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RESUMO
A produção de software correto sempre foi um dos grandes desafios da Ciência da
Computação. No entanto, o tamanho do software, a velocidade da máquina e os requisitos
envolvidos combinam-se de tal forma que a complexidade resultante excede à capacidade
humana de antever situações inesperadas. Portanto o software não tem que ser apenas correto,
mas também robusto para sobreviver a tais eventos.
Este trabalho discute vários aspectos envolvidos com a correção e a robustez do software e
propõe uma abordagem técnica prover a robustez, mesclando conceitos provenientes da área
de correção com os de tolerância a falhas de software. Uma vantagem adicional da técnica é
que ela eleva a confiança na correção.
Os pilares deste trabalho são o uso de asserções, organizadas sob a forma de contrato de
software como uma forma de perseguir a sua correção, associado à técnica de bloco de
restauração, como uma forma de contornar situações inesperadas. A comunicação que uma
asserção não foi satisfeita é feita com o emprego do mecanismo de tratamento de exceção.
A linguagem de programação C++ é utilizada como veículo para ilustrar a técnica proposta.
Palavras-chave: correção, robustez, tolerância a falhas de software, confiabilidade, contrato de
software, mecanismo de tratamento de exceções, linguagem de programação C++.

ABSTRACT
Development of Robust Software
The realization of correct software has always been one of the greatest challenges of the
Computing Science. However, the size of the software, the speed of the hardware and the
extent of the requirements build up beyond the power of human brain to foresee unexpected
situations. This leads to the fact that not only the software should be correct but also robust to
survive to such events.
This report examines some aspects related to the correctness and robustness of the software
and presents a technique to provide robustness, merging concepts borrowed from the field of
software correctness to the ones of the software fault tolerance. An added advantage of the
technique is the fact that it also raises the confidence on the correctness.
The cornerstones of this report are the usage of assertions, throughout the paradigm of the
design by contract as a way to pursue software correctness in addition to the recovery block
technique to workaround unexpected events. The communication that an assertion has not
been satisfied is performed by the means of the exception handling mechanism.
The C++ programming language is used to illustrate the proposed technique.
Keywords: correctness, robustness, software fault tolerance, reliability, design by contract,
exception handling mechanism, C++ programming language.
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1

INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o tema software robusto e os objetivos esperados com este presente
trabalho. O capítulo encerra-se com a apresentação da metodologia adotada e a estrutura do
trabalho.
1.1

Motivação

O computador desempenha um papel estratégico tanto entre as atividades rotineiras quanto
entre as que exigem responsabilidade crítica, tais como supervisionar, medicar, otimizar,
controlar, pilotar, contabilizar entre tantas outras. Nesse sentido, a discussão sobre a
confiabilidade e o funcionamento correto dos computadores se tornou algo vital. Entretanto,
na transposição de atividades de seres humanos para o computador aparece a criação do
software, uma atividade eminentemente humana e portanto susceptível a erros humanos.
Para alguns autores, a alta complexidade do software, o seu tamanho e o elevado acoplamento
de suas partes são motivos suficientes para afirmar que o software irá apresentar defeitos
(PERROW, 1981, p. 5; BROOKS, 1987, p. 11; AVIZIENIS; LAPRIE; RANDELL, 2004, p.
91). É notório que estes fatores também se aplicam ao hardware; no entanto, sua
complexidade tende a crescer de forma mais lenta e gradual que a do software. (MELLIARSMITH; RANDELL, 1977, p. 97; RANDELL; LEE; TRELEAVEN, 1978, p. 127).
Mesmo com a aplicação de rigorosas técnicas de desenvolvimento e testes não é possível
garantir que o software esteja livre de defeitos (LEVESON, 1986, p. 132; BUTLER;
FINELLI, 1993; HALL, 1990, p. 11). Programas ora dados como corretos podem apresentar
defeitos em situações não previamente observadas (LEVESON et al, 1990, p. 434).
A face mais visível desses defeitos são os pacotes de correção de software ou a convocação de
consumidores (recall) para a substituição do software incorporado nos mais diversos
produtos, a exemplo do que já ocorreu com automóveis, telefones celulares e até mesmo com
o software presente em processadores (HALFHILL, 1995, passim).
Ainda que o software esteja correto perante o comportamento esperado, é necessário que o
software seja robusto, ou seja, que ele reaja apropriadamente a situações anômalas ou
inesperadas (MEYER, 1997, p. 5).
Assim, surge a idéia de se incorporar ao software algum tipo de proteção que permita ao
mesmo detectar e contornar tais problemas (AVIZIENIS, 1975, p. 458; RANDELL, 1975a, p.
438; 1975b, p. 3). Desta forma o sistema poderá continuar operando, mesmo que de forma
degradada.
1.2

Objetivos

Esta dissertação busca fundamentos teóricos com a finalidade de sugerir uma técnica para o
desenvolvimento de software robusto. Algumas questões que esta dissertação pretende
responder são:
a) Como tornar o programa robusto, contornando situações adversas não previstas
durante a implementação do programa? Como fazer isto sem tornar o programa ainda
mais complexo ou mesmo piorar a legibilidade do código-fonte?
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b) Como o programador pode esperar que o seu programa irá funcionar corretamente,
sem que ele necessite submeter o programa a um ciclo longo de testes?
c) Como amparar a manutenção do software, preservando as intenções do
programador original? Tais intenções devem ser mantidas para manter a coesão entre
as várias partes do software.
d) Por que manter a instrumentação de teste e desenvolvimento ativas no programa
entregue ao cliente? Que vantagens tal atitude traz que justificam um impacto no
desempenho?
1.3

Aplicações

Neste trabalho é considerado como software com requisitos de robustez o que foi projetado
para sobreviver a situações inesperadas que causem falhas durante o seu funcionamento,
através da detecção de tais falhas e do respectivo tratamento e recuperação, mesmo que
apresentando um funcionamento degradado na interface com usuário ou outro sistema. Desta
forma, o serviço apresentado não é interrompido - §3.2.
Embora as técnicas discutidas nesta pesquisa serem úteis ao desenvolvimento de software
para as mais diversas aplicações, há situações que demandam técnicas suplementares, não
abordadas em profundidade por esta pesquisa. Exemplos de requisitos de software que
demandam técnicas adicionais são:
− necessidade de funcionamento sem interrupção por longos períodos de tempo
(non-stop), como os empregados em centrais telefônicas;
− operação em missão crítica (§3.3), com baixíssima probabilidade de falha durante
a sua operação, como os utilizados em aeronaves;
− operaçao segura (safety) (§2.2.4), onde possíveis falhas do sistema não conduzam
a acidentes, como os utilizados em intertravamentos de trens baseados em
microprocessadores;
− tolerância a falhas de hardware e falhas bizantinas (§4.2.2) exibidas por
processadores ou módulos de memória defeituosos;
− diversidade de software baseada em equipes de desenvolvimento distintas - §4.2.4;
− tolerância a falha em ambientes de processamento distribuído ou concorrente
(§4.2.9), e;
− previsibilidade de funcionamento e computação de tempo real (§7.2), como os de
controle de processos industriais.
Além disso, de acordo com a visão de DeRemer e Kron (1975, p. 114), as técnicas aqui
apresentadas estão focadas basicamente no desenvolvimento de rotinas, classes e
componentes (programming-in-the-small) para operação robusta.
As atividades de diagnósticos e reparos não serão cobertas por esta dissertação, pois se tratam
de atividades normalmente executadas com o sistema parado (offline) e demandam
inteligência humana (MELLIAR-SMITH; RANDELL, 1977, p. 97). O mesmo Randell já
notara antes que não há a necessidade de se diagnosticar o motivo ou a origem da falha
(software ou hardware) para se contorná-la (1975a, p. 437).
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1.4

Contribuições Esperadas

Como contribuição principal está a proposta de uma técnica para a implementação de
software que o torne robusto. Entre as contribuições secundárias desta dissertação destacamse a apresentação de um estudo crítico sobre a aplicação de asserções associado ao uso de
técnicas de tratamento de exceção e de tolerância a falhas de software para a obtenção de
software robusto.
Além disso, o uso de asserções é base também para técnicas que:
a) resgatam os conceitos relacionados à correção e a prova formal de funcionamento
de software;
b) aumentam a confiança do programador no funcionamento correto do seu
programa,
c) reduzem o tempo de depuração e de testes, e;
d) postergam (mas não eliminam) a obsolescência do software.
1.5

Metodologia de Pesquisa

Este trabalho está baseado em uma pesquisa bibliográfica recursiva. O ponto inicial foi o
levantamento da terminologia adotada na área de dependabilidade (AVIZIENIS; LAPRIE;
RANDELL, 2001). Em seguida, foi iniciado o levantamento das técnicas relacionadas com a
estruturação de software tolerante a falhas (PULLUM, 2001; ROGERS, 2003). Procurou-se
por técnicas caracterizadas por sua simplicidade de implementação e, especialmente, que não
fossem dependentes de metodologias especiais que provocassem em um aumento
significativo no custo do desenvolvimento do software para a sua implementação, tais como
sugere o protocolo NVP (AVIZIENIS, 1995; BISHOP, 1995), VDM (JONES, 1990) e
Cleanroom (MILLS; DYER; LINGER, 1987; LINGER, 1994).
O passo seguinte foi o aprofundamento nas estruturas básicas usadas para a construção de
software tolerante a falhas, que são o uso de asserções para a detecção de situações que estão
situadas fora das premissas de operação do software (ou seja, algo que pode ser interpretado
como sendo uma situação de falha) e no uso do mecanismo de tratamento de exceções de
software (MELLIAR-SMITH; RANDELL, 1977; CRISTIAN, 1995).
Após isto, foi feita uma busca por testes empíricos e análises estatísticas sobre a validade das
hipóteses em que se alicerçam o software tolerante a falhas, bem como de dificuldades
relacionadas com tolerância a falhas de software (BUTLER; FINNELI, 1993; KNIGHT;
LEVESON, 1986; AVIZIENIS; LYU; SHÜTZ, 1988; KNIGHT; LEVESON, 1990;
BRILLIANT, 1989; LEVESON et al, 1990; SHIMEALL; LEVESON, 1991; LEVESON,
1992, p. 8).
Outro caminho percorrido foi a caracterização do que consiste um software robusto, o que
acabou por desencadear uma busca na área de correção de software, métodos formais e
segurança (SPIVEY, 1989; HEIMDAHL; LEVESON, 1996; HALL, 1990; Le CHARLIER;
FLENER, 1998; LEVESON, 1992; HINCHEY, 2003; IEC, 2002; BOWEN; STAVRIDOU,
1993). Ainda nessa linha, o artigo de Jaffe e Leveson (1989), baseado na tese de doutorado do
próprio Matthew S. Jaffe, discorre de maneira formal (matemática) sobre robustez na
especificação de requisitos de software de sistemas de tempo real (STANKOVIC, 1988,
passim).
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As figuras a seguir apresentam, respectivamente, a intersecção dos temas abordados (figura 1)
e os principais autores pesquisados (figura 2).
A figura 1 dispõe que a correção e as técnicas para a construção de software tolerante a falhas
possuem importâncias iguais para criação da técnica proposta, ao passo que a modelagem de
confiabilidade tem um peso menor pois é utilizada apenas para análises.
A figura 2 mostra a relação dos principais autores com o tema deste trabalho. Os tópicos e
autores mais importantes são destacados com o retângulo correspondente sobrepondo a área
central onde fica intersecção dos temas.
figura 1 - interseção entre os temas abordados

Confiabilidade

tratamento
de exceção

técnicas
de
desenvolvimento
de software
robusto

Correção

asserção

Tolerância
a falhas
de software

variantes
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figura 2 - principais autores de cada tema abordado
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de software

Turing
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Hoare
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1.6

Leveson

variantes

Estrutura do trabalho

Esta dissertação está organizada da seguinte forma:
− inicialmente são apresentados e discutidos os conceitos que são os objetivos
perseguidos por esta pesquisa, tais como correção, robustez (ambos no capítulo 2) e
confiabilidade (capítulo 3). Também no capítulo 3 é discutido conceitos ligados a
esses temas, que são as falhas, erros e defeitos apresentados pelo software;
− o capítulo 4 é reservado ao levantamento bibliográfico de técnicas usuais para se
atingir tais objetivos. São apresentadas e discutidas as recomendações relacionadas às
áreas de engenharia de software e tolerância a falhas de software. Neste capítulo
também é tratado do mecanismo de tratamento de exceções da linguagem C++;
− a técnica proposta por esta dissertação e sua fundamentação são tratados nos
capítulos 5 e 6;
− as análises e conclusões são tratadas respectivamente nos capítulos 7 e 8, e;
− os apêndices apresentam o código-fonte dos programas citados como exemplo.
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2

FATORES EXTERNOS DE QUALIDADE DO SOFTWARE

O capítulo anterior, Introdução, mostrou as razões que levaram ao desenvolvimento desta
pesquisa, os objetivos a serem alcançados e a metodologia de pesquisa adotada. Neste
capítulo serão apresentados os conceitos que alicerçam este trabalho.
2.1

Introdução

Tal qual exposto por Bertrand Meyer nas primeiras páginas do seu livro Object-Oriented
Software Construction, Second Edition, “todos nós queremos que nosso software seja rápido,
confiável, fácil de usar, que seu código-fonte seja modular, estruturado e facilmente
compreensível, e assim por diante” 1 (1997, p. 3, tradução nossa). No entanto, continua
Meyer, do ponto de vista do usuário do software, o que lhe interessa são as características
externas, visíveis do software. Pouco importa a um motorista de automóvel se a injeção
eletrônica do seu carro emprega um programa que foi escrito usando orientação a objetos ou
programação modular. As características primordiais são que a injeção eletrônica não falhe
durante suas viagens e que o ajude a economizar combustível. Para um usuário comum, pouco
importa quais foram as técnicas utilizadas na construção de um sistema operacional. Para ele
o que interessa é que o mesmo seja fácil de usar, não apresente defeitos que inviabilizem o
seu trabalho e que seja compatível com os seus programas prediletos.
Segundo Meyer (1997, p. 3) são os fatores externos, visíveis aos usuários, que realmente
importam no que diz respeito à qualidade do software. Tais características são alcançadas com
a aplicação de técnicas que reforcem os fatores internos de qualidade do software.
As técnicas propostas no capítulo 6 desta pesquisa fazem parte do rol de qualidades internas.
Quanto às qualidades externas, foram selecionadas as seguintes, já mencionadas em §1.6:
correção, robustez e confiabilidade. Correção e robustez serão pormenorizadas nas seções
seguintes. Já a confiabilidade será tratada no capítulo 3, dedicado à dependabilidade.
2.2

Correção

De acordo com Meyer, “correção é a habilidade de produtos de software de executar suas
tarefas tal qual definido na sua especificação.”2 (1997, p. 4, tradução nossa). Já McConnell vai
mais longe e define correção como sendo “o grau o qual o sistema está livre de falhas na sua
especificação, projeto e implementação.”3 (2004, p. 463, tradução nossa).
Em ambas definições fica evidente que a referência para se afirmar se o software está ou não
correto é a sua especificação. Infelizmente, uma especificação correta, livre de falhas, é muito
difícil de ser alcançada com os sistemas complexos de hoje em dia.
É importante ressaltar que não deve ser confundido o fator externo de qualidade do software
correção com o de manutenção de software. O segundo enfoca a facilidade em se corrigir,
modificar e alterar o software. Infelizmente, é comum tal confusão pois na língua portuguesa
há mais usos e acepções de correção como sendo algo relativo ao “ato, processo ou efeito de
corrigir” do que como “qualidade, atributo do que é correto” (HOUAISS, 2002).

1

we all want our software to be fast, reliable, easy to use, readable, modular, structured and so on.
Correctness is the ability of software products to perform their exact tasks, as defined by their specification.
3
the degree to which a system is free from faults in its specification, design and implementation.
2
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2.2.1

Especificação completa e precisa

Matthew S. Jaffe discorre em dois artigos sobre as qualidades desejadas de uma especificação
de requisitos de software (JAFFE; LEVESON, 1989; JAFFE et al, 1991) pois “erros na
especificação de requisitos são responsáveis pela maioria dos defeitos no software”4 (JAFFE
et al, 1991, p. 241, tradução nossa).
Uma das características citadas é a da precisão ou não-ambigüidade (unambiguous) da
especificação. Jaffe argumenta que a especificação deve ser precisa para evitar que um
comportamento não desejado vem a ser incorporado ao software e que, ao mesmo tempo,
traduza corretamente os requisitos de sistema5 (JAFFE et al, 1991, p. 241).
Outra característica citada é que a especificação de requisitos de software deve ser completa
(completeness). “Apesar de sua importância, não há consenso sobre o que precisamente
constitui uma especificação de requisitos de software completa nem como é possível se atingir
tal objetivo”6 (JAFFE; LEVESON, 1989, p. 302, tradução nossa). Ele ressalta ainda que a
maioria das definições se resume a algo do tipo “uma especificação de requisitos está
completa se nenhum aspecto relevante foi deixado de fora...” 7 (ROMAN, 19858 apud JAFFE;
LEVESON, 1989, p. 302).
Muitos (se não a maioria) dos defeitos associadas com requisitos decorrem do fato da
especificação não estar completa. Além disso, uma especificação de requisitos de software
incompleta causa transtornos para a realização de testes, prova formal e reuso, bem como para
a robustez e segurança do software. Jaffe esclarece que uma especificação não precisa ser
absolutamente completa, uma vez que isto pode não ser viável economicamente. Cabe então
definir os limites da especificação para escolher o que será deixado de fora (JAFFE;
LEVESON, 1989, p. 302).
É durante o delineamento destes limites que são feitas as suposições sobre o ambiente onde o
software será executado. “Um sistema robusto deverá detectar e responder apropriadamente a
violações destas suposições”9 (JAFFE; LEVESON, 1989, p. 303, tradução nossa). O assunto
robustez será tratado em §2.2.8.
Brooks (1987, p. 16) destaca que dentre as várias atividades relacionadas com o
desenvolvimento do software a mais difícil é a preparação de uma especificação de requisitos
de software completa e precisa. Segundo o autor, uma das tarefas essenciais no
desenvolvimento de software é a depuração da sua especificação. Uma das ferramentas
prescritas na literatura para tal tarefa é o emprego de métodos formais - §2.2.3.
2.2.2 Correção por camadas
Um ponto importante a ser tratado é o conceito de camadas na análise de correção. Por
exemplo, ao se analisar um programa escrito em Java (ARNOLD; GOSLING; HOLMES,
4

Software requirements errors have been found to account for a majority of production software failures.
It is therefore particularly important that the requirements specification distinguish the behavior of the desired
software form that of any other, undesired program that might be designed; that is, it must be both precise
(unambiguous) and correct with respect to the encompassing system requirements. (JAFFE et al, 1991, p. 241)
6
Despite its importance, there is no consensus as to precisely what constitutes completeness in requirements
specifications nor how to go about achieving it.
7
a requirements specification is complete if some relevant aspect has not been left out…
8
ROMAN, G. C.. A Taxonomy of Current Issues in Requirements Engineering. Computer, Los Alamitos, v. 18,
n. 4, p. 14-23, abr. 1985.
9
A robust system must detect and respond appropriately to violations of these assumptions.
5
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2005) ou C# (HEJLSBERG; WILTAMUTH; GOLDE, 2002) assume-se que o compilador
para a linguagem correspondente esteja correto. Este, por sua vez, presume que a máquina
abstrata para o código intermediário gerado esteja correta. Já a máquina abstrata pressupõe
que o sistema operacional esteja correto. E este último, por sua vez, que o hardware está
correto. E assim por diante. Esta visão em camadas não significa uma visão simplista do
problema; ao contrário, apenas separa os componentes do problema: a correção do sistema
operacional, a correção da máquina abstrata, a correção do compilador, a correção do
programa-fonte em relação à especificação da linguagem e à especificação do software
(MEYER, 1997, p. 4, adaptado).
When the correctness of a program, its compiler, and the hardware of the computer
have all been established with mathematical certainty, it will be possible to place
great reliance on the results of the program, and predict their properties with a
confidence limited only be the reliability of the electronics (HOARE, 1969, p. 579).

2.2.3

Predicados, funções parciais e métodos formais

Meyer, em seu livro de 1997, ressalta que conceitos como correção e robustez só fazem
sentido quando comparados vis-à-vis com a especificação de requisitos do software. Isto
demanda que a especificação de requisitos do software esteja (também) correta. A aplicação
de métodos formais é a forma usualmente prescrita para quem busca uma especificação de
requisitos de software matematicamente correta (HINCHEY, 2003, p. 18; BOWEN;
STAVRIDOU, 1993, p. 183), apesar de “métodos formais não serem uma panacéia”10
(HINCHEY, 2003, p. 19, tradução nossa); o objetivo da aplicação de métodos formais deve
ser avaliado criteriosamente: “se for para aumentar a confiança no sistema, satisfazer um
padrão, ou melhorar a compreensão dos requisitos, etc.” (op. cit., p. 19, tradução nossa)11.
“Métodos formais referem-se ao uso de técnicas derivadas da lógica matemática e matemática
discreta aplicadas na especificação, projeto e construção de sistemas computacionais
(hardware e software) e que se baseiam em uma disciplina que requer a explícita enumeração
de todos os passos e suposições.” 12 (BUTLER et al, 1992, p. 6, tradução nossa).
Já Hinchey, de forma similar, define métodos formais como sendo “[...] os conjuntos de
técnicas e ferramentas que são usados para especificar e projetar sistemas complexos (não
necessariamente) computacionais de forma não-ambígua, bem como para a análise e
subseqüente implementação dessas especificações e projetos. O requisito essencial é que a
notação usada para a especificação e projeto tenha uma semântica formal completa.” 13 (2003,
p. 17, tradução nossa).
O trabalho seminal na área de semântica formal de linguagens foi a especificação formal
baseada em axiomas feita por Hoare e Wirth em 1973 para a linguagem Pascal. Neste caso em
particular, a linguagem foi inteiramente definida com a exceção da instrução goto (HOARE;
10

Formal methods are not a panacea;
whether it is for increased confidence in the system, to satisfy a particular standard required by procurers, or
to aid conquering complexity, etc.
12
Formal methods refers to the use of techniques from logic and discrete mathematics in the specification,
design, and construction of computer systems (both hardware and software) and relies on a discipline that
requires the explicit enumeration of all assumptions and reasoning steps.
13
we define formal methods to be those sets of tools and techniques that are used for the unambiguous
specification and design of complex computer (and other) systems, as well as for the analysis and subsequent
implementation of these specifications and designs.
A key requirement is that the notation used for specification and design has a complete formal semantics.
11
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WIRTH, 1973). O próprio Hoare, no artigo de 1969, propõe regras baseadas em axiomas para
atribuição, seqüência (a qual ele chamou originalmente de composition), execução
condicional (consequence) e iteração (op. cit., p. 577).
Em contrapartida, algumas linguagens foram criadas desde o início baseadas em cálculo de
predicados, funções parciais e axiomas, com o objetivo facilitar as atividades de verificação
de correção do software, como é o caso da linguagem de especificação formal Z (SPIVEY,
1989).
Um predicado é uma função cujo resultado é limitado aos valores lógicos V (verdadeiro) e F
(falso). Um predicado também pode ser visto como uma condição booleana ou uma asserção.
Aliás, neste texto são intercambiados livremente os termos predicado, asserção e condição
booleana como sendo sinônimos. Funções parciais, por sua vez, são funções que só estão
definidas em parte do seu domínio; fora disto, o resultado da função não é definido. Tal
restrição faz-se necessária para que o algoritmo termine corretamente.
De acordo com Hoare, a função desempenhada por um programa (ou parte dele) pode ser
determinada fazendo-se asserções sobre os valores que as principais variáveis podem assumir
após a execução do programa. Estas asserções não determinam valores; elas apenas
estabelecem limites para os valores que cada variável pode assumir, bem como o
relacionamento dos valores de cada variável com os de outras variáveis. Asserções também
servem para especificar o estado inicial (precondição) necessário para que, quando o
programa começar a executar, o mesmo atinja o resultado esperado ao seu término (HOARE,
1969, p. 577). Em outras palavras, um programa (ou um trecho do programa) pode ser visto
como sendo uma função parcial onde tanto a condição inicial para a sua execução quanto o
intervalo de validade dos resultados são asserções.
A notação proposta por Hoare (1969, p. 577) para o axioma tem a forma:
P{Q}R
onde:
− Q é uma função parcial guardada pelo predicado P, i.e., Q só é executado se a
precondição P for verdadeira.
− P é um predicado definido como sendo uma precondição para se executar Q.
− R é um predicado sobre os resultados retornado por Q. R seria, por exemplo, o
equivalente a intervalo de validade dos resultados. R deverá ser verdadeiro se Q
executou corretamente. R é definido como sendo a pós-condição de Q.
Hoare discorre sobre a notação P{Q}R: “se a asserção P for verdadeira antes do início da
execução do programa Q, então a asserção R será verdadeira ao seu término.”14 (HOARE,
1969, p. 577)
Como exemplo podemos citar o cálculo da raiz quadrada de um número. O algoritmo Q para
cálculo da raiz quadrada é uma função parcial uma vez que ele está definido somente para
números não negativos. Aliás, esta é justamente a precondição P associada. Como póscondição R podemos nos valer da função inversa, ou seja, o resultado do algoritmo elevado ao
quadrado deve corresponder ao número original.
Dijkstra, inicialmente no artigo de 1975 e depois de forma mais aprofundada no livro de 1976,
estende a idéia proposta por Hoare para uso em mecanismos não-determinísticos, i.e., Q
14

This may be interpreted “if the assertion P is true before initiation of a program Q, then the assertion R will
be true on its completion”.
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deverá ser executada tão logo P se torna verdadeiro. Dijkstra desenvolveu esta abordagem
para dar um tratamento matemático a recursos de arquitetura de hardware tais como
interrupções. Além disso, Dijkstra defende a visão que o programa deva ser escrito para
perseguir a satisfação da pós-condição e não simplesmente utilizar a pós-condição para
verificar a validade do resultado obtido. Quando a pós-condição for satisfeita, o programa
atingiu o seu objetivo e pode ser então encerrado. Mais detalhes sobre esta visão de asserções
no capítulo 5.
A notação P{Q}R denota a chamada correção parcial. A sua interpretação é: “se a execução
de Q começa em um estado satisfazendo P, e se a execução terminar, então o estado final irá
satisfazer R”15. Quando as chaves estão em volta dos predicados, {P}Q{R}, denota por sua
vez a chamada correção total: “o término da execução é garantido” (GRIES, 1981, p. 109110, tradução nossa, com notação Q{S}R adaptada para P{Q}R). Predicados, funções parciais
e o axioma de Hoare serão retomados no capítulo 5.
Métodos formais são utilizados como uma forma de se depurar a especificação do software ou
então como uma forma de se verificar um programa já pronto e sobre o qual paira dúvidas
sobre sua correção (CLARKE; WING, 1996, p. 626). De fato, a especificação formal de um
software é basicamente a sua implementação em uma linguagem formal (Le CHARLIER;
FLENER, 1998, p. 291). Esta implementação pode ser então testada - ou melhor, esta
especificação pode ser provada como correta – manualmente ou com o uso dos chamados
provadores mecânicos de teoremas. E, em alguns casos, a especificação pode ser executada
(animada) (TRETMANS; WIJBRANS; CHAUDRON, 2001, p. 205).
2.2.4

Segurança

Uma série de requisitos especiais devem ser especificados de forma a se mitigar a ocorrência
de acidentes durante a execução do software. Estes requisitos são genericamente conhecidos
como requisitos de segurança. De acordo com a norma IEC 61508, um objeto com requisitos
de segurança pode ser definido como sendo “livre de riscos inaceitáveis de danos físicos ou à
saúde das pessoas como consequência direta ou indireta de danos à propriedade ou ao
ambiente”16 (IEC, 2002, p. 3, tradução nossa). Leveson cita outra definição para segurança
baseada em normas militares americanas17 como sendo algo “livre de condições que causem
morte, ferimentos, doenças ocupacionais ou danos ou perda de equipamentos e propriedade”18
(1986, p. 127, tradução nossa).
O uso de métodos formais na especificação de software é altamente recomendável (HR,
highly recommended) pela norma IEC 61508 (IEC, 2002, p. 8) em sistemas onde é
demandado elevado padrão de segurança (Safety Integrity Level - SIL). Estes níveis de
integridade podem ser vistos como pseudônimos para níveis de segurança (LEVESON, 1992,
p. 11). O não uso de um método altamente recomendado tem que ser justificado, mas a norma
não diz o que seria uma justificativa válida (McDERMID, 2001, p. 1).
15

The notation Q{S}R was first used in 1969 to denote partial correctness. It has the interpretation: if execution
of S begins in a state satisfying Q, and if execution terminates, then the final state will satisfy R. We use braces
around the predicates (instead of around the command) to denote total correctness: execution is guaranteed to
terminate.
16
freedom from unacceptable risk of physical injury or of damage to the health of people, either directly or
indirectly as a result of damage to property or to the environment.
17
System Safety Program Requirements, Washington: U.S. Govt. Printing Office, 30 mar. 1984. (U.S.
Departament of Defense).
18
freedom from those conditions that can cause death, injury, occupational illness, or damage to or loss of
equipment or property.
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Leveson (1986, passim, 1992, passim, 1995, passim) descreve vários exemplos de acidentes
causados por falhas na especificação do software ou por subestimação dos riscos associados.
O Therac-25, uma máquina para tratamento de câncer por radiação, causou a morte de quatro
pacientes e expôs outros sete a superdoses entre 1985 e 1987 pois os projetistas confiaram
todas as ações relacionadas com a segurança ao software, removendo todas a proteções por
dispositivos de hardware comumente existentes em aplicações como esta de aceleradores
lineares (1995, p. 515). Um outro exemplo data de 1979, desta vez do tipo risco indireto,
quando foram descobertos erros no programa utilizado para o dimensionamento do sistema de
resfriamento de usinas atômicas nos EUA. O programa em questão garantia adequação contra
terremotos. Como conseqüência, cinco usinas atômicas foram imediatamente fechadas (1986,
p. 127).
Um ponto levantado por alguns autores é que a aplicação de métodos formais não garante
necessariamente a realização de programas mais seguros ou confiáveis. Leveson (1992)
questiona o fato que não houve nenhum tipo análise ou validação empírica sobre o ganho
obtido com o uso de métodos formais, como por exemplo se os programas tornam-se mais
seguros ou confiáveis:
As an example, formal methods have been proposed as a partial solution for the
problems of ensuring safety, but there has been little validation of the hypotheses
underlying these techniques. Does the use of formal methods result in fewer or
different errors being made? Are the resulting programs more reliable? Are they
safer? Are some techniques more effective than others? What type of training is
necessary to use the techniques effectively? Is it more or less costly to use formal
methods? Because the techniques must be employed by humans, it is not possible to
answer these questions using only mathematical analysis; experiments involving
humans will be necessary. (op. cit., p. 8)

Hall, no seu artigo de 1990 sobre mitos envolvendo a aplicação de métodos formais, reforça
que métodos formais são falíveis, uma vez que erros podem ser cometidos durante a
verificação (prova formal) do mesmo modo que erramos ao escrever programas (op. cit., p.
12-13) - ver §3.3.2.
Hinchey reforça que métodos formais não são substitutos para técnicas usuais de segurança;
são apenas ferramentas de apoio no desenvolvimento de sistemas onde a segurança é um fator
crítico (2003, p. 19).
Esta é uma transcrição do programa de televisão Arena da BBC transmitido no Reino Unido
em outubro de 1990:
Martyn Thomas, Chairman, Praxis plc: If you can't write down a mathematical
description of the behaviour of the system you are designing then you don't
understand it. If the mathematics is not advanced enough to support your ability to
write it down, what it actually means is that there is no mechanism whereby you can
write down precisely that behaviour. If that is the case, what are you doing
entrusting people's lives to that system because by definition you don't understand
how it's going to behave under all circumstances? The fact that we can build overcomplex safety-critical systems is no excuse for doing so. (BOWEN; STAVRIDOU,
1993, p. 184)

A seguir serão apresentados dois exemplos de sistemas desenvolvidos com o emprego de
métodos formais, o TCAS II e o BOS.
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Crítica:
Métodos formais permitem uma verificação da especificação do software e facilita a busca
por comportamentos indesejados que comprometam a segurança do sistema. No entanto, uma
especificação de software correta não garante que o sistema como um todo seja seguro. Um
dos motivos para isto é que a especificação de requisitos pode descrever um comportamento
do software inadequado ao ambiente físico onde ele opera.
Outras críticas sobre segurança associada a outros temas são apresentadas em §2.3.4 e §2.4.
2.2.5 TCAS II
O sistema de alerta de colisão em vôo conhecido por Traffic Collision Avoidance System
(TCAS) II é considerado o equipamento (aviônico) mais complexo incorporado a um avião
comercial (LEVESON et al, 1994, p. 685). Este equipamento é exigido em todos os aviões
comerciais para mais de 10 passageiros cruzando o espaço aéreo dos EUA.
O comitê formado por representantes do governo americano e da indústria aeronáutica
pretendiam especificar o TCAS II usando basicamente linguagem natural. Leveson e seus
alunos da Universidade de Washington abraçaram com objetivo meramente acadêmico o
desafio de especificar o TCAS II usando uma linguagem formal, no caso o RSML
(Requirements State Machine Language). O resultado foi tão bom que o comitê responsável
pela especificação abandonou os esforços no uso da linguagem natural e tornou a
especificação em RSML oficial. Tal mudança foi possível porque os especialistas
aeronáuticos compreenderam facilmente o RSML, mesmo os que não tinham envolvimento
com computação (LEVESON et al, 1994, p. 685).
Whalen e Heimdahl (1999) expõem a estruturação de uma ferramenta para a geração
automática de código-fonte a partir da especificação escrita em RSML. Eles citam como caso
de estudo o trabalho feito pelo próprio Heimdahl em parceria com Keenan em 1997, onde é
comparado o resultado da derivação automática a partir de RSML com código escrito (e
otimizado) a mão em linguagem C, usando como base vários fragmentos escritos em RSML,
inclusive trechos da especificação do TCAS II. Em geral, o código gerado automaticamente
ficou duas vezes maior e entre 5 a 10 vezes mais lento que o feito à mão. (HEIMDAHL;
KEENAN, 1997).
Com a experiência obtida no uso de RSML na especificação do TCAS II foi desenvolvida uma
nova linguagem chamada de SpecTRM-RL (Specification Tools and Requirements
Methodology – Requirements Language) (LEVESON; HEIMDAHL; REESE, 1999). A
principal diferença entre ambas se refere ao fato que os especialistas aeronáuticos, ao
revisarem as especificações do TCAS II, tinham dificuldade de absorver o conceito de geração
de eventos internos usados para se mudar de um estado para outro na RSML. Assim, na
SpecTRM-RL adotou-se um esquema não-determinístico similar ao proposto por Dijkstra,
onde a transição de estado ocorre tão logo o predicado (precondição) para este novo estado é
satisfeito (op. cit., p. 129; 146).

24

2.2.6 BOS
Tretmans, Wijbrans e Chaudron (2001) descrevem o sistema BOS19 onde métodos formais
foram aplicados segundo a recomendação de segurança mais elevada da norma IEC 61508, o
SIL 4. BOS é responsável por tomar a decisão de abrir e fechar automaticamente as barragens
contra enchente Maeslant Kering em Roterdã, Holanda, de acordo com o nível das águas. A
barragem móvel Maeslant Kering é formada por dois portões metálicos onde cada portão é
maior que a torre Eiffel. O requisito é que a barragem móvel deveria ser tão confiável quanto
um dique, o que se traduz em uma probabilidade de falha inferior a 10-4 ou uma enchente a
cada 10.000 anos (op. cit., p. 197).
A adoção de um sistema totalmente autônomo para o controle da barragem se deve ao fato
que a probabilidade de um ser humano falhar ao executar uma tarefa complexa como esta de
decidir o momento exato de abrir e fechar a barragem é da ordem de uma em mil, insuficiente
portanto para atingir a confiabilidade desejada. “Assim foi considerado mais seguro deixar um
computador controlar a tarefa.”20 (op. cit., p. 197, tradução nossa).
BOS é responsável por manter as barragens fechadas pelo menor tempo possível, evitado-se
assim prejuízo com a interrupção das operações no porto de Roterdã. Foram estabelecidos os
seguintes parâmetros de integridade para o sistema: probabilidade de falha de não fechamento
da barragem inferior a 10-4 e probabilidade de falha por não abertura da barragem inferior a
10-5, esta última mais crítica devido à pressão exercida pelo rio Reno onde a barragem está
instalada, o que poderia destruií-la (op. cit., p. 198).
Métodos formais foram utilizados na validação dos protocolos de comunicação com sistemas
externos. A validação mostrou que um protocolo de comunicação com um equipamento
continha falhas graves, que foram então corrigidas pelo fabricante (op. cit., p. 212).
Outras partes do sistema foram especificadas na linguagem formal Z e somente um
subconjunto delas foram validadas (manualmente) devido às dificuldades encontradas21. Na
maioria das vezes, esta validação leve significa apenas verificar precondições e pós-condições
em relação à especificação em linguagem natural (op. cit., p. 202). Nenhum aspecto de temporeal ou não-funcional foi descrito formalmente (op. cit., p. 205).
Em nenhum momento foi usada geração automática de programas a partir das especificações;
apenas regras de codificação foram propostas para se converter instruções em Z em
programas escritos em C++. Para tal, adotou-se escrever as especificações de tal forma que
ficasse fácil a tradução de Z para C++. Ainda assim, algumas especificações em Z foram reescritas devido à complexidade embutida nelas (op. cit., p. 208). “Precondições, póscondições e invariantes escritos em Z foram implementados como asserções no código-fonte
em C++”22 (op. cit., p. 202).
Até a data do artigo (2001), somente três problemas ocorreram durante a operação do sistema
e todos eles relacionados a parâmetros de configuração (op. cit. p. 203). Nenhum dos
problemas estava relacionado à questões sobre segurança.
Nem todos os autores concordam com a idéia de substituir seres humanos por software nas
atividades de controle. Leveson ressalva que tal atitude significa colocar nas mãos dos
19

em holandês, Belis & Ondersteuned Systeem, algo equivalente à Sistema de Decisão e Suporte em uma
tradução livre para o português
20
Therefore it was considered to be safer to let a computer control the barrier.
21
Esta forma de trabalhar formalizando-se apenas parte do sistema é chamado método formal leve (lightweight
formal methods ou formal methods light) (HINCHEY, 2003, p. 18).
22
Pre- and post-conditions and invariants from the Z schemas were implemented as C++ assertions in the code.
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programadores a responsabilidade por prever todas as situações adversas possíveis bem como
predeterminar ações adequadas para elas. Leveson argumenta que fazendo isto estaremos
depositando uma confiança exagerada na habilidade dos programadores (LEVESON, 1992, p.
8).
2.2.7 Custo
Também no quesito custo há divergências sobre a aplicação de métodos formais. Clarke e
Wing (1996) citam dois exemplos onde o custo do desenvolvimento do software baseado em
métodos formais foi inferior ou idêntico ao que seria obtido por metodologias convencionais:
o novo centro de controle de tráfego aéreo de Londres, CDIS, desenvolvido pela empresa
Praxis Critical System plc e a nova versão do IBM Customer Information Control System,
CICS, ambos desenvolvido no Reino Unido.
O emprego de métodos formais no projeto CDIS resultou em um sistema com uma média de
0,75 falhas por mil linhas de código, algo em torno de duas a dez vezes melhor se comparado
a projetos da mesma categoria e tamanho que não empregaram métodos formais. Já o custo do
CDIS foi similar ao desenvolvimento sistemas equivalentes sem o uso de métodos formais
(op. cit., p. 628).
Já no caso do CICS, o custo de desenvolvimento foi reduzido em 9%, além da redução de
erros (sim, houve erros em provas manuais) e na melhoria da qualidade geral quando
comparada com versões anteriores do produto. O sucesso do trabalho resultou no Queen’s
Award for Technological Achievement (op. cit., p. 627).
Em contraponto, Bowen e Stavridou afirmam que em geral o custo inicial do treinamento é
muito alto (1993, p. 185). Além disso, destacam Tretmans, Wijbrans e Chaudron, há a
dificuldade de se encontrar professores aptos a lecionar métodos formais, sem contar o tempo
necessário para a equipe absorver o aprendizado (2001, p. 210-211). Hinchey recomenda
ainda que a equipe tenha acesso a especialistas em métodos formais para suporte (2003, p.
18).
Bowen e Stavridou também expõem a tabela 1 apresentada no 1992 Z Users Meeting por
Andrew Bradley da British Aerospace em que é comparada a produtividade em diferentes
tipos de desenvolvimento de aplicações (1993, p. 186):
tabela 1 - produtividade por tipo de software
Non-safety critical code

1400-1600 LOC/m.y.23

Normal safety critical code

700-800 LOC/m.y.

