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RESUMO DA DISSERTAÇÃO 
 
Tratamento de exceções é uma técnica bastante utilizada no desenvolvimento de sistemas na atualidade e diversas linguagens de 
programações modernas já incluem esse mecanismo nas suas definições. Mas as linguagens mais difundidas possuem o código 
relativo ao tratamento de exceções misturado textualmente com o código de comportamento normal dos sistemas. Outro problema 
existente é aduplicidade de código para realizar o mesmo tratamento caso um exceção venha ocorrer, gerando assim alguns 
problemas relativos a essa duplicidade de código. 
 
O interesse do tratamento de exceções é considerado um interesse transversal (crosscutting concern) porque estar misturado com 
diversos outros interesses do sistema. Linguagens Orientadas a Aspectos tem o objetivo de modularizar o código desses 
interesses transversais, tendo AspectJ a linguagem Orientada a Aspetos mais difundida. Alguns trabalhos apontam que a 
modularização do tratamento de exceções de programas, utilizando linguagens orientadas a aspectos geram benefícios como 
separação de interesses, modularização e diminuição no acoplamento. Esses trabalhos utilizaram programas com versões iniciais 
escritos na linguagem Java, tento os tratadores de exceções movidos e modularizados em AspectJ e utilizaram de métricas 
estáticas de código para avaliar os impactos dessas refatorações. Um trabalho apresentado por Lippert e Lopes avaliou a 
modularização dotratamento de exceções e verificou que existe diminuição no número de linhas de código relativo ao tratamento 
de exceções, mostrando que houve um reuso de código relativo a esse interesse, além de outros resultados apresentados. O 
trabalho de Castor e colegas contradisse o resultado de Lippert e Lopes no que diz respeito ao reuso de código. 
Duas diferenças importantes nesses dois trabalhos foram que Lippert e Lopes utilizou apenas um sistema com tratadores de 
exceções bastante simples, enquanto Castor e colegas utilizaram de sistemas com tratamento de exceções mais complexos, em 
compensação Castor e colegas não focou no reuso mais profundamente. Apenas casos simples que foram encontrados foi 
reusado. 
 
O trabalho aqui proposto tenta abordar o reuso de código relativo ao tratamento de exceções, quando esse código encontra-se 
modularizado em aspectos AspectJ. Abordando limitações de “Lippert e Lopes” e “Castor e colegas”, foi verificado o reuso de 
várias aplicações de tamanhos relevantes. Foi utilizada duas abordagens: a primeira para reuso dentro de uma mesma aplicação e 
a segunda para reuso entre aplicações diferentes. Os resultados encontrados mostram que a abordagem de reuso 
de código para uma mesma aplicação é baste relevante, pois diminui o número de tratadores de exceções, gerando assim melhor 
modularização e separação de interesses. Mas reusar código em aplicações diferentes é bastante difícil e com resultados não tão 
satisfatórios, para a abordagem adotada nesse estudo. 
 
Uma ultima contribuição é a adoção de ferramenta para coleta de métricas com interesses específicos. Diferentemente de outras 
ferramentas existentes, a ferramenta também desenvolvida nesse trabalho mostrou e aplicou a idéia de usar métricas estáticas de 
código focando no interesse desejado. Talvez uma contribuição não tão relevante academicamente, mas pode ser um novo meio 
de se pensar em métricas de código. 


