contribuir 

para a compreensão da arquitetura dos sistemas. 

5.7.4. Checagem das Políticas de Tratamento de Exceções 

A Tabela 10 mostra que 46,4% das regras do IProject são violadas por 35,6 % dos 

fluxos excepcionais. Para o SIGAA/Graduação, 86,1% das regras são violadas por 45,7% 

dos fluxos excepcionais. Esses dados representam porcentagens significativas de regras 

violadas e fluxos excepcionais responsáveis por essas violações. 

Esses fluxos excepcionais foram identificados no processo de checagem, e assim, 

permitindo que os desenvolvedores possam identificar as causas das violações às regras 

e, assim, implementar soluções coerentes com a política de tratamento de exceções do 

sistema. 
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6. TRABALHOS RELACIONADOS 

Os principais trabalhos relacionados à abordagem proposta são apresentados neste 

capítulo. Os trabalhos relacionados foram divididos de acordo com os seguintes temas:  

i. Análise do tratamento de exceções – O tratamento de exceções é formado 

pelos fluxos excepcionais e as respectivas ações de tratamento. A abordagem 

proposta coleta as informações do tratamento de exceções para a extração das 

regras, logo, as análises dos fluxos excepcionais e das respectivas ações de 

tratamento possuem papéis relevantes na abordagem proposta. 

ii. Abordagens de apoio à definição e checagem da política de tratamento de 

exceções – O apoio à definição da política de tratamento de exceções é um 

dos principais objetivos da abordagem proposta. Após a definição e 

compreensão da política de tratamento de exceções, a checagem das regras é 

uma atividade necessária. Nesta seção apresentamos os trabalhos que 

permitem a definição e/ou a checagem das regras e como esses trabalhos se 

relacionam com a nossa abordagem. 

iii. Visualização como suporte à compreensão da política de tratamento de 

exceções – Apesar da visualização não ser o foco da nossa abordagem, o 

suporte ferramental possui visualizações para apresentar as informações 

obtidas do processo de extração e checagem das regras de tratamento. Por 

isso, a comparação com outros trabalhos relacionados é fundamental para 

possibilitar uma futura investigação para propor visualizações mais 

adequadas para essas informações.  

6.1. Análise do Tratamento de Exceções 

6.1.1. Análise dos Fluxos Excepcionais 

O trabalho de Sinha et al [SINHA et al, 2004] apresenta uma abordagem de apoio 

às tarefas de desenvolvimento de software para amenizar os problemas decorrentes dos 

fluxos de controle implícito, por exemplo, os fluxos excepcionais. Para isso, uma 

ferramenta foi implementada e realiza uma análise de fluxo excepcional de programas 

Java a partir da análise do bytecode. Além de identificar os caminhos excecionais (do 

inglês: exception paths), esta ferramenta identifica um conjunto de anti-patterns 
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relacionados ao exception path, por exemplo, grande distância entre a sinalização e o 

tratamento (do inglês: large distance between throw and catch). A análise de fluxo 

excepcional realizada na nossa abordagem não identifica todo exception path, apenas os 

pontos de sinalização e tratamento, visto que as abordagens de especificação da política 

de tratamento de exceções não consideram essas informações. 

Fu et al [FU & RYDER, 2007] [FU & RYDER, 2005] propuseram uma ferramenta 

para análise dos fluxos excepcionais de aplicações Java baseada na análise 

interprocedural de fluxo de dados (do inglês, dataflow) do framework SOOT. Para 

eliminar alguns blocos catch inalcançáveis a partir da propagação das exceções 

correspondentes, os autores implementaram uma análise Reaching Definition [FU et al, 

2005] baseando-se em uma análise de points-to [NIELSON et al, 2015]. As análises 

realizadas incluem os métodos percorridos pelas exceções da sinalização até o tratamento, 

ou seja, a ferramenta identifica todo exception path. O trabalho de Fu et al em [FU & 

RYDER, 2007] evolui o trabalho em [FU & RYDER, 2005] permitindo a identifica das 

cadeias de exceções (do inglês: exception chain).  O objetivo das ferramentas propostas 

é de auxiliar os desenvolvedores na compreensão do tratamento excepcional, 

principalmente em relação às cadeias de exceções (exception chain). Diferentemente dos 

trabalhos de Fu et al, nossa ferramenta de análise do fluxo excepcional baseia-se em uma 

análise interprocedural para construir o call graph a partir da análise 1-CFA [NIELSON 

et al, 2015] usando o framework WALA. Para identificar a ocorrência de instruções throw 

dentro dos blocos catch e se as exceções capturadas são parâmetros dessas instruções, 

uma análise intraprocedural baseada na técnica def-use é executada. Portanto, a nossa 

abordagem também permite identificar cadeias de exceções a partir de um simples 

procedimento de rastreamento. Entretanto, o algoritmo def-use usado na análise 

intraprocedural realizada na nossa abordagem é limitada a um nível do uso da exceção 

capturada, ou seja, se a exceção capturada e for usada na instanciação de um objeto e1 

(primeiro nível de uso), e em seguida, o objeto e1 for usado para instanciar o objeto e2 

(segundo nível de uso), que, finalmente, é sinalizado (e.g., throw e2), o algoritmo def-

use implementado não reconhece o uso da exceção capturada e na instrução throw. 

O trabalho de Bravenboer e Smaragdakis [BRAVENBOER et al, 2009] ressalta 

que a análise do fluxo excepcional quando ocorre em paralelo a análise de points-to eleva 

a precisão dos resultados e melhora o desempenho dessa análise do fluxo excepcional. 

Para a análise dos fluxos excepcionais, o ganho de precisão é inexpressivo, como 
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divulgado neste trabalho, o principal benefício é a melhora do desempenho em 

comparação com outras análises dos fluxos excepcionais.  A implementação da análise 

de fluxo excepcional da nossa ferramenta não utiliza análise de points-to, porém a forma 

como a mesma foi implementada permite que outros algoritmos e ferramentas de análise 

estática possam ser acopladas de forma a melhorar desempenho da análise dos fluxos 

excepcionais. Para melhorar o desempenho da nossa análise nos utilizamos de uma cache 

com os valores dos fluxos excepcionais de partes do código que já foram analisadas 

(como ilustrado na Seção 7.2). 