Full formal development

200-400 LOC/m.y.
Fonte: BOWEN; STAVRIDOU, 1993, p. 186

Eles ressaltam que o custo extra com a aplicação de métodos formais seria justificável se, ao
final do desenvolvimento do produto, o custo total fosse menor (que foi o caso do IBM CICS)
ou se o tempo de desenvolvimento fosse menor. Bowen e Stavridou argumentam que métodos
formais devem ser usados somente onde necessário, para evitar atrasar ou encarecer o projeto
- exatamente a linha adotada no projeto BOS (§2.2.6). Porém, eles admitem o fato que o
23

LOC/m.y: lines of code / man year (linhas de código / homem ano)
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emprego de métodos formais pode ser uma importante peça de promoção de produto e elevar
o prestígio da empresa, especialmente quando se tratar que produtos que demandam elevada
integridade (op. cit., p. 187).
Por fim, Hinchey recomenda prudência aos assim chamados especificadores formais: eles
devem burilar uma especificação apenas para torná-la mais clara, e não para exibir suas
habilidades com a linguagem de especificação formal (2003, p. 19)
2.2.8

Considerações sobre métodos formais e correção de software

Um problema apontado pelos autores Le Charlier e Flener (1998) em relação a linguagens
formais é a dificuldade de compreensão das especificações (que são de fato programas)
escrito nessas linguagens.
A formal language is always almost as bad as a programming language for
communicating the purpose of a program. In other words: providing a formal
specification of a program amounts almost to considering that the text of the
program (or of another program) allows one to understand its purpose. (op. cit., p.
292)

Isso torna necessário o uso de uma especificação paralela de fácil entendimento24 (como a
linguagem natural) para se compreender o que está descrito na especificação formal, tal qual
comentários em um código-fonte. Le Charlier e Flener vão além e defendem o fato que
especificações de software sejam eminentemente de fácil entendimento, pois serão usadas e
consumidas por programadores para escrever programas (e não diretamente por
computadores) (op. cit., p. 280).
Os autores Le Charlier e Flener não são contra o uso de métodos formais; eles podem ser
usados como apoio em uma especificação, tal qual diagramas e exemplos. Para os autores,
mais importante que uma especificação correta até o último detalhe é a perfeita compreensão
pelo programador do que deve ser feito; em muitos casos, uma especificação descrita
unicamente de forma matemática pode ser de difícil compreensão, o que pode induzir o
programador a erros (op. cit., p. 280).
Bardacci et al lembram ainda que quando é feito o emprego de duas linguagens, uma formal
para especificação e outra convencional para implementação, a rastreabilidade torna-se difícil
entre ambas (1995, p. 39). Aliás, a rastreabilidade entre a linguagem de especificação e a
linguagem de implementação é uma dos pontos centrais no desenvolvimento de ferramentas
que convertam especificações formais automaticamente em código-fonte (WHALEN;
HEIMDAHL, 1999) – §2.2.5.
Crítica:
Um ponto positivo na aplicação de métodos formais é relacionado com as evoluções
(modificações e alterações) do software. Em uma especificação de software baseada em
métodos formais, toda função f é formalmente descrita com suas pré-condições e póscondições a serem respeitadas. Assim, uma alteração no comportamento de f deverá ser
refletida na sua pós-condição. Esta alteração na pós-condição deverá casar com o
funcionamento das demais funções que usam f, de tal forma que a pós-condição destas
24

Le Charlier e Flener usam a expressão informal specification; optou-se por traduzir "informal" por “de fácil
entendimento” e não por “informal” para evitar a conotação de algo “não oficial”.
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continuem verdadeiras, e assim recursivamente. Assim durante a reanálise do sistema é
possível levantar todos os pontos do software que deverão ser alterados e, por conseguinte, retestados. Dependo da complexidade do software a economia nos custo dos testes é
considerável.
A discussão sobre métodos formais continua na seção §3.3.2.
2.3

Robustez

Meyer define robustez como “[...] a habilidade de sistemas de software de reagir
apropriadamente a condições anormais”25 (1997, p. 5, tradução nossa). McConnell tem uma
definição similar: “o grau o qual o sistema continua a funcionar na presença de entradas
inválidas e condições ambientais desfavoráveis”26 (2004, p. 464, tradução nossa).
Na visão de Meyer, “a robustez complementa a correção. A correção trata do comportamento
do sistema nos casos cobertos por sua especificação; a robustez caracteriza o que acontece
fora desta especificação”27 (1997, p. 5, tradução nossa). A figura 3 ilustra esta visão.
figura 3 - correção versus robustez

SPECIFICATION
correctness

robustness

Fonte: MEYER, 1997, p. 5

O objetivo dos requisitos de robustez é zelar pelo funcionamento do sistema de tal forma que,
caso uma condição anormal ocorra, o software possa contornar a situação de uma forma
controlada. O conceito de condição anormal será retomado no capítulo 5.
A medida que a especificação de requisitos do software é aprimorada e novas situações
adversas são descritas juntamente com a ação a ser tomada, tais situações anômalas deixam a
província da robustez e passam a fazer parte do rol da correção do software. Isto significa que
tal situação adversa agora é um requisito como qualquer outro.
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robustness is the ability of software systems to react appropriately to abnormal conditions.
robustness: the degree to which a system continues to function in the presence of invalid inputs or stressful
environmental conditions.
27
Robustness complements correctness. Correctness addresses the behaviour of a system in cases covered by its
specification; robustness characterizes what happens outside of that specification.
26

28

De uma forma inversa, um software escrito com base em uma especificação incompleta tende
a incorrer em um grande número de situações anômalas que serão tratadas genericamente
pelas rotinas que prestam o serviço de robustez do software. Por serem genéricas, tais rotinas
podem estar despreparadas para lidar com situações sutis que envolvam segurança, por
exemplo (MEYER, 1997, p. 6).
Crítica:
Uma inferência baseada no que foi exposto é que a robustez é incapaz de proteger o software
contra erros de especificação, uma vez que a robustez está fora do escopo da especificação.
Isso também significa que a proposta de emprego de técnicas para a estruturação de software
tolerante a falhas não pode ser justificada com base na possibilidade de contornar erros na
especificação do software. Tal conclusão opõem-se à opinião de alguns pesquisadores da área
de tolerância a falhas - §4.2.4.
Nas subseções a seguir a robustez é revista como sendo algo pertinente à especificação de
requisitos e à arquitetura do software.
2.3.1

Robustez como parte da especificação

Diferentemente do que diz Meyer, Leveson em parceria com seus colegas Heimdahl e Jaffe
(HEIMDAHL; LEVESON, 1996; JAFFE; LEVESON, 1989; JAFFE et al, 1991) movem a
responsabilidade pela robustez do software para a sua especificação de requisitos. De forma
mais objetiva, a especificação de requisitos do software deve ser completa em relação às suas
qualidades de robustez e consistência.
− robustez: “uma resposta está especificada para cada entrada e seqüência de
entradas possíveis”28 (HEIMDAHL; LEVESON, 1996, p. 364, tradução nossa) , e;
− consistência (consistency): “a especificação está livre de requisitos conflitantes e
não-determinismo indesejado”29 (HEIMDAHL; LEVESON, 1996, p. 364, tradução
nossa).
É importante ressaltar que os artigos enfocam principalmente aplicações embarcadas de
tempo real tais como controle de processos. “Software embarcado é parte de um sistema
maior e, em geral, provê algum tipo de controle sobre o sistema no qual está instalado
embarcado. Este tipo de software é freqüentemente reativo, ou seja, o software tem que reagir
ou responder a condições ambientais externas que chegam até o software na forma de
entradas. Um sistema robusto irá detectar e responder apropriadamente a violações das
suposições sobre o ambiente externo (como entradas não esperadas)”30 (HEIMDAHL;
LEVESON, 1996, p. 364, tradução nossa). Computação de tempo real é tratada em §7.2.
A idéia dos autores Leveson, Heimdahl e Jaffe é que a especificação cubra todas as reações
possíveis do software para todas as entradas e seqüência de entradas possíveis (HEIMDAHL;
LEVESON, 1996, p. 365), de tal forma que nenhuma entrada, independentemente de sua
validade, leve o programa a um comportamento indeterminado (JAFFE; LEVESON, 1989, p.
303).
28

a response is specified for every possible input and input sequence.
the specification is free from conflicting requirements and undesired nondeterminism.
30
Embedded software is part of a larger system and usually provides at least partial control over the system in
which it is embedded. This type of software is often reactive in that it must react or respond to environmental
conditions as reflected in the inputs arriving at the system boundary. A robust system will detect and respond
appropriately to violations of assumptions about the system environment (such as unexpected inputs).
29

29

Os autores denominam de d-complete quando o software está completo em relação ao seu
domínio de entrada.
2.3.2

Robustez como parte da arquitetura do software

Parnas, no seu trabalho de 1975, The influence of software structure on reliability, aconselha
que seja considerado, durante o estágios iniciais do projeto do sistema, as situações incomuns
que o software irá enfrentar e que as atitudes as serem tomadas nessas situações sejam
refletidas na arquitetura do software. Parnas reforça a intenção de considerar ao invés de
responder, uma vez que nem sempre é possível saber de antemão qual será a atitude correta a
ser tomada, embora provisões na arquitetura deverão existir para acomodar tal evento. Parnas
ilustra algumas das questões a serem consideradas:
− como o sistema deverá ser informado de um problema durante a transmissão de
um equipamento de comunicação? Quais as informações serão fornecidas sobre a
ocorrência? Como o sistema deverá responder?
− que ação o sistema deverá tomar quando o operador tentar executar uma operação
para a qual ele não possui autorização ou privilégio? Como o operador poderá
contornar esta situação?
− o que o sistema deverá fazer quando o dispositivo utilizado para armazenar
mensagens (logs) do sistema apresentar defeito?
Parnas defende que a parte do software que detectou uma situação incomum como as
representadas é incapaz de responder adequadamente a elas. Por exemplo, a parte do sistema
responsável por gerenciar a memória disponível não saberia a atitude correta quando a mesma
é esgotada. Tal situação deveria ser repassada ao requisitante que, espera-se, seria capaz de
tratar tal situação. O software deve ser então estruturado para poder responder adequadamente
a estas situações, com as interfaces entre as partes do software projetadas para tal propósito.
O autor discute a percepção que, em geral, o software é construído com a premissa do tudo ou
nada, ou seja, ou tudo funciona como esperado ou simplesmente falha. Para ele, o ideal seria
que a especificação contemplasse graus diferentes de comportamento, onde o grau 0 seria o
comportamento do programa em condições ideais, o grau 1 o comportamento esperado do
programa caso ocorra alguma situação que impeça que a situação 0 seja atendida, e assim
sucessivamente. Em outras palavras, o autor remete a uma idéia similar à da tolerância a
falhas de software através de algoritmos degradados (§4.2.4).
O trabalho seguinte de Parnas, Response to undesired events in software systems (1976),
complementa este e será abordado em §4.3.4.
2.3.3

A robustez na especificação do TCAS II

Como já foi apresentado antes, a descrição do TCAS II foi feita na linguagem formal RSML, a
qual é baseada no conceito de máquina de estados. RSML foi especialmente concebida para
ser analisável por ferramentas similares a compiladores. Estas ferramentas foram
desenvolvidas com o intuito de se averiguar a consistência e a robustez da especificação
(inicialmente do TCAS II). Desse modo, é de se esperar que uma especificação descrita em
RSML seja completa em relação a todos os estados, transições de estados, entradas (e
seqüência de entradas) da máquina de estados descrita (JAFFE; LEVESON, 1989; JAFFE et
al, 1991):
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− Todo estado tem um comportamento definido (transição) para toda e qualquer
entrada - inclusive para entradas que violem as suposições sobre o ambiente externo
como entradas inesperadas, fora do intervalo de validade e até mesmo para a falta de
entradas num determinado período de tempo (timeout) -, o que pode interpretado como
robustez;
− Não há transições que levem a dois ou mais estados diferentes ou não
determinados – a chamada consistência, e;
− No caso de uma análise de segurança, partindo-se de um estado arbitrário X
qualquer, não há nenhuma seqüência de entradas – ou, visto por outra ótica, não há
uma seqüência de transições e estados intermediários - que leve o software para um
estado Z dado que um outro estado INIBIR-Z esteja ativo.
Aliás, como ressalta o artigo escrito por Heimdahl e Leveson (1996, p. 372), a especificação
do TCAS II teria sido muito mais completa se ferramentas estivessem disponíveis desde o
início do processo de especificação.
2.3.4

Considerações sobre robustez

A robustez do software tem a missão de acomodar pequenas variações no domínio de entrada
do programa, de tal forma que o mesmo continua a operar de forma adequada ao usuário.
Do ponto de vista deste autor, o uso de asserções sob a forma de contrato de software e das
técnicas para construção de software tolerante a falhas (§5) podem, respectivamente, mitigar e
contornar falhas residuais de implementação, elevando a robustez do software. No entanto,
uma vez que a robustez é algo que transcende à especificação e consequentemente ao
comportamento descrito do software, não pode-se afirmar que um software robusto seja
necessariamente mais seguro que outro que não seja robusto.
Outro ponto que não pode ser esquecido é o fato que a robustez do software é algo que faz
parte do ciclo de vida do software. Em outras palavras, a robustez também é um assunto a ser
tratado na especificação e arquitetura do software, evitando-se assim que o assunto fique à
mercê do programador.
Assim, temas como a caracterização das asserções que delineam a correção do software e a
responsabilidade pela detecção e tratamento de exceções já devem estar definidos antes de
iniciar as atividades de programação - §2.3.1 e §2.3.2. O TCASII é um exemplo de uma
especificação em que a robustez esteve sempre em primeiro plano.
2.4

Usabilidade e acidentes de sistema

Embora esta pesquisa esteja focada nos aspectos relacionados à implementação do software,
não se deve esquecer que o software é apenas um dos componentes de algo maior, formado
por seres humanos, computadores, o ambiente externo controlado pelo computador e o
próprio software, o chamado sistema baseado em computador (LAWRIE; JONES, 2002, p.
131; HEIMERDINGER; WEINSTOCK, 1992, p. 2). Jones salienta que o estudo de tais
sistemas sem considerar a atuação das pessoas é altamente inadequado (JONES, 2003, p.
192).
Dada a complexidade crescente do software, é possível que interações disfuncionais ocorram
entre os componentes desses sistemas, acarretando o que Perrow (1981) chama de acidentes
de sistema (system accidents ou normal accidents). Charles Perrow, professor de Sociologia
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da Universidade de Yale e consultor da comissão presidencial dos EUA no inquérito sobre o
acidente na usina nuclear de Three Mile Island, trata dos acidentes relacionados com as
chamadas high-risk technologies. O texto também discorre sobre algumas maneiras pelas
quais se pode reduzir os perigos associados a tais tecnologias: treinamento adequado dos
operadores, projetos mais seguros, rigoroso controle de qualidade e regulação governamental
mais efetiva.
No entanto Perrow defende a tese que não importa a quantidade de dispositivos de proteção e
segurança que estejam embutidos no projeto de um sistema que emprega tais tecnologias,
sempre haverá uma forma de se causar um acidente. A razão pela qual estes acidentes são
inevitáveis (ou normais, como retrata o título do livro) tem relação com as interações entre
falhas e a forma como o sistema como um todo está estruturado. De acordo com ele, um
acidente de sistema ocorre em situações em que os componentes estão funcionando
corretamente como planejado; são as interações imprevisíveis entre os componentes,
impossíveis de serem analisadas de antemão devido à elevada complexidade deles, bem como
o alto acoplamento entre eles que causam o acidente.
If interactive complexity and tight coupling - system characteristics - inevitably will
produce an accident, I believe we are justified in calling it a normal accident, or a
system accident. The odd term normal accident is meant to signal that, given the
system characteristics, multiple and unexpected interactions of failures are
inevitable. This in an expression of an integral characteristic of the system, not a
statement of frequency. It is normal for us to die, but we only do it once. System
accidents are uncommon, even rare; yet this is not all reassuring, if they can
produce catastrophes. (PERROW, 1981, p. 5)

No caso dos sistemas baseados em computador, os acidentes de sistema estão particularmente
associados à dificuldade do usuário em montar um modelo mental sólido do comportamento
esperado do software. Visto por outro ângulo, o acidente de sistema pode ocorrer quando o
modelo mental do comportamento esperado do software não condiz como o que está escrito
na especificação de requisitos do software (LEVESON, 2001, p. 126).
De acordo com Leveson (1995, p. 111), a saída para gerenciar a complexidade é através do
emprego de abstração. A abstração é uma ferramenta que nos permite focar nos aspectos
relevantes do problema enquanto ignoramos os irrelevantes. Sem a abstração, os seres
humanos seriam incapazes de lidar com a complexidade dos sistemas, sejam eles naturais ou
criados pelo seres humanos. A abstração permite a construção de modelos mentais para o
funcionamento dos sistemas e fazer previsões sobre o seu comportamento .
O problema com o uso de modelos mentais é que cada pessoa tem o seu próprio entendimento
de uma especificação baseado em sua experiência pregressa e, conseqüentemente, um modelo
mental diferente para o problema descrito. Naturalmente, tais modelos podem ser
contraditórios de pessoa para pessoa. Aliás, ressalva Leveson, a mesma pessoa pode ter vários
modelos mentais (até mesmo contraditórios) sobre o comportamento do software, sem que
isto constitua um problema para ela (LEVESON, 2000, p. 18).
Assim, mesmo a aplicação de métodos formais não seria por si só suficiente para se evitar tais
acidentes, uma vez que o usuário do software provavelmente não domine todos os detalhes da
especificação. Este fato vem a corroborar com as ressalvas sobre a aplicação de métodos
formais e sua relação com segurança expressas em §2.2.4.
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No acidente do Airbus A300 em Nagoya31, Japão, o co-piloto acionou acidentalmente um
sistema de piloto automático (GO AROUND) não aplicável para situações de pouso minutos
após ter sido autorizada a aterrissagem pela torre de controle. O capitão notou que o tal
sistema foi ativado e pediu ao co-piloto para desativá-lo mas, por razões desconhecidas, a
tecla do piloto automático continuou em modo GO AROUND. Devido a características
daquela versão do software do A300, o piloto automático não era automaticamente desativado
quando o manche era movimentado, o que permitia aos pilotos controlar de forma parcial o
avião - tal comportamento do software estava descrito no manual de vôo do avião. Enquanto
que o piloto automático tentava manter o avião circundando o aeroporto, os pilotos tentavam
pousar a aeronave. Essa situação conflitante perdurou até que o avião perdeu sustentação e
chocou-se contra o solo próximo à pista. Tudo isso ocorreu num dia claro e com condições
atmosféricas favoráveis. Em nenhum momento o software do avião falhou; ele desempenhou
tal como foi especificado (LEVESON, 2001, p. 88).
Assim, o projeto da interface humano-máquina é de suma importância, uma vez que por ela
que se dá a interação do ser humano com o sistema. Uma interface mal projetada pode induzir
o operador a erros. Leveson (1992, p. 9) ressalta que o currículo de engenharia de software
deveria incluir conceitos básicos de psicologia e comportamento humano e que tais conceitos
deveriam ser aplicados na construção de interfaces com o usuário. Engenheiros de software
deveriam considerar fatores humanos mais seriamente e especialistas em comportamento
humano devem ser convidados a participar no projeto de interface de sistemas críticos.
No acidente em que o cruzador da marinha americana Vincennes abateu um avião comercial
iraniano32, o sistema de combate Aegis induziu seus operadores a erro devido à dificuldade
em se obter do sistema informações críticas sobre objetos considerados hostis, tais como
velocidade, distância e direção bem como a identificação de avião militar ou civil
(VENTURI; TROOST, 2005, p. 3).
A interface com usuário deve apresentar informações de forma adequada, no momento certo e
em um formato compreensível. Conceitos como usabilidade não podem ser negligenciados.
Segundo a norma ISO 9241-11:1998, usabilidade é “[...] a medida a qual um produto pode ser
usado por determinados usuários para atingir objetivos específicos com efetividade, eficiência
e satisfação no contexto de uso especificado.”33 (ISO, 1998, p. 2, tradução nossa). A
usabilidade aplica-se a todos os aspectos relacionados à interação humana com o sistema,
incluindo também as atividades de instalação e a manutenção (NIELSEN, 1994, p. 25). As
interfaces devem ser planejadas com o intuito de evitar que o usuário seja induzido a erros de
operação34. Além disso, as interfaces devem permitir que os usuários corrigiam seus erros
facilmente e possam reverter suas operações (NIELSEN, 1994, p. 26).
Por exemplo, no acidente na usina nuclear de Three Mile Island, a impressão de mensagens de
alarme pelos computadores tinha um atraso de horas em relação ao momento de ocorrência
dos eventos; contudo, os operadores tinham poucos minutos para tomar decisões e reagir
(PERROW, 1981, p. 15).
Outro detalhe apontado por Leveson é que em situações de emergência os “operadores sentem
a necessidade de violar regras de operação para mitigar ou prevenir acidentes”35 (1992, p. 9,
31

China Airlines Airbus A300, vôo 140 de Taipei para Nagoya, 26 de abril de 1994.
Estreito de Hormuz, 3 de julho de 1993.
33
usability: Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with
effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.
34
A semântica de erro está diretamente relacionada com a idéia de erro humano. Para maiores detalhes, ver §3.2.
35
Operators sometimes find it necessary to violate the rules in order to accomplish their tasks or to prevent or
mitigate the consequences of accidents.
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tradução nossa). Em outro acidente aeronáutico, desta vez em Varsóvia, Polônia, um Airbus
A32036 chocou-se com um banco de terra após cruzar toda a pista. Vários fatores contribuíram
para tal ocorrência, dentre elas podemos destacar as condições atmosféricas no momento do
pouso, tais como tempestade e mudança na direção do vento. No entanto, um ponto
importante a ser destacado é que o projeto do software do A320 previa que os sistemas de
frenagem do avião somente seriam ativados se algumas precondições fossem atendidas tais
como rodas do trem pouso girando acima de 72 nós ou ambos os amortecedores do trem de
pouso principal pressionados (acima de 6300kg de carga). Infelizmente, a pista molhada
reduziu o atrito e conseqüentemente a velocidade das rodas e, devido à mudança repentina do
vento o avião pousou inicialmente apenas nas rodas direitas, atrasando a ativação dos sistemas
de frenagem até muito tarde. Os pilotos não tinham como cancelar tal comportamento do
software do avião e assim ativar os sistemas de frenagem imediatamente após o pouso
(LEVESON, 2001, p. 82).
Hansen (1971) apresenta uma série de princípios - o que ele chamou princípios de engenharia
voltada a usuário (user engineering principles) - a serem considerados na construção de uma
interface humano-máquina. Em primeiro lugar, ele destaca que tal interface deva ser algo
natural para o usuário, de tal forma a não ser um empecilho ao seu trabalho ou seu processo
criativo. Isto significa, por princípio, que a interface deva adequar-se às necessidades do
usuário, e não o contrário. Desta forma, o princípio mais importante é justamente este:
conhecer o usuário (know the user): “O projetista deve criar um perfil do usuário provável,
como sua educação, experiência, interesse, quanto tempo ele dispõe, sua habilidade manual,
[...], sua reação ao comportamento do sistema e sua paciência.”37 (op. cit., p. 224, tradução
nossa).
Embora Hansen descreva outros princípios, o mais interessante do ponto de vista desta
dissertação é o que trata do fato que nem os usuários nem os sistemas são perfeitos e que os
sistemas devam se proteger tanto de erros do usuário quanto deles mesmos (op. cit., p. 228).
Tanto o usuário pode errar como pode levar o sistema a uma situação anormal. Um usuário
experiente dificilmente comete um erro deliberado, mas pode perder a atenção por um
instante. Um usuário inexperiente erra pela curiosidade natural de tentar descobrir como o
sistema funciona. Em ambos os casos o usuário pode tentar fazer algo razoável mas que nunca
passou pela cabeça do projetista do sistema.
Não obstante, é possível que haja situações em ambientes críticos que a responsabilidade por
uma operação insegura é de responsabilidade do usuário, baseado em um procedimento
operacional definido.
A própria maneira de como lidar com a usabilidade no software está mudando. Por exemplo, é
importante notar que a arquitetura do software deve contemplar desde o início de sua
concepção requisitos de usabilidade, e não ser apenas mais um item a ser resolvido a
posteriori, como destacam Bass, Clements e Kazman (2003) no mea culpa sobre usabilidade
presente na segunda edição do livro Software Architecture in Practice:
About five years ago a number of respected software engineering researchers
publicly made the following bold statement:
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Lufthansa Airbus A320, ocorrido em 14 de setembro de 1993.
The system designer should try to build a profile of the intended user: his education, experience, interest, how
much time he has, his manual dextery, [...], his reaction to the behaviour of the system, his patient.
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Making a system's user interface clear and easy to use is primarily a matter
of getting the details of a user's interaction correct … but these details are
not architectural.
Sad to say, these researchers were Bass, Clements, and Kazman, and the book was
the first edition of Software Architecture in Practice. In the intervening five years we
have learned quite a lot about many quality attributes, and none more so than
usability. (op. cit., p. 92)

2.4.1

Considerações sobre usabilidade

Na maioria das situações apresentadas anteriormente, o usuário retratado é invariavelmente a
pessoa que está na posição de operar o sistema; a usabilidade, um tópico a ser abordado pela
especificação de requisitos do sistema. No entanto, não é muito comum pensar em usabilidade
do código-fonte, da arquitetura ou da especificação de requisitos do software sob o ponto-devista de seus clientes diretos no ciclo de vida de software, respectivamente os programadores
de manutenção, programadores de desenvolvimento, arquitetos e especificadores de software.
Como já apontado por Le Charlier e Flener (1998) - §2.3 - algumas especificações formais de
software são incompreensíveis por si só, demandando uma especificação paralela em
linguagem natural. A usabilidade de tais especificações, portanto, não é elevada. Observações
equivalentes podem ser traçadas à arquiteturas de software que têm como sua espinha dorsal o
uso de diagramas e esquemas e reduzido uso de linguagem natural: a função de comunicar as
intenções da arquitetura aos programadores fica prejudicada devido à interpretações que
podem ser inferidas de uma especificação eminentemente gráfica.
Do ponto de vista da técnica proposta por esta dissertação (§5), a usabilidade é um aspecto
que emerge sob a forma da legibilidade do código-fonte através da composição de elementos
que tornam o código mais compreensível (asserções) e estruturado (tratamento de exceções).
Com isto, tanto o programador de desenvolvimento como o de manutenção são beneficiados.
Outras conclusões sobre usabilidade são apresentadas em §8.1.
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DEPENDABILIDADE

3.1

Introdução

O termo dependabilidade (dependability) é a qualidade exibida por sistemas computacionais
construídos para assegurar a confiança depositada por seu usuário. O termo usuário neste caso
pode ser tanto um ser humano quanto outro sistema (AVIZIENIS; LAPRIE; RANDELL,
2001; 2004).
Esta confiança pode ter diversas origens. Passageiros de metrô viajam tranqüilos pois eles
confiam na segurança dos trens. Atletas e idosos acreditam que seus exercícios não causam
malefícios ao coração pois eles confiam na freqüência cardíaca informada pelo monitor
cardíaco na forma de relógio de pulso. Um sistema bancário confirma ao cliente do banco que
sua transferência de valores foi efetuada com sucesso pois o tal sistema confia na autenticação
enviada pelo sistema de um outro banco. Em todos estes exemplos há requisitos que
demandam que o sistema corresponda à fé depositada no seu funcionamento e que justificam
o investimento extra no seu desenvolvimento.
Uma vez que a dependabilidade é algo a ser assegurado, há a necessidade de métricas para se
comprovar que o investimento correspondeu às expectativas. As principais métricas da
dependabilidade são a confiabilidade e a disponibilidade, também fatores externos da
qualidade do software. Estes termos são tratados respectivamente em §3.3 e §3.4.
A dependabilidade não é um conjunto de técnicas; ela é um objetivo a ser perseguido no
desenvolvimento de sistemas computacionais, envolvendo tanto o software quanto o
hardware. Assim, os fatores externos da qualidade do software correção, robustez e
usabilidade, definidos no capítulo anterior, também participam deste objetivo comum.
3.2

Falha, Erro e Defeito

Um ponto a ser enfocado em um texto que versa sobre dependabilidade é a terminologia
adotada para falha, erro e defeito. Nesta pesquisa está sendo seguida a semântica proposta por
Avizienis, Laprie e Randell (2004). No entanto, esta visão sobre a semântica associada à
falha, erro e defeito não é única, como será apresentado adiante. Além disso, há de ser
destacado a dificuldade inerente em se traduzir estes termos da língua inglesa para a língua
portuguesa. A tabela 2 resume a tradução e a semântica adotada:
tabela 2 - tradução e semântica adotada para falha, erro e defeito
Língua
Inglesa

Língua
Portuguesa

Semântica Adotada

fault

falha

A falha é um problema físico ou uma imperfeição dentro do componente de
software ou hardware

error

erro

Um erro é a manifestação da falha; um desvio do que seria o estado
precisamente correto.
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Língua
Inglesa

Língua
Portuguesa

Semântica Adotada

failure

defeito

Um defeito é um evento observável externamente representando um desvio
na especificação do serviço.
Fonte: ROGERS, 2003, p. 11, tradução nossa38

A tradução adotada visa seguir fielmente a terminologia de Avizienis, Laprie e Randell
(2004), uma vez que na língua portuguesa estes termos podem ser vistos como sinônimos. Por
exemplo, estas são algumas acepções para falha no dicionário Houaiss: falta de perfeição,
defeito, erro (HOUAISS, 2002).
Na terminologia proposta por Avizienis, Laprie e Randell (2001; 2004), os três termos estão
interligados por uma relação de causa-efeito: falhas levam a erros, que por sua vez levam a
defeitos (ROGERS, 2003, p. 11, tradução nossa). Esta relação se repete de forma circular.
Uma falha latente no código-fonte torna-se ativa quando a execução do programa passa por
aquele ponto, ocasionando um erro. Nas palavras de Avizienis, Laprie e Randell:
Correct service is delivered when the service implements the system function. A
service failure is an event that occurs when the delivered service deviates from
correct service. […]. A service failure is a transition from correct service to
incorrect service […]. Since a service is a sequence of the system’s external states, a
service failure means that at least one (or more) external state of the system deviates
from the correct service state. The deviation is called an error. The adjudged or
hypothesized cause of an error is called a fault. In most cases a fault first causes an
error in the service state of a component that is a part of the internal state of the
system and the external state is not immediately affected. For this reason the
definition of an error is: the part of the total state of the system that may lead to its
subsequent service failure. It is important to note that many errors do not reach the
system’s external state and cause a failure. A fault is active when it causes an error,
otherwise it is dormant. When the functional specification of a system includes a set
of several functions, the failure of one or more of the services implementing the
functions may leave the system in a degraded mode that still offers a subset of
needed services to the user. (AVIZIENIS; LAPRIE; RANDELL, 2004, p. 4)

A figura 4 resume a citação anterior:
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A fault is a physical defect or flaw within a hardware or software component. […] An error is the
manifestation of a fault: a deviation from accuracy or correctness in state […] A failure is an externally
observable event representing a deviation from the authoritative service specification.
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figura 4 - relacionamento entre falha, erro e defeito em UML

Fonte: SELIC, 2004

A figura 4 pode ser interpretada da seguinte forma no tocante à definição de falha, erro e
defeito:
− uma falha pode resultar em 0 ou mais erros;
− um erro pode causar 0 ou mais defeitos;
− o defeito é um caso especial (especialização indesejada) do comportamento do
sistema;
− o comportamento do sistema é definido por um ou mais estados do sistema;
− o estado do sistema pode ser tanto um estado válido como um errôneo, e;
− há uma relação cíclica entre falha, erro e defeito, pois um sistema que apresente
um defeito pode causar uma nova falha;
Pfleeger ilustra da seguinte forma a diferença entre falhas e defeitos: “em outras palavras,
falhas representam problemas que os desenvolvedores vêem, enquanto que defeitos são
problemas que os usuários ou clientes vêem.”39 (2001, p. 228, tradução nossa).
Em contraponto à terminologia adotada, Leveson faz uma ressalva em seu livro de 1995,
Safeware. Neste trabalho, ela destaca que a adoção de uma semântica pela Ciência da
Computação diferente da usualmente utilizada pela Engenharia tradicional pode resultar em
desentendimento e, em último caso, causar acidentes ou tornar ineficientes os procedimentos
de segurança (op. cit., p. 171).
Eis a definição de defeito e erro utilizada em Engenharia utilizada por Leveson:
39

In other words, faults represent problems that developers see, whereas failures are problems that users or
customers see.
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Failure is the nonperformance or inability of the system or component to perform its
intended function for a specified time under specified environmental conditions. [...]
An error is a design flaw or a deviation from a desired or intended state.
(LEVESON, 1995, p. 172)

Como pode ser observado, failure tal como exposto tem como seu correspondente usual no
jargão de Engenharia na língua portuguesa a palavra falha e não defeito, o que por si só
contrasta com o que foi exposto na tabela 2. Para ela, failure está relacionado com a visão
probabilística de confiabilidade (§3.1): unreliability is the probability of failure (1995, p.
172). Mais ainda, esta definição de failure difere de tal forma da semântica proposta por
Avizienis, Laprie e Randell (2004) que impossibilita um mapeamento simples entre as
terminologias.
Se a definição entre failure e error está clara, a diferenciação entre failure e fault é bastante
sutil: failures tem origem em causas elementares; já faults são ocorrências derivadas de
interações mais complexas (LEVESON, 1995, p. 173).
Outro ponto a ser destacado é a expressão failure rate, a qual é traduzida para taxa de falha,
uma vez que se trata de uma medida de transições de estado (tabela 3):
tabela 3 - tradução e semântica adotada para taxa de falha
Língua
Inglesa

Língua
Portuguesa

Semântica Adotada

failure rate

taxa de falha

a quantidade de vezes (transições) que o software passou de um estado correto
para outro incorreto em um determinado período de tempo.