6.1.2. Análise das Ações de Tratamento 

Cabral el at [CABRAL & MARQUES, 2007] analisaram o código responsável 

pelo tratamento excepcional de 32 sistemas Java e .NET e identificaram que a maioria 

das ações de tratamento são muito simples, sendo predominante a ação de log. Assim, os 

autores observaram que os desenvolvedores não realizavam ações de recuperação da 

condição excepcional o que seria o principal propósito dos mecanismos de tratamento de 

exceções embutidos nas linguagens de programação. Um estudo similar foi realizado por 

Coelho et al [COELHO et al, 2008b], porém esta análise teve como foco principal a 

comparação entre o tratamento de exceções OO e os tratamentos de exceções 

modularizados em aspectos. Ebert et al [EBERT et al, 2015] realizaram um estudo 

exploratório no qual compararam as respostas de um survey aplicado a desenvolvedores 

com a análise de bugs reportados nos repositórios que estavam relacionados ao tratamento 

de exceções. Barbosa et al [BARBOSA et al, 2014] também executaram um estudo 

empírico de análise dos repositórios de sistemas de código aberto para identificar bugs 

reportados que foram causados devido o tratamento inadequado das exceções.  

Uma das contribuições desses estudos é a identificação e análise de bugs 

decorrentes do tratamento inadequado das exceções, o que possibilita a construção de um 

catálogo dos bugs do tratamento de exceções. Esse catálogo guiaria os desenvolvedores 

na especificação da política de tratamento de exceções para evitar cenários de possíveis 

bugs (bug hazard). Atualmente, os resultados da extração e checagem das regras da 

abordagem proposta incluem poucas informações sobre as ações de tratamento. 

Entretanto, os componentes que implementam a nossa abordagem extraem e armazenam 

as informações das ações de tratamento. Portanto, a abordagem proposta pode ser 

extensível a extração e checagem de regras que incluem as ações de tratamento. 
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6.2. Abordagens de Apoio à Definição e Checagem da Política de Tratamento de 

Exceções 

6.2.1. Abordagens de Recomendação de Tratamento de Exceções 

Rahman and Roy [RAHAMAN & ROY, 2014] e Barbosa et al [BARBOSA et al, 

2012] propuseram abordagens de recomendação de ações de tratamento de exceções 

baseadas na mineração dos repositórios de software. Essas abordagens combinam o 

contexto de captura com o argumento de captura para sugerir as ações de tratamento mais 

adequadas. Como mencionado, os componentes que implementam a nossa abordagem 

também extraem e manipulam as informações sobre as ações de tratamento, mas, 

diferentemente dessas abordagens, a nossa abordagem extrai o tratamento de exceções.  

6.2.2. Especificação das Regras de Tratamento de Exceções 

Malayeri and Aldrich [MALAYERI & ALDRICH, 2006] propuseram um plug-in 

Eclipse baseado em anotações para especificar a interface excepcional dos módulos de 

sistemas implementados na linguagem Java. Adicionalmente, este plug-in permite a 

extração da interface excepcional dos módulos. Silva et al [SILVA, 2014] desenvolveram 

uma extensão à linguagem Java com instruções que especificam a propagação de 

exceções cujo principal objetivo é minimizar as alterações nas assinaturas dos métodos 

devido as propagações de exceções checadas, inclusive, permitindo a checagem das 

interfaces excepcionais existentes. As especificações propostas por Malayeri e Aldrich e 

Silva et al se restringem às interfaces excepcionais, não permitindo a especificação do 

comportamento de captura das exceções.  

Eichberg et al [EICHBERG et al, 2008] propuseram uma linguagem baseada em 

consultas declarativas (do inglês, declarative queries) para especificar dependências entre 

os módulos que compõem os sistemas em diferentes níveis estruturais, por exemplo, 

arquitetural e de implementação, entretanto, as construções dessa linguagem que 

especificam as restrições de tratamento de exceções são usadas para outros tipos de 

dependências. Terra et al [TERRA & VALENTE, 2009] também definiram uma 

linguagem de especificação de dependência entre módulos que compõem os sistemas, 

incluindo dependências relacionadas ao módulo responsável pela sinalização de uma 

exceção. Entretanto, essa linguagem não possui recursos para especificar dependências 

do módulo responsável pela captura no fluxo excepcional.  
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 No trabalho proposto por Sales et al [SALES, 2013] o desenvolvedor define um 

conjunto de testes JUnit que exercitam fluxos excepcionais do sistema, e a ferramenta 

proposta utiliza programação orientada a aspectos para checar se o fluxo excepcional 

executado obedece a política de tratamento de exceções definida em um arquivo XML. 

Abrantes et al [ABRANTES & COELHO, 2015] propuseram uma linguagem específica 

de domínio para especificação de regras da política de tratamento de exceções e uma suíte 

de ferramentas que monitora a execução do sistema usando instrumentação baseada em 

aspectos para identificar os fluxos excepcionais que violam as regras especificadas. 

Barbosa et al [BARBOSA et al, 2016] também definiram uma linguagem específica de 

domínio para especificação de regras de tratamento de exceções. A linguagem proposta 

por Barbosa et al inclui a definição de compartimentos e um conjunto de possíveis 

relações de sinalização ou tratamento (e.g., cannot, may only, must e only may). O 

trabalho de Barbosa et al inclui uma infraestrutura de validação entre as regras (por 

exemplo, regras contraditórias) e checagem das regras de acordo com a implementação 

usando análise estática para extrair as dependências do código fonte. 

Como a linguagem das regras extraídas foi baseada na linguagem especificada por 

Barbosa et al, as mesmas possuem muitas similaridades, como exposto no Capítulo 3. 

Assim, diferentemente das linguagens de especificação definidas em Abrantes et al e 

Sales et al, a nossa abordagem não permite especificação de restrições dos fluxos 

excepcionais, ou seja, somente permite especificar restrições na sinalização, na captura 

ou na propagação. Por exemplo, a seguinte restrição pode ser especificada na nossa 

abordagem, “os métodos do agrupamento DAO somente sinalizam exceções 

DAOException”, e a seguinte restrição não pode ser especificada, “os métodos do 

agrupamento DAO somente sinalizam exceções DAOException que são capturadas pelos 

métodos do agrupamento VIEW”. Entretanto, para amenizar o impacto da ausência de 

restrições de fluxos excepcionais, a nossa abordagem provê visualizações de fluxos 

excepcionais entre agrupamentos e métodos (ver Capítulo 4). 

Por outro lado, as linguagens especificadas por Abrantes et al e Sales et al não 

possuem um operador proibitivo (i.e., cannot) e as dependências de propagação (i.e., 

propagates), mapeamento (i.e., re-maps) e relançamento (i.e., re-throws) de exceções, 

mas que são disponibilizados por nossa abordagem e descritas em Barbosa et al. 

Além disso, diferentemente das abordagens apresentadas, a nossa abordagem 

propõe a extração das regras de tratamentos a partir dos fluxos excepcionais extraídos do 
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call graph para auxiliar à definição da política de tratamento de exceções, e, combinada 

com o processo de checagem das regras de tratamento que resultada na visualização das 

violações das regras nos fluxos de exceções entre os agrupamentos, permitem a 

compreensão da política de tratamento de exceções. 