Para terminar, é interessante destacar a ressalva para a expressão erro humano, a qual não
corresponde a nenhuma das duas terminologias. E se nós considerarmos que a programação é
uma atividade eminentemente humana, erro de programação (bug) é outra expressão
anacrônica.
3.3

Confiabilidade

Confiabilidade (reliability) de software pode ser definida como sendo a probabilidade de um
programa executar corretamente suas funções de acordo com sua especificação – ou seja, sem
apresentar defeito -, por um determinado período de tempo e em um determinado ambiente,
sempre que requisitado (NELSON, 1991, p. 175; McCONNELL, 2004, p. 464; SHOOMAN,
1983, p. 304; 313; MUSA; IANNINO; OKUMOTO, 198740 apud PRESSMAN, 2001, p. 212;
LEVESON, 1995, p. 172). Jim Gray resume confiabilidade da seguinte forma: “confiabilidade
é não fazer algo errado”41 (1985, p. 3, tradução nossa).
Meyer tem uma visão diferente para o termo confiabilidade. Para ele, as técnicas propostas
para elevar correção e a robustez do software são muito similares e conseqüentemente ele
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MUSA, J. D; IANNINO, A.; OKUMOTO K.. Engineering and Managing Software with Reliability
Measures. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1987.
41
Reliability is not doing the wrong thing.
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considera conveniente reunir ambas características em um termo único, confiabilidade
(MEYER, 1997, p. 16).
De acordo com o artigo de Nelson para a revista BYTE (1991, p. 175), faz-se necessário
manter um nível mínimo de confiabilidade durante toda a vida útil do sistema sempre que é
exigida uma operação continuada livre de defeitos. A vida útil (máxima) de um sistema pode
ser entendida como o período no qual a confiabilidade se mantém acima do valor mínimo
previamente estabelecido. Ele propõe ainda o uso de técnicas tolerância a falhas (tanto de
software quanto de hardware) como uma forma de se estender a vida útil de um sistema.
Meyer (1992; 1997) propõe o uso do conceito de funções parciais e asserções (o chamado
contrato de software) como uma forma de elevar a confiabilidade do software via conceitos de
correção do software. Técnicas para estruturação de software tolerante a falhas e contratos de
software são os assuntos abordados no capítulo 6.
Para terminar, é muito comum na literatura expressar a confiabilidade em vista da
probabilidade de insucesso (falha). Por exemplo, na seção sobre a correção de software foram
apresentados os valores de 10-4 e 10-5 como a probabilidade de falha do sistema BOS em,
respectivamente, não fechar ou não abrir as comportas da barragem. Assim, a confiabilidade
exigida do BOS deve ser de (1 - 10-4) em fechar e (1 - 10-5) em abrir as comportas. Outro
exemplo é a exigência da FAA42 para que a probabilidade de falha do software embarcado seja
inferior a 10-9 por hora, vôo ou vida útil de toda a frota de um modelo de avião (LEVESON,
1986, p. 126).
A tabela tabela 4 define níveis de confiabilidade de alguns tipos de software:
tabela 4 - níveis de confiabilidade de software
name

failure rate (per hour)

ultrareliability

< 10-7

moderate reliability

10-3 to 10-7

low reliability

> 10-3
Fonte: BUTLER; FINELLI, 1993, p. 4

O assunto ultraconfiabilidade é retomado em §4.2.6.
Crítica:
É importante ressalvar que há uma distinção clara entre confiabilidade e segurança. Por
exemplo, é muito provável que uma faca afiada seja capaz de cortar um alimento, ou seja, que
ela desempenhe corretamente sua tarefa (alta confiabilidade); no entanto, ela pode ferir o
cozinheiro (baixa segurança).
Outro ponto a ser discutido é escolha de soluções mais simples frente à outras mais complexas
e seu impacto na confiabilidade e segurança. Soluções mais simples tendem a ser mais
confiáveis, mas podem colocar em risco a segurança.
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FAA, Federal Aviation Authority, o equivalente à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no Brasil.
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3.3.1 Engenharia tradicional versus engenharia de software
Tem sido uma prática comum pôr a culpa nos programadores pela baixa confiabilidade do
produto final, dizendo que se eles trabalhassem com mais afinco e atenção todos os problemas
com este aspecto da qualidade do software teriam sido resolvidos. Boris Beizer (2000) discute
o tema ao longo do seu artigo Software is Different, expondo uma série de argumentos do
porquê a solução não é tão simples assim.
Ele contrasta o software com diversos produtos da engenharia tradicional (ex. engenharia
civil) para expor as dificuldades em se obter um software confiável. O ponto principal de sua
argumentação é que, enquanto a engenharia tradicional dispõe de ferramentas matemáticas
como leis e fórmulas para analisar a confiabilidade de cada parte (subcomponente) e assim
calcular qual é a confiabilidade do produto final, no software tais leis e fórmulas não existem.
O ponto em questão é novamente a interação complexa entre componentes outrora
considerados corretos já apresentado em §2.4. Outra técnica destacada por Beizer e disponível
na engenharia tradicional é o uso de margens de segurança em cada subcomponente e assim
sintetizar um produto final com confiabilidade que exceda o mínimo necessário durante toda a
vida útil do produto. Novamente, algo não aplicável ao software.
Beizer começa sua argumentação focando, ou melhor, destruindo a noção intuitiva de se
comparar o software a objetos físicos (cf. p. 295). O autor enfatiza que o software não
obedece a leis físicas da natureza. Ele destaca inicialmente o princípio da localidade. No
mundo da engenharia tradicional, as falhas e suas conseqüências estão relacionadas no
espaço, tempo ou com a severidade das conseqüências; já no software este relacionamento
não existe. Aqui estão alguns de seus argumentos para o software:
− espaço: no caso do software, uma falha em uma linha de código pode manifestar
seu efeito em qualquer outro ponto distante do programa. Técnicas como orientação a
objetos tendem a aumentar a localidade entre falhas e seu efeitos (tornando-as mais
próximas). Porém, outras técnicas relacionadas à orientação a objetos tais como
herança e ligação em tempo de execução (dynamic binding) podem ter o efeito
contrário. Já no mundo físico, Beizer dá o seguinte exemplo: “Se você tem um
problema com o limpador de pára-brisas do seu carro, você não vai esperar que isso
cause problemas com o rádio.”43 (op. cit., p. 296, tradução nossa).
− tempo: os sintomas de uma falha no código podem se manifestar muito tempo após
a sua execução. E isto tem relação com a forma como o usuário usa o software.
Seqüências de entradas de dados não previstas podem levar a cenários em que uma
falha pode se manifestar - algo já ressaltado na seção sobre robustez. Em outro
exemplo do mundo físico, quando o pneu do carro estoura, o carro fica desgovernado
imediatamente (op. cit., p. 297).
− severidade: as conseqüências de uma falha não são proporcionais ao seu efeito. Em
geral, dois octetos (bytes) alterados por engano não causam um efeito duas vezes
maior que um único octeto alterado. Também não há relação entre as conseqüências
da falha e a quantidade de linhas de código a serem corrigidas. Beizer cita Newton
para expressar o que ocorre no mundo físico: “para toda ação há uma reação igual e
contrária.”44 (op. cit., p. 297, tradução nossa).
Entre os problemas levantados por Beizer também estão:

43
44

If you have a problem with the windshield wipers of your car, you do not expect it to affect the radio.
to every action there is an equal and opposite reaction.
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− as dificuldades em se executar testes integrados com todos os componentes do
software e assim testar todas as combinações de execução possíveis;
− a complexidade crescente do software para torná-lo mais fácil de usar e
conseqüente mais propenso à falhas, e;
− o fato de não se por limites às alterações no software com o objetivo de adicionar
novas funcionalidades. Um exemplo foi a alteração de 3 linhas de código em um
programa de milhões de linhas de código usado no controle de centrais telefônicas nos
EUA, causando falha no serviço telefônico da Califórnia em 1991 (JOCH, 1995, p.
48). Devido à minúscula alteração executada, ninguém achou necessário testar
novamente o programa.
Hoare (1999, p. 4) também compartilha de uma visão semelhante sobre a engenharia de
software em relação às chamadas engenharias tradicionais, especialmente no que diz respeito
à modelagem matemática da realidade física a qual é validada cientificamente por meio de
cuidadosos testes empíricos e que não encontra paralelos no que tange a engenharia de
software. Aliás, o próprio Hoare durante um discurso (keynote address) na terceira
conferência internacional sobre engenharia de software, em 1978, questiona a validade do
termo engenharia para a construção de software, baseado em razões semelhantes às de Beizer:
I sometimes wonder we are yet justified in appopriating the title of Engineering to the
profession of software construction [...] (HOARE, 1978, p. 1).
3.3.2

Confiabilidade e prova formal de correção do software

O artigo de 1979 assinado por De Millo, Lipton e Perlis faz uma comparação entre as provas
de teoremas matemáticos e provas formais da correção de programas. Começando pelos
teoremas matemáticos, os autores defendem a idéia de que a prova de um teorema matemático
é um processo longo, que leva muito tempo sendo debatido pela comunidade matemática para
só então ser publicado, aceito e assimilado em novos artigos e teoremas; em muitos casos,
levam-se gerações até que um erro seja apontado em uma prova. Nas palavras dos autores, a
proof is only one step in the direction of confidence (op. cit., p. 271). Os autores argumentam
que a prova de um teorema matemático passa por um processo social, envolvendo várias
pessoas, várias revisões, críticas e análises antes de ser aceita.
Em contrapartida, eles afirmam que a prova de correção um programa - a chamada verificação
- é um processo conduzido quase individualmente, executado em geral apenas em pequenos
algoritmos (e não no sistema como um todo) e que, é claro, envolve a participação humana, o
que significa que pode conter erros.
Na mesma linha, Mills (1975) afirma que não há uma maneira segura de se provar que um
programa está correto uma vez “a matemática é uma atividade sujeita a erros humanos”45 (op.
cit., p. 364, tradução nossa). Para ele, a dificuldade não está na programação, mas na própria
matemática (ou lógica) e a mesma não pode ser vista como sendo um “conjunto sobrenatural
de verdades e passos infalíveis” 46 (op. cit., p. 364). Contudo, Mills justifica o uso da
matemática como uma forma de elevar de forma racional a convicção subjetiva que o
programa está correto.

45

Mathematics is a human activity subject to human fallibility.
There is no foolproof way to prove that a program is correct. This fundamental difficulty is not in
programming, but in mathematics - because the schoolboy idea of mathematics (or logic) as a body of supernatural veritles and infalllble procedures is simply not so.

46
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Dijkstra (1965, p. 213) levanta o fato que uma prova formal de correção demanda uma
segunda prova formal de correção, desta vez para garantir que a prova anterior estava correta,
e assim por diante, de forma infinita. O melhor que alguém pode dizer é que “eu não descobri
nenhum erro”47 após a verificação.
Abramson, em uma carta publicada no ACM Forum comentando o artigo de De Millo, Lipton
e Perlis, propõe o seguinte exemplo: que seja desenvolvido um verificador de software
totalmente automático, que ao final do processo apresente como resultado verificado ou não
verificado. Este verificador poderia ser, por exemplo, escrito em uma linguagem como a
Euclid - a qual foi projetada para facilitar a verificação de programas - ou em qualquer outra.
Se nós aplicarmos o verificador automático ao próprio código-fonte do verificador,
juntamente com a sua especificação de requisitos de software, nós confiaríamos no resultado
obtido? Naturalmente, é importante relembrar que um software só é correto em relação à sua
especificação.
Embora tal verificador fosse algo hipotético em 1979, em 2003 Hoare propôs um grande
desafio científico para a criação de um compilador-verificador da correção do software
(HOARE, 2003).
Para De Millo, Lipton e Perlis a verificação de software não pode se sobrepor a um conceito
mais importante, o da confiabilidade do software. Segundo eles, os cientistas não devem
confundir modelos matemáticos com a realidade - e a verificação nada mais é que um modelo
para ser acreditado. A verificação não pode ser dominante no projeto do software. Fatores
econômicos, prazos de entrega, relação custo-benefício e limites de erros aceitáveis deveriam
ser considerados como mais importantes (op. cit., p. 279).
Os autores argumentam também que não se deveria desperdiçar energia em uma tentativa fútil
de tornar os programas perfeitos e que os recursos que outrora seriam gastos nesta atividade
sejam redirecionados para outras como a confiabilidade (estatística) do programa:
It is nothing but symbol chauvinism that makes computer scientists think that our
structures are so much more important than material structures that (a) they should
be perfect, and (b) the energy necessary to make them perfect should be expended.
We argue rather that (a) they cannot be perfect, and (b) energy should not be wasted
in the futile attempt to make them perfect. It is no accident that the probabilistic
view of mathematical truth is closely allied to the engineering notion of reliability.
Perhaps we should make a sharp distinction between program reliability and
program perfection--and concentrate our efforts on reliability. (op. cit., p. 279)

Naturalmente, muitos cientistas discordam do artigo assinado por De Millo, Lipton e Perlis,
tais como Lamport, por considerarem a divulgação de um algoritmo sem prova de sua
correção seja algo tão sem valor quanto um teorema sem provas. A carta de Lamport foi
publicada na mesma edição do ACM Forum onde foi publicada a carta de Abramson.
Littlewood e Stringini (2000, p. 180) ressaltam o fato que a prova documental (evidência) que
um sistema atingiu uma confiabilidade elevada só pode ser feita após o tal sistema estar em
operação por períodos de tempo extremamente longos. E para muitos sistemas, especialmente
os críticos e os que envolvam segurança, a confirmação que tal nível de confiabilidade foi
atingido é necessária antes que o sistema entre em operação. Isto constitui um dos problemas
mais difíceis da confiabilidade de software. Em geral, são adotadas como premissas nessas
modelagens que a confiabilidade cresce à medida que o software é testado e corrigido.
47

“I have not discovered any mistakes.”.
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Um ponto paradoxal levantado por Littlewood (1996, p. 203) refere-se a sistemas onde é
exigida confiabilidade muito elevada. Segundo o autor, é mais fácil acreditar em um sistema
onde seja divulgado que a taxa de falha seja (absolutamente) zero - por se tratar um sistema
extremamente simples e portanto sem erro residual algum - do que acreditar que um sistema
possui taxa de falha inferior a 10-9 por hora devido às técnicas empregadas na sua construção.
Crítica:
Na opinião do autor desta dissertação testes e modelos baseados em crescimento de
confiabilidade são atividades que não excluem o uso de métodos formais. Em outras palavras,
eles colaboram de forma sinergética para elevar a fé na correção do software. Enquanto que a
aplicação de métodos formais visa verificar a correção da especificação de requisitos do
software nos estágios iniciais do ciclo de desenvolvimento do software, testes e modelos de
crescimento de confiabilidade servem para verificar a aderência do produto final frente à sua
especificação ao final do ciclo.
3.3.3 Reuso
Uma maneira preconizada por Littlewood e Stringini (2000, p. 180) para pré-estimar a
confiabilidade de um sistema é através do reuso de componentes de software, previamente
utilizados e de confiabilidade portanto já conhecida. Os autores têm como premissa que a
experiência na operação do componente em um dado contexto operacional pode ser
transferida para a utilização do mesmo componente em um novo contexto.
É justamente nesta transposição das estimativas do contexto operacional original para o novo
contexto do componente a fonte de críticas de vários autores sobre o reuso de software. Por
exemplo, Melliar-Smith e Randell (1977) ressaltam que “as estatísticas de falha somente serão
um estimador útil para a freqüência das demais falhas se o uso futuro do componente
encaixar-se perfeitamente com o uso passado.”48 (op. cit., p. 97, tradução nossa).
Os autores Jaffe e Leveson (1989, p. 303) recomendam, no que tange ao reuso de software,
que durante a criação do produto original sejam documentadas todas as premissas sobre
entradas e o ambiente onde o programa está executado e que tais premissas sejam verificadas
durante a execução. A idéia é proporcionar condições para que haja uma análise no momento
do reuso das diferenças entre o ambiente novo e o ambiente original.
Leveson e Weiss (LEVESON, 2004; LEVESON; WEISS, 2004) ressaltam a necessidade de
uma análise adicional de segurança antes da operação de um componente de software
reutilizado, uma vez que tanto o componente reutilizado quanto a aplicação cliente podem
sofrer alterações e modificações que possam invalidar as pressuposições feitas durante a fase
de definição de requisitos de ambos. Eis algumas de suas recomendações para o reuso:
− Documentar todas as decisões e pressuposições feitas durante a fase de
especificação e arquitetura do projeto, tanto para o componente reutilizado quanto
para a aplicação cliente. Em geral, as especificações falam apenas em como usar tal
artefato de software, mas dificilmente citam o porquê que se adotou tal solução ou o
porquê que as constantes utilizadas no sistema têm tal valor;
− Rastreamento dos requisitos desde a especificação até o código-fonte, e;
48

Thus, other than to the extent that future use will exactly match past use, failure statistics from a complex
software system are not a useful predictor of the frequency of further failures. More importantly, particularly if
the designer has relied totally on software fault intolerance, these statistics will not even predict the possible
seriousness of further failures.
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− Documentar decisões relacionadas a segurança.
Crítica:
As técnicas apresentadas no capítulo 6 vão ao encontro das necessidades expostas por
Leveson para a verificação de premissas em tempo de execução do programa, algo defendido
por esta pesquisa.
A reutilização de software pode beneficiar-se da aplicação de técnicas para a construção de
software tolerante a falhas como uma forma de absorver pequenas variações no domínio de
entrada do software reutilizado. No entanto, tal procedimento não assegura que situações
indesejadas ocorram, como no caso do Ariane 5, discutido a seguir.
3.3.4 Reuso de software: o acidente do Ariane 5
A falta de atenção no reuso de componentes de software pode levar a acidentes. É dado que a
principal causa da explosão nos primeiros segundos de vôo do primeiro foguete europeu da
série Ariane49 5 foi o reuso de um de sistema de referência inercial (SRI) já utilizado no
Ariane 4 (ESA, 1996a; 1996b; LIONS, 1996). O SRI é um sistema com processador próprio,
responsável pela medição da altitude e movimentos do lançador de satélites. Uma das tarefas
desempenhadas pelo SRI é seu auto-alinhamento (calibragem) antes da decolagem, uma tarefa
demorada (aproximadamente 45 minutos) e sem uso durante o vôo. Devido às características
do Ariane 4, esta tarefa só é desativada após aproximadamente 40 segundos de vôo,
permitindo assim um rápido realinhamento caso a contagem regressiva fosse temporariamente
suspensa antes da decolagem. Do ponto de vista do projeto do Ariane 5 não havia razões para
manter ativa a tarefa de auto-alinhamento do SRI durante os primeiros segundos de vôo, mas
foi mantida meramente porque o Ariane 4 já possuía tal funcionalidade.
O Ariane 5 possui uma elevada aceleração inicial e uma trajetória que resultam em uma
velocidade horizontal cinco vezes maior que o do Ariane 4 já nos primeiros 40 segundos de
vôo. Isto induziu as rotinas relacionadas com a funcionalidade de auto-alinhamento do SRI a
um estouro de área (overflow) na conversão de um valor de tipo ponto flutuante de 64 bits
para um inteiro (com sinal) de 16 bits. Enquanto que havia para outras variáveis do programa
proteções contra este tipo de falha na conversão de tipo de dado - usando-se mecanismos da
linguagem Ada -, tal exceção não era esperada neste ponto do software, levando o SRI a tomar
a sua atitude padrão em caso de falha: sinalizar o computador principal do foguete de sua
falha e interromper as atividades do SRI.
O software do computador principal do Ariane 5 por sua vez tratou a indicação de falha
(diagnóstico) do SRI como sendo uma informação normal e corrigiu a trajetória do foguete
apropriadamente (como se fosse um valor numérico válido), o que fez com que o Ariane 5
virasse subitamente. Isso causou a separação do propulsor da parte principal do foguete,
ativando (corretamente tal como foi projetado) a sua auto-destruição. A perda do Ariane 5
causou perda de US$ 5 bilhões, não assegurados (LEVESON, 2004, p. 20).
Jézéquel e Meyer (1997) argüiram que o uso de contratos de software poderia teria evitado tal
acidentes; outros, como Garlington (1998), rebatem tal afirmação uma vez que Jézéquel e
Meyer não demonstraram a necessidade nem a suficiência no uso de asserções para prevenir o
acidente como o do Ariane 5.
Crítica:
49

Ariane 5, vôo 501, 4 de junho de 1996.
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É importante notar que as asserções de um (possível) contrato de software só se
manifestariam durante a execução e que o relatório da comissão que investigou o acidente
(LIONS, 1996, p. 7) informa que não foram feitos testes integrados dos sistemas antes do
derradeiro vôo. Isto sugere que o contrato de software não teria efeito neste caso; o problema
teria sido detectado muito tarde. Mais ainda, mesmo que houvesse uma violação do contrato
de software a atitude padrão seria a anteriormente mencionada de desligar o SRI.
3.4

Disponibilidade

O conceito de disponibilidade (availability) é mais fácil de ser percebido no contexto do
hardware do que do software. Por exemplo, o autor desta pesquisa já se deparou com
impressoras matriciais que apresentavam excelentes níveis de confiabilidade, i.e., elas sempre
imprimiam exatamente o que lhes fosse pedido, com a mais absoluta precisão; no entanto, era
comum que elas apresentassem algum tipo de problema eletro-mecânico e, por conseqüência,
não estarem disponíveis para impressão. O reparo levava dias para ser feito. Ou seja, tais
impressoras apresentavam (ao mesmo tempo) alta confiabilidade e baixa disponibilidade.
Formalmente, a disponibilidade é a “probabilidade do sistema computacional de estar
operacional em um determinado momento, ou seja, é a razão entre o tempo total ativo e a
soma do tempo total ativo e inativo”50 (NELSON, 1991, p. 175, tradução nossa). Neste caso,
sistema computacional envolve tanto o hardware quanto o software. Para Gray,
“disponibilidade é fazer a coisa certa dentro do tempo de resposta especificado”51 (1995, p. 3,
tradução nossa). Tal definição pode ser interpretada dentro do contexto da computação de
tempo real - §7.2.
A tabela 5 mostra uma relação entre disponibilidade e tempo de sistema indisponível:
tabela 5 - disponibilidade e tempo de sistema indisponível
System Type

Availability

Unavailable (min/year)

Availability Class

Unmanaged

90%

50.000

1

Managed

99%

5.000

2

Well Managed

99.9%

500

3

Fault Tolerant

99.99%

50

4

High Availability

99.999%

5

5

Very High Availability

99.9999%

0.5

6

Ultra Availability

99.99999%

0.05

7

Fonte: GRAY, 2000, p. 3

Crítica:
Um ponto a ser ressaltado é a influência do tempo de reparo na disponibilidade. Quanto mais
rápido for o reparo do problema, mais tempo o programa estará ativo e, por conseguinte,
maior será sua disponibilidade. Tal relação é válida mesmo se o problema aconteça
50

Availability is the probability that a system will be operational at any given moment; thus, it is the ratio of the
system’s uptime to the sum of its uptime and downtime.
51
Availability is doing the right thing within the specified response time.
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freqüentemente. Por exemplo, pela tabela 5 um sistema tolerante a falhas (fault tolerant) pode
ficar várias vezes indisponível durante um ano; no entanto, a soma total dos períodos
indisponíveis não deveria ultrapassar 50 minutos.
O conceito de disponibilidade é empregado em contratos de prestação de serviço na forma sob
a forma QoS (quality of service, qualidade de serviço) ou mais recentemente SLA (Service
Level Agreement, acordo sobre o nível de serviço).
3.5

Modelos estatísticos

De acordo com a definições apresentadas tanto a confiabilidade (§3.3) quanto a
disponibilidade (§3.4) são medições estatísticas. Na engenharia existe uma série de métricas
tradicionais relacionadas com a confiabilidade e a disponibilidade baseadas em variáveis
estatísticas, tais como MTBF (mean time between failure), MTTR (mean time to repair) e
MTTF (mean time to failure). Essas métricas podem ser combinadas em fórmulas que
resultam nas estimativas de confiabilidade e disponibilidade. Shooman (1983) apresenta
maiores detalhes sobre o assunto.
Esta pesquisa irá focar em um outro aspecto, que é a adequação da transposição para o
software de tais métricas. De acordo Littlewood (1978), há uma série de pontos a serem
considerados ante o simples emprego de tais métricas estatísticas com o software. O autor
argumenta que a simplificação proporcionada pelo uso de variáveis estatísticas pode resultar
em modelos inadequados de estimativas para o software, dada a simplificação exagerada
proporcionada pela busca por médias. Por exemplo, o autor argumenta que mais importante
do que saber qual a probabilidade do software estar disponível em um dado momento é saber
por quanto tempo o software estará disponível junto com um intervalo de confiança para o
desvio desta estimativa, algo que a simples utilização de uma variável estatística não é capaz
de informar (op. cit., p. 38).
Outro ponto destacado por Littlewood são as métricas que estimam a quantidade de erros de
programação restantes no código-fonte a partir da taxa de falha (failure rate). Segundo o
autor, esta métrica pode levar a conclusões inválidas. Para exemplificar tal situação Littewood
monta um cenário com dois programas, onde um deles é dado como sendo mais confiável que
o outro: o primeiro possui dois erros de programação em uma parte pouco utilizada do
código-fonte e portanto ainda a serem descobertos; o segundo, julgado como menos confiável,
possui um erro de programação em uma parte freqüentemente utilizada do código-fonte.
Assim, segundo Littlewood, o que deve ser considerado é a confiabilidade operacional
(operational reliability) a qual considera as falhas que ocorrem durante a execução do
software.
O cenário apresentado por Littlewood é sustentado pelas observações de Cristian (1995, p. 81)
e Stroustrup (2000, p. 381). Para eles, a maior parte dos erros de programação estão
localizados justamente nas rotinas que lidam com as situações anômalas, por serem as mais
difíceis de serem testadas (§4.3.1).
A recomendação de construir modelos de confiabilidade (operacional) do software
disassociado de erros de programação presentes no código-fonte é estendida por Jalote e
Murphy (2004). Para estes autores, a taxa de falhas do software observada pelos usuários
decai com o passar do tempo sem que tenha ocorrido qualquer correção no código-fonte do
mesmo; os próprios usuários aprendem a usar corretamente o software bem como evitar
situações potencialmente arriscadas. Além disso, outras correções no ambiente operacional
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onde o software é executado podem contribuir significativamente para a redução da taxa de
falhas.
O contraponto ao que Jalote e Murphy afirmam é, por exemplo, a série de acidentes fatais
causadas pelo Therac-25, estudadas por Leveson (1995, p. 515) e tratadas em §2.2.4. Uma das
razões apontadas para ativar tais falhas foi que os operadores, à medida que se acostumavam à
interface da máquina, digitavam (e corrigiam erros de digitação) cada vez mais rapidamente, o
que ativou um erro de concorrência do software.
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4
EXPLORAÇÃO DE TÉCNICAS RELACIONADAS COM A ROBUSTEZ DO
SOFTWARE
Este capítulo é dedicado à exploração e análise teórica de técnicas que objetivam a robustez.
As seções seguintes resgatam o que há de disponível sobre robustez na Engenharia de
Software e na área de tolerância a falhas de software. Por fim, é analisado o funcionamento do
mecanismo de tratamento de exceção da linguagem de programação C++. Críticas são
apresentadas ao longo do texto.
4.1

Levantamento bibliográfico na área de Engenharia de Software

Esta seção trata de trabalhos focados em melhorar fatores internos da qualidade do software.
Segue a lista com os trabalhos analisados:
a) Steve Maguire, 1993:
O livro Writing Solid Code foi escrito com o objetivo de difundir uma série de boas
práticas de programação em linguagem C. Asserção é a técnica mais utilizada no texto
como ferramenta para facilitar as atividades de depuração e manutenção de software.
Todavia, o uso de asserções não é sistematizado. Ad hoc, o programador aplica
asserções como uma forma de assegurar a validade das premissas implícitas à
implementação do algoritmo na qual ele se apoiou ao escrever o código-fonte e não ao
conceito de correção de software apresentado em §2.2. Além disso, Steve Maguire
emprega uma função para verificação de asserções baseada em compilação
condicional semelhante à da biblioteca padrão da linguagem C, assert(). Dessa forma,
as asserções são descartadas pelo pré-processador da linguagem C durante a
compilação definitiva (release) do código-fonte, estando presente apenas durante a
compilação de versões de testes (op. cit., p. 189).
Algumas de suas recomendações são:
− Use asserções para verificar os parâmetros de funções;
− “Faça com que seja difícil que condições de erro sejam ignoradas. Não
misturar códigos de erro junto com o resultado de funções.”52 (1993, p. 91,
tradução nossa). É muito comum que na definição de uma função - também
conhecido por interface, assinatura ou protótipo da função - que códigos de erros,
na forma de valores especiais dos resultados, sejam retornados juntamente com
resultados válidos. Tal associação, segundo Maguire, deveria ser evitada. Códigos
de erros e resultados devem ser retornados por vias separadas, tais como duas
variáveis. Aliás, o uso de um valor especial para sinalizar falha foi um dos motivos
que contribuíram para a explosão do Ariane 5 - §3.3.4.
− “Não escreva funções com múltiplas funções. Escreva funções separadas para
permitir uma validação de argumentos mais rigorosa.”53 (1993, p. 96, tradução
nossa)
− Implementar dois algoritmos para executar a mesma tarefa. Diferentemente das
técnicas de tolerância a falhas de software, a idéia proposta por Maguire é que seja
implementado um segundo algoritmo mais simples e confiável (e provavelmente
52
53

Make it hard to ignore error conditions. Don’t bury error codes in return values.
Don’t write multipurpose functions. Write separate functions to allow stronger argument validation.

49

mais lento) para ser empregado durante o período de testes, em paralelo ao
algoritmo principal otimizado e complexo.
− Não eliminar o código-fonte de teste após a entrega do programa. Utilize
compilação condicional.
− “Escreva funções que, dada uma entrada válida, não possam falhar.”54 (1993,
p. 101, tradução nossa). Tenha como meta a criação de funções que não falhem
nem retornem códigos de erro. Por exemplo, aloque memória extra previamente na
função e assim evite retornar um código de erro por falta de memória.
− Durante o período de testes, a memória alocada deve ser sobrescrita com um
padrão (ex. 0xA3) antes de ser liberada; isto facilita a busca de um comportamento
errático do programa.
− “Escreva comentários que enfatizem perigos potenciais.”55 (1993, p. 106,
tradução nossa). Avise outros programadores de eventuais detalhes ocultos na
chamada a funções.
− “Escreva código-fonte para o programador padrão”56 (1993, p. 165, tradução
nossa). Se o código-fonte foi escrito de tal forma que somente experts na
linguagem conseguem decifrá-lo, o código é de difícil manutenção e
provavelmente outros programadores terão dificuldade de alterá-lo corretamente.
− “Escreva e teste o código-fonte em pequenos pedaços. Sempre teste seu
código, mesmo quando isto significa que seu cronograma irá escorregar.”57 (1993,
p. 185, tradução nossa).
Crítica:
De um modo geral, o texto de Maguire pode ser caracterizado como sendo um
conjunto de recomendações voltadas à prevenção de erros de software durante a sua
implementação.
Além disso, as sugestões prescritas não se valem do uso de uma estruturação para
tratamento de exceções, o que significa que o código-fonte principal que trata da
solução fica entremeado com código para tratar situações espúrias que não dizem
respeito ao problema sendo solucionado - isto pode ser considerado razoável dado que
a linguagem C não possui o conceito do mecanismo de tratamento de exceções - §4.3.
Para terminar, o texto não faz menção a provisões para situações não previsíveis de
antemão. O conceito de tolerância a falhas de software, tal qual estudado nesta
pesquisa, não é abordado.
b) Steve Meyers, 1996, 1997 e 2005:
Alguns autores focam os seus trabalhos na correção do código-fonte com base nas
nuances menos conhecidas da especificação de uma determinada linguagem de
programação, no caso a linguagem C++. Esta é a linha do trabalho de Scott Meyers.
Para o levantamento bibliográfico desta pesquisa foram analisados os seguintes
trabalhos de Meyers: Effective C++, segunda e terceira edições (1997 e 2005) e More
Effective C++ (1996). É importante destacar que alguns tópicos da segunda edição de
54

Write functions that, given valid inputs, cannot fail.
Write comments that emphasize potential hazards.
56
Write code for the “average” programmer.
57
Write and test code in small chunks. Always test your code, even if that means your schedule will slip.
55
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Effective C++ não estão presentes na terceira edição. Todos estes livros abordam
principalmente a prevenção e a remoção de falhas durante a criação do código-fonte,
especialmente as causadas pela não observação de detalhes sutis da linguagem.
Uma recomendação presente somente na segunda edição de Effective C++ é a
seguinte: “[...] prefira erros de compilação [...] à erros de execução.” 58 (1997, p. 216).
Meyers sugere algumas alterações no código-fonte de um programa que o torne, como
diria Avizienis, intolerante a algumas falhas sutis de programação. Isto tornaria o
código-fonte imune a erros causados por programadores estranhos ao programa, ex.
programadores de manutenção.
No que tange a robustez, o assunto tratamento de exceção não é abordado na segunda
edição de Effective C++. Embora presente em More Effective C++, o assunto ganha
destaque na terceira edição de Effective C++:
Forty years ago, goto-laden code was considered perfectly good practice. Now we
strive to write structured control flows. Twenty years ago, globally accessible data
was considered perfectly good practice. Now we strive to encapsulate data. Ten
years ago, writing functions without thinking about the impact of exceptions was
considered perfectly good practice. Now we strive to write exception-safe code.
Time goes on. We live. We learn. (op. cit., p. 134)

O assunto tratamento de exceções é de suma importância para a linguagem C++ uma
vez que a própria linguagem gera exceções. Por exemplo, o operador new, responsável
por alocar memória dinamicamente ao se criar um novo objeto, gera a exceção
std::bad_alloc ao ocorrer a exaustão da memória. Uma coletânea com os conselhos de
Scott Meyers relacionadas ao tratamento de exceções na linguagem C++ são
apresentadas em §4.3.
Crítica:
Pode ser afirmado que a aplicação das técnicas e recomendações propostas por Meyers
reduzem as falhas latentes que outrora estariam presentes no código-fonte, sejam elas
em decorrência da ignorância de alguns aspectos da linguagem ou do pouco
conhecimento de detalhes do código-fonte por outro programador. Muitas dessas
falhas latentes são difíceis de serem ativadas durantes testes. E de acordo com a
própria especificação da linguagem C++ , há situações que não são passíveis de serem
contornadas, levando ao término abrupto do programa. Para evitar tais situações faz-se
necessário a observância de algumas normas para o uso seguro de exceções - §4.3.
Além disso, tal como fora mencionado sobre Maguire, Meyers preconiza o uso de
asserções baseadas em compilação condicional durante a fase de desenvolvimento do
programa.
c) Michael Howard e David LeBlanc, 2002:
O livro de Howard e LeBlanc foca a robustez do software sob o prisma atual da
chamada invasão de sistemas com base em erros de programação ou da não
observância da necessidade de código-fonte extra para segurança (security),
autenticação e privilégios ao acesso a recursos computacionais. Apesar de tais
assuntos não fazerem parte do escopo deste trabalho, algumas recomendações de
Howard e LeBlanc merecem ser destacadas:
58

Prefer compile-time and link-time errors to run-time errors.
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− “Utilize defesa em profundidade.”59 (op. cit., p. 59, tradução nossa). Este
conceito é fundamentado na proposta de se ter várias barreiras diferentes e
sucessivas contra ataques. Esta é uma recomendação semelhante à apresentada por
Dobson e Randell (2001) e é um conceito relevante da área de confiabilidade de
sistemas.
− “Falhe de modo seguro.”60 (op. cit., p. 65-66, tradução nossa). Este é outro
conceito relevante da área de confiabilidade de sistemas. Neste caso, falhando de
forma segura significa que a aplicação não torna disponível nenhuma informação
que normalmente não estaria disponível de outra forma, nem que nenhuma
informação possa ser alterada, por uma falha da aplicação. A regra básica para
falhar em modo seguro é negar por default e somente permitir uma vez que tenham
sido aprovadas as condições para permissão. Os autores Howard e LeBlanc
recomendam o artigo de Saltzer e Schroder de 1975 para maiores detalhes sobre o
assunto.
− “Toda a entrada é perigosa até que se prove o contrário.”61 (op. cit., p. 341,
tradução nossa) . Esta recomendação é basicamente uma extensão da anterior. Os
autores sugerem que todos os dados sejam validados ao cruzarem a fronteira entre
ambiente seguros e não-seguros. A regra básica é procurar sempre por dados que
provavelmente são válidos (e não por dados inválidos) e bloquear todo o resto (op.
cit., p. 385). Para a atividade de validação é recomendado o uso de expressões
regulares.
− Howard e LeBlanc também sugerem que seja feita a validação de dados
quando cruzarem a fronteira do lado seguro para o lado inseguro. O assunto
fronteira será retomado na crítica a seguir.
− Defenda-se. “Você não consegue construir um sistema seguro até que você
compreenda suas ameaças. É simples assim.”62 (op. cit., p. 69, tradução nossa). Os
autores listam três princípios a serem seguidos:
Princípio 1: O defensor deve defender todos os pontos; o atacante pode escolher o
ponto mais fraco;
Princípio 2: O defensor pode somente se defender contra ataques conhecidos; o
atacante pode vasculhar por vulnerabilidades desconhecidas;
Princípio 3: O defensor tem que ser continuamente vigilante; o atacante pode atacar
à vontade.63 (op. cit., p. 19-20, tradução nossa)

− Prepare sua aplicação para sobreviver a ambientes hostis e situações inesperadas.
Tenha em mente que sua aplicação pode vir a ser usada em ambientes não
previamente imaginados (op. cit., p. 4). Em alguns casos, os sistemas podem ter uma
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Use defense in depth.
Fail to a secure mode. Failing to a secure mode means the application has not disclosed any data that would
not be disclosed ordinarily, that the data cannot be tampered with, and so on.The golden rule when failing
securely is to deny by default and allow only once you have verified the conditions to allow.
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All input is evil until proven otherwise.
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You cannot build a secure system until you understand your threats. It’s as simple as that.
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Principle #1: The defender must defend all points; the attacker can choose the weakest point.
Principle #2: The defender can defend only against known attacks; the attacker can probe for unknown
vulnerabilities.
Principle #3: The defender must be constantly vigilant; the attacker can strike at will.
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vida útil que supera suas expectativas. Stankovic (1988, p. 12) reforça a dificuldade
em se reconfigurar sistemas para acomodar novos requisitos sem causar distúrbios ou
efeitos inesperados. E tais sistemas podem estar instalados há mais de 15 anos .
− E para terminar, prepare a sua aplicação para o evento de falha (op. cit., p. 64).
Crítica:
Howard e LeBlanc enfatizam que uma das principais formas de se violar a integridade
de um sistema é através da técnica de explorar falhas presentes no código-fonte
relacionadas à manipulação de áreas de memória (buffer overrun). Via de regra, uma
entrada de dados incomum pode forçar o programa a utilizar uma posição de memória
que não lhe pertença. Embora o assunto violação de integridade esteja fora do escopo
desta pesquisa, os conselhos não podem ser ignorados por quem almeja o fator interno
de qualidade de correção do código-fonte. Os autores descrevem diversas variações
sobre o tema:
− erro de indexação de vetores, acessando elementos fora dos limites declarados
do vetor. Sobre este assunto, Hoare (1981, p. 76) relatou o fato que a empresa onde
ele trabalhava apresentou aos clientes a possibilidade de uma evolução no
compilador Algol. Tal evolução permitiria desligar a verificação de indexação de
vetores. A resposta dos clientes foi unânime: não. Segundo Hoare, os clientes
haviam observado o quão comum era este tipo de falha em software em produção,
onde tal situação é potencialmente desastrosa.”Em qualquer ramo respeitável de
engenharia, a não observação de medidas de precaução elementares como esta
seria algo ilegal à muito tempo.”64
A título de experiência pessoal, o autor desta pesquisa já levou mais de uma semana
para descobrir o erro em um programa escrito em COBOL que revelou ser relacionado
à indexação de vetores. Acreditava-se que o compilador/interpretador da linguagem
fazia a verificação recomendada por Hoare; não fazia.
− estouro da área reservada à entrada de dados e entrada de dados maliciosos. O
uso de operações de leitura de dados sem que seja informado o tamanho do buffer
correspondente pode ser explorado e ocasionar estouro de área de memória. Além
disso, o usuário pode entrar com texto que, devido a uma codificação negligente,
possa interferir na interpretação de uma consulta SQL ou representar a
especificação da formatação de texto para as operações scanf() da linguagem C.
Este assunto, dados maliciosos, foi explorado por Barton P. Miller (MILLER;
FREDRICKSEN; SO, 1990; MILLER et al, 1995). Trabalhando em sua casa numa
noite chuvosa através de uma conexão telefônica via modem, ele notara que os ruídos
causados pelos raios faziam aparecer caracteres aleatórios que frequentemente
derrubavam os programas que ele estava utilizando. Esta foi a inspiração para o
trabalho publicado em 1990 com o resultados de testes efetuados em vários utilitários
de variantes do sistema operacional UNIX65. O teste era simples: fornecer aos
programas um conjunto de dados aleatórios de entrada, independente de sua coerência,
e verificar a robustez dos utilitários. O objetivo era igualmente simples: derrubar
(causar a geração de core dump) ou por em laço infinito os programas. Obteve sucesso
em 33% dos utilitários testados. O mesmo trabalho foi repetido em 1995 e na pior
variante do sistema operacional a taxa de sucesso foi de 43%.
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In any respectable branch of engineering, failure to observe such elementary precautions would have long
been against the law.
65
UNIX é marca registrada.
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Sobre a validação de dados na fronteira, Meyer (1997, p. 190) e McConnell (2004, p.
205) tem a mesma opinião. Rotinas situadas antes da fronteira devem se valer de
tratamento de erros porque elas não podem fazer nenhuma premissa sobre os dados.
Rotinas situadas depois da fronteira devem se valer de asserções como uma forma de
exprimir premissas sobre os dados recebidos.
Para terminar, Howard e LeBlanc dão alguns exemplos em que tratam falhas de
autenticação via o mecanismo de exceção. É mencionado o uso de asserções como
ferramenta auxiliar de depuração, mas não são utilizadas nos exemplos.
d) Steve McConnell, 2004:
O livro Code Complete de Steve McConnell trata a robustez do software como sendo
um subproduto da programação defensiva. Programação defensiva vem da idéia de
direção defensiva. “Na direção defensiva, você dirige como se nunca tivesse certeza
do que os outros motoristas estão por fazer. [...] Você toma a responsabilidade de
proteger-se mesmo quando a falha é do outro motorista. Na programação defensiva, a
idéia central é que se fossem passados dados ruins para uma rotina, isto não causará
problema, mesmo se o dado errado é uma falha de outra rotina”66 (op. cit., p. 187).
Tal como Howard e LeBlanc, McConnell (op. cit., p. 188) começa discorrendo sobre a
necessidade de proteger o programa contra entradas inválidas e maliciosas. Ele
recomenda que sejam verificadas todas as entradas provenientes de fontes externas ao
programa, tais como arquivos, rede ou usuário; ter certeza que os valores numéricos
estejam dentro do intervalo válido e que os textos (strings) sejam curtos o bastante
para serem manipulados; ter precaução com a possibilidade de comandos SQL, XML
e HTML ocultados dentro do texto lido. Tais recomendações, aliás, também foram
levantadas por Howard e LeBlanc.
Em seguida, McConnell expõe sua visão sobre asserções. “Uma asserção é um códigofonte que é usado durante o desenvolvimento - normalmente, uma rotina ou macro que permita a um programa auto-verificar-se à medida que ele é executado. Quando
uma asserção é verdadeira, significa que tudo está operando como esperado. Quando é
falsa, significa que foi detectado um erro inesperado no código-fonte.“67 (op. cit., p.
189, tradução nossa).
A good way of think of assertions is as executable documentation- you can’t rely on
them to make the code work, but they can document assumptions more actively than
program-language comments can. (McCONNELL, 2004, p 191)