6.2.3. Modularização do Tratamento de Exceções 

Cacho et al [CACHO et al, 2008] apresentaram uma extensão do mecanismo de 

tratamento de exceções a partir da utilização de conceitos da programação orientada a 

aspectos. Esta extensão permite definir os elementos que compõem o tratamento de 

exceções de forma separada do código fonte que contém o fluxo normal, e assim, os 

autores argumentas que contribui para a compreensão ponta-a-ponta do fluxo 

excepcional. Neto et al [NETO, 2010] propuseram uma linguagem de especificação de 

regras de design entre classes e aspectos que permite checar violações às regras, inclusive, 

dependências de propagação de tratamento de exceções. 

Os resultados obtidos em [COELHO, 2008a] demonstraram que a modularização 

do tratamento de exceções em aspectos é suscetível a falhas, principalmente, decorrentes 

das evoluções nos sistemas. Ainda como resultado, Coelho [COELHO, 2008a] detectou 

uma diminuição considerável das falhas quando existia um suporte ferramental. As 

linguagens e os suportes ferramentais propostos em [CACHO et al, 2008] e [NETO, 2010] 

visam diminuir esse impacto negativo da modularização do tratamento de exceções em 

aspectos. 

A nossa abordagem não inclui extração e checagem das regras em aspectos, 

portanto, esses trabalhos apresentados podem ser trabalhos motivadores para expandir o 

processo de extração da nossa abordagem. 

6.3. Visualização como Suporte à Compreensão da Política de Tratamento de 

Exceções 

Fu e Ryder [FU & RYDER, 2005] propuseram a ferramenta EXTEST que exibe 

os caminhos excepcionais (i.e., exception path) em duas possíveis visualizações 

representadas por tree view: (i) handler view – exibe o exception path das exceções 

capturadas por um bloco catch até os métodos que contém as respectivas instruções 

throw, e, (ii) trigger view – exibe o exception path da exceção sinalizada pela instrução 

throw selecionada até os respectivos métodos tratadores que contém os blocos catch 
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responsáveis pela captura dessas exceções. Chang et al [CHANG et al, 2002] propuseram 

Exception Browser que permite listar as exceções checadas que propagam de um método 

selecionado, e então, visualizar o exception path de uma exceção selecionada da 

sinalização até o método selecionado usando uma visualização no formato de tree view. 

Sinha propôs a ferramenta JexVis7de visualização dos fluxos excepcionais obtidos da 

análise da representação textual da ferramenta Jex, proposta por Robillard e Murphy 

[ROBILLARD & MURPHY, 2003], ou seja, essa visualização indica a interface 

excepcional de cada método invocado dentro de um método e, consequentemente, a 

interface excepcional do método em análise. As informações extraídas pela ferramenta 

Jex é apresentada visualmente no JexVis em formato de árvore com diversas 

funcionalidades e propriedades para facilitar a visualização das informações 

apresentadas, por exemplo, zoom in/out e as cores nos elementos gráficos. As 

visualizações propostas por Fu e Ryder [FU & RYDER, 2005], Chang et al [CHANG et 

al, 2002] e Sinha apresentam as informações dos fluxos excepcionais considerando os 

métodos como os elementos sinalizadores e tratadores, diferentemente, da visualização 

da nossa abordagem que exibe a quantidade de exceções propagadas entre agrupamentos, 

considerando a ocorrência de um agrupamento sinalizador e outro agrupamento tratador. 

Entretanto, as nossas visualizações propostas exibem somente parte do exception path 

(i.e., sinalizador e tratador), diferentemente das visualizações apresentadas por Fu e 

Ryder [FU & RYDER, 2005] e Chang et al [CHANG et al, 2002] que exibem o exception 

path completo. 

Shah et al [SHAH et al, 2008] propuseram a ferramenta EnHanCe (Exception 

Handling CEntric visualization) que possui três diferentes visualizações: (i) quantitative-

view – visualização tabular que exibe a quantidade de exceções que propagam entre os 

pares de pacotes, classes ou métodos, (ii) flow view – representação em grafo do fluxo 

excepcional e o tipo de exceção propagada entre os métodos, e, (iii) contextual view – 

representação do fluxo excepcional embutido na representação do código fonte que indica 

visualmente as instruções responsáveis pela sinalização das exceções e os respectivos 

blocos catch. A ferramenta permite a navegabilidade entre as visões, assim, o usuário 

pode selecionar uma interação entre pacotes na quantitative view, e ver detalhes dos 

fluxos excepcionais no flow view. Segundo os autores, a ferramenta EnHanCe foi 

                                                
7 Sinha, Anirban. JexVis: An interactive visualization tool for exception call graphs in 

Java. Unpublished report, http://cs. ubc. ca/tmm/courses/cpsc533c-05-fall/projects/anirbans/report. pdf. 
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desenvolvida de acordo com o resultado de entrevistas realizadas com desenvolvedores 

de diferentes perfis. Diferentemente das visualizações apresentadas por Shah et al, as 

nossas visualizações não disponibilizam representações das exceções propagadas entre 

classes, a visualização quantitativa se restringe aos agrupamentos e a visualização dos 

fluxos excepcionais se restringe aos métodos sinalizadores e tratadores. Além disso, a 

ferramenta EnHanCe fornece informações adicionais sobre os fluxos excepcionais, por 

exemplo, os blocos finally, e, inclusive, na nossa abordagem não existe um nível de 

visualização equivalente ao context view proposto por Shah et al. 

Entretanto, as nossas visualizações permitem apresentar informações das 

exceções entre agrupamentos, que podem combinar pacotes, classes e métodos, sendo 

mais flexível do que exibir informações somente entre pacotes, ou entre classes ou entre 

métodos, como ocorre com as visualizações descritas em Shah et al. Além disso, como 

essas visualizações apresentadas não são associadas à processos de checagem de regras 

de tratamento, nenhuma delas contém informações indicativas sobre as causas de 

violações das regras de tratamento de exceções. 

6.4. Resumo 

Neste capítulo apresentamos os principais trabalhos relacionados à abordagem 

proposta divididos nas seguintes categorias: (i) Análise do tratamento de exceções; (ii) 

Abordagens de apoio à definição e checagem da política de tratamento de exceções; e, 

(iii) Visualização como suporte à compreensão da política de tratamento de exceções. 

A análise de fluxo excepcional realizada na nossa abordagem não identifica todo 

exception path, apenas os pontos de sinalização e tratamento, visto que as abordagens de 

especificação da política de tratamento de exceções não consideram essas informações, 

diferentemente das análises propostas em [SINHA et al, 2004] e [FU & RYDER, 2007]. 

Além disso, a análise proposta por [FU & RYDER, 2007] também identifica fluxos 

excepcionais inexequíveis. O trabalho de Bravenboer e Smaragdakis [BRAVENBOER et 

al, 2009] ressalta que a análise do fluxo excepcional quando ocorre em paralelo a análise 

de points-to eleva a precisão dos resultados e melhora o desempenho dessa análise do 

fluxo excepcional. A implementação da análise de fluxo excepcional da nossa ferramenta 

não utiliza análise de points-to, porém a forma como a mesma foi implementada permite 

que outros algoritmos e ferramentas de análise estática possam ser acopladas de forma a 

melhorar desempenho da análise dos fluxos excepcionais. 
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Cabral el at [CABRAL & MARQUES, 2007], Coelho et al [COELHO et al, 

2008b], Ebert et al [EBERT et al, 2015] e Barbosa et al [BARBOSA et al, 2014] 

identificaram e analisaram os bugs decorrentes do tratamento inadequado das exceções, 

o que possibilita a construção de um catálogo dos bugs do tratamento de exceções. 

Rahman and Roy [RAHAMAN & ROY, 2014] e Barbosa et al [BARBOSA et al, 

2012] e propuseram abordagens de recomendação de ações de tratamento de exceções 

baseadas na mineração dos repositórios de software. 

Malayeri & Aldrich [MALAYERI & ALDRICH, 2006] e Silva et al [SILVA, 

2014] propuseram definiram linguagens de especificação de tratamento de exceções 

restritas às interfaces excepcionais, não permitindo a especificação das restrições de 

captura. Eichberg et al [EICHBERG et al, 2008] e Terra et al [TERRA & VALENTE, 

2009] definiram linguagens de especificação de dependências entre módulos que 

compõem os sistemas, incluindo dependências relacionadas ao módulo responsável pela 

sinalização de uma exceção. Entretanto, Eichberg et al [EICHBERG et al, 2008] não 

possui construções específicas para o tratamento de exceções, enquanto, Terra et al 

[TERRA & VALENTE, 2009] não definiu recursos para especificar dependências do 

módulo responsável pela captura no fluxo excepcional. Sales et al [SALES, 2013], 

Abrantes et al [ABRANTES & COELHO, 2015] e Barbosa et al [BARBOSA et al, 2016] 

também definiram uma linguagem específica de domínio para especificação de regras de 

tratamento de exceções. Diferentemente das linguagens de especificação definidas em 

Abrantes et al e Sales et al, a nossa abordagem não permite especificação de restrições 

dos fluxos excepcionais. Entretanto, para amenizar o impacto da ausência de restrições 

de fluxos excepcionais, a nossa abordagem provê visualizações de fluxos excepcionais 

entre agrupamentos e métodos (ver Capítulo 4).  Além disso, diferentemente das 

abordagens apresentadas, a nossa abordagem propõe a extração das regras de tratamentos 

a partir dos fluxos excepcionais extraídos do call graph para auxiliar à definição da 

política de tratamento de exceções, e, combinada com o processo de checagem das regras 

de tratamento que resultada na visualização das violações das regras nos fluxos de 

exceções entre os agrupamentos, permitem a compreensão da política de tratamento de 

exceções. 

Fu e Ryder [FU & RYDER, 2005] propuseram a ferramenta EXTEST que exibe 

os caminhos excepcionais (i.e., exception path). Chang et al [CHANG et al, 2002] 

propuseram Exception Browser que permite listar as exceções checadas que propagam de 
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um método selecionado, e então, visualizar o exception path de uma exceção selecionada 

da sinalização até o método selecionado usando uma visualização no formato de tree 

view. Sinha propôs a ferramenta JexVis6de visualização dos fluxos excepcionais obtidos 

da análise da representação textual da ferramenta Jex, proposta por Robillard e Murphy 

[ROBILLARD & MURPHY, 2003]. Esses trabalhos, diferentemente da visualização da 

nossa abordagem, não exibem a quantidade de exceções propagadas entre agrupamentos, 

considerando a ocorrência de um agrupamento sinalizador e outro agrupamento tratado. 

Shah et al [SHAH et al, 2008] propuseram a ferramenta EnHanCe (Exception 

Handling CEntric visualization) que permite a navegabilidade entre as três visões de 

diferentes níveis de abstração. Diferentemente das visualizações apresentadas por Shah 

et al, as nossas visualizações não disponibilizam representações das exceções propagadas 

entre classes, a visualização quantitativa se restringe aos agrupamentos e a visualização 

dos fluxos excepcionais se restringe aos métodos sinalizadores e tratadores. 
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7.  CONCLUSÕES 

Os mecanismos de tratamento de exceções estão embutidos nas principais 

linguagens de programação, oferecendo recursos para auxiliar na construção de sistemas 

robustos. Todavia, estes recursos que foram idealizados para aumentar a robustez dos 

sistemas são muitas vezes fonte de falhas [BARBOSA et al, 2014] [COELHO et al, 

2008b] [COELHO et al 2015]. Uma das razões para o impacto negativo causado pelos 

trechos de código dedicados ao tratamento de exceções na robustez dos sistemas é o fato 

da política de tratamento de exceções ser usualmente ignorada ou postergada no processo 

de desenvolvimento – não recebendo a atenção devida ao longo do ciclo de 

desenvolvimento. Para amenizar os problemas decorrentes do tratamento inadequado e 

da falta de compreensão da política de tratamento de exceções, algumas abordagens 

propuseram: linguagens de especificação de regras de tratamento de exceções 

[ABRANTES & COELHO, 2015] [BARBOSA et al, 2016] [EICHBERG et al, 2008] 

[MALAYERI & ALDRICH, 2006] [NETO, 2010] [SALES, 2013] [SILVA, 2014] 

[TERRA & VALENTE, 2009]; extensões dos mecanismos de tratamento de exceções 

[CACHO et al, 2008]; ferramentas para análise [BARBOSA et al, 2014] [COELHO et al, 

2008b] [FU & RYDER, 2005] [FU & RYDER, 2007] [SINHA et al, 2004] e visualização 

dos fluxos excepcionais [FU & RYDER, 2005] [CHANG et al, 2002] [ROBILLARD & 

MURPHY, 2003] [SHAH et al, 2008]. Entretanto, nenhum desses trabalhos apoiam o 

processo de definição da política de tratamento a partir da implementação. 

Este foi o objetivo deste trabalho, propor uma abordagem com suporte ferramental 

para extração e checagem das regras de tratamento a partir da implementação, de forma 

a favorecer a especificação da política de tratamento. Adicionalmente, uma visualização 

alinhada com as especificações das regras extraídas foi também proposta. 