McConnell (op. cit., p. 190) compartilha com Maguire (1993, p. 189) o conceito de
que asserções são basicamente uma ferramenta a ser utilizada durante o
desenvolvimento, o que contrapõe à proposta de uso de asserções também durante a
versão de produção do software feita por Hoare (1981) e por Meyer (1992; 1997).
Mesmo assim, as recomendações de McConnell para uso de asserções são válidas no
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In defensive driving, you adopt the mind-set that you’re never sure what the other drivers are going to do. [...]
You take the responsibility for protecting yourself even when it might be the other driver’s fault. In defensive
programming, the main idea is that if a a routine is passed bad data, it won’t be hurt, even if the bad data is
another routine’s fault.
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An assertion is code that’s used during development - usually a routine or macro - that allows a program to
check itself as it runs. When an assertion is true, that means everything is operating as expected. When it’s false,
that means it has detected an unexpected error in the code.
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contexto do Contrato de Software, proposto por de Meyer e utilizado nesta pesquisa.
McConnell sugere o uso de asserções para assegurar a validade de premissas (p. 190),
como:
− Que os parâmetros de entrada (ou o de saída) estejam em um intervalo válido;
− Que um arquivo esteja aberto (ou fechado) quando uma rotina começa (ou
termina);
− Que um arquivo esteja no seu início (ou fim) quando uma rotina começa ou
que esteja no seu fim quando a rotina termina;
− Que um arquivo esteja aberto no modo certo (somente leitura, somente escrita
ou leitura e escrita);
− Que uma variável de entrada não foi alterada pela rotina;
− Que um apontador (ponteiro) não é nulo;
− Que um vetor ou um outro contêiner passado para uma rotina contém (pelo
menos) X elementos;
− Que uma tabela foi carregada com valores;
− Que um contêiner está vazio (ou cheio) quando uma rotina começa (ou
termina);
− Que os resultados de uma rotina altamente otimizada e complexa são iguais ao
de uma outra rotina mais simples, lenta e confiável - esta aliás é uma recomendação já mencionada por Maguire.
Outras recomendações de McConnell são
− “Use código-fonte para tratamento de erros para condições que você espere
que aconteça; use asserções para detectar situações que nunca devem acontecer”68
(op. cit., p. 191, tradução nossa). A idéia é a mesma apontada por Meyer (1997, p.
347): o uso de asserções deve ser limitado a situações que envolvam a correção do
software; a validação de dados de entrada (como informações digitadas pelo
usuário) deve ser realizada de maneira convencional - até porque erros de digitação não devem ser considerados como falhas na correção do software;
− “Não coloque código executável dentro de asserções”69 (op. cit., p. 191,
tradução nossa). Se as asserções forem desabilitadas, o código contido dentro da
asserção não será executado.
Crítica:
McConnell defende a idéia de que em projetos muito grandes, muito longos, ou que
demandem robustez, que as asserções sejam complementadas por algum tipo de
tratamento para a situação anômala (op. cit., p. 193). Esta é justamente a espinha
dorsal da proposta feita por esta pesquisa, que é o de conjugar asserções com uma
forma estruturada de tratamento de erro, no caso, o mecanismo de tratamento de
exceções, com suas raízes nas técnicas de construção de software tolerante a falhas
(RANDELL, 1975a).
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Use error-handling code for conditions you expect to occur; use assertions for conditions that should never
occur.
69
Avoid putting executable code into assertions.
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McConnell (op. cit., p. 193) reitera que não é concebível acreditar que software de
grande porte (milhões de linhas de código-fonte) e que tenha passado por muitas
gerações de modificações será entregue livre de problemas. Note que McConnell
caminha neste assunto sobre as pedras colocadas pelos pioneiros da tolerância a falhas
de software, como Randell (1975a, 1975b) e Avizienis (1975).
e) Jon Louis Bentley, 1982 e 2000:
Estes dois trabalhos de Bentley são devotados à arte de melhorar o desempenho dos
programas tanto em aspectos como consumo de recursos computacionais (ex.
memória) como em tempo de processamento. Pode ser inferido que a robustez a qual
Bentley se refere é a capacidade dos programas de resistir às mais diversas situações
que o programa pode enfrentar - tal como já manifestado por Howard e LeBlanc.
Um motivo recorrente no trabalho de 1982 (Writing Efficient Programs) é a
necessidade de se reduzir o tempo de processamento dos programas pois o tempo
médio entre falhas do hardware era muito baixo - inferior a três dias - e em muitos dos
exemplos usuais descritos por Bentley o software levava mais tempo do que isso para
terminar a tarefa. Bentley mostra o ganho obtido a partir dos diversos refinamentos
aplicados ao programa. É importante notar que em nenhum momento Bentley lança
mão de ferramentas como asserção e tratamento de exceção neste trabalho.
Já na segunda edição do livro Programming Pearls70 (2000), Bentley também se atém
ao assunto do livro anterior mas neste trabalho ele dedica um capítulo inteiro sobre a
correção de programas e o uso de asserções para tal finalidade. O uso de asserções está
presente na maioria dos exemplos do livro.
4.2

Levantamento bibliográfico na área de software tolerância a falhas

Nesta seção será discutido o assunto software tolerante a falhas, suas origens, razões para sua
existência e principais técnicas presentes na literatura.
4.2.1

Introdução: complexidade

As técnicas para construção de software tolerante à falhas têm em comum o objetivo de dar ao
software a capacidade de sobreviver a falhas que se manifestem durante a sua execução. Tais
falhas têm diversas razões conhecidas, como por exemplo o uso de forma maliciosa ou de
maneira não anteriormente planejada, mudança no ambiente de execução, desconhecimento
por parte do operador do funcionamento do sistema, entre outras razões - §4.1, item c). De
acordo com a semântica apresentada em §3.2, falhas são as precursoras dos defeitos visíveis
aos usuários.
Outra razão particularmente interessante sobre a origem das falhas é a idéia defendida por
Perrow no livro de 1981 e apresentada na seção §2.4 conhecida por acidentes de sistemas, ou
como ele mesmo chamou, acidentes normais (system accidents ou normal accidents). Perrow
defende que a ocorrência de falhas (e por conseqüência, defeitos) são algo inerente a sistemas
com interações complexas (e às vezes até ocultas) e alto acoplamento entre as partes - daí ele
considerar como sendo algo normal que acidentes aconteçam. Em outras palavras, situações
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O livro Programming Pearls é uma coletânea de colunas escritas por Jon Bentley e publicadas na
Communications of the ACM com o mesmo nome. Na segunda edição o trabalho foi revisado e expandido. Além
disso os exemplos foram reescritos em C++ - no original eram em Pascal.
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que outrora isoladamente não causariam falhas por serem previsíveis e estarem cobertas pelo
projeto podem resultar em uma falha devido à ordem e instante em que ocorreram em grupo.
Esta combinação peculiar de situações e a interação resultante que é inesperada e imprevisível
devido à sua complexidade e que está na origem das falhas e dos acidentes.
Parnas (1985, p. 1328) e Leveson (1995, p. 36) têm uma opinião similar sobre o assunto
complexidade. Para os autores, a maneira usual de combater a complexidade é quebrando o
software em pedaços. Erros acontecem entre outras razões porque a mente humana é incapaz
de apreender as muitas condições que afloram das interações desses componentes71. Leveson
afirma que quanto menor os componentes, mais especializada e complexa a interface se torna
- lembrando-se sempre que a interface envolve todas as premissas implícitas entre os
programas envolvidos. A complexidade aumenta pois quanto menor o componente mais ele é
focado em solucionar um determinado aspecto pontual do sistema; logo, em geral, faz-se
necessário compreender o funcionamento isolado do componente. Assim, mais detalhes sobre
a interface emergem para se adequar este componente ao sistema.
Randell fala em complexidade não dominada (unmastered complexity) no projeto e
implementação (design) do software (RANDELL; LEE; TRELEAVEN, 1978, p. 127), o que
por sua vez resulta em falhas; ao seu ver esta é a principal razão para a ocorrência de falhas no
software (RANDELL, 1993, P. 35):
Charette, no seu artigo para a IEEE Spectrum de setembro de 2005, trata das dificuldades em
se lidar com projetos de software onde requisitos e prazos irrealistas são a regra. Tais projetos
acabam por serem cancelados ou resultam em aplicações cheias de problemas (op. cit., p. 45).
Hoare relata na palestra comemorativa pelo Turing Award outorgado a ele pela Association of
Computing Machinery em 1980 a sua experiência com relação à complexidade, projetos de
software e programação:
Programmers are always surrounded by complexity; we cannot avoid it. Our
applications are complex because we are ambitious to use our computers in ever
more sophisticated ways. Programming is complex because of the large number of
conflicting objectives for each of our programming projects. (HOARE, 1981, p. 81).
A feature which is omitted can always be added later, when its design and its
implications are well understood. A feature which is included before it is fully
understood can never be removed later. (op. cit., p. 81)
Almost anything in software can be implemented, sold, and even used given enough
determination. There is nothing a mere scientist can say that will stand against the
71

Em se tratando da mente humana, G. A. Miller (1956) discorre sobre alguns resultados obtidos da psicologia
que sustentam a tese da limitação da nossa capacidade de processar e reter informações. Os experimentos
analisados por Miller tentam mensurar nossa habilidade de reconhecer, julgar e reter informações. Os resultados
variam de acordo com o sentido observado - tais como audição, visão e paladar. Para julgamentos simples como
determinar níveis sonoros, reconhecer cores de objetos e determinar a salinidade da água - o que Miller chamou
de informações unidimensionais - a mente humana foi capaz de identificar na média um pequeno número de
estímulos, algo em torno 7 ± 2 estados diferentes. Acima desse número a mente passa a apresentar dificuldades,
o que ocasiona, nas palavras do autor, o chamado erro humano. O estudo se aprofunda nos artifícios que a mente
usa para expandir estes números. McConnell (2004, p. 81; 143; 178) apoia-se em Miller para recomendar o valor
7 ± 2 como um parâmetro limite de vários aspectos relacionados à arquitetura de software. De acordo com
McConnell, acima desse número a mente humana teria dificuldade de acompanhar todas as interações
envolvidas. Curtis (1982, p. 213), entretanto, rebate tal uso do artigo de Miller dizendo que não houve validação
do uso do número 7 ± 2 para esses casos e que o processo mental envolvido difere dos analisados por Miller.
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flood of a hundred million dollars. But there is one quality that cannot be purchased
in this way - and that is reliability. The price of reliability is the pursuit of the utmost
simplicity. It is a price which the very rich find most hard to pay (op. cit., p. 82).

McConnell (2004, p. 77) intitula o gerenciamento da complexidade a atividade mais
importante da engenharia de software. Ele se baseia no artigo de Brooks (1987, p. 11), No
Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering, em que a complexidade é
descrita como sendo o principal problema do software ou, nas palavras de Brooks, uma
dificuldade essencial do software:
Many of the classic problems of developing software products derive from this
essential complexity and its nonlinear increases with size. From the complexity
comes the difficulty of communication among team members, which leads to product
flaws, cost overruns, schedule delays. From the complexity comes the difficulty of
enumerating, much less understanding, all the possible states of the program, and
from that comes the unreliability. (op. cit., p. 11).

A complexidade do software é o assunto dominante no artigo escrito por Beizer e discutido
em §3.3.1.
Por fim, vale lembrar a frase escrita à mão no artigo EWD 498 de E. W. Dijkstra:
“Simplicidade é um prerrequisito para a confiabilidade”72 (1982, p. 131, tradução nossa).
Crítica:
Em resumo, uma vez que a simplicidade é negligenciada em favor de requisitos de software
cada vez mais ambiciosos, isto resulta em projetos de software em que a complexidade
impera. Por mais que sejam utilizadas as técnicas desenvolvidas pela Engenharia de Software
para domar a complexidade dos projetos, as situações (estados) decorrentes das várias
interações que as diversas partes do software serão submetidas e o alto acoplamento entre elas
fogem ao controle da mente humana, abrindo-se as portas para falhas. Apesar dos esforços
em se prevenir e remover as falhas durante a especificação, o projeto, o desenvolvimento e os
testes do software, estas estarão presentes no produto final. Eis então a proposta da aplicação
da tolerância a falhas de software para se conviver com as falhas, tornado o software robusto.
4.2.2

Tolerância a falhas

McConnell faz uma breve apresentação sobre tolerância a falhas de software. “Tolerância a
falhas é um conjunto de técnicas que aumentam a confiabilidade do sistema por detectar
falhas, recuperá-las se possível ou confinar seus efeitos negativos.”73 (2004, p. 50, tradução
nossa). Como exemplo, ele apresenta maneiras de como tornar o cálculo da raiz quadrada de
um número tolerante a falhas.
a) O sistema pode voltar atrás e ignorar a falha detectada. Se a resposta está errada,
ele pode voltar atrás até um ponto onde é sabido que o estado do sistema era correto e
continuar a partir daquele ponto. A operação do sistema ficaria degradada neste caso;
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Simplicity is prerequisite for reliability.
Fault Tolerance is a collection of techniques that increase a system’s reliability by detecting errors, recovering
from them if possible, and containing their bad effects if not.
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b) O sistema pode ter um código auxiliar para ser usado quando ele detecta uma falha
no código primário. No exemplo, se a primeira resposta parece estar errada, o sistema
retorna até um ponto onde é sabido que o estado do sistema era correto e passa a
utilizar uma rotina alternativa de cálculo da raiz quadrada;
c) O sistema pode substituir o valor errôneo por um valor padrão que é sabido terá
um efeito benigno no resto do sistema;
d) O sistema pode ter um algoritmo de votação. O sistema pode ter três classes e cada
uma delas emprega uma forma de cálculo da raiz quadrada diferente. Cada classe
calcula a raiz quadrada e um votador compara os resultados. Dependendo do tipo de
tolerância a falhas embutida no sistema, ele pode usar a média, a mediana ou optar
pela maioria.
Além dessas possibilidades citadas, existem mais três outras possibilidades não citadas por
McConnell:
e) Usar uma expressão para transformar o valor original em um outro, aplicar o
algoritmo e, em seguida, remover a distorção introduzida no resultado final. Desta
forma, o valor original é levado para fora do espaço de falha do algoritmo original, o
que permitiria uma execução sem falhas. Esta foi a tese de doutorado de Paul E.
Ammann e foi batizada como Diversidade de Dados (Data Diversity). O artigo dele de
1988 com J. Knight resume a proposta. Uma vez que esta técnica tem aplicações
muito restritas, ela não será tratada nesta pesquisa, e;
f) Re-executar o algoritmo original que falhou. Embora esta técnica apareça ser a
primeira vista um contra-senso - a re-execução do mesmo algoritmo com os mesmos
dados de entrada levaria ao mesmo resultado -, Gray (1995) defende a idéia que
muitas falhas de software são devidas aos Heinsebugs, falhas momentâneas, já
discutidas em §3.2. Gray conjectura (nas suas próprias palavras) que os Heisenbugs do
software em produção são eliminados na re-execução:
I conjecture that there is a similar phenomenon in software -- most production
software faults are soft. If the program state is reinitialized and the failed operation
retried, the operation will usually not fail the second time. If you consider an
industrial software system that has gone through structured design, design reviews,
quality assurance, alpha test, beta test, and months or years of production, then
most of the “hard” software bugs, ones that always fail on retry, are gone. The
residual bugs are rare cases, typically related to strange hardware conditions (rare
or transient device fault), limit conditions (out of storage, counter overflow, lost
interrupt, etc.) or race conditions (forgetting to request a semaphore). (GRAY,
1985, p. 11).

O ponto importante sobre a conjectura de Gray é que ela permite que a mesma rotina
seja reutilizada sem qualquer tipo de diversidade para se fazer tolerância a falhas de
software. Gray também apresenta algumas estatísticas que suportam esta conjectura.
Em uma delas, ele analisou o registro de erros (error log) do gerenciador de impressão
(spooler) de um sistema operacional em várias instalações. Neste caso, sempre que
havia um erro o sistema tentava automaticamente uma nova operação. Se o erro
persistisse, seria um Bohrbug; se a nova tentativa fosse um sucesso, seria um
Heisenbug. No período analisado, somente um dos 132 eventos analisados era um
Bohrbug; os demais eram Heisenbugs. (cf. GRAY, 1985, p. 12).
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Naturalmente, nem sempre é possível re-executar uma rotina, principalmente se a
rotina enviar comandos para um equipamento. Neste caso, a re-execução poderia não
ser benigna ao sistema, podendo mesmo ser algo inseguro.
g) Aplicar algoritmos para tolerância de falhas bizantinas (LAMPORT; SHOSTAK;
PEASE, 1982). Leslie Lamport, juntamente com Shostak e Pease, propuseram um
modelo em 1982 para contornar o problema de falhas espúrias, especialmente em
hardware. O nome bizantino vem do título do artigo, que pode ser traduzido como o
problema dos generais bizantinos. Os autores fazem uma analogia com a situação
enfrentada pelos generais de divisões do exército bizantino, acampados ao redor de
uma cidade inimiga. Os generais comunicam-se uns com os outros apenas via
mensageiros para a tomada de decisões. O problema enfrentado pelos generais é como
alcançar um consenso mútuo mesmo na presença de generais traidores, que informam
para um general a decisão que irá atacar e para outros a decisão que irá aguardar. Um
exemplo de aplicação desse modelo de tolerância a falhas em software é a tese de
doutorado de Miguel Castro (2001), supervisionada por Liskov, que demonstra a
viabilidade da criação de um sistema de arquivos tolerante a falhas bizantinas.
Randell (1993, p. 35) faz uma observação sobre o fato de que as técnicas para a construção de
software tolerante a falhas devam ser simples o bastante para não causar o aumento da
complexidade geral do software - o que seria contraproducente.
Antes de avançar sobre as técnicas, é discutido inicialmente algumas características gerais
delas.
4.2.3

Complementaridade

É significante a ressalva feita (separadamente) por Avizienis (1975, p. 458) e Randell
(RANDELL; XU, 1995, p. 1) que as técnicas para construção de software tolerante a falhas
não substituem, mas apenas complementam, as técnicas tradicionais da Engenharia de
Software destinadas à prevenção e remoção de falhas de software - o que Avizienis chama de
técnicas de intolerância a falhas. Em outras palavras, as técnicas para construção de software
tolerante a falhas pressupõe que o software como um todo foi projetado, implementado e
testado tendo em mente o objetivo da correção software (PULLUM, 2001, p. 113).
A seguinte analogia pode ser proposta: enquanto que a Engenharia de Software tem como um
de seus objetivos a correção do software, as técnicas para construção de software tolerante a
falhas visam a robustez nas situações onde o estado do software em um dado momento da sua
execução difere do estado planejado e esperado. Este momento em que ocorre a transição do
estado correto (conforme a especificado) para o estado incorreto é o evento da falha. No caso
desta pesquisa, a proposta é fazer a detecção de falhas por meio de predicados (asserções).
McAllister e Vouk (1996, p. 567) destacam que a razão para a aplicação de tolerância a falhas
advém da impossibilidade de se garantir que um software esteja livre de problemas dado o
estado da arte relacionado às técnicas empregadas para a correção do software e a dificuldade
em se cobrir todos os casos possíveis de testes. Aliás, no caso de testes, Dijkstra diz que teste
de programa serve apenas para mostrar a presença de erros, não sua ausência74 (1972, p. 864).
Randell apresenta razões similares a McAllister e Vouk (1996) para o uso de tolerância a
falhas de software:
74

program testing can be a very effective way to show the presence of bugs, but it is hopelessly inadequate for
showing their absence.
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Perhaps the best argument that can be deployed in favour of the use of software
fault tolerance is one due to Michael Melliar-Smith. Formal verification, testing and
fault tolerance each depend on a set of assumptions. For example, verification
depends, inter alia, on the adequacy of the theorem proving tools and techniques,
testing on the choice of tests and the care with which their results are inspected, and
fault tolerance on the completeness of the error detection scheme and the degree of
actual design diversity achieved. In addition, the three schemes all depend on
having an adequate system specification. By using formal verification and testing
and fault tolerance the number of assumptions on which belief in the reliability of a
system rests can be reduced to the absolute minimum, namely that the system
specification is satisfactory, for this is the single assumption that is shared by all
three approaches. (RANDELL, 1993, p. 39)

Laprie et al (1990, p. 41) cita alguns motivos para o emprego de tolerância a falhas de
software:
− a integração cada vez maior de subfunções em um único computador, tornado o
sistema como um todo mais susceptível a falhas, e;
− a redução ou eliminação de sistemas manuais ou não-computadorizados.
Um ponto comum entre as técnicas para estruturação de tolerância a falhas de software é a
necessidade de variantes e de alguma forma de julgador que ateste o resultado.
Crítica:
Pela observação prática do autor desta pesquisa, é através da execução de casos de testes que
um programador adquire confiança no trabalho a ser entregue. Tal observação remete-nos a
duas situações:
a) apesar do esforço do programador e da aplicação de seus conhecimentos de
engenharia de software, o resultado das interações do seu programa com outros
programas do sistema não são plenamente conhecidas de antemão ou então o
programa faz parte de um sistema muito maior que foge à sua compreensão. Isto
significa que o programador não tem domínio total sobre o comportamento do
programa e das condições de como o seu programa (ou serviços por ele prestado) será
invocado e trabalha sob premissas que podem não ser sempre válidas. Tal situação
abre espaço para falhas em decorrência de interações ocultas, pouco freqüentes ou não
planejadas.
b) o programa não foi escrito com esmero e atenção. Ele executa um mínimo de casos
de testes, com o objetivo tão-somente mostrar que para aquelas situações o programa
funciona corretamente.
No caso do item a), a tolerância a falhas pode ser útil e contribuir para a robustez do sistema,
apesar de testes não provarem a ausência de falhas. Quanto ao item b), talvez fosse
interessante investir em treinamento.
4.2.4 Variantes, diversidade de software e ponto comum de falha
A proposta de variantes de software pode ser melhor compreendida com o uso de algumas
analogias. Uma praga pode devastar uma monocultura e levar um agricultor à falência. O que
ele pode fazer para se proteger é trabalhar com culturas diferente, de tal forma que se uma
praga atacar uma cultura, possivelmente a outra irá resistir. Um investidor diversifica seu
investimento em várias aplicações de tal forma a minimizar perdas com as flutuações do
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mercado financeiro. Em todos os casos, o objetivo é o mesmo: proteger-se de eventuais
situações que possam ocorrer com o uso de alguma forma de diversidade.
Assim, do ponto de vista do software, as variantes são rotinas similares que apresentam algum
tipo de diferenciação entre si. O objetivo é simples: se elas fossem idênticas, todas falhariam
com a mesma entrada75; como as variantes não são idênticas devido à diversidade, algumas
sobreviveriam, ou seja, não falhariam . Esta situação em que variantes falham a ponto de
causar um defeito no funcionamento do sistema é conhecida por modo comum de falha
(common-mode failure).
Laprie informa que a diversidade é uma prática antiga para evitar o modo como de falha, pré
era da computação, implementada através da operação conjunta de sistemas distintos que
realizam a mesma tarefa (LAPRIE et al, 1990, p. 39). Mais ainda, ele propõe uma federação
de equipamentos, em oposição a um equipamento único que controle todo o sistema; assim,
no primeiro caso, somente as funções proporcionadas por um dado equipamento ficariam
indisponíveis em caso de falha. Segundo o autor, a principal razão para a ocorrência de modo
comum de falha são erros de projeto e implementação .
Avizienis costuma citar um artigo de 1834 escrito por Dionysius Lardner a respeito das
máquinas criadas por Charles Babbage. Nele, Babbage diz que a confiabilidade de que o
cálculo esteja correto aumenta quando pessoas diferentes chegam ao mesmo resultado:
The most certain and effectual check upon errors which arise in the process of
computation, is to cause the same computations to be made by separate and
independent computers; and this check is rendered still more decisive if they make
their computations by different methods. (LARDNER, 183476 apud AVIZIENIS,
1995, p. 25)

No texto a palavra computers refere-se à pessoa que faz os cálculos, e não à máquina. Outro
texto citado por Avizienis é um manuscrito escrito por Charles Babbage em 1837 e só
publicado recentemente. Neste manuscrito Babbage discorre sobre o cálculo executado por
métodos diferentes.
When the formula to be computed is very complicated, it may be algebraically
arranged for computation in two or more totally distinct ways, and two or more sets
of cards may be made. If the same constants are now employed with each set, and if
under these circumstances the results agree, we may then be quite secure of the
accuracy of them all. (BABBAGE, 183777 apud AVIZIENIS, 1995, p. 25)

As variantes podem ser obtidas de diversas formas, como:
a) algoritmos diferentes para a mesma tarefa. Como exemplo pode ser citar o cálculo
da área de um triângulo de diversas formas, desde a conhecida fórmula da geometria
(base * altura) / 2, por trigonometria, pela fórmula de Hierão, por suas coordenadas no
75

excetuando-se a conjectura de Gray sobre os Heisenbugs - §4.2.3.
LARDNER, D.. Babbage’s Calculating Engine. Edinburgh Review, Edinburgh, p. 263-327. jul. 1834.
Reimpresso em MORRISON, P. ; MORRISON, E.. Charles Babbage and His Calculating Engine. Nova
Iorque: Dover, 1961.
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BABBAGE, C.. On the mathematical powers of the calculating engine. Oxford: Museum Of The History
Of Science, 1837. Publicado em RANDELL, B. (Ed.). The Origins of Digital Computer: Selected Papers. 3.
ed. Nova Iorque: Springer, 1982. 580 p.
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plano e aplicando geometria analítica, etc78. Nesse caso, cada uma das fórmulas
resultaria em um algoritmo diferente;
b) algoritmos que atuam de forma degradada. Se o algoritmo longo e complexo
falhar, um outro mais simples (e talvez nem tão preciso ou otimizado) pode ser
utilizado. Esta forma de variante já foi citada por Maguire para uso durante a
depuração de programas onde o resultado é comparado com o emprego de asserções §4.1, item a);
c) linguagens ou compiladores diferentes. A Boeing tinha três equipes independentes
(e isoladas) programando o software de controle do Boeing 777. Cada equipe usava
uma linguagem diferente, respectivamente C, PL/M e Ada. Após algum tempo a
coordenação do projeto achou melhor reunir forças e integrar as três equipes em uma
só trabalhando com Ada. A diversidade veio na forma de compiladores diferentes que
geram código para processadores não-similares (JOCH, 1995, p. 52);
d) equipes independentes e isoladas. A mesma especificação é entregue a equipes
diferentes e rigorosamente isoladas entre si. O objetivo é que cada equipe entregue um
produto diferente, e por conseguinte, com características de falha diferentes;
e) especificações de requisitos de software contendo detalhes de implementação
diferentes. Diferentemente da maneira apresentada no item d), em que é obtida uma
forma mais acidental de diversidade, nesta a diversidade é forçada (forced diversity)
(BISHOP, 1995). Segundo Rogers (2003, p. 17), detalhes específicos de
implementação são explicitamente descritos para serem diferentes nos produtos
entregues por cada equipe. Dessa forma, é esperado que partes importantes da
aplicação não se correlacionem, nem as correspondentes falhas.
Laprie et al (1990, p. 39) considera que a diversidade de software pode tolerar falhas que vão
dos requisitos até a implementação79. Este assunto é retomado na crítica a seguir.
Infelizmente, a diversidade é o calcanhar de Aquiles da tolerância a falhas de software. O
problema é justamente a premissa de que cada variante tenha modos diferentes de falhas, de
tal forma que tornaria mais difícil a existência de modos comuns de falha. Por exemplo, o uso
de compiladores (e hardware) diferentes pela Boeing no item c) não isenta a possibilidade de
haver uma falha latente no código-fonte; o resultado seria errôneo em todas as variantes.
Leveson (1992, p. 8) questiona a validade da premissa que a diversidade de software pelo
emprego de equipes isoladas eleva a robustez ao tornar mais difícil que pontos comuns de
falha ocorram. Para ela, a analogia com métodos estabelecidos para o projeto de hardware
não é satisfatória porque a diversidade neste caso é algo planejado, pensado, não acontecendo
por acaso. Ela ressalta ainda a falta de provas científicas da eficácia da diversidade de
software. Além disso, é destacada a necessidade de uma compreensão melhor dos erros
cometidos durante o desenvolvimento de software para analisar se uma determinada técnica é
de fato eficiente para eliminar ou compensar tais erros (op. cit., p. 9).
Crítica:
Do ponto de vista desta pesquisa, a premissa da diversidade de software é tida como válida
quando ela se restringe ao uso de algoritmos diferentes ou degradados para a mesma tarefa.
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WEISSTEIN, Eric W.. Triangle Area. Mathworld. Disponível em:
<http://mathworld.wolfram.com/TriangleArea.html>. Acesso em: 20 abr. 2006.
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Both experimental and real-life safety-related systems have begun to use design diversity to tolerate software
faults. Such systems focus strongly on design faults, where the term “design” encompasses everything from
system requirements to realization during both initial production and future modifications.
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Também é rejeitada a premissa que a tolerância a falhas pode proteger contra erros de
especificação - §2.3. No entanto, do ponto de vista estatístico, a diversidade pode aumentar a
confiabilidade do software - §4.2.11.
Para terminar, revisão e inspeção executadas por terceiros também pode ser visto como uma
forma de diversidade, a chamada diversidade humana. Este assunto é tratado em §7.4.
4.2.5 Julgadores
As técnicas para construção de software tolerante a falha fazem o emprego de algum tipo de
rotina que ateste a adequação do resultado obtido das variantes executadas. O termo usado é
adequação - e não exatidão - porque o objetivo é apenas detectar erros grosseiros. Ou como
disse Rogers, a adequação pode ser vista como “o padrão mais baixo de aceitação”80 (2003, p.
23, tradução nossa). De certa forma, os julgadores (adjudicators) na definição de Pulllum,
2001, são uma forma muito mais leniente de pós-condição.
Para reforçar a idéia, pode-se comparar por exemplo uma pós-condição e um julgador para
uma mesma rotina de ordenação de valores inteiros. No primeiro caso, a pós-condição deveria
assegurar explicitamente que todos os elementos do vetor original estão presentes no vetor de
saída e que, além disso, estejam em uma seqüência não decrescente. Já no caso do julgador,
vamos nos valer do exemplo que Pullum apresenta em seu livro de 2001, que é comparar a
soma de todos os valores antes da ordenação contra a soma de todos os valores após a
ordenação. Ela reconhece a fragilidade de tal teste: “este teste não irá determinar se os itens na
lista de entrada foram corretamente ordenados, mas irá indicar se houve um erro crasso com a
ordenação.”81 (op. cit., p. 114, tradução nossa).
Há diversas razões para se justificar o fato que os julgadores não sejam tão rigorosos como
pós-condições. A primeira delas é a complexidade: como o julgador não tem acesso a dados
internos das rotinas que ele verifica, ele teria que duplicar uma parte significativa do
algoritmo desta rotina para efetuar seu julgamento, elevando a complexidade geral do sistema.
Outra razão é a própria dificuldade em se construir um julgador adequado às técnicas para
construção de software tolerante a falhas a serem apresentadas adiante.
Outro problema associado aos julgadores envolve o uso de algoritmos que envolvem números
de precisão finita (ponto flutuante), conhecido pelo nome de Problema da Comparação
Consistente (Consistent Comparison Problem). Este problema é mais comum nos julgadores
que lidam com o resultado de várias variantes ao mesmo tempo para apontar o resultado
correto. Em geral, julgadores com este tipo de comportamento são conhecidos por votadores ver §4.2.2, item d).
Em resumo, o Problema da Comparação Consistente reside no fato da introdução de pequenos
desvios a cada operação matemática executada sobre números de precisão finita. Uma vez que
cada variante tem a sua própria seqüência de operações até chegar ao resultado - em virtude
da diversidade embutida na construção do software - , o resultado final de cada variante pode
ser distinto, apesar de estarem todos exibindo correção. Neste caso, um votador que escolha o
resultado mais votado entre as três variantes não chegaria a consenso algum.
Durante o período de graduação o autor desta pesquisa recorda do trabalho da matéria de
Cálculo Numérico onde foi pedido a construção de um programa para calculo da função
seno(x). O autor implementou o mesmo algoritmo baseado na série de Taylor de duas formas
80

lower standard of behavior
This test will not determine if the items in the input list were sorted correctly, but it will indicate if something
blatantly incorrect has resulted from the sort.
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diferentes: na primeira, todos os elementos positivos e negativos da série eram somadas em
seqüência; na segunda implementação, os termos positivos foram acumulados em separado
dos negativos e, ao final, reunidos. Como o leitor pode imaginar, o resultado da primeira
implementação não era igual ao da segunda a ponto da diferença já ser notada em alguns caso
após a quinta casa decimal.
Um outro exemplo de imprecisão ou instabilidade numérica é apresentado por McAllister e
Vouk (1996, p. 573), onde é feita o produto escalar de dois vetores com componentes de
magnitude muito distintas entre si:
− x = [1020, 1223, 1024, 1018, 3, -1021], e;
− y = [1030, 2, -1026,1022, 2111, 1019]
O resultado correto é 8779. Mas na maioria das plataformas, o resultado obtido é zero.
Outro exemplo de erro por imprecisão numérica foi descoberto nos programas escritos para o
experimento de Knight e Leveson (1986), anos após a publicação dos resultados. Durante a
instrumentação dos programas com asserções (§7.4) foi descoberto que o uso da fórmula de
Hierão para cálculo da área de um triângulo poderia falhar em algumas situações devido à
instabilidade numérica. Os autores sugerem o uso de outras fórmulas para cálculo da área do
triângulo, tais como (x1y2 + x2y3 + x3y1 - y1x2 - y2x3 - y3x1) / 2, onde os pares (x, y) são as
coordenadas de cada ponto (LEVESON et al, 1990, p. 11-12).
O Problema da Comparação Consistente foi tratado em um artigo de 1989 escrito por
Brilliant, Knight e Leveson. No artigo diversas não-soluções (non-solutions, no texto original)
são apresentadas, analisadas e rejeitadas, tais como:
− arredondamento e truncamento: os autores reconhecem que estas práticas podem
mitigar o problema, mas não eliminá-lo por completo82 (op. cit., p. 1483).
− fazer a comparação aproximada com um limite de tolerância δ. Neste caso, a
dificuldade existe quando é feito uma comparação aproximada contra uma constante
fixa C, pois só pode ser concluído que um valor é maior que C se ele for maior que C
+ δ. O fato é que o problema se repete também para C + δ83 (op. cit., p. 1483).
McAllister e Vouk (1996, p. 579) lembram que se δ for muito restritivo haverá uma avalanche
(nas próprias palavras deles) de falhas; se δ for muito grande, valores inválidos serão aceitos.
Os julgadores são analisados juntamente com as técnicas apresentadas a seguir.
4.2.6 NVP
A programação por n-versões (n-version programming ou nvp) consiste na execução em
paralelo de (usualmente) três variantes e o uso de um julgador do tipo votador para a escolha
do resultado. A mesma entrada deve ser replicada nas três variantes e o votador escolhe, por
exemplo, o resultado apresentado pela maioria. O nvp apresenta algumas características, como
demandar um processo rigoroso de diversidade na criação das variantes: equipes isoladas
criam as variantes e uma equipe de coordenação assegura a qualidade do processo. O objetivo
da equipe de coordenação é claro: assegurar que as equipes não influenciem umas as outras,
82

An important benefit of rounding and truncation is that they can be used to reduce the probability of
inconsistent comparison. Although the problem cannot be solved this way, its effects can be mitigated..
83
Unfortunately, approximate comparison is not a solution because the problem immediately arises again, this
time with C + δ rather than C. Two programs may compute values that are arbitrarily close to each other but
have different order relationships with C + δ, just as with C.
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evitando-se assim possíveis soluções comuns que levariam a um modo comum de falha. Neste
processo, por exemplo, nenhuma comunicação entre as equipes de programação é permitida e,
além disso, toda comunicação entre a equipe de coordenação e as equipes de programação
devem ser feita de forma escrita.
Em um dos primeiros artigos sobre a proposta do nvp, Avizienis sugere que a técnica pode
reduzir gastos com testes e permitir o emprego de variantes com confiabilidade inferior, uma
vez que o nvp compensaria tais dificuldades ao elevar a confiabilidade do software:
The end goal of a fault-tolerant design is either (1) a system reliability prediction
that cannot be attained by the purely fault-intolerant design; or (2) a system
reliability prediction that matches the purely fault-intolerant design at a lower overall cost of implementation. (AVIZIENIS, 1975, p. 459).