Para avaliar as diferentes etapas da abordagem proposta, dois estudos empíricos 

foram realizados. No primeiro estudo, 656 bibliotecas (libs) Java do repositório central 

Maven foram analisadas. O principal objetivo desse estudo foi realizar a extração do 

tratamento de exceções, revelando comportamentos inadequados de tratamento de 

exceções e relacionando-os com os bugs do tratamento de exceções obtidos da análise 

manual nos sistemas de gerenciamento de issue (i.e., issue tracking system). O estudo 

revelou que aproximadamente 81% das bibliotecas continham ocorrências de anti-
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patterns do tratamento excepcional, e que 20,71% dos issues analisados estão 

relacionados aos bugs do tratamento de exceções. O segundo estudo teve como objetivo 

avaliar o processo de extração das regras de tratamento de exceções a partir da 

implementação; auxiliando assim na compreensão da política de tratamento de dois 

sistemas de informação web. Tal estudo, observou que todas as regras extraídas pela 

ferramenta da abordagem correspondiam às regras reportadas pelo arquiteto, e que os 

resultados do processo de extração contribuíram para que o arquiteto adicionasse novas 

regras ao conjunto de regras incialmente reportadas, ou seja, as regras descritas antes da 

apresentação dos resultados obtidos do processo de extração. Adicionalmente, verificou-

se que 35,6% e 45,7% dos fluxos excepcionais dos dois sistemas violavam pelo menos 

uma regra da política de tratamento. 

7.1. Contribuições 

As principais contribuições desse trabalho são apresentadas a seguir: 

• A definição de uma abordagem que permite a extração e checagem das 

regras de tratamento a partir do código-fonte do sistema analisado, auxiliando na 

definição da política de tratamento de exceções. 

• Implementação do suporte ferramental para auxiliar os processos que 

compõem a abordagem proposta. Tal suporte ferramental permite a extração dos fluxos 

excepcionais e as respectivas ações de tratamento usando algoritmos de análise estática, 

que podem ser reusados no desenvolvimento de outras ferramentas, por exemplo, plug-in 

de indicação da interface excepcional dos métodos de uma biblioteca ou aplicação. 

• Realização de um estudo empírico com o objetivo de extrair e caracterizar 

fluxos de exceção de bibliotecas Java. Neste estudo, além da extração e caracterização 

também foram identificadas possíveis fontes de bugs causados pelo tratamento 

inadequado de exceções. 

• Realização de um estudo empírico sobre os benefícios que a extração das 

regras de tratamento possibilita para a compreensão e refinamento da política de 

tratamento de exceções. Para a execução desse estudo, dois sistemas de informação Web 

foram analisados com auxílio da nossa ferramenta. 
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7.2. Limitações 

Como o suporte ferramental está baseado em análise estática para extrair as 

informações de fluxos excepcionais e das ações de tratamento, a ocorrência de falsos-

positivos é inerente a solução proposta. Ou seja, alguns fluxos excepcionais ou ações de 

tratamento podem nunca ocorrer quando o sistema analisado estiver em execução. 

Todavia, a partir dos estudos de caso pudemos observar que a extração dos fluxos 

excepcionais e das ações de tratamento falsos-positivos não impuseram fortes limitações 

a abordagem. Além disso, de acordo com a abordagem proposta as regras de tratamento 

quando derivadas a partir dos fluxos identificados pela ferramenta são avaliadas pelos 

arquitetos dos sistemas, que decidirão se as regras pertencem ou não à política de 

tratamento. Desta forma, os falsos positivos podem aumentar a quantidade de regras a 

serem avaliadas, todavia este aumento não se mostrou significativo nos estudos 

realizados. 

Outro aspecto limitante da abordagem proposta está relacionado à construção do 

call graph, estrutura necessária para a extração dos fluxos excepcionais. Em alguns 

sistemas, no momento de construção do call graph, o framework WALA extrapolou a 

memória alocada para o componente de extração (i.e., Java Heap Space), assim, a JVM 

sinalizava a falta de memória (i.e., OutOfMemoryError). Para amenizar esse problema, 

foram implementadas duas estratégias complementares: (i) a construção do call graph 

por amostragem dos métodos entrypoints e (ii) o reuso das informações de interface 

excepcional das bibliotecas de terceiros.  Essas estratégias são descritas nos próximos 

parágrafos. 

A construção do call graph por amostragem dos entrypoints - O processo de 

construção de call graph possui como entrada o conjunto de entrypoints do sistema, 

entretanto, a quantidade de entrypoints fornecidos pode ocasionar a extrapolação da 

memória alocada pela JVM (i.e., Java Heap Space) devido à largura do call graph 

produzido. Assim, a construção do call graph parcial a partir da restrição dos entrypoints 

pode amenizar a ocorrência desse problema. Para isso, aplicamos uma estratégia de 

amostragem de entrypoints para a construção parcial do call graph, e, em seguida, as 

informações do tratamento de exceções foram extraídas. Estas informações extraídas irão 

compor o resultado final dos fluxos excepcionais do sistema analisado. Este procedimento 

se repete até que todos os entrypoints da aplicação sejam analisados.   



133 

 
O reuso das informações de interface excepcional das bibliotecas de terceiros – 

O processo de extração do tratamento de exceções também identifica as informações da 

interface excepcional dos entrypoints. Na análise do tratamento de exceções das 

bibliotecas, os entrypoints são os métodos da API. Além disso, no processo de extração 

do tratamento de uma aplicação que reusa bibliotecas de terceiros, possivelmente, as 

informações do tratamento de exceções dessas bibliotecas são necessárias para a 

identificação dos fluxos de exceções da aplicação analisada. Consequentemente, pode-se 

construir um call graph com uma profundidade que provoca a falta de memória (i.e., 

OutOfMemoryError) alocada pela JVM. Para amenizar esse problema, foi desenvolvida 

uma estratégia de extração dos fluxos de exceções somente da aplicação, mas quando um 

método das bibliotecas de terceiros é invocado, ao invés de aprofundar a análise no call 

graph da biblioteca correspondente, as informações da interface excepcional coletadas 

previamente eram reusadas. Assim, limitando o escopo da construção do call graph à 

aplicação. 

Apesar da existência da implementação, nenhum estudo ainda foi executado para 

avaliar os benefícios proporcionados por essas estratégias, por exemplo, a escalabilidade. 

Logo, como trabalho futuro, pretendemos executar alguns estudos investigativos sobre os 

possíveis benefícios e limitações dessas estratégias. 

7.3. Publicações Relacionadas 

As pesquisas que resultaram nas contribuições apresentadas neste trabalho foram 

publicadas nos artigos a seguir: 

• [SENA et al, 2016b] Sena, Demóstenes, et al. "Understanding the 

exception handling strategies of Java libraries: an empirical study." Proceedings of the 

13th International Conference on Mining Software Repositories (MSR 2016). ACM, 2016   

− Nesse estudo foi executada a caracterização do tratamento de exceções de 656 

bibliotecas Java do repositório central Maven. Para isso, foram extraídos e analisados os 

fluxos excepcionais e as ações de tratamento dessas bibliotecas com o suporte ferramental 

do componente de extração que foi implementado para a abordagem proposta nesta tese. 