Tal afirmação não aparece mais em seus trabalhos mais recentes, como o de 1995.
Aliás, no que diz respeito em elevar a confiabilidade, o nvp foi inspirado em uma técnica para
se elevar a confiabilidade do hardware conhecida por redundância modular tripla (triplemodular redundancy). A redundância modular tripla tem a mesma arquitetura do nvp: três
componentes trabalhando em paralelo e o emprego de um votador, também na forma de
hardware. Em um estudo de 1962 sobre o quanto a redundância modular tripla aumenta a
confiabilidade do hardware, Lyons e Vanderkulk (p. 200) ressaltam a necessidade que cada
componente também seja confiável pois, caso contrário, o resultado será o oposto, ou seja,
haverá uma redução na confiabilidade do sistema. Isto pode ser mais facilmente
compreendido através da técnica de modelagem de confiabilidade, apresentada em §4.2.11.
Todavia, a principal dificuldade desta técnica reside na premissa da independência de falhas
das variantes. “A técnica do hardware foi desenvolvida como uma forma de se lidar com
falhas aleatórias, não erros de projeto e implementação”84 (LEVESON, 1992, p. 7, tradução
nossa). Alguns estudos empíricos defendem a validade da premissa, como o de Avizienis, Lyu
e Shütz de 1988, onde as variantes foram escritas em seis linguagens de programação
diferentes.
Outros estudos, como o de Knight e Leveson de 1986, apontam a fragilidade da premissa.
Neste último, os alunos de duas universidades diferentes produziram 27 versões de uma
mesma rotina. A execução de cada variante era comparada com uma versão de referência
(gold) produzida pelos organizadores do experimento. Apesar das variantes apresentarem
individualmente uma confiabilidade superior a 99,9% em uma amostra de um milhão de
testes, houve duas situações em que ocorreram um modo comum de falha entre oito variantes.
Especificamente para este teste empírico a hipótese estatística de independência de falhas não
foi confirmada (KNIGHT; LEVESON, 1986; 1990).
Uma análise estatística feita por Butler e Finelli (1993) analisou especificamente a alegação
de que o nvp conduz a software ultraconfiável. Partindo-se da premissa de independência de
falhas entre as variantes, os autores chegaram a seguinte fórmula para quantificar
(aproximadamente) a probabilidade de falha em um período T de um nvp com três variantes:
Psys(T) = 3p2KT, onde:
− T: período de tempo que o sistema estará operando;
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The hardware technique was developed to cope with random failures, not with design errors.
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− K: número de execuções no período. Neste caso, assume-se que cada execução é
independente uma da outra, e;
− p: é a probabilidade de falha isolada de cada variante.
Assim, ao analisarmos um sistema onde a probabilidade de falha é 10-6, operando por uma
hora e sendo executado uma vez por segundo, tem-se: Psys(T) = 3(10-6) 2(3600)(1)= 1,08x10-8,
o que de fato confirmaria a tese defendida por Avizienis que o nvp aumenta a confiabilidade
do sistema - como pode ser notado, o sistema agora pode ser classificado como sendo
ultraconfiável, apesar de suas variantes não o serem. Infelizmente isto é apenas uma verdade
parcial, pois não está sendo considerada as falhas das variantes. Os autores argumentam que
se for considerado que o sistema como um todo pode falhar se alguma das variantes falharem
- por exemplo, se o votador ficar sem receber a informação de uma das variantes -, a
probabilidade de falha seria estimada (aproximadamente) entre 0 e 3pKT, o que resultaria nas
condições descritas em uma probabilidade de falha de 0 a 10-2, inferior portanto à
probabilidade isolada de falha de cada uma das variantes. Todavia, deve ser observado que o
modelo apresentado é muito simples, baseado em hipóteses muito específicas, o que pode
invalidar o resultado.
Continuando com as análises, outro ponto a ser considerado é a dificuldade técnica em se
sincronizar variantes executando em paralelo. O votador espera que cada variante forneça um
resultado para cada entrada fornecida, obedecendo-se a seqüência de entradas . Além de lidar
com o Problema da Comparação Consistente, mencionado anteriormente em §4.2.5, o votador
tem que lidar com situações onde uma das variantes falha e não entrega nenhum resultado;
neste caso, o votador deverá escolher entre apenas dois valores.
Outro problema com o nvp é que não é possível o uso de variantes na forma de algoritmos
muito diferentes ou degradados, porque isto poderia causar sérios problemas de sincronismo
no momento da comparação.
Considerações sobre custo são apresentadas ao final do capítulo.
4.2.7

Bloco de restauração

O bloco de restauração nasceu dos esforços empreendidos na Universidade de Newcastle,
Reino Unido, no Projeto Confiabilidade (Reliability Project). O projeto começou em 1971 e
foi liderado pelo professor Brian Randell, após sua participação na Conferência sobre
Engenharia de Software patrocinada pela OTAN realizada na Alemanha em 1968. A
percepção na época é que os atrasos e as dificuldades no desenvolvimento de software
caracterizam o que ficou conhecido por crise do software. A estruturação do bloco de
restauração (recovery block) foi feita no verão (europeu) de 1973 por Jim Horning e Michael
Melliar-Smith (HORNING et al, 1974). Jim Horning era professor visitante da Universidade
de Toronto. No entanto, a maior parte da literatura credita a Brian Randell como quem propôs
a técnica, a exemplo de Hecht (1975, p. 391) .
A técnica de restauração para trás envolve basicamente retornar o estado do sistema para um
estado anterior (supostamente um estado ainda não contaminado pela falha) e então seguir em
frente com uma parte alternativa (diferente) do código. Não é feita nenhuma tentativa para se
diagnosticar a causa particular da falha que está causando o erro nem é avaliada a extensão
dos danos que a falha causou. (LEVESON, 1986, p. 152).
O bloco de restauração é uma técnica de estruturação de software tolerante a falhas que
funciona da seguinte forma:
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− antes de executar uma variante, o estado do sistema é copiado para um cache de
restauração (recovery cache). O ponto onde é coletado o estado do sistema é
conhecido por ponto de verificação (checkpoint);
− uma variante é executada. Em geral, a primeira variante escolhida para ser
executada é a que apresenta as melhores características técnicas;
− um julgador, conhecido por teste de aceitação, valida o resultado. Se o resultado
não for aceito, o estado do sistema é restaurado a partir do cache de restauração e uma
nova variante é executada
− se nenhuma das variantes conseguir satisfazer o teste de validação, é sinalizado
erro.
Para compreendermos melhor a técnica do bloco de restauração vamos analisar cada uma das
suas partes:
− cache de restauração. Para entendermos melhor a necessidade do cache de
restauração, precisamos nos situar no fim da década de 1960 e início da década de
1970. Nesta época, FORTRAN era a linguagem científica padrão. Algol, por exemplo,
ainda estava nascendo - embora os primeiros artigos sobre a técnica se valiam de uma
estrutura de blocos de controle similar à de Algol. Programas em FORTRAN daquela
época não possuíam o conceito (moderno) de variáveis locais e fracionamento do
escopo de visibilidade de variáveis. Assim, havia a necessidade de uma passo
destinado exclusivamente para guardar os estado das variáveis, todas globais. Técnicas
modernas de programação baseadas em encapsulamento como a orientação a objetos
devem minimizar a necessidade deste passo. Basta que sejam passadas por valor os
parâmetros que a variante irá utilizar juntamente com a proibição da alteração de
variáveis globais.
− variantes: As variantes do bloco de restauração são baseadas em algoritmos
diferentes ou que atuam de forma degradada, ex. precisão menor, ou até mesmo serem
codificadas para retornarem valores default; Por convenção, a primeira variante a ser
executada é chamada de bloco principal; as demais são conhecidas por bloco
alternativos. Horning et al destacam o fato que não há restrições nas operações que as
variantes podem fazer, contanto que ao final elas satisfaçam o teste de aceitação. Do
ponto de vista desta pesquisa ficam mantidas as observações para se evitar o uso
(explícito) de um cache de restauração. Randell (1995, p. 7) ressalta que os blocos
alternativos não podem guardar dados locais pois eles não serão executados sempre.
− teste de aceitação. Uma vez que este tipo de julgador atua especificamente sobre
um conjunto de resultados válidos, ele deve ser codificado especialmente para o bloco
de restauração em questão. (HORNING et al, 1974, p. 173). Apesar de pouco
destacado na literatura, o teste de aceitação também sofre do Problema da Comparação
Consistente, uma vez que o teste de aceitação pode, por exemplo, comparar o
resultado de uma variante contra um intervalo de valores descritos com precisão
numérica finita (ponto flutuante).
Um ponto a ser destacado sobre a técnica é o fato dela poder ser aninhada, isto é, é possível se
estruturar camadas de recuperação de falhas na formas de blocos dentro de outros blocos.
Com isso, se uma camada inferior falhar, a camada superior poderá tomar uma ação para
corrigir o problema (HORNING, 1974, p. 172). Para Parnas e Würges (1976, p. 439) as
camadas inferiores não têm informações suficientes para contornar um problema; somente as
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camadas superiores do software têm conhecimento suficiente da situação para tomar uma
ação.
Existe uma variação do bloco de restauração conhecida por recuperação para frente (forward
recovery). Neste caso, se a rotina principal falhar, o estado do sistema é restaurado para um
novo estado válido mas não necessariamente otimizado. É como se o estado do sistema fosse
promovido a uma situação segura após a falha da rotina principal. Randell sugere usar a
restauração para frente quando as razões da falha são bem conhecidas (ou a solução para
qualquer problema que ocorra seja bem conhecida) e usar a restauração para trás quando as
razões não podem ser claramente especificadas previamente e um mecanismo mais genérico
faz-se necessário (1993, p. 36).
Assim, se o bloco principal e os alternativos falharem, a recuperação para frente pode ser
utilizada como um último recurso para levar o sistema a um estado seguro. Leveson
reconhece a adequação da restauração para trás para tolerar falhas de software desde que isto
seja feito antes de afetar o estado externo. Esta ressalva exprime a dificuldade no uso da
técnica para controlar equipamentos, por exemplo, uma vez que comandos já foram enviados
para campo e não podem ser voltados para trás (LEVESON, 1986, p. 152). Veja também
§4.2.2, item f).
Um outro aspecto da técnica do bloco de restauração é que ela traz embutida o antigo conceito
de defesa em profundidade. Dobson e Randell (2001, p. 172) relatam em uma atualização ao
artigo de 1986, Building Reliable Secure Computing Systems out of Unreliable Insecure
Components, o exemplo de castelos medievais, cujo projeto arquitetônico fazia uso de
diversas camadas de proteção como, por exemplo, paredes elevadas, fossos, escadas espirais
e, em último caso, facilidades para despejar óleo fervente. Em analogia, cada variante seria
uma camada de proteção que foi vencida quando ocorre uma falha; a variante seguinte ficaria
então encarregada de dar proteção. O artigo explora ainda a possibilidade de se empregar o
bloco de restauração na área de segurança e autenticação (security).
4.2.8

Temporizador

Uma outra forma de se detectar a falha de uma variante é através de um temporizador por
hardware (watchdog timer). A parte do código responsável pela seleção de uma nova variante
deverá ser avisada por uma interrupção gerada pelo hardware se o tempo preestabelecido para
a conclusão de uma variante for excedido. Em seguida, encerra-se a execução da variante.
Naturalmente, o processamento continua com a restauração do cache e a execução de uma
nova variante. O uso de temporizador é particularmente interessante em aplicações onde o
tempo de resposta é considerado parte da correção geral do software, conhecido por
computação de tempo real (real-time software) - §7.2.
O problema com a proposta de uso do temporizador como mencionado é que ela remete sua
implementação aos mesmos conceitos de preempção empregados por sistemas operacionais,
isto é, a fatia de tempo de uma variante não pode ser excedida sob pena do seu encerramento
abrupto por parte do gerenciador juntamente com a liberação dos recursos alocados à variante.
Tais tarefas (fatia de tempo de processamento, transferência preemptiva de processamento,
encerramento forçado e gerenciamento de recursos) são típicas de um sistema operacional.
Uma proposta imaginada pelo autor desta pesquisa seria o uso de máquina virtual onde entre
cada instrução (de alto nível executável por esta máquina virtual) seria verificado o tempo
decorrido, ou seja, seria utilizado um relógio ao invés de um temporizador. Caso o tempo
excedesse, seria gerada uma exceção dentro da variante utilizando o mecanismo de tratamento

69

de exceção de linguagens como C++ e Java na forma de uma exceção por tempo excedido,
similar às geradas pela própria linguagem ou ambiente de execução. A variante poderia então
interceptar esta exceção e teria condições de liberar todos os recursos em uso antes de retornar
o controle ao código responsável pelo teste de aceitação. Seria necessário apenas algum tipo
de extensão na linguagem ou um serviço da biblioteca da linguagem para informar à máquina
virtual o tempo máximo permitido para a execução da variante.
A idéia de uso de uma máquina virtual não é nova. Randell em seu trabalho seminal System
Structure for Software Fault Tolerance de 1975 propõe o emprego de máquinas virtuais para
se criar camadas de software (que executem acima delas) tolerantes a falhas, porém não as
associa ao uso com temporizador.
Porém, a principal vantagem da idéia é que passamos de um modelo assíncrono baseado em
interrupções de hardware imposto pelo uso do temporizador para um modelo síncrono, em
que a máquina virtual decide o momento de ler o relógio. Como isto, podemos empregar de
forma segura o mecanismo de tratamento de exceção (STROUSTRUP, 2000, p. 357).
Stroustrup (1994, p. 393) informa que seria necessário tornar toda a biblioteca C++ protegida
contra re-entrância para que fosse possível o uso de exceções junto com eventos assíncronos.
Maiores detalhes sobre o mecanismo de tratamento é apresentado em §4.3.
Uma forma de se evitar o uso de temporizadores seria lançar mão de conceitos de correção de
software através do emprego de invariantes de laço, que serão apresentados em §5.6.3.
4.2.9

Outras técnicas de tolerância a falhas de software

Existem outras técnicas para a construção de software tolerante a falhas. Pullum (2001)
apresenta uma coletânea delas. Basicamente estas técnicas são variações do nvp, bloco de
restauração e dos julgadores utilizados por essas técnicas. Por exemplo, há técnicas que
executam seqüencialmente as variantes (similar ao bloco de recuperação) e em seguida
utilizam um votador para escolher o resultado (similar portanto ao nvp). A discussão de tais
técnicas foge às necessidades desta pesquisa, uma vez que somente a restauração para trás e
seu complemento na forma de recuperação para frente serão utilizadas pelas técnicas
propostas por esta pesquisa. A técnica nvp, tal como exposto em §4.2.6, foi descartada por
esta pesquisa devido à suas necessidades especiais para o desenvolvimento (§1.3), como o
rigoroso protocolo (processo) de desenvolvimento de software para assegurar a independência
de falhas entre as variantes (AVIZIENIS, 1995).
Também existem técnicas baseadas no uso do bloco de restauração voltadas para ambientes
distribuídos. Conhecida por conversação (conversation), esta técnica visa o cenário onde
processos construídos com recuperação para trás cooperam entre si; neste cenário, é possível
que a falha em um processo seja notificada ao outro processo, causando uma recuperação para
trás no segundo processo; este, por sua vez, acaba por sinalizar ao primeiro processo a
ocorrência da falha, e assim sucessivamente. A conversação visa mitigar então o chamado
efeito dominó, onde o sistema acaba retornando ao ponto inicial de processamento e
descartando todo o processamento executado até o momento (RANDELL, 1995).
Em alguns casos, porém, nenhuma das técnicas descritas (ou variantes delas) foi empregada
para tolerar falhas do software. Um exemplo levantado por McAllister e Vouk (1996, p. 569)
é o do ônibus espacial, onde são utilizados cinco computadores, sendo quatro computadores
idênticos executando o mesmo software com o objetivo de tolerar falhas de hardware. Caso
estes computadores não consigam entrar em consenso, o quinto computador entra em
operação executado um software semelhante mas criado por outro fabricante.
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Outro exemplo similar vem dos mergulhadores que praticam o chamado mergulho técnico.
Devido à necessidade de cuidados extremos, estes mergulhadores descem munidos de todos
os recursos em duplicata. Um dos equipamentos duplicados é o computador de mergulho,
geralmente um modelo mais sofisticado que será usado como computador principal e um
modelo mais simples como reserva, e que são mantidos em operação desde o início do
mergulho. Caso o mergulhador suspeite de alguma incorreção nas informações do
computador principal, ele simplesmente passa a seguir as informações exibidas pelo computador reserva.
As seguintes referências abordam várias técnicas relacionadas com a tolerância a falhas de
software: Zhou (2001), Pullum (2001), Hiller (1998), Rogers (2005) e Castro (2001).
4.2.10 Custo
Há diversas análises relacionadas a custo. Uma delas seria a análise de quão mais caro é o
desenvolvimento de software tolerante a falhas proporcionalmente em relação ao software
convencional, não tolerante a falhas. A tabela 6 foi criada a partir de uma modelagem feita
por Laprie et al. (1990). Ela é baseada na proporção entre o custo do desenvolvimento do
software tolerante a falhas (Cft) e o custo do software convencional, não tolerante a falhas
(Cnft). No cálculo do custo do desenvolvimento está incluído a especificação, projeto,
implementação e testes.
tabela 6 - custo do software tolerante a falhas vs. custo do software não tolerante a falhas
Falhas
Toleradas

Técnica

Número de
Variantes

Cft/Cnft
mínimo

Cft/Cnft
máximo

Cft/Cnft
médio

Cft/n*Cnft

1

Bloco de
Restauração

2

1,33

2,17

1,75

0,88

1

nvp

3

1,78

2,71

2,25

0,75

2

Bloco de
Restauração

3

1,78

2,96

2,37

0,79

2

nvp

4

2,24

3,77

3,01

0,75

Fonte: LAPRIE et al, 1990, p. 42 (adaptado)

Pela tabela 6 fica claro que o desenvolvimento de duas variantes não significa
necessariamente o dobro do custo de desenvolvimento. Isto é justificado em parte porque nem
todas as partes de um sistema devem necessariamente ser tolerantes à falhas e, além disso, os
testes são facilitados devido a possibilidade da comparação de resultado entre as variantes.
Além disso, Hecht salienta que em alguns sistemas já é comum verificação similar a testes de
aceitação para assegurar a razoabilidade dos valores calculados (1976, p. 405).
Também pode ser verificado pelo resultado da última coluna da tabela 6 que o custo do
desenvolvimento de um sistema com n variantes não custa mais que a produção de n versões
de software convencional para a mesma tarefa.
Outro custo que não deve ser ignorado está associado ao hardware extra necessário para
executar as variantes, seja na forma de computadores extras no caso do nvp ou de memória
extra, no caso do bloco de restauração. Também se faz necessário a análise do tempo extra
necessário para executar os blocos alternativos quando houver a falha do principal, no caso do
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bloco de restauração. Este último é especialmente importante quando o tempo de resposta é
importante, como no caso da computação de tempo real - §7.2.
4.2.11 Análise das técnicas
Pullum (2001, p. 177-178) apresenta uma análise sobre a confiabilidade obtida com aplicação
das técnicas de bloco de restauração e nvp:
a) o julgador da técnica nvp pode ser genérico (reusável); o da técnica de bloco de
restauração é específico. Assim, a probabilidade de ativação de uma falha latente no
código do julgador do bloco de restauração é maior que no do nvp;
b) dependabilidade relativa contra defeitos catastróficos: de acordo com Pullum85
(2001, p. 177), é três vezes mais provável a ocorrência de defeitos catastróficos no nvp
que no bloco de restauração.
c) desempenho: o tempo médio de execução do bloco de restauração é em geral a
soma do tempo de execução do bloco principal e o do teste de aceitação; já no caso do
nvp o tempo médio é alongado com o fato do votador ter que esperar sempre o término
da execução da variante mais lenta, o acaba por impor uma penalidade de desempenho
severa ao nvp;
d) ganho de confiabilidade: a medida que aumenta a probabilidade de falha de modo
comum entre duas variantes, eleva-se a eficiência do bloco de restauração, uma vez
que o nvp é mais propenso a problemas nesta situação - veja a tabela 7;
e) o bloco restauração com duas variantes tolera uma falha (a do bloco principal);
com três variantes, o bloco de restauração tolera duas falhas (a do bloco principal e da
primeira variante), ou seja, são f + 1 variantes para tolerar f falhas seqüênciais;
f) o nvp tolera apenas uma falha (de uma das variantes) quando composto por três
variantes, ou seja, são necessários f + 2 variantes para tolerar f falhas.
Isto posto, e se assumirmos que fosse possível criar julgadores perfeitos - o que contrasta com
o exposto no item a) - e que a independência de falhas se confirme, então o bloco de
restauração com três variantes é uma solução melhor que um sistema nvp com 3 variantes.
McAllister e Vouk (1996, p. 591-592) apresentam uma modelagem de confiabilidade para o
bloco de restauração e o nvp ambos com 3 variantes, com as seguintes premissas:
− confiabilidade idêntica entre as variantes;
− as variantes falham independentemente;
− não há casos de múltiplas saídas corretas, fato relacionado ao problema da
comparação consistente (§4.2.5), e;
− os julgadores são perfeitos, isto é, a confiabilidade deles é igual a 1.
Os autores apresentam a seguinte fórmula:
− Srcb(r) = 3r(1-r)+r3, para o bloco de restauração
− Snvp(r) = 3r2-2r3, para o nvp
85

In NVP, the probability of a related fault between any two variants contributes directly to the probability of
catastrophic failure. The occurrence of a catastrophic failure (during a single iteration) for NVP is
approximately three times more likely than that for RcB.
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onde r é a confiabilidade (idêntica) de cada variante. Pode-se então calcular a tabela 7 e
desenhar o gráfico 1:
tabela 7 - comparação entre nvp e bloco de restauração
Confiabilidade de
cada variante

Confiabilidade do sistema utilizando
Bloco de Restauração

Confiabilidade do sistema utilizando
NVP

0

0

0

0,1

0,271

0,028

0,2

0,488

0,104

0,3

0,657

0,216

0,4

0,784

0,352

0,5

0,875

0,5

0,6

0,936

0,648

0,7

0,973

0,784

0,8

0,992

0,896

0,9

0,999

0,972

1

1

1

Fonte: valores calculados a partir da modelagem feita por McAllister e Vouk (1996, p. 591)
gráfico 1 - comparação entre nvp e bloco de restauração

Confiabilidade do sistema

1

0,8
Confiabilidade de cada
variante

0,6

Bloco de Restauração
0,4

NVP

0,2

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Confiabilidade de cada variante

Fonte: McALLISTER; VOUK, 1996, p. 592

Após uma série de premissas em relação à confiabilidade de cada variante e o tempo de
operação do sistema baseado em nvp com 3 variantes, McAllister e Vouk (1996, p. 592)
apresentam uma análise sobre o ganho de confiabilidade do nvp frente a uma versão de
software não tolerante a falhas. A conclusão deles é que o nvp pode degradar a confiabilidade
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do sistema a longo prazo. Pullum afirma ainda que em uma missão de 10 horas86 o bloco de
restauração é mais efetivo que o nvp (2001, p. 17).
Crítica:
Baseado na tabela 7 e gráfico 1, podemos ser induzidos a dizer que a confiabilidade de um
sistema baseado em nvp pode ser inferior à das variantes se a confiabilidade de cada variante
for inferior à 0,5. O ponto a ser questionado é o quão válido é o uso de variantes com taxa de
confiabilidade tão baixa, e não adequação do modelo. Além disso, em situações normais, a
confiabilidade do teste de aceitação seria menor que a do votador, o que faria com que a curva
do nvp se aproximasse mais da curva do bloco de restauração.
A técnica de restauração transfere a responsabilidade pela correção do software para o teste de
aceitação, algo bem diferente do votador utilizado no nvp, que não tem outra referência senão
os valores apresentados pelas variantes. O teste de aceitação possui suas próprias referências
para decidir pela correção do valor apresentado, sem depender do que foi passado pelas
variantes. De fato, pode ser notado uma semelhança entre o teste de aceitação e a póscondição, relação outrora inexistente com o votador - lembrando mais uma vez que o teste de
aceitação é, do ponto de vista desta dissertação, uma forma de julgador e não uma fase no
ciclo de vida do software - §4.2.5. Outras análises sobre o teste de aceitação são apresentadas
em §7.5.
Para esta dissertação foi escolhda o bloco de restauração para compor a técnica proposta no
capítulo 6 devido à sua implementação simples e o fato de não precisar de um protocolo de
desenvolvimento específico, critérios já mencionadas em §1.5.
4.3

Mecanismo de Tratamento de Exceção da Linguagem C++

4.3.1

Introdução

No levantamento bibliográfico apresentado em §4.1, os autores recomendam uma série de
testes visando detectar possíveis falhas e violações de premissas. Estes testes envolvem ações
que permitem, por exemplo, que o usuário tenha a possibilidade de fazer uma nova entrada de
dados. O tratamento de erros, como os autores denominam esta atividade, pressupõe não
somente que é sabido de antemão as possíveis falhas a serem tratadas mas também a atitude a
ser tomada para corrigir o problema, como por exemplo, pedir ao operador que corrija os
valores digitados. Outra característica do assim chamado tratamento de erros é o âmbito local
de atuação, isto é, o problema é corrigido (ou contornado) no mesmo ponto do código onde é
detectado. Aliás, recomendam estes autores, todos os dados de entrada devem ser verificados
(e autenticados) no ponto onde é feita a entrada de dados no sistema.
Contudo há situações em que não é sabido de antemão a atitude a ser tomada quando da
detecção de uma falha, como é o caso analisado por Stroustrup (2000, p. 355) da
implementação de uma biblioteca de uso geral. Uma vez que o desenvolvimento da biblioteca
é dissociado do desenvolvimento dos programas que a utiliza, o programador da biblioteca
não tem como saber de antemão qual é a estratégia de tratamento de erros adotada pelo
programa.
Stroustrup sugere uma série de não-soluções para o problema do tratamento não local de
erros:
86

Este número de 10 horas remete às exigências do FAA - §3.3.
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− encerrar imediatamente o programa. Esta solução não é adequada porque tornaria a
biblioteca inútil para um programa que não pode terminar abruptamente;
− retornar um valor representando o erro. Stroustrup ressalva que nem sempre é
possível reservar parte do escopo de valores retornados para indicar códigos de erros.
Além disso, Maguire (1993) é taxativamente contra tal prática - §4.1, item a);
− retornar um valor legal e deixar o programa em um estado inválido. Esta é uma
situação potencialmente perigosa, visto que o programador pode acabar ignorando o
estado inválido do programa. Um exemplo é a variável global errno da biblioteca
padrão C, e;
− chamar uma função especial, criada pelo usuário da biblioteca, para tratar o erro.
Neste caso, recai-se em um dos três casos anteriores.
Para elucidar a análise feita por Stroustrup será utilizado como referência uma série de
exemplos baseados no trabalho de Amsterdam de 1991. Neste trabalho, Amsterdam vale-se de
um prosaico processamento de leitura de um arquivo87.
ilustração 1 - exemplo de processamento de arquivo
ifstream ifsF;
ifsF.open( sFilename.c_str() );
process( ifsF );
ifsF.close();

O exemplo apresentado na ilustração 1 irá funcionar normalmente no caso nominal. O arquivo
será aberto, processado e fechado. Porém, o programa irá falhar se o arquivo não existir, não
houver permissão para leitura ou ocorrer qualquer outro tipo de problema relacionado à
manipulação de arquivos. Em outras palavras, o melhor seria que o código fosse mais
próximo ao presente na ilustração 2:
ilustração 2 - exemplo com verificação da abertura do arquivo
ifstream ifsF;
ifsF.open( sFilename.c_str() );
if ( ! ifsF.is_open() ) {
cerr << “O arquivo `“ << sFilename << “’ não pode ser aberto.” << endl;
} else {
process( ifsF );
ifsF.close();
}

O código-fonte na ilustração 2 está próximo do ideal, embora não haja a verificação de
exceções enquanto o arquivo é processado ou fechado. O código original fica diluído no meio
do código-fonte para robustez, o que é ruim por desviar a atenção do programador. Além
disso, será necessário um código extra semelhante toda vez que se deseja detectar e contornar
uma falha. Uma sugestão seria substituir a função fopen() pela presente na ilustração 3:

87

Foram adotadas as recomendações feitas por Simonyi e Heller (1991) para nomeação de variáveis. O exemplo
original estava escrito na linguagem C.
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ilustração 3 - função de abertura de arquivo
ifstream file_open( string sFilename ) {
ifstream ifsFT( sFilename.c_str() );
if ( ! ifsFT.is_open() ) {
cerr << “O arquivo `“ << sFilename << “’ não pode ser aberto.” << endl;
exit( 1 );
} else
return ifsFT;
}

Conforme apresentado na ilustração 3, se file_open() retornar algo com certeza será válido; em
uma situação de falha, a execução será encerrada. open() pode ser então substituído por
file_open() sem problemas.
Esta é uma solução razoável para programas simples, que podem ser re-executados sem
maiores problemas caso ocorra uma falha. Mas para programas que almejam a robustez como
uma qualidade esta solução é sofrível. É provável que a resposta adequada a esta situação
fosse algo diferente de encerrar o programa. Talvez o ideal seria substituir o nome do arquivo,
escolher o arquivo a partir de uma lista ou simplesmente ignorar a falha. Outras soluções
podem ser imaginadas.
Não é viável escrever uma versão de file_open() adequada à cada resposta imaginada, bem
como tratar tais falhas em cada ponto do código-fonte onde elas possam ocorrer. Se elas
fossem ocorrer somente no open() seria fácil; o problema é que tais falhas podem ocorrer no
acesso a arquivos, alocação de memória, cálculos aritméticos - tais como estouro de área
(overflow) e divisão por zero - entre outras situações. E no caso da proposta desta pesquisa,
como veremos adiante, quando uma asserção falha. Esta situação se traduz na necessidade de
uma grande quantidade de código extra dedicado a tratar tais situações anômalas, interferindo
na clareza do código normal e de certa forma na produtividade do programador.
O mecanismo de tratamento de exceção incorporado a linguagens de programação como C++
proporciona ao código que detectou um problema que é incapaz de resolver localmente (por
exemplo, o código-fonte da biblioteca) uma forma de passar o problema para alguma outra
parte do sistema que será capaz de resolvê-lo. Somente a parte do sistema que tem alguma
idéia do contexto na qual a rotina executa pode ter alguma condição de tratar o problema de
forma adequada (cf. STROUSTRUP, 2000, p. 357).
Cristian (1995, p. 81) estima que dois terços do código de sistemas computacionais é voltado
para a detecção e tratamento de situações anômalas. E embora as exceções ocorram
raramente, esta é a parte do programa menos testada, documentada e compreendida e onde a
maioria das falhas ocorrem88. Apenas a título de nota, tal estimativa contrasta com a de
Stroustrup (2000, p. 381), a qual seria na ordem de metade do código-fonte89.
Ainda segundo Stroustrup (2000, p. 368), nem todo o programa necessita ser resiliente contra
todas as formas de falhas. O mecanismo de tratamento de exceção se destina a aplicações em
que uma resposta simples a uma falha como o encerramento da execução não é algo aceitável.

88

In operational computer software systems often more than two thirds of the code is devoted to detecting and
handling exceptions. Yet, since exceptions are expected to occur rarely, the exception handling code of a system
is in general the least documented, tested, and understood part. Most of the design faults existing in a system
seem to be located in the code that handles exceptional situations.
89
It is not unusual to find traditional systems in which half of the code is devoted to error handling.
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4.3.2

Como funciona o mecanismo de tratamento de exceção

O tratamento de exceções provê uma forma de transferir informação e o controle da execução
para uma rotina superior (caller) qualquer que se prontificou a tratar de um determinado tipo
de exceção. Essa disposição em tratar exceções é determinada durante a execução do
programa; sendo assim, a rotina que gerou a exceção não tem idéia de qual rotina irá tratá-la.
(cf. ELLIS; STROUSTRUP, 1995, p. 353). A idéia é que a função que detectou uma
circunstância excepcional que não consegue resolver irá gerar uma exceção, na esperança que
uma rotina superior - mas não necessariamente imediatamente superior - possa tratar o
problema (cf. STROUSTRUP, 2000, p. 354).
Na linguagem C++ uma rotina se prontifica a tratar exceções geradas empregando a palavra
reservada try. A escolha das exceções a serem tratadas é feita com a palavra reservada catch.
Considere o exemplo90 da ilustração 4:
ilustração 4 - exemplo de programa com try / catch
typedef struct { } fileNotFoundException;
typedef struct { } deviceFailureException:
ifstream file_open( string sFilename ) {
ifstream ifsFT( sFilename.c_str() );
if ( ! ifsFT.is_open() )
throw fileNotFoundException; // gera uma exceção
return ifsFT;
}
int main(int argc, char* argv[]) {
// …
try { // Å demarca o código protegido por tratamento de exceção
ifstream ifsF = file_open( sFilename.c_str() );
process( ifsF );
file_close( ifsF );
} catch ( fileNotFoundException e ) { // Å tratamento das exceções
cerr << “Arquivo ‘” << sFileName << ‘não encontrado’ << endl;
// talvez deva ser perguntado qual é o nome correto
} catch ( deviceFailureException e ) {
cerr << “Defeito no dispositivo” << endl;
// toma ações adequadas
} catch ( ... ) {
cerr << “Uma exceção desconhecida foi gerada” << endl;
// toma ações adequadas
} // Å ponto de retorno da execução do programa
// ...
}

O tratamento de exceção funciona da seguinte forma: se não ocorrer nenhuma geração de
exceção (via throw) entre o try e o catch a execução irá continuar após o último }. Se ocorrer
alguma exceção o controle da execução é transferido para o catch correspondente à exceção.
Dentro do bloco do catch é possível gerar novamente a exceção corrente, usando-se para isto a
instrução throw sem parâmetros.

90

Este exemplo ainda não está protegido por asserções.
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A seleção de quais exceções a rotina superior irá tratar é baseada em tipos de dados; assim, ao
ser gerada uma exceção do tipo X, a linguagem irá procurar na pilha de execução por um
catch que trate de uma exceção do tipo correspondente, como por exemplo a classe base
pública a partir de onde a classe X foi criada - herança múltipla é permitida. Isto implica em
que os subtipos devam aparecer primeiro na lista de catch, pois do contrário as classes bases
irão tratar as exceções, uma vez que a busca por uma rotina de tratamento de exceção pára na
primeira correspondência de tipo de dado encontrado.
Se não houver nenhum catch correspondente à exceção na função, então é buscado outro
try/catch previamente estabelecido no fluxo de execução do programa, pois é possível a
criação de um try/catch dentro de outro try/catch. Esta busca por um catch correspondente à
exceção é conhecida por esvaziamento da pilha (stack unwinding). A exceção ... (reticências)
proporciona um tratamento genérico à exceções não especificadas.
Durante o esvaziamento da pilha são chamados os destrutores de classe (class destructors), de
forma análoga ao que ocorre quando uma rotina completa sua execução normalmente. Aliás, é
importante ressaltar que a inclusão do mecanismo de tratamento de exceção como parte da
linguagem C++ se deve justamente à necessidade da destruição dos objetos.
A linguagem C, tal como definida por Kernighan e Ritchie (1998), não possui um mecanismo
de tratamento de exceção. Existem propostas na forma de bibliotecas que simulam o
comportamento do mecanismo presente em C++, como é o caso da biblioteca proposta por
Amsterdam (1991). O autor construiu seu mecanismo baseado nas instruções da biblioteca
padrão da linguagem C setjmp() e longjmp(). Entretanto, esta solução não executa os
destrutores de classe durante o esvaziamento da pilha.
Outro ponto a ser destacado é que na linguagem C++ não é possível se retomar (resumption)
posteriormente a execução do ponto onde foi gerada a exceção. Ou seja, a geração de uma
exceção equivale ao término (termination) da rotina e de todas as rotinas superiores até que a
exceção seja capturada por um catch. O modelo de retomada equivaleria à situação de chamar
uma função especial descrita na seção anterior. No livro The Design and Evolution of C++,
Stroustrup (1994, p. 390) explica que a escolha do modelo de término ao invés do modelo de
retomada se deve à simplicidade de sua implementação e à experiência da indústria com este
modelo de tratamento de exceção.
A linguagem C++ permite que seja especificada para cada função uma lista de exceções que
podem ser geradas. Se a especificação de exceções da função estiver presente mas vazia, isto
deve ser interpretado como uma declaração da intenção da rotina de não gerar exceções.
Contudo, isto não é contratual. A especificação da linguagem C++ não considera um erro de
compilação quando o programa gera uma exceção que não estava na lista de exceções mesmo quando a lista está vazia. Isto significa que, durante a execução do programa, toda vez
que uma função gere uma exceção, esta é validada contra a lista de exceções. No caso de
discordância, o controle é transferido para a função unexpected(), que por default chama
terminate(). Esta por sua vez chama abort(), a qual é responsável por terminar imediatamente
o programa. O comportamento de unexpected() pode ser alterado via set_unexpected(). Para se
evitar que unexpected() seja chamado, pode se incluir a exceção std::bad_exception na lista de
exceções especificada para uma função. Entretanto, nem todos os compiladores são
compatíveis com a especificação do comportamento de std::bad_exception, ignorando-o.
A linguagem C++ tem o conceito de exceção ativa e exceção sendo tratada. A exceção é
considerada ativa enquanto está ocorrendo o esvaziamento da pilha e a busca por um catch
correspondente. A exceção começa a ser tratada quando o esvaziamento da pilha é capturado
pelo catch correspondente. A linguagem C++ busca na pilha apenas uma exceção por vez. Se
houver a geração de uma nova exceção durante o esvaziamento da pilha - causada, por
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exemplo, pela chamada a uma rotina de liberação de recursos feita por algum destrutor -, esta
nova exceção não poderá competir pela busca por um catch para ela na pilha simultaneamente
com a da exceção já previamente ativa. Em outras palavras, a linguagem permite que ocorram
exceções dentro do âmbito dos destrutores, mas estes não poderão deixar que ocorra o
vazamento destas novas exceções para fora do seu escopo. A solução para isto é
(simplesmente) envolver os destrutores com try/catch locais. Esta recomendação também é
feita por Meyers (2005, p. 44), que dedica uma seção inteira de seu livro discutindo
exclusivamente este assunto.
Caso o programador esqueça de tratar uma exceção, a execução é transferida para terminate(),
que conforme apresentado anteriormente chama por default abort(). Embora o comportamento
de terminate() possa ser alterado via set_terminate(), isto não é recomendável, dado que
terminate() pode ser chamado em outras situações como, por exemplo, a pilha encontrar-se
corrompida durante o esvaziamento. Stroustrup (2000, p. 379) apresenta mais detalhes sobre
unexpected(), set_unexpected(), terminate() e set_terminate().
Ellis e Stroustrup (1995, p. 364) apresentam algumas razões que fizeram não ser obrigatória a
verificação de consistência da lista de exceções na linguagem C++, isto é, obrigar que a lista
de exceções geradas por todas as funções usadas no programa estejam sendo todas tratadas.
Eles apresentam razões como a possibilidade do programador de subverter o mecanismo de
diversas formas, como por exemplo, escrevendo um utilitário que componha todas as
exceções de uma dada função. Além disso, eles apontam a dificuldade de evoluir uma
biblioteca já existente com novas exceções pois isso significaria que todos os clientes teriam
que ser revistos.
A linguagem C# - bem como todo o ambiente .NET - seguem o padrão proposto por
Stroustrup. Já a linguagem Java torna obrigatória a consistência de exceções.
4.3.3

Uso seguro de exceções

Stroustrup (2000, p. 935) dedica um apêndice inteiro do seu livro The C++ Programming
Language: Special Edition ao que ele chamou de uso seguro de exceções (exception safety).
Por exemplo, Stroustrup desenvolve um argumento discorrendo sobre qual seria o
comportamento adequado de uma rotina de ordenação caso um dos elementos de dados que
ela manipula gerasse uma exceção durante a sua execução. Ou então, o que fazer se ocorrer
uma exceção durante a construção ou destruição de uma classe. Como pode ser notado, uma
exceção pode ser gerada em situações fora do controle da função em execução, ocasionando
uma interrupção inesperada. Isto posto, tal interrupção pode deixar a estrutura de dados sendo
manipulada em um estado inadequado. Stroustrup faz a seguinte pergunta “O que acontece se
o comparador de menor de uma classe X gerar uma exceção durante a ordenação? Os
elementos estariam parcialmente ordenados? Um elemento poderia ter sido removido do
contêiner pelo algoritmo de ordenação e não ter sido posto de volta?”91 (2000, p. 936,
tradução nossa)
Para começar a discussão, é preciso conhecer alguns detalhes sutis da linguagem C++:
a) “um objeto não é considerado construído até que seu construtor tenha completado.
Então, e somente então, o esvaziamento da pilha irá chamar o destrutor do objeto.”92
91

What happens if X’s less-than operator throws an exception during the sort? Have the elements been partially
sorted? Could an element have been removed from the container by the sorting algorithm and not put back?
92
An object is not considered constructed until its constructor has completed. Then and only then will stack
unwinding call the destructor for the object.
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(Stroustrup, 2000, p. 366, tradução nossa). A mesma regra se aplica recursivamente às
variáveis de uma classe: se o construtor da classe da variável completou sua operação,
então seu destrutor será invocado. Em outras palavras, a construção de um objeto leva
em consideração a construção de todos os seus sub-objetos. Caso ocorra uma exceção
durante a construção, é um dever do construtor restaurar o estado do sistema para o
que era antes da execução. Stroustrup (2000, p. 366) sugere o uso da técnica de
aquisição de recurso com iniciação93 (resource acquisition is initialization technique),
detalhada adiante.
b) é muito comum que o código-fonte presente em destrutores gerem exceções
sorrateiramente, de forma não percebida pelo programador. Como já foi exposto, a
linguagem C++ não permite que haja mais de uma exceção ativa ao mesmo tempo.
Caso isto ocorra, terminate() é chamado. Para evitar isto, o programador pode lançar
mão de função da biblioteca padrão uncaught_exception(), a qual retorna true quando
há uma exceção ativa. Infelizmente, nem todos os compiladores implementam
uncaught_exception() corretamente, retornando sempre false.
c) a técnica de aquisição de recurso com iniciação baseia-se no fato que destrutores
são chamados sempre que o escopo de um objeto é encerrado ou haja um
esvaziamento da pilha. Assim, o construtor da classe fica responsável por alocar todo
os recursos necessários, como por exemplo abrir um arquivo; o destrutor, por sua vez,
garante a liberação destes recursos - no caso, o fechamento do arquivo.
ilustração 5 - técnica de aquisição de recurso com iniciação
class lock {
// …
public:
void grab();
void release();
}
lock very_important;
class grab_lock {
lock& l;
public:
grab_lock( lock& ll ): l(ll) { l.grab(); }
~grab_lock() { l.release(); }
};
void my_function() {
grab_lock mine( very_important );
// …
}

Fonte: ELLIS, STROUSTRUP, 1995, p. 359

Na ilustração 5 a classe lock expõe dois métodos, grab() e release(), responsáveis
respectivamente pela aquisição e liberação de um recurso qualquer. A classe grab_lock
implementa a técnica de aquisição de recurso com iniciação, manipulando uma
instância de lock, no caso a variável very_important. A classe grab_lock executa (automaticamente) grab() no corpo do construtor e release() no destrutor.
93

O dicionário Houaiss registra também como forma equivalente inicialização, embora não preferida.

80

A biblioteca padrão provê a classe genérica (template) auto_ptr<>, a qual suporta a
técnica. A classe auto_ptr<> cria um envelope para o ponteiro da classe passada como
parâmetro. Este envelope é responsável por destruir (via delete) a classe quando o
auto_ptr<> sai fora de escopo. Como ressalva, auto_ptr<> possui uma semântica de
cópia destrutiva, o que significa que ela não atende aos requisitos para elementos de
contêiner padrão (tais como list<> e vector<>) e para algoritmos da biblioteca padrão
como o sort(). Uma alternativa é o uso da funcionalidade equivalente a auto_ptr<>
definida na biblioteca TR1, tais como std::tr1::shared_ptr<> e std::tr1:weak_ptr<>. A
biblioteca possui este nome porque foi definida em um documento conhecido por
Technical Report 1 pelo C++ Library Working Group (MEYERS, 2005, p. 264).
d) para evitar que construtores e destrutores gerem exceções de forma descontrolada,
a especificação da linguagem C++ permite o emprego de try logo após a declaração da
função, tal como apresentado na ilustração 6:
ilustração 6 - tratamento de exceção em destrutores
X::~X()
try {
f(); // might throw
} catch (...) {
// do something
}

Fonte: STROUSTRUP, 2000, p. 374

Novamente, nem todos os compiladores são compatíveis com este tipo de construção.
Não obstante, pode-se empregar try/catch na sua forma usual dentro de destrutores.
e) Quando há exaustão da memória disponível, o operador new() gera a exceção
std::bad_alloc. Outras exceções geradas pela própria linguagem C++ e sua biblioteca
padrão são documentadas em Stroustrup (2000, p. 384).
Voltando-se à discussão sobre segurança no uso de exceções, Stroustrup (2000) apresenta a
seguinte definição: ”uma operação em um objeto é considerada segura para exceção
(exception safe) se a operação deixar o objeto em um estado válido quando a operação é
terminada pela geração de uma exceção. Este estado válido pode ser um estado de erro
precisando ser ajustado (cleanup), mas ele deve ser bem definido para que um código de
gerenciamento de erros possa vir a ser escrito para o objeto. Por exemplo, um gerenciador de
exceções pode destruir o objeto, reparar o objeto, repetir uma variante da operação, ignorar [a
exceção], etc”94 (op. cit., p. 936, tradução e grifo nossos).
Ainda de acordo com Stroustrup (2000, p. 936-937), o construtor do objeto irá estabelecer o
invariante durante sua criação, as operações sobre o objeto irão manter o invariante mesmo se
uma exceção é gerada e o destrutor irá fazer a liberação dos recursos. Uma operação deve
garantir que o invariante é mantido antes de deixar vazar uma exceção, mantendo o objeto em
um estado válido.Voltando-se à idéia de se reparar o objeto, o objeto pode estar em um estado
94

An operation on an object is said to be exception safe if that operation leaves the object in a valid state when
the operation is terminated by throwing an exception. This valid state could be an error state requiring cleanup,
but it must be well defined so that reasonable error-handling code can be written for the object. For example, an
exception handler might destroy the object, repair the object, repeat a variant of the operation, just carry on, etc.
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válido do ponto de vista de seu invariante mas inadequado do ponto de vista da aplicação. A
ação de reparação deverá dar a este objeto um valor mais adequado.
O apêndice E (Standard-Library Exception Safety) do livro de Stroustrup de 2000 contém
mais detalhes sobre a segurança para exceção da biblioteca padrão C++. Eis algumas
estratégias sobre a segurança para exceção empregadas na biblioteca padrão C++
(STROUSTRUP, 2000, p. 937; MEYERS, 2005, p. 129):
− funções oferecendo garantia que elas não geram exceções (the nothrow guarantee
for some operations): quando funções que possuem a assinatura de throw() em sua
especificação e são aplicadas a tipos básicos (como inteiros, por exemplo). É
importante notar que esta garantia só é válida quando os objetos manipulados também
não gerem exceção.
− funções oferecendo garantia forte para operações chave (strong guarantee for key
operations): neste caso a operação é completada com sucesso ou, se uma exceção for
gerada, não haverá efeito algum sobre o estado do programa, e;
− funções oferecendo a chamada garantia básica (basic guarantee for all
operations): pode ser vista com uma situação degradada da garantia forte. Embora o
estado geral do programa é mantido e as invariantes de objeto foram mantidas, sem
por ex., vazamento de memória (memory leakage), não se pode apontar precisamente
qual é o estado interno do objeto uma vez que o estado interno pode ser qualquer um
que seja válido perante o invariante.
Para terminar é importante frisar que é considerada uma violação dos requisitos da biblioteca
padrão da linguagem encerrar um destrutor por meio da geração de uma exceção. Aliás, já foi
ressaltado anteriormente que destrutores não devem deixar vazar exceções
4.3.4

Considerações

Não há consenso entre os autores sobre o suporte ao tratamento de exceções ser algo que
deveria ser parte integrante de uma linguagem de programação. Hoare (1981, p. 82) considera
a presença de suporte ao mecanismo de tratamento de exceções um exagero em uma
linguagem de programação, tornando-a mais complexa e conseqüentemente o compilador
menos confiável; Dijkstra (1976, prefácio p. XIV) vai mais longe e considera que todo e
qualquer recurso avançado de uma linguagem de programação (e não especificamente sobre
tratamento de exceções) algo que deveria ser evitado pois isto pertence mais ao domínio do
problema do que ao domínio da solução95.
Também não há um consenso sobre quando utilizar (ou não) tratamento de exceções. De fato,
McConnell (2004, p. 203) afirma que muitas linguagens de programação já suportam
exceções por 10 anos ou mais, mas pouco conhecimento emergiu sobre o uso adequado de
exceções neste período.
Melliar-Smith e Randell (1977, p. 98) bem como Meyer (1997, p. 411) consideram válido
valer-se do suporte ao tratamento de exceções de uma linguagem de programação desde que o
programador restrinja o seu uso às situações realmente incomuns do software - algo que
exclui, por exemplo, a aplicação do tratamento de exceções para a verificação de consistência
dos dados digitados pelo usuário.
95

[...] Are you quite sure that all those bells and whistles, all those wonderful facilities of your so-called
“powerful” programming language belong to the solution set rather than to the problem set? [...] (DIJKSTRA,
1976, prefácio p. xiv).
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Hoare, no seu artigo de 2002, expõe sua opinião pessoal sobre o uso asserções na indústria e
aborda também o e tratamento de exceções. Ele fala que durante o período de
desenvolvimento do software, asserções (predicados) são utilizadas como uma ferramenta
auxiliar na depuração do software: quando uma asserção não é satisfeita, é feita uma
fotografia (snapshot) do estado atual do programa para análise posterior. Já no produto final,
as asserções são acopladas à geração de exceções; do contrário, a execução transcorreria de
forma anômala, inesperada e não testada. A rotina de tratamento da exceção (handler) fica
então responsável por contornar a falha de uma forma adequada ao usuário. Esta forma
apontada por Hoare é justamente a mesma recomendada por Meyer para dar robustez ao
software e que é também a base desta pesquisa.
Stroustrup (2000, p. 355) parte da premissa que haverá poucas rotinas tratando exceções em
comparação com a quantidade de funções definidas e que a quantidade de exceções gerada
durante a execução será pequena comparada às chamadas de funções.
Também é possível notar que o mecanismo de tratamento de exceção proporciona uma clara
separação entre código comum e código dedicado ao tratamento de exceção. (cf.
STROUSTRUP, 2000, p. 375). Mais ainda, permite que o código comum e o código de
tratamento de exceção possam ser escritos independentemente (op. cit., p. 383), viabilizando a
construção de bibliotecas, tal qual exposto na introdução deste capítulo. Tal separação vem ao
encontro do proposto por Randell (RANDELL, 1975a; MELLIAR-SMITH; RANDELL,
1977, RANDELL; XU, 1995).
Nota-se também uma certa complementaridade entre a técnica de construção de software
tolerante a falhas bloco de restauração e o mecanismo de tratamento de exceção. O bloco de
restauração visa o tratamento de situações não previstas durante a execução. Um dos pilares
da técnica é a separação entre o código principal e o código dedicado a tratar a falha, no caso,
a restauração do cache e o transferência do controle de execução para um bloco alternativo. Já
o mecanismo de tratamento de exceção provê meios para que uma falha detectada dentro de
uma sub-routina possa vir a ser comunicada a uma outra rotina, em uma camada superior,
dedicada ao tratamento de exceções. Esta relação não é uma simples coincidência. No livro
The Annotated C++ Reference Manual, Ellis e Stroustrup (1995) relatam sobre o mecanismo
de tratamento de exceção que:
Another important source of inspiration was the work on fault-tolerant systems done
in the University of Newcastle in England under the direction of Brian Randell. (op.
cit., p. 355).

O mecanismo também atende à necessidade de se estruturar a tolerância a falhas em camadas,
de tal forma que as falhas que não puderem ser totalmente resolvidas por uma camada de
proteção possam ser tratadas por uma camada superior (cf. STROUSTRUP, 1995, p. 384).
Isto permite a estruturação de bloco de restauração dentro de outro bloco de restauração de
forma aninhada; assim, caso as variantes de um bloco se esgotaram, as variantes do bloco de
restauração acima poderão serão ativadas.
No que diz respeito ao desempenho, Stroustrup (2000, p. 381) afirma que é possível a
implementação de mecanismo de tratamento de exceção que não cause penalidade na
execução do programa enquanto não for gerada exceção. Já Meyers (1996, p. 78-80) discorda,
pois o código compilado com suporte ao tratamento de exceções cresce entre 5 e 10% e o
tempo de execução aumenta em proporção semelhante. Além disso, a lista de exceções que
uma função pode gerar é verificada em tempo de execução, acarretando em um esforço extra
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de processamento. Além disso, Meyers afirma que o processo de esvaziamento da pilha é em
torno de três ordens de magnitude mais lento que o retorno normal de uma função.
Stroustrup afirma que, se por um lado o mecanismo de tratamento de exceção torna possível
que as situações de exceção sejam tratadas em locais adequados na estrutura do sistema, por
outro lado o mecanismo torna explícito a dificuldade em tratar e contornar falhas. E ressalva:
“cuidado para não culpar o mensageiro pelas más noticias”96 (2000, p. 357, tradução nossa).
Porém, nem todos os autores compartilham com Stroustrup o fato que o uso de exceções não
contribuem para tornar a programação mais complexa. Tom Cargill, em um artigo de 1994
intitulado Exception handling: a false sense of security, ataca um artigo previamente
publicado na mesma revista C++ Report, em que era defendido o uso de tratamento de
exceções como uma forma de tornar um programa robusto. Cargill aponta uma série de falhas
no exemplo proposto, todas elas relacionadas com o uso seguro de exceções. E destaca que na
sua opinião, o uso do mecanismo de tratamento de exceções pode ter o efeito perverso de
tornar o programa mais susceptível à falhas se cuidados extraordinários (nas palavras do
próprio Cargill) não fossem tomados durante a codificação para que a exceção gerada chegue
de forma segura até a rotina de tratamento de exceção. E conclui afirmando que acredita ser
incapaz de produzir uma versão segura no que tange ao uso seguro de exceções.
De fato, o caminho percorrido entre o ponto onde foi gerada a exceção e o ponto onde a
exceção é tratada pode passar por várias classes e todas elas devem garantir que seu invariante
seja preservado. Essa aliás é uma das razões para se interceptar uma exceção, readequar os
atributos da classe para restabelecer o invariante e se gerar novamente a exceção corrente não confundir com a geração de uma segunda exceção.
Uma vez que o uso de tratamento de exceção traz consigo uma série de dificuldades, alguns
cientistas decidiram propor o caminho inverso, que é o de verificar estaticamente com o uso
de ferramentas especiais e compiladores que durante a execução do programa não ocorrerão
exceções. Amey e Roderick (2002) partiram de um subconjunto da linguagem Ada conhecido
por SPARK Ada o qual foi concebido para evitar situações difíceis de serem contornadas. Por
exemplo, para evitar que haja uma exceção por esgotamento da memória, a lingaugem SPARK
Ada não permite o uso de recursão, uma vez que esta técnica inviabilizaria a contabilização
estática da memória total necessária para a execução do programa. Já a ferramenta SPARK
Examiner verifica todos os caminhos possíveis de execução do programa, deduzindo
predicados de acordo com o tipo do dado das variáveis empregadas e verificando a correção
de cada função estaticamente juntamente com as dicas (asserções) presentes no código-fonte.
Tal ferramental foi identificado como um ponto positivo no uso de métodos formais, tal como
discutido na crítica presente em §2.2.8. Outra vantagem desta proposta é que ele reduz a
necessidade de testes, uma vez que a presença de tais situações especiais (exceções) foi
mitigada.
Crítica:
Do ponto de vista desta pesquisa, o uso de exceções deve ser restrito para sinalizar situações
que estejam em desacordo à especificação de requisitos ou às premissas em que o
programador se apoiou ao escrever o software.
Um ponto a ser lembrado é que o uso do mecanismo de tratamento exceção força o
programador a apresentar explicitamente como ele trata as falhas que por ventura venham a
ocorrer durante a execução do programa. Este comportamento é recomendado tanto por
Maguire (1993, p. 91) como por McConnell (2004, p. 206) e ficou conhecido por
programação ofensiva. A programação ofensiva prega um estilo de programação em que erros
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de programação fiquem óbvios durante o desenvolvimento. Exemplos de tal prática incluem
asserções que paralisem o programa quando não satisfeitas, preencher a ser memória liberada
com algum tipo de lixo e utilizar a situação default de switch para avisar a equipe de testes de
uma situação não prevista. Em contraste, o retorno de um código de erro pode ser
silenciosamente ignorado uma linguagem como C e C++.
Parnas e Würges (1976, p. 439) destacam que, nas primeiras etapas de um desenvolvimento, o
suporte a eventos indesejáveis (nas palavras dos autores) é mínimo; somente com o passar do
tempo que tal suporte é aprimorado. Embora o mecanismo de tratamento de exceção não seja
mencionado no artigo, ele se encaixa perfeitamente no contexto descrito pelos autores,
permitindo que o sistema evolua sem a necessidade de uma revisão extensa do código-fonte já
desenvolvido.
Quanto ao assunto da segurança no uso de exceções, este tipo de preocupação não pode ser
visto como um problema exclusivo da linguagem C++. Apesar de tal pensamento não estar
explícito nos trabalhos de Meyer de 1992 e 1997 abrangidos por esta pesquisa, o problema
está presente também em linguagens como Eiffel e Ada. A verificação de um predicado em
Eiffel pode ser vista como uma operação que envolve ao mesmo tempo a detecção de uma
falha na forma de asserção seguida da geração de uma exceção caso a asserção não seja
satisfeita (que aliás, é uma das propostas desta pesquisa). Assim, por analogia, é válido
concluir que um predicado que não seja satisfeito em um programa escrito em Eiffel pode
ocasionar o mesmo tipo de problemas descritos para a linguagem C++.
O uso seguro de exceções é um ponto polêmico mas não é único. Com foi apontado antes em
§ 4.3.2, a linguagem C++ não permite que haja mais de uma exceção ativa ao mesmo tempo.
Infelizmente, uma das situações mais comuns para a geração de exceções é justamente na
execução de destrutores de classe. Como sugere a técnica do resource initialization is
acquisition, proposta por Stroustrup e endossada por Meyers (2005, p. 61), é no destrutor que
se deve liberar os recursos alocados. Contudo, tal liberação pode ocasionar a geração de uma
exceção por alguma das rotinas envolvidas. E é muito difícil garantir que o código-fonte
escrito hoje não seja alterado e que, por exemplo, uma rotina de liberação de recursos
invocada pelo destrutor não venha a ser revista e, em conseqüência, gerar exceções no futuro.
Assim, é importante frisar a recomendação do item d) de §4.3.3 e proteger os destrutores com
try/catch locais. Esta é uma recomendação simples e efetiva, também feita por Meyers (1996,
p. 58) e que evita surpresas desagradáveis como o término abrupto do programa devido à
exceções que vazarem o destrutor.
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5

FUNDAMENTAÇÃO DA TÉCNICA PROPOSTA

Este capítulo tem a missão de reunir as idéias já apresentadas e convergir no objetivo desta
pesquisa, que é a produção de software com características de robustez.
5.1

Introdução: instrumentando o programa

Normalmente o método que um programador usa para se convencer da correção de um
programa é testá-lo com alguns casos particulares e, em seguida, modificar o programa se os
resultados produzidos não correspondem às suas intenções. Depois do programador ter
executado uma quantidade razoável de casos de teste em que o programa pareça funcionar, ele
acredita que o programa irá sempre funcionar. O tempo gasto nestes testes é freqüentemente
mais da metade do tempo gasto em toda a parte do projeto referente à programação (HOARE,
1969, p. 579).
Recordando a sub-seção §4.2.3, Dijkstra (1972, p. 864) afirma que o teste de programas serve
apenas para mostrar a presença de erros, não sua ausência. O próprio ato de se depurar um
programa é visto com reservas pelo autor, dado que nem sempre é possível reproduzir as
situações de falha para análise - a exemplo de situações não-determinísticas como a
concorrência. Além disso, a quantidade de estados possíveis que um programa pode atingir
excede em muito o que pode ser testado em um espaço economicamente viável de tempo
(BUTLER; FINELLI, 1993, p. 7).
Mills (1975, p. 363) defende a idéia que o programador deva escrever programas corretos
desde o início, sem a necessidade de, por exemplo, lançar mão de inúmeros casos complexos
de teste para confirmar o funcionamento correto do programa. Por exemplo, para ele o
programador não deveria amparar-se no compilador para descobrir erros de sintaxe nos
programas, pois isto pode ser considerado falta de atenção do programador no processo de
criação de programa. Aliás, é o processo de criação do programa que determina a fé que pode
ser depositada nele. À medida que erros são encontrados durante a compilação, depuração,
inspeção, testes e uso, a fé depositada no programa é minada. Gries corrobora com esta idéia,
ao afirmar o princípio que “um programa e sua prova devem ser desenvolvidos lado a lado,
com a prova normalmente liderando o caminho.”97 (1981, p. 164, tradução nossa).
Uma forma do programador assegurar que o processo mental que o levou à construção do
programa convergiu para algo correto seria instrumentar o código-fonte com os conceitos de
correção de programas apresentados em §2.2.3 na forma de asserções (FLOYD, 1967;
HOARE, 1969). Dessa forma, não apenas o programador poderia refletir sobre a correção do
seu programa - tal como preconizado por Mills (1975) e Gries (1981) - mas o próprio
programa poderia verificar se as suposições e restrições que estavam vigentes à época de sua
implementação se mantêm durante a execução, incluindo as atividades de depuração, testes e
implantação bem como a sua manutenção durante o seu ciclo de vida. Eis então a proposta do
contrato de software.
5.2

A idéia de contratos de software

Contrato de software é uma metáfora que ilustra uma forma sistematizada de instrumentar o
código-fonte com predicados. A expressão foi cunhada por Bertrand Meyer (1992; 1997) e
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cuja raízes podem ser traçadas aos trabalhos de John McCarthy (1963a; 1963b), Peter Naur
(1966), Robert W. Floyd (1967), C. A. R. Hoare (1969) e E. W. Dijkstra (1975; 1976)
brevemente apresentados na seção §2.2 sobre correção de software. No entanto, o primeiro
autor a propor o uso de asserções na programação foi não menos que Alan Turing (HOARE,
1981, p. 80). Na conferência de inauguração do computador EDSAC no Laboratório de
Matemática da Universidade de Cambridge em 24 de junho de 1949, ele deu uma palestra
intitulada Checking a Large Routine (Verificando uma Rotina Extensa) onde ele explica a
idéia:
How can one check a routine in the sense of making sure that it is right? In order
that the man who checks may not have too difficult a task the programmer should
make a number of definite assertions which can be checked individually, and from
which the correctness of the whole programme easily follows. (TURING, 1949, p.
67)

Apenas para recordar, McCarthy (1963a; 1963b) apresenta a idéia de predicados (asserções)
como sendo funções lógicas que retornam verdadeiro ou falso e funções parciais, funções que
possuem restrições quanto à sua ativação.
Naur (1966) propôs uma maneira não-formal para verificar o estado assumido dinamicamente
pelas variáveis do programa e assim estabelecer uma prova de correção do algoritmo. Essa
forma foi batizada de General Snapshots e são de fato asserções mesclando relações
matemáticas e descrições do estado esperado em linguagem natural. Naur apresenta sua
técnica como comentários em um código-fonte.
Floyd (1967) deu um tratamento formal à prova de correção do software. Em seu trabalho,
Floyd inseriu asserções entre os blocos de um fluxograma para demonstrar sua correção. Ele
também foi o responsável pela introdução do conceito de invariante de laço (loop invariant), a
ser explorado adiante.
Hoare (1969) por sua vez, discorre sobre um axioma matemático para a correção do software
baseado em predicados - a precondição P, a função parcial Q e a pós-condição R expressas em
P{Q}R - estendendo o trabalho de McCarthy sobre uma teoria matemática para a computação.
Hoare também estende o de Floyd ao axiomatizar os principais elementos de uma linguagem
de programação tais como atribuição, desvios condicionais e laços (loops). Tais axiomas
permitem transformar um programa em um teorema. A prova desse teorema deve satisfazer os
predicados nele embutidos.
Passemos então à contribuição de Dijkstra (1975; 1976) para idéia de contratos de software.
Para ele, o ponto de partida para se especificar um algoritmo é justamente a sua condição de
término, ou seja, a sua pós-condição. A pós-condição impõe (ou exprime) a condição que o
sistema deve alcançar após sua atividade (1976, p. 16). Já a escolha da precondição não
depende apenas do algoritmo selecionado mas também da sua pós-condição. Para Dijkstra, a
precondição pode ser vista como o conjunto de estados iniciais para a ativação do sistema que
leve a um resultado final que satisfaça a pós-condição (1976, p. 16).
Visto de outra forma, fica claro que há a necessidade de que algo anterior à ativação de Q
estabeleça o estado inicial do sistema, ao qual será dado o nome de cliente de Q. Meyer
(1992, 1997) visualiza então dois papéis distintos, sendo um desempenhado pelo algoritmo
(sistema, máquina, mecanismo) Q e outro pelo cliente de Q:
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− o cliente de Q é responsável por estabelecer um estado inicial tal qual descrito na
precondição de Q antes de ativar (chamar, executar) Q - esta é a parte do contrato que
o cliente de Q deverá respeitar, e;
− Q é responsável por estabelecer um estado final para o sistema tal qual descrito em
sua pós-condição - esta é a parte do contrato que Q deverá respeitar.
Assim, o contrato de software pode ser visto como regras (predicados, asserções, condições)
que devem ser obedecidas entre duas partes, um mecanismo (algoritmo) Q qualquer e seus
clientes, para que a ativação de Q faça o sistema alcançar um estado final que irá satisfazer a
pós-condição contratual de Q.
Por exemplo, retornando ao exemplo da raiz quadrada apresentado em §2.2.3:
((x ≥ 0 ) ∧ (resultado = 0))
{ algoritmo que calcule a raiz quadrada de x }
(resultado * resultado = x)
− a parte do contrato que cabe ao cliente do algoritmo do cálculo da raiz quadrada é
estabelecer um estado inicial (valor) de x maior ou igual a zero e (∧) o de resultado em
zero, e;
− a parte do contrato que cabe ao algoritmo da raiz quadrada é estabelecer um estado
final em resultado tal que o quadrado de resultado seja igual a x.
O contrato afirma que quando o mecanismo (algoritmo) atingir o seu término, o quadrado de
resultado for será igual a x. Somente isto. Nada foi dito em relação se o algoritmo altera x. Se
o algoritmo puder alterar o estado inicial (valor) de x, então bastaria que o algoritmo fizesse as
seguintes atribuições: x := 1; resultado := 1 que a pós-condição seria satisfeita e o algoritmo
concluído. Por convenção, é adotado que apenas o valor de resultado seja alterado pelo
algoritmo e que x permanece inalterado. Também por convenção é inferido pela pós-condição
que nenhum outro estado do sistema exceto o de resultado será alterado.
Esta convenção está na raiz da proposta de Dijkstra (1968, p. 3) para a criação de programas
corretos98.
5.3

Contrato de software e correção de software

Para se provar a correção do algoritmo definido - para o cálculo da raiz quadrada, por
exemplo -, e que nenhum outro estado do sistema é alterado pelo algoritmo com a exceção de
resultado, seria necessário estabelecer predicados para cada passo do algoritmo. Cada
predicado - neste caso, o predicado ganha o nome de asserção - seria ao mesmo tempo a póscondição do passo anterior e a precondição do passo seguinte, resultando no que ele Dijkstra
chamou de composição funcional de mecanismos (1976, p. 30). Ou seja, ao se encadear dois
mecanismos, a pós-condição do primeiro mecanismo deve casar com a precondição do
segundo mecanismo. Dessa forma, poderíamos demonstrar formalmente que o valor de x não
é alterado e, mais que isto, que a ativação do algoritmo converge para um valor de resultado
que satisfaz a pós-condição. Não por acaso, esta enumeração explícita de todos os passos e
suposições está na base da definição de métodos formais apresentada em §2.2.3.
De acordo com Hoare (1969, p. 577), a mais importante propriedade de um programa é se ele
atende as intenções de seu usuário. Se tais intenções podem ser descritas rigorosamente pelo
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emprego de asserções sobre os valores das variáveis ao seu final (ou em pontos
intermediários) da execução do programa, então podemos provar a correção do programa.
Tal afirmação está implícita na composição funcional, ao exprimir a idéia de se
decompor/fragmentar um mecanismo Q complexo em uma série de mecanismos menores Q1,
Q2, ..., Qn-1 protegidos por asserções P2, P3, ..., Pn-1 na forma P{Q1}P2{Q2}P3{...}Pn-1{Qn-1}R.
Assim podemos garantir que o mecanismo Q não irá, em momento algum, trabalhar sob um
estado do sistema inválido para as premissas do projeto e implementação de Q. O uso de
asserções será retomado adiante.
Bentley discute no capítulo 4 (Writing Correct Programs) do seu livro de 2000 um exemplo
de uma rotina de pesquisa binária instrumentada com asserções. Ele faz uma série de
inferências (ao estilo proposto por Mills em 1975) para convencer-nos da correção da rotina
graças às asserções ali presentes.
O apêndice A tese de doutorado de Miguel Castro (2001, p. 141-166) contém uma
demonstração formal dos algoritmos utilizados na sua tese.
5.4

O conceito de predicados fortes e fracos

São definidos inicialmente dois predicados especiais, T e F (DIJKSTRA, 1976, p. 14):
− T é o predicado que é verdadeiro para todos os pontos do estado do espaço
observado; o conjunto correspondente é o universo, e;
− F é o predicado que é falso para todos os pontos do estado do espaço; o
correspondente ao conjunto vazio.
Se por exemplo, é definido que a pós-condição de um algoritmo como sendo equivalente a T,
significa que qualquer que seja o estado final do sistema após a ativação do algoritmo, o
resultado estará sempre correto. Já o oposto, a pós-condição ser equivalente a F, significa que
não importa o que o algoritmo faça, ele sempre deixará o sistema em um estado final
considerado inválido. Aliás, o correto seria dizer que o mecanismo nunca atingiria um estado
que satisfizesse a pós-condição. Podemos dizer que a primeira pós-condição T é muito fraca;
já a segunda, F, muito forte.
O mesmo pode ser dito em relação à precondição: uma precondição T é muito fraca, pois ela
permitiria a ativação do algoritmo sob qualquer estado inicial do sistema; a precondição F
seria muito forte, pois ela não permitiria a ativação do algoritmo.
Se forem seguidas as recomendações de Dijkstra, a pós-condição R será a condição de parada
ou término do mecanismo (algoritmo); assim, ela pode ser vista como parte do próprio
mecanismo Q. Já a precondição é a restrição necessária para que a ativação de Q leve o estado
do sistema a algo que satisfaça R. Em outras palavras, a precondição que garanta que a
ativação do algoritmo Q irá em algum momento satisfazer R é uma função que depende tanto
de Q quanto de R. Na seção seguinte iremos definir a precondição em função da pós-condição
e do mecanismo.
Crítica:
Há uma sutil diferença entre as visões de Dijkstra e Meyer/Hoare sobre a pós-condição: para
Meyer e Hoare, a pós-condição é um predicado forte, pois serve para atestar o funcionamento
correto do mecanismo após o seu término; já Dijkstra considera a pós-condição, tal como já
foi definido anteriormente, como a condição de parada do mecanismo, i.e., o mecanismo
deverá funcionar (trabalhar, convergir) até satisfazer a pós-condição.
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5.5

Precondição mais fraca e precondição liberal mais fraca

Dijkstra define como sendo o conjunto de todas as precondições que satisfaçam a póscondição de um algoritmo como sendo a precondição mais fraca (weakest pre-condition)99. A
notação proposta por Dijkstra para a precondição mais fraca é wp( Q, R ), onde:
− R é a pós-condição;
− Q é o sistema ( máquina, mecanismo ) que converte a entrada em uma saída que
satisfaça R, e;
− wp é a precondição mais fraca, também conhecida por transformador de predicado
(predicate transformer)
Dijkstra utiliza a letra S ao invés da letra Q em seu texto. Nesta pesquisa foi adotada a letra Q
para manter a relação com o axioma descrito no artigo mais antigo escrito por Hoare, em
1969.
Em outras palavras, se o estado inicial satisfaz wp( Q, R ), o mecanismo Q irá em algum
momento estabelecer a verdade de R. Mais ainda, se o estado inicial não satisfaz wp( Q, R )
então nada pode ser dito sobre o término de Q, i.e., o sistema pode terminar em um estado que
não satisfaz R ou simplesmente o sistema pode até mesmo não atingir um estado final. Aliás,
na visão de Dijkstra (1976, p. 32), o mecanismo sequer deveria ter sido ativado se wp( Q, R )
não for satisfeito.
Contudo, é importante frisar que não há razão para impor que o estado final seja uma função
única do estado inicial (DIJKSTRA, 1976, p. 16), algo que é particularmente interessante para
nós pois permite que concatenemos precondições que dependam ou não do estado inicial. Por
exemplo, o mecanismo de composição funcional pode ser descrito na forma wp( Q1;Q2, R ), o
que pode ser demonstrado ser equivalente à wp( Q1, wp( Q2, R ) ), resultando na seqüência
P{Q1}P2{Q2} R já discutida em §5.3.
Em resumo, o ferramental sobre o emprego de predicados (condições), apresentado nas suas
várias formas de precondições, pós-condições, invariantes e asserções, nos assegura o
ferramental (teórico) para atingirmos o objetivo da correção do software.
Retomando o estudo sobre precondição mais fraca, para um sistema Q, uma pós-condição R e
uma precondição wp (Q, R ), o estado inicial do sistema -estabelecido pelo cliente de Q- fará
parte de um dos três conjuntos I, II e III mutuamente exclusivos:
− I: a ativação de Q irá resultar em um estado final satisfazendo R;
− II: a ativação de Q irá resultar em um estado final satisfazendo não R, e;
− III: a ativação de Q não irá resultar em um estado final, i.e., a atividade não
terminará apropriadamente.
De outra forma:
− o conjunto I é dado por wp( Q, R );
− o conjunto II é dado por wp( Q, não R ), e;
− o conjunto III pode ser visto como a negação da união entre I e II, ou seja:
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não ( I ou II ) =
não ( wp( Q, R ) ou wp( Q, não R ) ) =
não wp( Q, R ou não R ) =
não wp( Q, T ),
o que significa que o conjunto III é dado por não wp( Q, T ) (DIJKSTRA, 1976, p. 21).
Essa propriedade III é importante porque ela expressa situações em que ocorre falha do
mecanismo (sistema, máquina), uma vez que o resultado final não satisfaz nenhuma póscondição. Dijkstra desenvolveu também o conceito de precondição liberal mais fraca,
denotada por wlp( Q, R ); neste caso, a precondição garante que o sistema não irá produzir um
resultado errado, mas a não terminação da ativação do mecanismo é deixada como alternativa.
Crítica:
A idéia de precondição liberal mais fraca de Dijkstra coincide com a proposta feita por Gray
(1985) para a estruturação de software tolerante a falhas. Embora os estudos de Gray visavam
como alvo principal o uso de tolerância a falhas de software para aumento da disponibilidade,
a idéia era a construção de componentes de software que se comportem como componentes de
hardware fail-fast no que diz respeito à sua confiabilidade, i.e., os componentes de software
deveriam atingir um estado final que satisfaçam a especificação ou então que sinalizem de
forma clara quando falham.
5.6

O uso de predicados para a detecção de falhas

Um dos alicerces desta pesquisa é a aplicação dos conceitos como a precondição liberal mais
fraca e pós-condição forte na especificação de algoritmos. A construção de algoritmos que
obedeçam ao axioma de Hoare (1969) P{Q}R usando predicados resulta em algoritmos que
podem ser provados como corretos, um dos fatores externos da qualidade de software
perseguido por esta pesquisa. A robustez, outro fator externo da qualidade do software, é
obtida quando é feito o tratamento das situações em que predicados não são satisfeitos. É
através do emprego de predicados que será feita a detecção de falhas do software, discutido
nas sub-seções a seguir. O tratamento da exceção gerada para dar robustez ao software é
discutido em §5.6.4.
É necessário ressalvar que, em alguns casos, fazem-se necessárias adequações na arquitetura
do software para garantir a robustez em situações excepcionais de operação, como por
exemplo, quando um dos computadores que compõe um sistema não está em operação ou
quando duas aplicações devam conversar entre si sem perda de informação e uma delas ainda
não está ativa. Uma vez que tais adequações são específicas, particulares ao sistema em
questão, elas não serão tratadas nesta dissertação.
Nas subseções seguintes iremos tratar do uso de asserções em classes e métodos.
5.6.1

Invariante de classe

O invariante de uma classe pode ser visto como sendo o conjunto de premissas sobre o estado
de cada instância da classe. O termo o invariante significa “não afetado pelo grupo de
operações matemáticas sob consideração”100 (GRIES, 1981, p. 141, tradução nossa). Tais
100