Adicionalmente, com base nos resultados coletados do tratamento de exceções, foram 

identificadas as ocorrências de anti-patterns do tratamento de exceções nas bibliotecas 

analisadas. 
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• [SENA et al, 2016a] Sena, Demóstenes, Roberta Coelho, and Uirá 

Kulesza. "Integrated analysis of exception flows and handler actions in Java libraries: 

an empirical study." Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied 

Computing. ACM, 2016. – Este estudo analisou os fluxos de exceções e as respectivas 

ações de tratamento das 8 bibliotecas mais populares do repositório central Maven. Este 

estudo está fortemente relacionado ao trabalho apresentado em [SENA et al, 2016b]. 

Entretanto, para a identificação das ações de tratamentos, foi executada uma análise 

manual, que motivou a implementação do componente responsável por essa identificação, 

e assim, permitiu a execução de análises mais amplas, envolvendo uma maior quantidade 

de sistemas. 

• [SENA et al, 2015] Sena, Demóstenes, Roberta Coelho, and Uirá Kulesza. 

"An investigation on the evolutionary nature of exception handling violations in software 

product lines." Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on Applied Computing. 

ACM, 2015. – Este trabalho apresenta a análise dos fluxos excepcionais do aspecto 

evolutivo de uma linha de produto de software no contexto de dispositivos móveis. Para 

cada versão da aplicação analisada, os fluxos excepcionais foram extraídos com o auxílio 

do suporte ferramental que implementa a abordagem. Adicionalmente, as causas das 

violações dos contratos excepcionais, representados pelos fluxos excepcionais 

adicionados nas versões iniciais, foram identificadas manualmente. Como principal 

contribuição desse estudo, foram identificadas as principais refatorações que causaram as 

violações dos contratos excepcionais. Esta análise foi viabilizada pela comparação entre 

os fluxos excepcionais correspondentes extraídos pelo suporte ferramental da abordagem 

proposta nesta tese. 

• [MELO et al, 2013] Melo, Hugo et al. In-depth characterization of 

exception flows in software product lines: an empirical study. Journal of Software 

Engineering Research and Development, v. 1, n. 1, p. 3, 2013. – Este artigo descreve um 

estudo empírico que categoriza os possíveis caminhos excepcionais (i.e., exception path) 

em duas linhas de produtos e investigou se alguma das suas características podem 

proporcionar a um comportamento inadequado do tratamento de exceções. Os caminhos 

excepcionais foram extraídos com o auxílio de uma ramificação da ferramenta que 

implementa a abordagem. Os resultados mostraram que os códigos responsáveis pelo 

tratamento de exceções das linhas de produtos analisadas não foram adicionados de uma 
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maneira planejada, consequentemente, fluxos excepcionais inesperados foram detectados 

durante a execução do estudo. 

7.4. Trabalhos Futuros 

Esta seção apresenta os principais trabalhos futuros relacionados à melhoria e 

avaliação da abordagem proposta e do suporte ferramental, assim como, os trabalhos e 

estudos provenientes desses. 

Avaliação da Escalabilidade do Processo de Extração – Como mencionado na Seção 

7.1, os processos de extração do tratamento de exceções usam estratégias para amenizar 

os problemas decorrentes da falta de memória no procedimento de construção do call 

graph da aplicação analisada. Para os estudos realizados, estas estratégias permitiram 

uma abrangência considerável, principalmente para o estudo de caracterização do 

tratamento de exceções das bibliotecas Java (Capítulo 4). Entretanto, essas estratégias 

ainda não foram avaliadas para obter os benefícios e as limitações, e se necessárias, 

permitir possíveis melhorias nesses aspectos. 

Replicações dos Estudos – O estudo empírico relacionado aos benefícios que a 

abordagem proposta proporciona à definição da política de tratamento, apresentado no 

Capítulo 5, foi realizado em dois sistemas de informação web pertencentes ao mesmo 

contexto. Como esses sistemas compartilham diversas características entre si, muito 

embora sejam desenvolvidos por equipes distintas da mesma empresa, existe um possível 

viés que interfere nas contribuições identificadas. Portanto, a replicação desse estudo para 

outros sistemas e com arquitetos diversos possibilitaria entender melhor o impacto 

positivo bem como limitações da abordagem proposta, tanto da perspectiva do seu 

processo quanto do suporte ferramental. 

Visualizações dos Resultados – Os processos de Extração e Checagem das Regras de 

Tratamento de Exceções produzem visualizações dos resultados identificados (Capítulo 

3). Estas visualizações foram propostas a partir de discussões entre membros do nosso 

grupo de pesquisa, visto que nenhuma das visualizações estudadas nos trabalhos 

analisados atendiam as informações desejadas. Entretanto, nenhum dos estudos 

realizados tiveram como foco a investigação dos benefícios dessas visualizações. 

Portanto, estudos empíricos e investigativos tornam-se necessários para identificar e 
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propor visualizações mais adequadas às informações obtidas dos processos da 

abordagem. 

Integração dos componentes e visualizações – Atualmente, os componentes do suporte 

ferramental da abordagem proposta estão implementados como aplicações 

independentes, porém, a abordagem proposta deve ser integrada aos ambientes de 

desenvolvimento (IDEs – integrated development environments). Portanto, como 

trabalho futuro, os componentes e as visualizações produzidas devem ser integradas à 

IDE Eclipse, como plug-ins e/ou integrados à alguma ferramenta de integração contínua, 

por exemplo, Jenkins8.  

Extensão das Regras da Política de Exceções - Atualmente, a abordagem extrai 

informações dos fluxos excepcionais e as respectivas ações de tratamento. Entretanto, 

poucas informações sobre as ações de tratamento são analisadas para definir as regras de 

tratamento de exceções. Por exemplo, uma instrução throw em um bloco catch pode 

caracterizar um relançamento de uma exceção (i.e., re-maps ou re-throws), entretanto, 

somente essas informações não indicam a ocorrência do anti-pattern Destructive 

Wrapping. Neste exemplo, a análise de fluxo de dados no bloco catch seria necessária 

para confirmar a possível ocorrência desse anti-pattern. Portanto, uma extensão das 

regras extraídas deveria ser desenvolvida, que pudesse conter mais informações sobre as 

ações de tratamento e, assim, permitir a especificação de regras de tratamento com as 

respectivas ações de tratamento. 