In mathematics, the term means unaffected by the group of mathematical operations under consideration.
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premissas podem ser traduzidas no código-fonte sob a forma de asserções, tal como discutido
em §2.2.3. E dados os conceitos de encapsulamento da técnica de orientação a objetos, estas
premissas deveriam ser circunscritas às variáveis-membro da classe. Além disso, estas
premissas deverão manter-se válidas durante toda a vida do objeto, sendo invalidadas apenas
quando o objeto for destruído. O invariante é um conceito herdado das técnicas relacionadas à
prova formal de correção de software; no exemplo de correção de software usando a
linguagem Z, uma das primeiras considerações efetuadas por Spivey (1989) era saber se o
invariante da classe foi mantido ao final de cada método especificado.
O primeiro passo para estabelecer um invariante (válido) é dado pelo construtor da classe. Ao
completar a sua execução, o estado geral do objeto já deverá ser válido do ponto de vista do
invariante. Podemos pensar no construtor da classe não em um serviço para a própria classe
mas em um favor que o programador da classe faz para o seu cliente. Em §5.2 foi dito que [...]
o cliente de Q é responsável por estabelecer um estado inicial [...]; graças ao uso do
construtor, este estado inicial é estabelecido pela própria classe. Se o construtor da classe não
fizesse isto, o seu cliente teria que fazê-lo. Na literatura, o termo construtor (constructor) é
muitas vezes intercambiado com o termo criador (creator) ou produtor (producer) (LISKOV;
WING, 1999, p. 4).
Uma vez que o invariante deve manter-se válido durante toda a vida útil do objeto, ele deverá
ser válido também quando métodos da classe forem executados. Isto significa que o invariante
pode ser visto com uma precondição extra que deverá ser obedecida ao se invocar um método
da classe. Tal premissa traduz-se na forma de um E (and lógico) entre o invariante e a
precondição do método. O mesmo raciocínio se aplica à pós-condição.
Assim, o requisito de correção de um método pode ser expresso utilizando-se a notação de
Hoare (1969) apresentada em §2.2.3:
{construtor} INV
INV ∧ pre {método} pos ∧ INV
Esta representação está de acordo com a proposta de contrato de software definida por Meyer
(1997, p. 368).
Crítica:
O assunto correção de software é algo bem estabelecido. Contudo, se nós nos basearmos na
premissa que:
− na composição funcional, definida em §5.3, em que a pós-condição de um
mecanismo contém a precondição para o próximo mecanismo;
− todas as variáveis-membro da classe somente são alteradas via métodos da própria
classe sob a vigilância do invariante - os chamados métodos de acesso, e;
− o estado validado pelo invariante é restrito às variáveis-membro da classe, i. e.,
não são feitas referências a variáveis extraclasse.
então podemos notar que o invariante está sendo validado duas vezes: uma ao fim do
construtor e demais métodos e outra vez no início de um novo método.
Esta duplicidade é justificável se pairasse dúvidas sobre a integridade do hardware, por
exemplo; contudo, se incluirmos a premissa que o hardware é perfeito, então se pode concluir
que seria possível eliminar de forma segura a verificação do invariante na entrada do método.
Isto pode significar um ganho considerável de desempenho - §7.2
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Uma outra conclusão deste raciocínio, aliás, é a inferência sobre o quão útil é disponibilizar
métodos de acesso à variáveis-membro de classe para clientes, pois dessa forma o invariante
da classe pode ser verificado e preservado.
5.6.2

Sobre herança, delegação e composição

Supondo-se que uma classe B (base) possua um método m(), representado por B::m(). Esta
classe e seus métodos foram escritos observando os conceitos de contratos de software e
portanto contendo invariantes, precondições e pós-condições. Assim,
− o invariante da classe pode ser dada por Binv;
− a precondição de m(), B::mpre, e;
− a pós-condição de m(), B::mpos
Tem-se agora uma classe H (herança). O objetivo de H é mudar o comportamento de alguns
métodos de B. Um dos métodos sobrescritos é m(), denominado por H::m().
H deve cumprir todas as obrigações contratuais firmadas por B. Isto significa dizer que H
deverá atender corretamente qualquer chamada de um cliente original de B::m() que satisfaça
suas precondições. Além disso, H::m() deverá deixar o sistema em um estado que satisfaça a
parte do contrato desempenhada por B::m(). H é portanto um subtipo de B (LISKOV; WING,
1999, p. 1) e, por isso mesmo, H foi criada herdando B. Isto posto, fica claro que H deverá
respeitar tanto as precondições quanto as pós-condições de B, sobrando pouca margem para a
mudança de comportamento planejada de B. Tal raciocínio está de acordo com as idéias
propostas por Liskov. O que fazer?
Felizmente a seção §5.6 proporciona a solução para este impasse. É possível tornar a
precondição de H::m() ainda mais fraca (relaxada) para que ela atenda ao novo
comportamento desempenhado por H. Em outras palavras, a precondição de H::m() será
B::mpre∨H::mpre. Já a pós-condição deve se tornar ainda mais forte, ou seja, H::mpos∧B::mpos.
Tal pós-condição deve ser obedecida independentemente de que termo da precondição for
satisfeito. Dessa forma, todos os contratos de B são mantidos e H pode mudar o
comportamento dos métodos de B. Esta é a solução proposta por Liskov e Wing (1999) e
Meyer (1997, p. 578).
Se for concatenado os invariantes de B e H às precondições e pós-condições de H::m(),
temos:
− a precondição resultante: (Binv∧Hinv) ∧(B::mpre∨H::mpre), e;
− a pós-condição resultante: (Binv∧Hinv) ∧(B::mpos∧H::mpos).
Para uma linguagem que tem suporte nativo ao contrato de software como Eiffel (MEYER,
1997), o relacionamento entre os invariantes, precondições e pós-condições são estabelecidos
automaticamente pelo compilador quando é declarada a herança. Assim, o programador da
classe H não precisa se preocupar em repetir as precondições e pós-condições de B, pois elas
serão automaticamente herdadas. Além disso, qualquer evolução de B será automaticamente
refletida em H quando o sistema for recompilado.
Em uma linguagem sem suporte ao contrato de software, no entanto, como é o caso de C++, o
programador é obrigado a refletir no código de H::m() a precondição e pós-condição de
B::m(). Podem ser propostas as seguintes soluções para amenizar esta dificuldade:
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− delegação: ao invés de substituir B::m() por H::m(), pode-se interceptar o
funcionamento de B::m() em alguns pontos predefinidos pelo seu programador
original, conhecidos como ganchos (callback hook) e assim estender a classe. Pountain
e Szyperski (1994, p. 60) argumentam que o uso de delegação evita que o
programador que irá estender B necessite conhecer seus detalhes internos e portanto
torna H imune à evoluções de B. A delegação é o mecanismo de preferência para
extensão de classes na linguagem Oberon. No exemplo do artigo de Pountain e
Szyperski, escrito em Oberon, eles sugerem que a classe original também implemente
os ganchos, de tal forma que própria instância da própria classe possa vir a ser usada
como parâmetro aos métodos que proporcionam a facilidade de serem estendidos. Em
C++, a delegação pode ser realizada nos mesmos moldes a partir de uma interface de
callback predefinida por B e que por default também seria implementada por B. Outra
vantagem no uso de delegação tal como apresentada por Pountain e Szyperski é
permitir a extensão da classe sem a necessidade da presença do seu código-fonte em
Oberon. Este mesmo raciocínio é válido para C++;
− composição: Coleman et al (1994) sugere que devemos abandonar facilidades
como herança com substituição por uma forma mais branda de herança, onde somente
novos métodos fossem permitidos - a chamada subclasse. Tal restrição tornaria mais
fácil a compreensão da modelagem do software. Embora a proposta original de
Coleman et al foca-se no projeto de software - Coleman et al descrevem a
metodologia Fusion -, nada impede de ser utilizada também na implementação, e;
− pré-processadores: ferramentas podem estender uma linguagem, tornando-a
(indiretamente) compatível com o contrato de software. Tais extensões são geralmente
feitas dentro de comentários, que são traduzidos em código-fonte pelo préprocessador, a exemplo da ferramenta proposta por Rosenblum, 1995. O uso de
ferramentas é discutido em §7.6.
5.6.3

Invariantes de laço e função objetivo

Segundo Meyer (1997, p. 380), a principal característica de um computador é a habilidade de
repetir um conjunto de instruções um número arbitrário de vezes, sem sucumbir à exaustão ou
qualquer forma de degradação. Deste fato emerge a razão porque laços (loops) são tão
importantes: basta imaginar o que poderia ser expresso com uma linguagem de programação
que não apresente nenhuma forma de iteração. Mas esse poder não é usufruído sem riscos.
Laços são difícies de serem construídos corretamente. Meyer enumera os seguintes
problemas:
− executar uma iteração além da necessária (off-by-one errors);
− tratamento inadequado de situações limites, como estruturas vazias ou com apenas
um elemento, e;
− laço infinito, ou seja, o laço nunca termina.
Gries (1981, p. 181) conta as desventuras com relação a laços que ele passou no início de sua
carreira como programador FORTRAN: da primeira vez que ele executava o programa, o laço
executava menos que o necessário; na segunda, uma vez além do necessário; somente na
terceira vez que o laço ficava correto. O autor desta pesquisa lembra que precisou de ajuda
certa vez para conseguir compreender a razão do porquê o while do seu programa em Pascal
não se comportava como esperado - nesse caso, a condição de controle (guard) do while
deveria ter sido montada com um OU, não com E.
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Além das dificuldades citadas, existe outra, relacionada com a prova formal de programas,
que é a necessidade de se descrever matematicamente o resultado que é perseguido pela
execução do laço. Lembrando-se da afirmação feita por Hoare (1969, p. 577) que o propósito
de um programa pode ser expresso na forma de asserções ao seu término (§2.2.3), podemos
usar o mesmo conceito para expressar o resultado obtido com a execução do laço. Esta
asserção é conhecida por invariante do laço (loop invariant) ou simplesmente invariante.
Hoare apresentou na chamada regra de iteração (op. cit., p. 577) que se um invariante é válido
antes do laço começar e durante todas as repetições do laço, o invariante também será válido
na saída do laço, regra que foi demonstrada em detalhes por Dijkstra (1975, p. 455; 1976, p.
41). Aliás, o próprio Dijkstra considera inaceitável que um laço seja escrito sem que seja
apresentado algum tipo de prova que garanta o mesmo irá terminar e que seu invariante não
será corrompido durante a execução (1972, p. 862-863).
É importante ressaltar que o invariante não deve ser confundido com a condição de controle
do laço; enquanto o primeiro sinalizar o objetivo perseguindo pelo laço, o segundo
determinada quando o laço deverá ser encerrado. Uma outra forma apresentada por Gries e
Meyer para terminar o laço é através do uso de uma função objetivo, apresentada na forma de
um contador que é decrementado a cada iteração; repetições são executadas enquanto o
contador não atingir zero. A dificuldade, nesse caso, é determinar de antemão qual o valor
inicial do contador, o que em alguns casos acaba por inviabilizar o seu uso em algumas
situações.
Já nos trabalhos de Dijkstra a condição de parada é mais elaborada; ela é extraída da própria
descrição do algoritmo sendo criado, o que confere com a sua visão para a pós-condição
apresentada em §2.2.3.
Crítica:
A criação de invariantes e condições de controle de laço não é uma tarefa simples. Gries
(1981, p. 179) dedica 54 páginas do seu livro com recomendações sobre como construir
condições de controle, variantes e funções limites.
Do ponto de vista desta dissertação, o uso de um predicado que seja válido antes, durante e,
de acordo com Hoare/Dijkstra, também após a execução do laço - o invariante do laço -, tem
por objetivo detectar que o programa não está saindo dos contornos de sua correção.
A seção §7.2 apresenta uma discussão sobre a queda de desempenho imposta pelo uso de
predicados. É importante que seja notado que este predicado dentro do laço não contribui para
o resultado final do laço - apenas demonstra a sua correção.
5.6.4

Violações de contrato

Tal qual no mundo real, faz-se necessário discorrer sobre as ações a serem tomadas quando
ocorrem violações de contrato. No caso do software, a situação de quebra de contrato fica
configurada quando um predicado não é satisfeito.
De acordo com o que foi expresso em §5.5, o comportamento do mecanismo (programa) fica
indeterminado quando um predicado não é satisfeito. Por exemplo, Meyer é enfático quando o
assunto é a precondição de uma rotina que não foi satisfeita por um cliente: “a rotina é livre
para fazer o que bem entender”101 (1997, p. 343, tradução nossa). Meyer enumera uma série
de atitudes legais nessa situação, como: retornar qualquer valor, entrar em laço infinito sem
101

in this case the routine may do what it pleases:
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retornar um valor ou interromper a execução do programa. Por mais estranho que possa
parecer, estas atitudes são aceitáveis se for considerado que o momento que um contrato é
quebrado sinaliza a transição do âmbito da correção de software para o da robustez, o que
significa que não há nenhum comportamento definido para o software - §2.3. Naturalmente,
as atitudes citadas por Meyer promovem um comportamento oposto ao da robustez do ponto
de vista do usuário.
Assim, quando pensamos em robustez, a violação do contrato demanda o esforço suplementar
que é o de tratar convenientemente esta situação que caracteriza a falha. Tal tratamento pode
variar desde uma simples sinalização ao usuário da razão que levou ao encerramento
prematuro do programa à recuperação proporcionada por um sistema robusto tolerante a
falhas.
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6

TÉCNICA PROPOSTA

6.1

Introdução: apresentando a técnica proposta

O objetivo deste capítulo é apresentar como aplicar a técnica proposta a qual, por sua vez,
foca-se em aspectos relacionados com a correção e robustez do software no que diz respeito à
implementação. Entretanto, se for considerado que a implementação é algo que reflete a
arquitetura e a especificação do software, a técnica proposta é em si dependente de subsídios
oriundos dessas fases do ciclo de vida do software. Assim, como parte da apresentação da
técnica proposta é feito inicialmente um sumário daquilo que é esperado como entrada.
6.1.1

Especificação de requisitos

Começando pela especificação de requisitos do software, sua atribuição é delimitar o domínio
de entrada, as transformações a serem impostas nesses entradas (expressas na forma de
requisitos) e o domínio de saída do software. Neste ponto são colhidas algumas das premissas
sobre as transformações que o software irá desempenhar. Tais premissas serão devidamente
traduzidas durante a fase de arquitetura em contratos de software (§5.2) e tratamento de erros
- §4.1, item c).
A especificação de requisitos possui características, sendo a primeira a ser ponderada é a sua
própria correção (§2.2). Neste caso, o objetivo é que o artefato resultante do trabalho de
especificação comunique de forma clara, completa e precisa os requisitos do software
(§2.2.1). O uso de técnicas lastreadas em métodos formais (matemáticos) revelam-se úteis
para tal atividade (§2.2.3), aflorando inconsistências na especificação (§2.2.5 e §2.2.6) e
servindo como veículo auxiliar ao texto em linguagem natural (§2.2.8). É importante ressaltar
que diagramas e esquemas podem ser criados utilizando-se uma simbologia respaldada na
matemática, ou seja, uma linguagem denotativa, porém os diagramas e esquemas criados
devem ser interpretados junto ao contexto de uso, o que leva a uma linguagem conotativa.
Além disso, o emprego de métodos formais deve levar em conta outros fatores que oneram o
desenvolvimento, como treinamento de pessoal, suporte de especialistas, e se outros requisitos
presentes justificariam o custo do investimento (§2.2.7).
Fatores que fomentam o investimento são, por exemplo, aspectos relacionados à segurança
(§2.2.4) e à usabilidade do sistema resultante (§2.4). De fato, é importante ter em mente que a
usabilidade inadequada pode causar acidentes (§2.4); não obstante, em algumas situações, o
sistema (e não necessariamente o software) deve prover funcionalidades para que o usuário
possa realizar operações que a princípio são consideradas inseguras, com o objetivo de
contornar falhas. O fato é que vivemos em um mundo imperfeito, onde a falha é algo
intrínseco a sistemas complexos e com alto acoplamento (§4.2.1).
Ainda sobre o evento de falha, o software deve ser capaz de tolerar tais situações indesejadas,
exibindo a característica de robustez (§2.3). Embora paradoxal à primeira vista, para algumas
dessas situações excepcionais faz-se necessário pré-estabelecer um comportamento para o
software (§2.3.1), fazendo com que tais situações fluam do contexto do universo da robustez
para dentro do domínio da correção do software, como retratado na figura 3 (p. 27). Assim, a
especificação deve elencar, tanto quanto possível, tais situações incomuns e as atitudes
correspondentes a serem tomadas pelo software nestas condições (§2.3.3). O emprega de
diversidade para algumas funcionalidades-chave também deve estar presente na
especificação, assim como o de comportamentos degradados aceitáveis como forma de
contornar os problemas enfrentados durante a execução.

97

Outro aspecto a ser explorado pela especificação aspectos de dependabilidade (§3), tais como
confiabilidade (§3.3) e disponibilidade (§3.4). Quanto à confiabilidade, a adequação ao novo
contexto dos artefatos reusados (§3.3.3) deve ser considerada ainda na fase de especificação
para evitar comprometer todo o sistema (§3.3.4) com comportamentos inesperados.
6.1.2 Arquitetura
A arquitetura de software tem a atribuição de estruturar o software, decompondo as
transformações a serem realizadas em uma série de partes, organizando-as e atribuindo
responsabilidades.
Iniciemos pelas partes do software com a responsabilidade de fazer a aquisição de dados de
entrada. Tais partes valem-se de tratatamento de erros - §4.1, item c) -, com relação ao
domínio de entrada, porque elas não podem assumir nada em relação ao que for lido. Estas
partes compõem, portanto, a fronteira exterior do software.
A estruturação com vistas à robustez começa com as partes que transformam o domínio de
entrada, uma vez que estas partes podem se valer de premissas (asserções) sobre os estados
que elas manipulam. Quando tais premissas são violadas tem-se a detecção de uma falha
(§5.6). Uma vez que a técnica proposta prescreve que a comunicação de uma falha detectada
seja feita via o mecanismo de tratamento de exceção (§4.3), é necessário que a parte do
software que fará a captura e tratamento da falha esteja na hierarquia de chamadas que levou
até o ponto onde a falha foi detectada. Por outro lado, o emprego de tal mecanismo permite
que a parte do software responsável por tratar tal situação esteja distante do ponto onde a
falha foi detectada.
Enquanto que a detecção de falha é, em geral, uma atividade confinada a um pequeno trecho
do programa, o seu tratamento envolve atividades como:
− a restauração do invariante das classes envolvidas, e;
− o emprego de diversidade (§4.2.4), sob a forma de uma variante que implemente
algum algoritmo diferente do original.
Uma vez que a extensão e a complexidade de um determinado software é arbitrária, é possível
organizar uma hierarquia para o tratamento de exceções, onde há mais de uma de parte do
software responsável por realizar tal atividade. Assim, caso uma parte do software
responsável por tratar exceções não saiba como lidar com uma determinada situação o
problema é repassado a uma camada superior. O repasse também ocorre quando há o
esgotamento de todas as variantes para lidar com o problema, algo herdado da técnica Bloco
de Restauração (§4.2.7).
Naturalmente, o repasse não pode se dar indefinidamente; há a necessidade de uma última
linha de defesa - §4.1, item c) - em uma camada superior na hierarquia de chamadas,
responsável por capturar e tratar todas as exceções que não foram tratadas anteriormente.
Outro tópico a ser considerado durante a decomposição do software é a interface entre as
partes. As interfaces são construídas com base em premissas que podem ser traduzidas em
contratos de software. Além disso, o elenco de algoritmos empregado para realizar os
requisitos também possui premissas que podem ser expressas da mesma forma. Tais
premissas são então utilizadas como uma forma de auto-verificação do software.
6.1.3

Implementação

O foco desta sub-seção é orientar a tradução dos elementos colhidos dos artefatos de
especificação de requisitos e arquitetura sob a ótica da técnica proposta.
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Para a implementação foi escolhida a linguagem de programação C++. Um dos principais
motivos para tal escolha - e não de um de seus descendentes mais modernos como Java e C# se deve ao seu intenso uso na área comercial, conforme a opinião de Halfhill (1998, p. 70).
Além disso, reforça Halfhill, C++ é uma linguagem particularmente negligente, pois não
impõe limites aos truques criados pelos programadores. E continua: “codificar em C ou C++ é
como operar uma serra elétrica com todas as proteções removidas. É poderoso, mas é fácil
amputar seus dedos.”102 (1998, p. 70). Exemplos não faltam de erros de programação em C e
C++ de sérias conseqüências, como a da pane das centrais telefônicas da AT&T nos EUA em
1990 (NEWMANN, 1990, passim) por que o código-fonte foi acrescido de 3 novas linhas.
Logo, idéias para tornar a depuração e manutenção de código-fonte em C++ mais fácil e o
programa robusto podem ser bem-vindas. Outra razão é que por ser uma linguagem
relativamente antiga, ela é bem conhecida e sua sintaxe já está estabilizada, o que facilita a
transposição de idéias para outras linguagens. Ao mesmo tempo, não foram escolhidas
linguagens como Eiffel (MEYER, 1997, passim) pois não haveria nada a ser proposto; tal
combinação de asserção com tratamento de exceção já é algo inerente a estas linguagens. Este
assunto é estendido em §7.1.
No que diz respeito ao contrato de software, cada uma de suas cláusulas (asserções) de
precondição e pós-condição são traduzidas por instruções no código-fonte. Como as asserções
são basicamente um teste condicional, isto permite expressar as asserções de formas
diferentes dependendo da linguagem de programação escolhida e de regras praticadas pela
equipe de programação. Assim, a implementação do contrato de software pode ser feita como
recomendado adiante na seção §6.2 ou de outra forma mais conveniente. Todavia, a forma a
ser apresentada em §6.2 é a preferida por esta dissertação por casar a violação do contrato de
software com a geração de uma exceção (throw), facilitando a atividade de programação.
Passemos às partes do software responsáveis por capturar e tratar as exceções. São nestas
partes que as instruções try e catch são empregadas. A exceção é contornada lançando-se mão
de uma variante ou, em alguns casos, simplesmente ignorando a falha. Neste momento a
implementação está em uma região nebulosa na fronteira entre a correção e a robustez, uma
vez que nem sempre há detalhado nos artefatos de especificação de requisitos ou da
arquitetura como proceder (corretamente) para contornar uma determinada falha. Se houver
um tratamento específico, o que está sendo implementado faz parte da correção do software;
uma solução que restaure o estado do software a um estado default, benigno ao software, mas
que não esteja presente no artefatos de especificação de requisitos e arquitetura, compõe o
universo da robustez. Todavia, este estado default pode não ser adequado ao sistema como um
todo.
Uma última parte do software, normalmente no topo na cadeia de chamadas, implementa um
catch (...), responsável por tratar todas exceções que não foram capturadas anteriormente.
Uma vez que não é possível saber qual foi a falha detectada, o tratamento observado por esta
parte do software será algo genérico que terá por objetivo manter o software em operação. No
entanto, o usuário poderá observar um comportamento anômalo do software neste momento.
As seções §6.3 e §6.4 discutem o uso da técnica Bloco de Restauração para tolerar a falha.
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Writing in C or C++ is like running a chain saw with all safety guards removed. It’s powerful, but it’s easy to
cut off your fingers.
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6.2

Usando o contrato de software com tratamento de exceção

Esta seção descreve o uso conjugado do contrato de software com o mecanismo de tratamento
de exceção com o auxílio de um programa descrito disponível no Apêndice A. O objetivo
deste programa é numerar as linhas de um arquivo contendo um programa-fonte. Quando
necessário, algumas linhas do programa serão apresentadas nessa seção para ilustrar o texto.
O número de linha está sendo apresentado por razões didáticas e não faz parte do códigofonte.
Foram criadas as funções require<>, check<> e ensure<> - linhas 1 a 32 - para expressar
respectivamente a precondição, asserção geral e pós-condição do contrato de software na
linguagem C++. Tais nomes são instruções na linguagem Eiffel e, ao mesmo tempo, são
encontrados em trabalhos como o de Liskov e Wing (1999). A ilustração 7 mostra a definição
somente de require<>, uma vez que a definição das três funções são idênticas:
ilustração 7 - função genérica em C++ para definição de contrato de software
17: // require: verifica uma precondição.
18: template < typename Excpt, typename Asrt > inline void require( const typename Asrt&
Assertion ) {
19:
assert< typename Excpt, typename Asrt >( Assertion );
20: }

Fonte: Apêndice A, p. 139

A função assert<> utilizada para implementar tanto require<> como check<> e ensure<> pode
ser definida como apresentado na ilustração 8:
ilustração 8 - implementação da função assert<>
12: template < typename Excpt, typename Asrt > inline void assert( const typename Asrt&
Assertion ) {
13:
if ( ! Assertion )
14:
throw typename Excpt();
15: }

Fonte: Apêndice A, p. 139, baseado em STROUSTRUP, 2000, p. 751

A definição apresentada na ilustração 8 é uma implementação de assert<> que se restringe ao
elenco de recursos da linguagem C++. Uma implementação profissional desta função lançaria
mão de recursos proporcionados pelo ambiente de desenvolvimento quando a condição de
controle não for satisfeita, tais como invocar o depurador para analisar a ocorrência, exibir
uma mensagem para a equipe de testes informando o evento (MAGUIRE, 1993) e registrar o
número da linha e o nome do arquivo contendo a asserção que não foi satisfeita, entre outras
possibilidades.
A implementação de assert<> na ilustração 8 e, por conseguinte,
ensure<>, utiliza o conceito de função genérica (template function):

require<>, check<>

e
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− o parâmetro typename Excpt informa o nome da exceção a ser gerada - linha 12, e;
− o
false

operator ! é aplicado sobre o valor a ser testado
para que a exceção não ocorra - linha 13.

Assertion,

devendo resultar em

A ilustração 9 apresenta o uso de require<>:
ilustração 9 - exemplo de contrato de software
83:

require< FileOpen >( is_open() );

Fonte: Apêndice A, p. 140

Na ilustração 9 é expressa a cláusula do contrato de software que exige que o arquivo esteja
aberto como precondição. Caso esta cláusula seja violada a exceção FileOpen é gerada.
Continuando com a ilustração 9, o tipo de dado retornado por is_open() é utilizado pelo
compilador C++ para deduzir o tipo de dado de Asrt, tal como pode ser observado na
ilustração 8, linha 12 (STROUSTRUP, 2000, p. 751).
Em seguida, é criada uma classe chamada File para manipular arquivos, a qual foi
instrumentada com asserções. Quando uma asserção não é satisfeita, uma exceção é gerada.
File gera seis exceções diferentes, todas derivando de uma exceção pai, FileFault. Como
exemplo, a ilustração 10 apresenta a definição da exceção FileOpen:
ilustração 10 - lista parcial das exceções geradas por File
37:
38:
39:

struct FileFault: SelfCheck {}; // Exceção que agrupa todas as exceções de File
struct FileOpen : FileFault {}; // O arquivo tem que estar aberto

Fonte: Apêndice A, p. 139

O trecho apresentado na ilustração 11 mostra o método File::close() e seu contrato de software.
Pode ser observado no código-fonte que:
− a parte do contrato a ser desempenhada pelo cliente de File (precondição) para que
close() funcione corretamente é que o arquivo já esteja aberto (linha 96), e;
− a obrigação de close() (pós-condição) é entregar o arquivo fechado (linha 101):
ilustração 11 - exemplo de método com contrato de software
94:
95:
96:
97:
98:
99:
100:

// close: fecha o arquivo
virtual void close() {
require< FileOpen >( is_open() );
if ( is_open() )
_ifsF.close();

101

101:
102:

ensure< FileClosed >( ! is_open() );
}

Fonte: Apêndice A, p. 142

No trecho da ilustração 12 é apresentado o código-fonte responsável por fechar o arquivo
automaticamente quando File é destruído, obedecendo os preceitos da técnica de aquisição
com iniciação de recurso - §4.3.3. Note o uso de uncaught_exception() e throw - §4.3.2:
ilustração 12 - exemplo de destrutor com contrato de software e tratamento de exceção
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
111:
112:
113:
114:
115:
116:
117:
118:

// ~File: fecha automaticamente o arquivo
virtual ~File() {
try {
if ( is_open() )
_ifsF.close();
ensure< FileClosed >( ! is_open() );
} catch( const FileFault& ) {
// faz o registro da exceção
if ( ! uncaught_exception() )
throw; // não estamos em um esvaziamento de pilha
}
}

Fonte: Apêndice A, p. 140

A ilustração 13 destaca o uso de
programa principal:

try

/

catch

e o tratamento dado à exceção

ilustração 13 - exemplo de tratamento de exceção gerada
145:
146:
147:
148:
149:
150:
151:
152:
153:
154:
155:
156:
157:

int main(int argc, char* argv[])
{
try {
if ( (argc < 2 ) || ( argv[1] == 0 ) || ( strlen( argv[1] ) == 0 ) ) {
cerr << "assercao: nomedoarquivo.txt" << endl;
exit (0);
}
process( argv[1] );
} catch ( const File::FileOpen& ) {
cerr << "O arquivo deveria estar aberto." << endl;

Fonte: Apêndice A, p. 141

File::FileOpen

no
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6.3

Bloco de restauração com recuperação para trás

Nesta seção é exemplificado o uso de recuperação para trás. Para tal, é empregado um
exemplo que apresenta a criação de uma rotina de pesquisa de um elemento em um vetor,
tolerante a falhas. A rotina lança mão de dois algoritmos: pesquisa binária e pesquisa
seqüencial.
Como apresentado em §4.2.7, o bloco principal deve ser exercido pela rotina com as melhores
características. Assim, a análise foi baseada na complexidade O(n) de cada um deles: para a
pesquisa binária, O(n) = log2(n) -1 no caso médio (KNUTH, 1973, p. 411); já para a pesquisa
seqüencial, O(n) = n / 2.
A criação de um mecanismo de pesquisa de um elemento tolerante a falhas justifica-se entre
outros pela premissa que a pesquisa binária demanda que o vetor esteja previamente
ordenado. Caso esta precondição não seja satisfeita, o algoritmo irá falhar.
Outra razão é meramente histórica: de acordo com Knuth (1973, p. 419), o algoritmo de busca
binária talvez seja a primeira aplicação não-numérica de um computador. Tal algoritmo foi
mencionado pela primeira vez por John Mauchly, em 1946. No entanto, a primeira versão que
funcionasse corretamente para quaisquer n elementos só apareceu em 1962.
O algoritmo da pesquisa binária e suas asserções foram baseados em Bentley, 2000, p. 93. O
programa, presente no Apêndice B, tem um trecho apresentado na ilustração 14.
ilustração 14 - exemplo de bloco de restauração com recuperação para trás
14: template < typename T > typename T::const_iterator SearchFT( const typename T& vec,
typename T::const_reference x ) {
15:
16:
require< ContainerNotEmpty >( ! vec.empty() );
17:
18:
try {
19:
return BinSearch( vec, x ); // O(n) = log2(n)
20:
} catch ( ... ) {
21: //
22: // Pode se avisar ao responsável pelos testes que a rotina BinSearch() falhou
23: //
24:
}
25:
26:
// contorna possíveis falhas através do emprego do segundo algoritmo
27:
return SeqSearch( vec, x ); // O(n) = n/2
28:
29:
// não há a necessidade de ensure<>() porque os contratos de software de
30:
// BinSearch() e SeqSearch() garantem o resultado.
31: }

Fonte: Apêndice B, p. 142

Sobre a ilustração 14:
− a linha 16 mostra a precondição para a execução da pesquisa tolerante a falhas;
caso ela não seja satisfeita, a exceção ContainerNotEmpty será gerada;
− a linha 19 mostra a invocação do bloco principal, no caso o algoritmo de pesquisa
binária. De acordo com a proposta desta pesquisa, todos as informações utilizadas
pelas variantes devem ser passados por parâmetros, de tal forma a eliminar a
necessidade de um cache de restauração global. Também deve ser observado que os
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parâmetros não podem ser alterados pelas variantes. Isto obriga as variantes a criarem
cópias locais de trabalho dos parâmetros;
− a linha 20 mostra a captura de todas as exceções passíveis de serem geradas pela
implementação do algoritmo de pesquisa binária. Tais exceções não estão sendo
ignoradas. Maguire (1993, p. 106) recomenda que durante o período de testes que
estas exceções (falhas) sejam reportadas de alguma forma ao responsável pelos testes
do software para posterior correção;
− a linha 27 mostra a evocação da pesquisa seqüencial como uma forma de tentar
contornar a falha da pesquisa binária, e;
− a linha 31 encerra a rotina. Não há a necessidade da criação de um teste de
aceitação para verificar o valor retornado pelas pesquisas porque ambas foram criadas
segundo os preceitos do contrato de software. Isto quer dizer que ou as rotinas
completam com sucesso ou elas sinalizam a falha, o que na técnica proposta isto é
realizado na forma da geração de uma exceção.
6.4

Bloco de restauração com recuperação para frente

Nesta seção é exemplificado o uso de recuperação para frente para o sistema a um estado
seguro. Uma aplicação prática de tal técnica seria o algoritmo de que regula a velocidade e o
tempo de parada de trens em plataformas de estações de metrô, de tal forma a corrigir
eventuais atrasos decorrentes da operação. Tal funcionalidade é conhecida pelo nome de
regulação. Existem várias estratégias para regular a oferta de trens. A ilustração 15 assume
que será utilizado apenas o ajuste do tempo parada em plataforma da estação e que, caso haja
uma falha na operação do algoritmo, o valor default será de 15 segundos.
ilustração 15 - exemplo de bloco de restauração com recuperação para frente
int CRegulacao::CalculaTempoParada( const int& nTrem ) {
const int TEMPO_PADRAO = 15; /* segundos */
try {
return AjustaTempoPlataforma( nTrem );
} catch (...) {
// registra a falha para posterior análise e correção
}
return TEMPO_PADRAO;
}

Embora o exemplo da ilustração 15 seja simples, ele ilustra a sinergia na conjugação de
asserções, contrato de software, mecanismo de tratamento de exceção e recuperação para
frente. Se AjustaTempoPlataforma() completar sua tarefa, ela deverá cumprir o seu contrato de
software e informar um tempo de parada válido, sem a necessidade de um teste de aceitação.
Caso alguma asserção não for satisfeita, a função irá falhar e uma exceção será gerada. Esta
exceção é capturada pelo catch presente em CalculaTempoParada(), responsável por informar
um tempo de parada padrão.
Além disso, a tolerância a falhas está sendo aplicada em uma camada superior do software, de
tal forma a proteger toda uma funcionalidade de um sistema.
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7

ANÁLISE DA TÉCNICA PROPOSTA

7.1

Escolha da linguagem da linguagem de programação
Careful choice of language: choosing a HOL [High Order Language], like choosing
a wife, is hard to undo after getting involved, and is not to be taken lightly.
(HOSIER, 1961103 apud BOEHM, 1979, p. 11)

Boehm elaborou em 1979 um artigo descrevendo a situação da aplicação das práticas de
engenharia de software na indústria. De forma bem humorada, ele começa citando vários
trechos de um outro trabalho abordando o mesmo assunto e publicado em 1961. Mesmo após
18 anos as recomendações do antigo relatório ainda eram pertinentes.
O ponto que destacamos do trabalho de Boehm é justamente a escolha de uma linguagem de
programação. Boehm analisa o fato que a adoção de uma linguagem envolve algum tipo de
aprisionamento de longo prazo com a plataforma do compilador.
Nesta pesquisa foi adotada a linguagem C++ como suporte na apresentação do mecanismo de
tratamento de exceção do tipo terminação e nos exemplos de asserções. Razões comerciais
foram apresentadas para tal escolha (§6.1). Em nenhum momento foi discutida a adequação
desta linguagem para a construção de software robusto. Ou melhor, seria C++ uma linguagem
adequada para a construção de sistemas que demandam robustez?
C++ é uma linguagem complexa. Meyers (2005, p. 11-12) sugere enxergar C++ não como
uma, mas como uma federação de linguagens reunidas sob um mesmo nome. Nesse pacote há
uma meta-linguagem para programação genérica (templates); uma linguagem orientada a
objetos, com suporte a polimorfismo e herança múltipla; e uma linguagem procedural, dada a
sua compatibilidade com C. Além disso, C++ é acompanhada de uma biblioteca baseada em
programação genérica com suas próprias regras e convenções, a STL (Standard Template
Library).
Esse leque de funcionalidades acaba refletindo nos compiladores. Por diversas vezes na seção
sobre tratamento de exceção (§4.3.2) deparamos com recursos da linguagem que não foram
implementados conforme a especificação no que pode ser considerado o principal compilador
C++ da indústria. Outro achado (inesperado) foi um defeito no compilador empregado para
exemplo no Apêndice A. No exemplo original utilizado no texto apresentado na qualificação,
as asserções eram verificadas com o uso de macros de preprocessador (#define). Seguindo as
recomendações de Stroustrup (2000, p. 160), McConnell (2004, p. 184) e Meyer (2005, p. 13)
para que o uso do preprocessador fosse minimizado, o autor desta pesquisa passou a utilizar
funções genéricas (template functions).O código-fonte era compilado sem maiores problemas.
Contudo, durante a execução, era verificado que a exceção capturada pelo catch não
correspondia à gerada pelo throw. O código binário gerado estava defeituoso. O problema só
foi solucionado com a troca do compilador por uma versão mais nova, o que também
solucionou o problema descrito sobre uncaught_exception().
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Na opinião do autor desta pesquisa a razão para este fato reside na dificuldade em acomodar o
crescimento galopante da complexidade do compilador atual frente a essas novas funcionalidades. E é claro, se há complexidade, há falhas (§4.2.1). Apenas a título de comparação,
Stroustrup (2000) precisou de 1019 páginas para descrever C++, ao passo que Kernigham e
Ritchie (1988) precisaram de apenas 272 páginas para descrever C e Wirth (1988) de apenas
185 para definir Modula 2. E Wirth ainda se vale de algumas páginas explicando a notação
adotada no livro, o EBNF (Extended Backus-Naur Format).
Hoare, no seu discurso de agradecimento ao ACM Turing Award de 1980, lembra dos seus
esforços em vão em barrar o excesso de funcionalidades da linguagem PL/1. O ponto em
questão era justamente a complexidade excessiva do compilador resultante, tornando-o pouco
confiável. O autor também argumenta sobre a dificuldade que os programadores teriam em
obedecer a todas as nuances da linguagem, resultando em programas pouco confiáveis. Aliás,
como citado em §4.3.4, Hoare era contrário ao mecanismo de tratamento de exceção presente
em PL/1, conhecido por ON-condition: I urged that the dangerous features such as defaults
and ON- conditions be removed (1981, p. 82). Se nós transportarmos essas observações para
os dias de hoje, veremos que elas se encaixam ao perfil atual de C++.
Hoare também conclamava por uma redução nas funcionalidades de Ada. Como participante
do grupo que revisava a especificação da linguagem, Hoare defendia que Ada fosse restrita
apenas a um subconjunto do que ela é; na visão dele, Ada deveria ser como Pascal, simples,
pequena e de fácil entendimento. Assim, extensões poderiam ser feitas sobre esse núcleo
sólido (1981, p. 82).
Essa é justamente a proposta da linguagem de programação SPARK Ada (§4.3.4), concebida
como sendo um subconjunto de Ada que pudesse ser provado formalmente, e ao mesmo
tempo, ser compatível com as ferramentas e compiladores existentes (KING; HAMMOND;
CHAPMAN, 2000, p. 682; AMEY; CHAPMAN, 2002, p. 3). Programas escritos em SPARK
Ada podem ser verificados estaticamente por ferramentas (§7.6) que se valem de informações
sobre contratos de software presentes em comentários da linguagem.
Outro ponto a ser discutido é o impacto de uma linguagem na mente do programador.
Dijkstra, no seu discurso de agradecimento ao ACM Turing Award de 1972, conjectura que
são as ferramentas, notações e a própria linguagem que de fato moldam e restringem aquilo
que pensamos. Mais do que veículos para expressarmos nossos pensamentos, a linguagem
acabaria por guiar a forma como pensamos.
Logo, o impacto de uma linguagem como C++ deve ser considerável, haja visto sua notação
que em alguns momentos é reconhecidamente complicada, a ponto dos autores Kernigham e
Ritchie intutularem a seção 5.12 do livro The C Programming Language como Complicated
Declarations (1988, p. 122), exemplo: char (*(*x())[])().
Na experiência desse autor, programas escritos em Modula 2 não eram apenas mais legíveis
do que os escritos em C++, mas também muito menos ambiciosos em seus requisitos, o que
os tornava mais simples. E citando novamente Dijkstra (§4.2.1), simplicity is prerequisite for
reliability (1982, p. 131).
Gannon e Horning (1975, p. 10) apresentam um estudo sobre o impacto de uma linguagem de
programação na produção de software confiável. Segundo os autores, uma linguagem de
programação pode contribuir para reduzir a probabilidade de erros de programação e
aumentar a probabilidade de detectar tais erros. Estes são fatores importantes na construção de
programas com alta probabilidade de serem corretos. Os autores discorrem sobre o fato que
uma linguagem de programação deva refletir um equilíbrio entre diversos aspectos, tais como
simplicidade, elegância, independência de máquina e eficiência entre outros, e que a
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confiabilidade poderia ser mais um aspecto a ser considerado sem maiores dificuldades. Outro
fato que os autores ressaltam é que em sistemas de grande porte os programas nunca ficam
realmente prontos, pois os requisitos de software estão em contínua evolução. Assim,
concluem os autores, o principal veículo para comunicar as intenções de cada programador
que participou da evolução do código-fonte é a linguagem de programação, fato que reforça a
necessidade da comunicação ser clara, conveniente e precisa (op. cit., p. 11). Aliás, esta
preocupação com a evolução dos programas também é compartilhada por McConnell (2004,
p. 193) - §4.1.
Uma vez que não pode ser provado que uma linguagem particular pode melhorar a
confiabilidade de programas, Gannon realizou um teste empírico em busca de evidências para
suportar tal afirmação. Ele escolheu uma linguagem de programação conhecida por TOPPS e
criou uma linguagem nova, TOPPSII, com pequenas melhorias sobre a linguagem original.
Programadores foram convidados a escrever programas nas duas linguagens. Análises
estatísticas sobre os resultados coletados mostram que para o escopo testado a afirmação é
válida.
É importante reforçar que o emprego de C++ nesta dissertação leva em conta aspectos
comerciais apresentados em §6.1.
7.2