Extração para Regras de Tratamento de Exceções com Informações de Fluxos 

Excepcionais - A linguagem especificada em [BARBOSA et al, 2016] define regras 

locais aos métodos sinalizadores ou aos métodos tratadores, entretanto, a implementação 

da abordagem proposta armazena informações sobre os fluxos excepcionais e as 

respectivas ações de tratamento. Logo, outras linguagens de especificação de regras 

poderiam ter sido escolhidas para o processo de extração. Como trabalho futuro, outras 

heurísticas de extração devem ser definidas para permitir a extração das regras em outras 

linguagens, por exemplo, para linguagens que permitam a especificação de regras que 

incluem informações dos fluxos excepcionais, tais como a definida em [ABRANTES & 

                                                
8 https://jenkins.io/ 
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COELHO, 2015]. Como consequência, os desenvolvedores possuirão mais recursos para 

especificar as regras que compõem a política de tratamento de exceções. 

Aprimoramento da Heurística de Definição dos Agrupamentos – Na atual implementação 

da abordagem, uma etapa do processo de extração das regras implícitas é a definição dos 

agrupamentos (Seção 3.1.2). Atualmente, os arquitetos definem os agrupamentos de 

acordo com o conhecimento arquitetural dos sistemas, entretanto, essa dependência limita 

o processo automático de extração das regras de tratamento, visto que a arquitetura 

conhecida pelo arquiteto pode ser limitada ou estar defasada, impactando diretamente nos 

resultados obtidos pelos processos de extração, e, consequentemente, de checagem das 

regras de tratamento. Para amenizar problemas decorrentes dessa natureza limitante, 

pretendemos aplicar estratégias de recuperação arquitetural [DEURSEN et al. 2004], 

como por exemplo, agrupamento de elementos (i.e., clustering), permitindo que os 

arquitetos dos sistemas obtenham os agrupamentos automaticamente ou com o mínimo 

possível de customização. 
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APÊNDICE A − QUESTIONÁRIO DO ESTUDO EMPÍRICO  

Este apêndice corresponde ao questionário aplicado aos arquitetos na etapa de 

Identificação das Regras Reportadas no estudo empírico descrito no Capítulo 6. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Objetivo: Guiar o procedimento de identificação da política de tratamento de exceções 

(TE) do sistema. 

1. Sobre a existência de documentação da política de TE.  

Questão #1: “Existem documentações sobre a política de tratamento de exceções (TE) 

do sistema? “ 

2. Sobre a política de TE da perspectiva dos fluxos excepcionais.  

Questão #2: “De acordo com a política de TE do sistema, existem dependências entre os 

agrupamentos? ”. 

Observação: Se restrições de fluxo de tratamento entre os módulos do sistema existirem, 

então as seguintes perguntas serão efetuadas de acordo com os tipos de regras. 

Questão #3: “Quais são os módulos sinalizadores, as respectivas exceções sinalizadas e 

quais são os módulos responsáveis por capturar essas exceções? “. 

Questão #4: “As exceções devem ser capturadas com o mesmo tipo ou por um 

supertipo?”. 

Questão #5: “Quais são os módulos sinalizadores e as respectivas exceções que podem 

escapar (i.e., uncaught)? ”.  

Questão #6: “Existem módulos específicos em que essas exceções podem escapar? Quais 

são os contextos em que as exceções escapam? ”. 
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Questão #7: “Existem ações de encapsulamento (i.e., re-maps)? Quem são os módulos 

sinalizadores, tratadores e as respectivas exceções? Quais são os contextos em que o 

encapsulamento ocorre? ”. 

Questão #8: “Existem ações de captura e relançamento das exceções? Quem são os 

módulos sinalizadores, tratadores e as respectivas exceções? Quais são os contextos em 

que essas ações ocorrem? ”. 

Questão #9: “Existem regras de TE que relacionam módulos sinalizadores e tratadores 

e que estejam associadas a outras ações? Por exemplo, X sinaliza E, Y captura E’ e o 

stacktrace é armazenado em log. Quais são os contextos em que esses tratamentos 

ocorrem? ” 

3. Sobre as regras proibitivas de TE da perspectiva dos fluxos das excepcionais. 

Questão #10: “Existem regras proibitivas de TE que relacionem os módulos 

sinalizadores e tratadores? Quais são essas regras proibitivas? ” 

4. Sobre a política de TE da perspectiva das responsabilidades dos módulos. 

Questão #11: “Quais são os módulos responsáveis pela sinalização? ”. 

Questão #12: “Quais são as exceções que podem ser sinalizadas por cada módulo? “. 

Questão #13: “Quais são os módulos responsáveis pelo tratamento? “. 

Questão #14: “Quais são as exceções que podem ser tratadas por cada módulo? “. 

Questão #15: “Quais são as exceções que escapam pelo sistema? “ 

Questão #16: “Quais são os módulos por onde essas exceções escapam? “ 

Questão #17: “Quais são os contextos em que essas ações ocorrem? ”. 

Questão #18: “Quais são os módulos que encapsulam exceções? “ 

Questão #19: “Quais são as exceções relacionadas? “ 

Questão #20: “Quais são os contextos em que essas ações ocorrem? ”. 

Questão #21: “Quais são os módulos que relançam exceções? “ 

Questão #22: “Quais são as exceções relacionadas? “ 

Questão #23: “Quais são os contextos em que essas ações ocorrem? ”. 
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5. Sobre as regras proibitivas de TE da perspectiva das responsabilidades dos módulos. 

Questão #24: “Existem regras proibitivas de TE entre módulos sinalizadores e 

tratadores? ”. 

Questão #25: “Quais são essas regras proibitivas? ” 

6. Sobre regras específicas a alguns métodos e/ou classes. 

Questão #26: “Existem regras de TE específicas a alguns métodos? Quais são essas 

regras? Quais são os contextos dessas regras específicas? ” 

7. Sobre as violações às regras de tratamento e as suas causes. 

Questão #27: “Existem fluxos excepcionais conhecidos que violam as regras 

apresentadas? Quais são os contextos em que essas violações ocorrem? ” 
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APÊNDICE B – REGRAS E AGRUPAMENTOS DA POLÍTICA DE 

TRATAMENTO DO IPROJECT. 

Este apêndice contém a representação textual com as regras de design, as 

especificações dos compartimentos que correspondem à política de tratamento de 

exceções do sistema IProject. 

 

 

### rules 

 

only DAO may raise DAOException 

DAO may only raise DAOException 

ARQ_DAO may only raise ArqException 

ARQUITETURA may only raise ArqException, NegocioException 

only VIEW may raise SegurancaException, AccessKeyNotValidException 

VIEW may only raise SegurancaException, AccessKeyNotValidException 

only NEGOCIO may raise ConfiguracaoAmbienteException 

NEGOCIO may only raise NegocioException, 

ConfiguracaoAmbienteException, IOException 

UTIL may only raise IOException 

 

only ARQUITETURA may handle RuntimeException 

ARQUITETURA may only handle ArqException, NegocioException, 

RuntimeException 

only VIEW may handle IOException, SegurancaException, 

AccessKeyNotValidException 

VIEW may only handle NegocioException, IOException, 

SegurancaException, AccessKeyNotValidException 

only DAO may handle DAOException 

DAO may only handle DAOException, NegocioException 

only ARQ_DAO may handle Exception 

ARQ_DAO may only handle ArqException, Exception 

NEGOCIO may only handle NegocioException 
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### rules (continuação) 

only ARQ_DAO may re-map from Exception to DAOException 

only DAO may re-map from NegocioException to DAOException 

only ARQUITETURA only re-map from RuntimeException to ArqException, 

from ArqException to NegocioException 

only ARQUITETURA may re-throw NegocioException, ArqException 
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### compartments 

 

define  

 br.com.jeebrasil.iproject.jsf.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.forum.jsf.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.microblog.jsf.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.jsf.administracao.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.ws.*.* 

 br.ufrn.arq.web.jsf.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.dominio.view.*.* 

as VIEW 

 

define  

 br.com.jeebrasil.iproject.dao.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.gerenciafalhas.dao.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.repositorio.dao.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.dao.administracao.*.* 

as DAO 

 

define 

 br.ufrn.arq.dao.*.* 

as ARQ_DAO 

 

define 

 br.com.jeebrasil.iproject.ejb.*.* 

 br.ufrn.arq.erros.gerencia.*.* 

as ARQUITETURA 

 

define 

 br.com.jeebrasil.iproject.utils.* 

 br.ufrn.arq.util.* 

 br.ufrn.arq.seguranca.log.* 

as UTIL 
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### compartments (continuação) 

 

define  

 br.com.jeebrasil.iproject.negocio.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.negocio.git.gitlab.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.microblog.negocio.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.repositorio.*.* 

 br.ufrn.ambientes.negocio.*.* 

 br.ufrn.arq.negocio.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.dominio.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.repositorio.*.* 

 br.com.jeebrasil.iproject.timers.*.* 

as NEGOCIO 
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APÊNDICE C − DIAGRAMA DE INTERAÇÃO ENTRE OS AGRUPAMENTOS 

DO IPROJECT 

Este apêndice apresenta a representação gráfica obtida do processo de Extração 

das Regras de Tratamento de Exceções (Seção 3.2) para o sistema IProject. 
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APÊNDICE D – REGRAS E AGRUPAMENTOS DA POLÍTICA DE 

TRATAMENTO DO SIGAA 

Este apêndice contém a representação textual com as regras de design, as 

especificações dos compartimentos que correspondem à política de tratamento de 

exceções do sistema SIGAA.  

 

 

 

### rules 

 

DAO may only raise DAOException, NegocioException 

DAO may only re-map from Exception to DAOException 

DOMINIO may only raise ArqException 

NEGOCIO may only raise ConfiguracaoAmbienteException, 

ExpressaoInvalidaException, 

TurmaVirtualException, RuntimeNegocioException, 

DAOException, NegocioException, ArqException 

NEGOCIO may only handle ConfiguracaoAmbienteException, 

DAOException, NegocioException 

NEGOCIO may only propagate ConfiguracaoAmbienteException 

NEGOCIO may only re-map from Exception to NegocioException, from 

Exception to ArqException 

NEGOCIO may only re-throw ArqException, NegocioException 

UTIL may only raise AutoriaDesconhecidaException 

UTIL may only handle AutoriaDesconhecidaException 

VIEW may only raise ConfiguracaoAmbienteException, 

RuntimeNegocioException, DAOException, 

NegocioException, ArqException 

VIEW may only handle DAOException, NegocioException, ArqException 

VIEW may only propagate ConfiguracaoAmbienteException, 

RuntimeNegocioException, TurmaVirtualException, 

DAOException, NegocioException, ArqException 

VIEW may only re-map from NegocioException to ArqException 
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### compartments (continuação) 

 

define 

 br.ufrn.arq.dao.*.* 

as DAO 

define  

 br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.*.* 

as DOMINIO 

define 

 br.ufrn.arq.seguranca.log.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ead.negocio.*.* 

 br.ufrn.sigaa.arq.formulaeval.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.negocio.calculos.*.* 

 br.ufrn.arq.negocio.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.negocio.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.negocio.registro_atividades_

complementares.*.* 

 br.ufrn.sigaa.negocio.*.* 

 br.ufrn.sigaa.bolsas.negocio.*.* 

 br.ufrn.sigaa.arq.expressao.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ensino.negocio.consolidacao.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ensino.negocio.*.* 

as NEGOCIO 

define 

 br.ufrn.arq.util.*.* 

 br.ufrn.sigaa.arq.util.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ensino.util.*.* 

 br.ufrn.sigaa.biblioteca.util.*.* 

as UTIL 

define 

 br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.jsf.registro_atividades_comp

lementares.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.jsf.*.* 

 br.ufrn.sigaa.ensino.jsf.*.* 

 br.ufrn.sigaa.arq.jsf.*.* 

as VIEW 
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APÊNDICE E − DIAGRAMA DE INTERAÇÃO ENTRE OS AGRUPAMENTOS 

DO SIGAA 

Este apêndice apresenta a representação gráfica obtida do processo de Extração 

das Regras de Tratamento de Exceções (Seção 3.2) para o sistema SIGAA. 
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APÊNDICE F − ESPECIFICAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO TEXTUAL DO 

PROCESSO DE EXTRAÇÃO 

Neste apêndice, a sintaxe da representação textual que contém as especificações 

das regras, das definições dos agrupamentos e dos aliases é fornecida. A Listagem abaixo 

contém a especificação simplificada BNF (sigla para Backus Normal Form) para a 

representação textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<dr>::= <rule>* <compartment>* <alias>* 

<alias>::= "define" <exception>+ "as alias" ID 

<compartment>::= "define" <method-ref>+ "as compartment" ID 

<method-ref>::= <package>"."<classname>"."<method-signature> 

<method-signature>::= ID "(" <params> ") : " <type> | "*" 

<params>::= <type> | <type> "," <params> 

<type>::= <package> "." <classname> | <primitive-type> 

<rule>::= ID <inner-operand> <dependency-part> 

  | "only" ID "may" <dependency-part> 

<inner-operand>::= ("must" | "cannot" | "may only") 

<dependency-part>::= ("raise" | "handle" | "re-throw" | 

"propagate") (<exception> | <exception> ",")+ 

   | "re-map" ("from" <exception> "to" <exception>)+ 

<package>::= (ID "." | ID)+  

<classname>::= (ID | "*") 

<exception>::= ID 