Desempenho

É algo esperado que o acréscimo de asserções e tratamento de exceção no código-fonte
ocasionem alguma diferença no tamanho do código executável e no tempo de execução do
programa frente ao mesmo programa escrito sem asserções e tratamento de exceção. O ponto
de vista do autor desta pesquisa é que as asserções podem ser mantidas no código executável
em produção se o desempenho do sistema estiver dentro dos limites presentes na
especificação de requisitos de software. Este assunto e o custo do uso de tratamento de
exceção estarão em discussão nesta seção. O estudo inicia pela análise sobre asserções nas
suas mais diversas formas, como invariantes, precondições e pós-condições bem como nas
formas embutidas em verificações de índice de vetor.
Na seção §4.1 foi apresentado um levantamento bibliográfico com recomendações de vários
autores sobre a construção de software robusto. Invariavelmente asserções eram apregoadas
como uma importante ferramenta para a depuração do software. Em nenhum momento os
autores especularam sobre o emprego de asserções na versão final do software.
É fácil entender a razão para tal postura frente a asserções. Asserções ocupam espaço no
código-fonte e tempo no processador. A perda de desempenho é particularmente considerável.
Segundo as observações de Maguire (1993, p. 70), um programa que faça uso de asserções
executa à metade da velocidade de um programa sem asserções. Podemos até propor um
raciocínio inverso: a remoção de asserções é uma forma simples de otimizar o programa. De
fato, a preocupação com o desempenho dos programas é algo que está no cerne da
Computação. Os dois trabalhos de Bentley analisados em §4.1 demonstram a preocupação do
autor quanto à eficiência dos programas.
Para verificar a afirmação de Maguire, o autor desta dissertação escreveu uma versão do
algoritmo de ordenação Quicksort juntamente com o algoritmo de partição associado onde
todas as premissas do criador do algoritmo original foram utilizadas para instrumentar o
programa com asserções seguindo o conceito do contrato de software. Para esta experiência
foi adotada a versão original dos algoritmos proposta no artigo de Hoare de 1961.
A razões para a escolha desse algoritmo são:
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− dificuldade de compreensão de detalhes de operação do algoritmo, podendo levar a
erros de implementação;
− ser uma aplicação não-numérica, e portanto imune à erros de instabilidade
numérica;
− ser o algoritmo mais eficiente para ordenação no caso médio, O(n) = 2(n+1)ln(n),
segundo Knuth (1973, p. 121), e;
− a pós-condição para atestar o funcionamento da partição deveria penalizar
consideravelmente a eficiência do algoritmo.
Foram feitos três programas de testes:
− versão A: algoritmo sem asserções e sem verificação de índice de vetor, fiel à
proposta original de Hoare;
− versão B: algoritmo instrumentado com asserções, com o objetivo de verificar a
consistência do algoritmo de particionamento. Também foi incluída uma pós-condição
para verificar o resultado final do algoritmo, similar a um teste de aceitação (julgador)
rigoroso, e;
− versão C: algoritmo sem asserções, mas com verificação de índice de vetor.
As asserções foram escritas segundo a visão Hoare/Meyer, onde as asserções são algo extra ao
algoritmo - e não parte integrante da operação do mesmo, como proposto por Dijkstra (§5.4).
Uma função objetivo foi incluída para evitar que o algoritmo ultrapasse n2 iterações, o que
poderia significar que o programa está em laço infinito.
Os elementos a serem ordenados, números inteiros de 32 bits (int), foram gerados pela função
rand() da biblioteca C++, utilizando como semente o valor 1. A versão B está presente no
Apêndice C. Os tempos apresentados tabela 8 estão em milissegundos.
tabela 8 - comparação de desempenho do algoritmo Quicksort com e sem asserções
n

Tempo consumido,
versão A

Tempo consumido,
versão B

Tempo consumido,
versão C

TB /TA

16.384

17

22

27

30,00%

32.768

35

51

60

45,45%

65.536

76

111

123

46,25%

131.072

158

225

261

42,39%

262.144

330

482

542

46,01%

524.288

703

1.026

1.166

46,08%

1.048.576

1.563

2.308

2.655

47,65%

2.097.152

3.546

5.183

6.100

46,19%

4.194.304

8.920

13.075

15.873

46,59%

8.388.608

24.509

35.862

45.340

46,32%

16.777.216

76.152

111.854

146.112

46,88%

33.554.432

258.399

384.141

509.769

48,66%

Fonte: resultados da execução dos programas. A versão B é apresentada no Apêndice C.
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gráfico 2 - comparação de desempenho do algoritmo Quicksort com e sem asserções

Fonte: tempos de execução das três versões. A versão B é apresentada no Apêndice C.

Como pode ser observado na tabela 8 e gráfico 2, a versão B (com asserções) é em torno de
50% mais lenta que a versão A (sem asserções). E, embora este seja apenas um teste isolado,
o número é similar ao observado por Maguire.
Um ponto interessante é a comparação entre a versão B (com asserções) e a versão C (sem
asserções mas com verificação de índice de vetor). Nota-se que o impacto da verificação de
índice é superior ao uso de asserções. Isto significa que Stroustrup (2000, p. 446) estava certo
em seguir uma filosofia de propor duas formas de acesso aos elementos de um contêiner: uma
com verificação de índice para as situações que a consistência do mesmo é desconhecida e
outra, sem verificação, para as situações que o mesmo já fora verificado anteriormente. A
seleção da forma é feita pela escolha do serviço utilizado. Por exemplo, para o contêiner da
C++ Standard Template Library std::vector<> , o operator [] proporciona acesso não
verificado; já o método at() proporciona a verificação do índice, gerando a exceção
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sempre que o índice for inválido, permitindo dessa forma a captura da
exceção com o uso de try/catch (ibidem, p. 446).

std::out_of_bounds

Este trabalho considera a verificação de índice de um vetor uma aplicação de asserção. Brian
Kernigham, um dos pais da linguagem C, em uma análise sobre a linguagem Pascal, atesta a
utilidade da verificação de índice de um vetor como uma funcionalidade intrínseca de uma
linguagem de programação, embora a mesma funcionalidade não esteja presente na
linguagem criada por ele (1981, p. 12).
A busca por mais desempenho é justificável quando requisitos contratuais se fazem presentes
ou quando o custo para se elevar a capacidade de processamento torna-se proibitivo. Para o
primeiro caso há o exemplo do projeto SHOLIS, desenvolvido pela empresa Praxis Critical
Systems. O SHOLIS é um sistema crítico para operação de helicópteros em porta-aviões em
que foram suprimidas as verificações em tempo de execução (run-time checks) embutidas
pelo compilador Ada no código executável do sistema. O objetivo de tal supressão é garantir
o desempenho estabelecido em contrato (KING; HAMMOND; CHAPMAN, 2000, p. 682). É
importante ressaltar que neste caso em particular esta não foi uma atitude descuidada:
métodos formais e ferramentas foram amplamente utilizados para garantir a priori que o
código se comportasse como planejado. Este trabalho de validação foi efetuado tanto na
especificação formal escrita em Z quanto sobre o código-fonte através de ferramentas
especiais, como o SPARK Examiner (§4.3.4).
Quanto à segunda situação, Meyer (1997, p. 395) cita o exemplo da execução em computador
de modelos numéricos de previsão de tempo. Se o programa com asserções levar 24 horas
para completar a previsão para o dia seguinte e sem asserções leve a metade disso, então na
opinião do autor a supressão de asserções é algo aceitável.
Neste segundo exemplo fica clara a preocupação com a utilidade do resultado da computação
no momento que ele é apresentado. Se a previsão do tempo é algo que deva ser apresentado
no noticiário da televisão às 20:15 da noite então ele será de pouca valia se, por alguma
eventualidade das condições climáticas, o resultado dos modelos numéricos ficarem prontos
somente às 21:00, uma vez que o noticiário já haveria terminado. Em outras palavras, o
sistema produziu resultados corretos, mas que infelizmente não atenderam o requisito
(implícito) de quando deveriam estar disponíveis. O contexto do exemplo de Meyer agora é
outro: o sistema de previsão numérica do tempo agora tem um fator extra a considerar, que é
garantir que os resultados serão produzidos dentro de um prazo determinado. Este é o
contexto da chamada computação de tempo real. Segundo Stankovic (1988, p. 10), a correção
em computação de tempo real (real-time computing) considera conjuntamente não apenas os
resultados obtidos mas também o momento em que eles foram produzidos.
Stankovic escreveu em 1988 um artigo para a revista IEEE Computer em que enumera uma
série de características infundadas sobre sistemas de tempo real. Ele apresenta, por exemplo,
argumentos que desfazem a idéia de que sistemas de tempo real são sistemas que buscam
elevado desempenho. De acordo com o autor, sistemas de tempo real buscam a previsibilidade
(predictability) de sua operação como uma de suas principais características (op. cit., p. 11).
Deste modo, mais importante do que afirmarmos que o processamento da previsão do tempo
(no exemplo de Meyer) leva em média 12 horas para terminar seria garantir que o mesmo
processamento sempre fique pronto em, digamos, até 14 horas. Desta forma, pode se antecipar
a sua execução e garantir a apresentação do resultado no momento desejado. Stankovic acena
com o fato de computadores mais rápidos tornam a criação de tais sistemas mais fácil, mas
não eliminam por si só casos degenerados que possam eliminar a vantagem obtida com o
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no compilador utilizado a exceção std::out_of_bounds foi implementada com o nome std::out_of_range.
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equipamento melhor. Além disso, o tempo médio de execução não é algo significativo para
esta classe de sistemas.
Esse raciocínio leva à seguinte reflexão: se o sistema com asserções atende aos requisitos do
cliente, mesmo que executando abaixo do desempenho que eventualmente poderia ser
atingido sem o sobre-esforço computacional em processar asserções, então não há porque
removê-las. Se durante os testes de um determinado sistema em situações muito próximas à
reais de uso não for determinado que as asserções são um problema para o desempenho
estabelecido contratualmente nos requisitos do sistema, a supressão das asserções é uma
medida desnecessária. Hoare (1973) apresenta o seguinte exemplo como um argumento
diferente em defesa da manutenção de asserções no código executável:
[...] it is absurd to make elaborate security checks on debugging runs, when no
trust is put in the results, and then remove them in production runs, when an
erroneous result could be expensive or disastrous. What would we think of a sailing
enthusiast who wears his lifejacket when training on dry land, but takes it off as
soon as he goes to sea? (op. cit., p. 7)

Meyer (1997, p. 395) apresenta uma solução intermediária que é a verificação somente de
precondições da função sem incluir invariantes e pós-condições. Desta forma poderíamos
apontar erros na parte do contrato de software à cargo dos clientes. Aliás, esta é a opção
default para compilação em Eiffel.
No caso da técnica proposta por esta dissertação, é possível desativar seletivamente algumas
asserções sem que haja a necessidade de remoção das mesmas, utilizando o recurso de
especialização de template da linguagem C++. Por exemplo, para se desativar a verificação de
validade dos caracteres lidos no exemplo presente no Apêndice A e discutido em §6.1 devem
ser inseridas as linhas não numeradas da ilustração 16 no código-fonte:
ilustração 16 - desativação de asserção via especialização de template
44:

struct RangeCheckChar:

FileFault {}; // A informação lida deve ser um caracter.

template < typename Excpt, typename Asrt > inline void ensure( const typename Asrt& Assertion ){
::ensure< typename Excpt, typename Asrt >( Assertion );
}
template < > inline void ensure< RangeCheckChar > ( const bool& Assertion ) { }
45:
46:

protected:

Fonte: proposta baseada no programa apresentado no Apêndice A, p. 139

Outro ponto a ser considerado é o impacto do emprego de tratamento de exceção no
desempenho, assunto já previamente abordado em §4.3.4. Niezgoda, Holt e Wojciech (1993,
p. 317-322) realizaram alguns testes empíricos sobre tratamento de exceção. Eles escreveram
programas sem tratamento de exceção e, em seguida, os reescreveram valendo-se do suporte
ao tratamento a exceção proporcionado por extensões ao compilador C e suporte do sistema
operacional. O tamanho e o tempo de execução das versões utilizando tratamento de exceção
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foram consistentemente maiores, embora em proporções diferentes. Eis os resultados para um
dos programas criados, chamado de FileCopy:
− tamanho do programa executável: aumento de 60%;
− tempo de processamento em uma execução sem falhas: aumento 2,45%;
− tempo de processamento quando há a geração de uma exceção: aumento de 6,07%.
Por outro lado, o programa valendo-se de tratamento de exceção teve um incremento de
legibilidade de 85%, segundo a métrica adotada pelos autores: Readability = Lines of Code /
Function * Maximum Nesting Depth * Number of Functions (op. cit., p. 322). Os próprios
autores reconhecem que os testes realizados são insuficientes para servir de subsídio para uma
tomada de decisão frente ao uso ou não de tratamento de exceção, embora os resultados sejam
francamente positivos no que diz respeito ao grau de legibilidade (usabilidade) atingido.
7.2.1 Sobre a relação entre a queda de desempenho e ganho de robustez
Nesta seção é discutida a relação entre a queda de desempenho observada pela manutenção de
asserções ativas em produção e o ganho de robustez correspondente.
Apenas a titulo de recapitulação, na seção §2.3 é exposto que a robustez engloba a correção,
algo ilustrado pela figura 3 (p. 27). Com isto, uma análise que envolva robustez pode ser
realizada avaliando dois aspectos:
− o comportamento operacional do software dentro dos limites do domínio da
correção definida por sua especificação, e;
− o comportamento operacional do software fora desses limites.
Iniciando pelo comportamento no domínio da correção, a manutenção de asserções ativas em
produção permite elevar a fé depositada na correção das saídas do programa, algo
proporcionado pela continua auto-verificação dos estados internos (e invisíveis) do software.
Ainda sobre as asserções, elas são utilizadas não apenas para delimitar a fronteira entre a
operação considerada correta em relação à especificação de requisitos propriamente dita mas
também em relação à aspectos impostos pela arquitetura e pela própria implementação, como
contrato de software ou características inerentes ao algoritmo empregado. Assim, a
manutenção das asserções ativas em produção permite detectar quando a fronteira do domínio
foi transposta e o software está em um estado incorreto.
É importante ressalvar que um programa com asserções não se torna mais correto que o seu
equivalente em que as asserções foram retiradas, uma vez que as asserções por si só não
alteram as saídas nem os estados internos do programa. Todavia, a detecção precoce de um
estado inválido em um programa em produção pode ser utilizada para contornar o problema
antes que efeitos deletérios sejam propagados. Esta, aliás, a essência da técnica proposta por
esta dissertação.
Com a estruturação proporcionada pelo emprego conjugado de asserções, técnica de bloco de
restauração, mecanismo de tratamento de exceção e variantes, a fronteira do domínio de
correção pode ser ampliada, permitindo ao software apresentar um serviço correto (porém
degradado) mesmo em situações que outrora incorreria em falha. Análises baseadas em
modelagem de confiabilidade, tais como as apresentada em §4.2.11, permite avaliar o ganho
de confiabilidade com as variantes.
Quando nenhuma das variantes disponíveis, nem as estruturalmente superiores, forem capazes
de atender satisfatoriamente à entrada, tem-se configurado a situação falha. Esta situação fazse presente quando o contrato de software de cada variante do bloco restauração foi violado
devido à combinação única entre a entrada e o estado imediatamente anterior do software.
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Quanto à parte do comportamento do software fora dos limites da especificação, a análise
parte com a pressuposição que as variantes do bloco de restauração atual foram esgotadas e
não há mais como repassar o problema para blocos de restauração superiores. Neste caso, o
comportamento operacional que resta é contornar o problema da melhor forma possível ao
usuário, sem esquecer de restaurar os invariantes das classes envolvidas. É importante
ressaltar que nestas condições as rotinas que readéquam o estado do sistema são de uso geral
para situações indesejadas e, portanto, passíveis de proporcionar uma resposta sub-ótima à
situação particular encontrada, ou seja, as rotinas de robustez do software o leva a um estado
default. Reforçando o que foi exposto na seção §2.3, se a situação fosse previsível e uma
atitude adequada fosse predeterminada na especificação de requisitos de software, então esta
situação faria parte do escopo da correção do software e deveria ter havido esforços na
arquitetura e na implementação para tratá-la.
Uma vez que a resposta proporcionada pelas rotinas que contornam tais situações indesejadas,
as chamadas rotinas de robustez, são sub-ótimas em relação à uma determinada situação, é
possível imaginar a seguinte comparação: supondo que dois programas, A e B, foram escritos
a partir da mesma especificação, qual deles é o mais robusto? Se do ponto de vista da
correção ambos compartilharem o mesmo código-fonte responsável por implementar um
algoritmo qualquer, a única diferença entre A e B seria como eles proporcionam a
característica de robustez. Novamente, se ambos programas se valerem da técnica proposta
por esta dissertação, eles exibirão o fator externo de qualidade do software robustez. Assumese também que ambos os programas restauram os invariantes envolvidos. Assim, retomando a
pergunta, qual dos dois programas pode ser considerado o mais robusto?
No entender do autor desta dissertação, o programa mais robusto (entre dois programas
dotados de características de robustez) seria aquele que, em uma situação de falha,
proporciona os melhores meios para se contornar tal situação. Desta forma, ao se afirmar, por
exemplo, que o programa A é mais robusto que B, significa dizer que, pela experiência do
usuário com estes programas em situações de falha, o comportamento do programa A é mais
adequado que o de B.
Em resumo, para uma situação de falha detectada a partir de uma violação do contrato de
software, e cuja a atitude adequada correspondente para contorná-la não está coberta pela
especificação, não é possível quantificar previamente o ganho em robustez, pois a resposta da
rotina responsável por proporcionar tal fator externo de qualidade do software passa por um
julgamento do usuário do programa no momento que a falha aconteceu. O que pode ser
afirmado é que o software é robusto para uma situação impensada de falha que ocorreu
durante sua operação.
7.3

Contratos de software versus programação defensiva

Um dos pontos defendidos por esta dissertação é o uso de predicados para verificar que o
estado do software está dentro dos limites pré-estabelecidos para a sua correção. A forma de
sistematizar o uso de predicados foi através do uso da analogia com contratos entre duas
partes, na forma de um cliente e um fornecedor, conhecido por contrato de software - §5.2.
Estes predicados exprimem as premissas fomentadas durante a implementação bem como
outras herdadas de fases anteriores no ciclo de vida do software - §2.2.3.. Também foi visto
em §4.1, uma outra técnica baseada no uso de predicados, a programação defensiva.
O objetivo desta seção é exposição crítica entre as duas técnicas. A discussão inicia pelo
contrato de software.
Um dos primeiros pontos a serem destacados sobre o contrato de software é que ele não
demanda por definição o uso de um mecanismo de tratamento de exceção - §5.6.4. Isto torna
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o contrato de software muito parecido com as técnicas usuais de programação defensiva que,
em geral, não empregam o mecanismo de tratamento de exceção.
Na opinião de Meyer há duas grandes vantagens na aplicação de contrato de software, todas
relacionadas com a sistematização no uso de asserções:
− uma simplificação no corpo da rotina, pois a mesma é construída tendo como base
que todas as premissas foram satisfeitas, e;
− uma redução no número de verificações executadas (asserções) ao longo do
programa. Na opinião de Meyer, o chamado princípio da não redundância tornaria os
programas mais simples e conseqüentemente mais confiáveis, pois segundo o autor o
corpo de uma rotina jamais deveria executar um teste condicional sobre algo que já foi
dado como uma precondição (1997, p. 343).
Baseada na experiência profissional do autor desta pesquisa, o uso de precondições permite de
fato que rotinas se tornem mais simples, uma vez que as premissas expressas sob a forma de
asserções permitem a rejeição imediata da necessidade de tratamento de situações
excepcionais. Entretanto, isto não pode ser anotado como uma vantagem no uso de contratos
de software frente à programação defensiva porque ela também propala a verificação de suas
premissas no início de cada rotina, tais como testes de consistência sobre parâmetros de
entrada de cada rotina.
Já a redução nas verificações é algo controverso. Na opinião deste autor, esta regra aplica-se
mais no campo de boas práticas de programação do que algo que pode ser computado com
uma vantagem ao contrato de software. Qualquer programador que se valha da programação
defensiva pode obedecer a esta regra.
Na opinião do autor desta pesquisa, as principais vantagens do contrato de software são outras
duas:
− uma forma clara de definir no código-fonte o que cada rotina espera como entrada
e o que ela entrega na saída. Como será visto em §7.6, tais premissas podem ser
coletadas por uma ferramenta para fazer parte da documentação do software; e,
− uma sistematização da verificação efetuada sobre a saída de cada rotina. Talvez
esta seja a principal vantagem sobre a programação defensiva, uma vez que a própria
rotina fica responsável em verificar os dados retornados. Em contraste com a
programação defensiva, onde a verificação da saída da rotina é executada (ou reexecutada) pelo cliente, no contrato de software é o próprio programador da rotina
fornecedora que decide se sua execução foi correta ou não, com um nível de detalhe
normalmente que não é seguido pela rotina cliente - por exemplo, o programador da
rotina fornecedora tem acesso a variáveis internas que o cliente não tem acesso.
Todavia, a grande vantagem no uso de contratos de software se dá quando associado ao uso
do mecanismo de tratamento de exceção. Isso porque o cliente pode confiar no resultado
entregue sem ter que se preocupar em executar qualquer tipo de verificação adicional, tais
como uma sinalização de erro, resultado na separação clara entre o código que trata o
problema e o código que trata situações excepcionais - §4.3.4. Dessa forma há a redução de
verificações levantada por Meyer.
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7.4

Comparação entre a eficiência de asserção e julgadores

Leveson realizou duas comparações empíricas que contrastam a eficiência de asserção e
votação na detecção de falhas (LEVESON et al, 1990 e SHIMEALL; LEVESON, 1991,
respectivamente).
O primeiro trabalho teve como base os 27 programas produzidos para a experiência publicada
em 1986 (KNIGHT; LEVESON, 1986; 1990) mais a versão de referência - §4.2.6. Neste
novo trabalho, programadores que não participaram do experimento original instrumentaram
os programas com asserções baseadas tanto na especificação quanto nas características do
código-fonte. Em seguida, os 28 programas foram submetidos a novos dados aleatórios, em
um total de 100.000 execuções por variante. Naturalmente, todos os programas foram
executados com as mesmas amostras. Novas falhas foram descobertas com o uso de
asserções, inclusive duas na versão de referência. Em especial, algumas falhas foram
descobertas quase por acidente porque houve divergência entre o resultado de alguns cálculos
executados pela variante e a asserção que a acompanhava. Essas falhas foram relacionadas ao
problema do comparador consistente, apresentado em §4.2.5.
O segundo trabalho partiu da construção de oito novos programas, que foram submetidos a
uma série de técnicas para a eliminação de falhas, como asserção, inspeção de código-fonte e
simulação em bancada, antes de sua execução.
O ponto em comum em ambos os trabalhos é a conclusão dos autores que tanto a votação
como o uso de asserções são complementares, isto é, possivelmente asserções detectem falhas
que não são detectadas pelo uso de votação e vice-versa. No entanto, os autores esforçam-se
em ressaltar que enquanto o uso de asserções produzia resultados sistemáticos na
identificação de novas falhas, o emprego de votação tinha um resultado pouco satisfatório,
pois nem sempre acusava uma mesma determinada classe de falha. A razão apontada é que
enquanto que as asserções verificavam sistematicamente o estado interno das variantes no
ponto em que foram inseridos, os votadores baseavam-se apenas no resultado final
apresentado pela variante.
Crítica:
A vantagem das asserções frente aos votadores na detecção de falhas pode ser estendida
também para testes de aceitação, uma vez que tanto os votadores quanto testes de aceitação
não têm acesso ao estado interno das variantes. E dado que o teste de aceitação pode ser visto
como sendo um caso especial de asserção, podemos concluir que o uso sistemático de
asserções pode ter um resultado superior ao do teste de aceitação isoladamente. Assim, a
conclusão do autor desta pesquisa, baseado nos resultado dos trabalhos citados, é que a
proposta do uso de asserções para detectar falhas utilizada conjuntamente com a técnica do
bloco de restauração pode ter um resultado superior ao da técnica do bloco de restauração
isoladamente, traduzindo em um incremento na robustez do software. Outro ponto a ser
destacado é que a sistematização no uso de asserções apregoado pelo contrato de software, um
dos pilares da técnica proposta, pode ser visto como sendo a união entre o uso de asserções
juntamente com uma pós-condição na forma de um teste de aceitação.
Leveson destaca como parte das conclusões dos trabalhos citados os bons resultados obtidos
com a instrumentação dos programas com asserções feitas por programadores alheios ao
código-fonte original. A instrumentação por terceiros se encaixa com a proposta de Lawrie e
Jones (2002, p. 140) para o emprego do que os autores conceituaram como redundância
humana ou diversidade humana. O objetivo é elevar a confiabilidade do sistema com a
condução de inspeções e revisões executadas por colegas (peer review).
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7.5

Sobre a dificuldade de instrumentar o código-fonte com asserções

O autor pesquisou por implementações disponíveis em C ou C++ de algoritmos clássicos de
ordenação com o objetivo de construir um exemplo de um mecanismo ordenador tolerante a
falhas de implementação de software. A união de algoritmos diferentes implementados por
pessoas diferentes resultaria em um mecanismo com características interessantes de
diversidade - §4.2.4. Um subproduto deste exemplo seria a instrumentação com asserções de
um código-fonte já pronto, tal como realizado por Leveson et al em 1990 e apresentado em
§7.4 acima. Esta instrumentação seguiria o modelo de contrato de software e seria interessante
do ponto de vista acadêmico uma vez que tais algoritmos não são triviais e, portanto, sujeitos
à erros de implementação.
A dificuldade residiu-se justamente no objetivo secundário, que era a instrumentação. Para
que tal objetivo fosse atingido, fez-se necessário levantar as premissas embutidas na
implementação para explicitá-las na forma de asserções. A simples observação e inspeção do
código-fonte escolhido - derivados do livro clássico sobre busca e ordenação de Knuth de
1973 diretamente para a linguagem C -, permitiu apenas o levantamento das asserções mais
elementares. O autor desta dissertação tinha apenas uma vaga lembrança do princípio dos
algoritmos escolhidos, insuficiente para determinar os detalhes do funcionamento deles. A
asserção mais importante, o invariante do laço dos algoritmos, não foi possível de ser inferida
sem um conhecimento mais aprofundado, o que reforça o fato já tratado que o invariante é
algo pouco trivial de ser determinado - §5.6.3.
Como já foi apresentado em §7.2, a cada iteração dos algoritmos de ordenação o vetor
apresenta um novo estado que é mais ordenado que o anterior. Por exemplo, a primeira
iteração do algoritmo Shellsort (SHELL, 1959) toma dois elementos de posições distantes do
vetor e os troca de lugar se eles não forem menores entre si. Neste caso, o vetor não se tornou
ordenado, mas apenas avançou na direção certa da ordenação baseado na heurística do
algoritmo. Logo, o invariante do Shellsort teria que repetir a mesma operação exercida na
iteração para confirmar o passo realizado, além de contar com uma cópia dos dados antes de
serem manipulados pelo laço.
Esta linha de raciocínio leva à conclusão que nem sempre é adequado a utilização de
asserções. Por exemplo, no caso do Shellsort, deve ser considerado a utilização de uma função
objetivo (§5.6.3) para garantir que o algoritmo pare e posteriormente verificar o resultado com
alguma forma de pós-condição similar a um teste de aceitação.
O mesmo pode ser afirmado em relação à algumas funções relacionadas com o cálculo
numérico computacional: o uso de asserções demanda um conhecimento prévio da
matemática envolvida nos cômputos, e além disso, nem sempre é possível o uso de asserções
para validar o cálculo durante as iterações do mesmo - em geral, somente são passíveis de
serem verificados índices envolvidos nos cálculos. Funções que calculam séries convergentes
sofreriam das mesmas dificuldades apontadas para os algoritmos de ordenações: o invariante
teria que repetir as operações exercidas na iteração. Também deve ser levado em conta o
Problema do Comparador Consistente (instabilidade numérica), discutido em §4.2.5.
Além disso, há muitas bibliotecas com funções matemáticas disponíveis que não atendem ao
conceito do contrato de software, forçando uma verificação posterior da computação
realizada.
Outra dificuldade relacionada com o uso de asserções é a verificação de ponteiros que fazem
referência a nós de listas ligadas, um problema semelhante ao da verificação de consistência
de índices de vetores explorado em §7.2. Para que um ponteiro seja considerado válido é

116

necessário percorrer todos os nós da lista seqüencialmente até encontrar alguma referência
que combine com o ponteiro pesquisado.
Algumas lições dessa empreitada são que o uso de funções objetivo para garantir que o
algoritmo termine (§5.6.3) consorciado ao uso de testes de aceitação para validar o resultado
obtido pode ser vantajoso em algumas situações frente à instrumentação com asserções. O
mesmo raciocínio pode ser estendido para algumas funções matemáticas complexas.
7.6

Ferramentas

Como já foi apresentado anteriormente, a implementação de contratos de software em C++
demanda um esforço extra de programação. Este esforço é maior do que em linguagem de
programação que possuam suporte nativo ao conceito, como é o caso de Eiffel. Uma forma de
contornar tal deficiência da linguagem C++ seria a criação de novas instruções para a
linguagem nos moldes de Eiffel, por exemplo. Isto significaria mudar o padrão da linguagem,
o que seria algo de difícil aceitação.
Uma outra possibilidade seria a criação de uma ferramenta (um pré-processador) que
transformaria o código-fonte escrito neste novo padrão em C++. Assim, a compatibilidade
com a linguagem C++ seria mantida. Esta proposta, por exemplo, é explorada por Rosenblum
(1995), que criou uma ferramenta que transforma as anotações (comentários) do código-fonte
relacionados à contratos de software em código C puro. A ferramenta de Rosenblum, ao
focar-se sobre a linguagem de programação C, não absorve as dificuldades relacionadas à
herança de classes de C++ expostas em §5.6.2.
Não é nova a idéia da criação de uma ferramenta que transforme o código-fonte com novas
funcionalidades em algo que obedeça à rigorosa sintaxe da linguagem original. A linguagem
C++ (à época chamada de C com Classes) foi inicialmente baseada em um pré-processador
que transformava o código-fonte escrito nessa linguagem em um novo código-fonte que
obedecesse à sintaxe da linguagem C (STROUSTRUP, 1994, p. 27). Programas escritos em
Eiffel podem ser executados sob a forma de código intermediário interpretado pelo ambiente
Eiffel ou então transformados por ferramentas em código C para serem otimizados por
compiladores dessa linguagem (MEYER, 1997, p. 1148).
Todavia, a transformação proporcionada por tais ferramentas envolve a reorganização do
código-fonte através junto com a inserção de novas linhas de código para compensar as
deficiências da linguagem original. Supondo-se que tal ferramenta seja perfeita, seria possível
provar a equivalência dos códigos-fonte (o original e o transformado) com o auxílio de
métodos formais, embora o código-fonte feito pelo programador ficaria diluído em meio ao
código alienígena criado pela ferramenta, comprometendo sua legibilidade. De fato, o código
resultante em nada lembra o original.
Tal transformação acaba por inviabilizar (ou tornar de pouca valia) o emprego de uma das
ferramentas mais utilizadas pelo programador moderno, que é o depurador (debugger). Com o
depurador, o programador pode verificar o comportamento do programa linha e linha bem
como verificar e acompanhar o estado de cada uma de suas variáveis. Uma vez que o código
transformado tem pouca semelhança com o original, o programador teria sérias dificuldades
em valer-se do depurador. No caso do exemplo da linguagem Eiffel, a depuração é feita
através do código intermediário interpretado pelo ambiente Eiffel e não com o código em C
gerado pela ferramenta. É bom lembrar que mesmo programadores experientes, que
intuitivamente desempenham sua atividade de codificação com uma postura semelhante à
recomendada por Mills (1975), vêm com bons olhos o uso do depurador. Para eles, a
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execução de casos de testes intrincados sob a regência de um depurador é o que realmente
conta na hora afirmar que a tarefa a eles confiada foi cumprida a contento.
O autor desta pesquisa reconhece a utilidade de ferramentas que inspecionem o código-fonte
sem alterá-lo, com o objetivo de sinalizar potenciais erros de programação. Uma ferramenta
que seria particularmente útil para a robustez do programa seria a que apontasse situações
onde a geração de uma exceção sobrepõe-se a outra já ativa. Pelas regras da linguagem C++,
tal situação forçaria o programa a ser abruptamente encerrado - §4.3.
Meyer (1997, p. 389) recomenda o emprego de uma ferramenta que extraia as informações
relacionadas ao contrato de software de uma classe e as apresente na forma de uma
documentação externa ao programa. Esta documentação reuniria as informações referentes ao
invariante da classe bem como todas as precondições e pós-condições dos métodos da classe.
Meyer chamou esta documentação de forma reduzida (short form) da classe. Isto é possível
porque Eiffel possui instruções dedicadas para expressar invariantes, precondições, póscondições e asserções no código-fonte.
Uma sugestão de extensão à ferramenta proposta por Meyer seria uma que comparasse duas
versões do mesmo programa para verificar que o contrato de software foi mantido entre a
versão original e a versão alterada pela equipe de manutenção de software, nos moldes da
SPARK Examiner para a linguagem SPARK Ada (AMEY; RODERICK, 2002) (§4.3.4),
sinalizando a ocorrência de possíveis efeitos colaterais quando da alteração unilateral de um
contrato. As bases para tal ferramenta são apresentadas como um ponto positivo de métodos
formais, discutidos na crítica presente em §2.2.8.
7.7

Ciclo de vida do software

Pressman (2001, p. 7) discorre sobre as variações na taxa de falhas apresentadas pelo software
durante o seu ciclo de vida. No início de sua vida o software apresenta um grande número de
falhas, em geral devido à problemas não previamente notados e erros de especificação. Com o
passar do tempo tais problemas são sanados e a taxa de falhas decresce e se estabiliza. Essa é
a situação representada pela curva ideal na figura 5. Entretanto, esta situação ideal não
encontra paralelo no mundo real, onde novos problemas são introduzidos no software durante
as alterações para corrigir os problemas identificados. Também deve ser considerado que o
software sofre modificações para se adequar à mudanças no contexto onde está inserido - o
chamado sistema baseado em computador (§2.4). Esta seqüência de modificações e alterações
não apenas causam os picos na taxa de falhas do software, mas também impedem que a taxa
de falhas se aproxime da apresentada na situação ideal, como pode ser visto na curva real. A
taxa de falhas tende a crescer a um ponto que eleva o custo de manutenção a um patamar
proibitivo, tornando o software obsoleto.
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figura 5 - ciclo de vida do software

Fonte: baseado em Pressman (2001, p. 8)

Com a instrumentação por asserções para expressar premissas, o software será capaz de
verificar continuamente se seu comportamento (estado) está de acordo com o previsto no
momento de sua concepção. Ou, em outras palavras, se o contrato de software está sendo
cumprido (§5.6.4). Se uma alteração vir a violar inadvertidamente uma premissa do contrato ex., uma pós-condição - o programador de manutenção terá condições de intervir antes de
liberar esta nova versão. Por outro lado, se for necessário uma modificação no contrato para
acomodar a alteração, então tal modificação terá que ser negociada com todas as partes
envolvidas.
O emprego de asserções mostra ser de grande valia durante o ciclo de vida do software,
permitido identificar correções pontuais no software daquelas que demandam uma análise
mais aprofundada, algo identificado como um ponto positivo na crítica sobre métodos formais
presente em §2.2.8. Em §7.6 é sugerida a criação de uma ferramenta para dar assistência às
atividade manutenção de software que leve em conta a preservação do contrato de software de
uma versão para outra e que analise os efeitos colaterais de uma modificação de contrato.
A conjectura levantada pelo autor desta pesquisa é que, dado que as condições descritas sejam
válidas, a obsolescência do software seria postergada com o emprego da técnica proposta,
reduzindo os picos na taxa de falhas referentes a alterações. Um teste empírico sobre o
assunto é proposto em §8.3. Todavia, é importante ressalvar que tal sobrevida não seria
indefinida, uma vez que alguma alteração poderia ser identificada como tendo um custo
proibitivo para a sua realização.
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8

CONCLUSÕES

8.1

Sobre as metas deste trabalho

Esta seção faz um levantamento das metas propostas no capítulo 1 e se as mesmas foram
atingidas no decorrer deste trabalho.
Na Motivação (§1.1) é apresentada a idéia de incorporar ao software algum tipo de proteção
para contornar situações adversas.Tal idéia é realizada pela técnica proposta (§5), que mescla
o uso de asserções com as técnicas de tolerância a falhas de software.
Quanto aos Objetivos (§1.2), a técnica proposta é uma resposta válida para os seus quatro
itens:
− No item a) é expresso a necessidade de tornar os programas mais robustos sem
torná-los mais complexos ou ilegíveis. Essas metas são atingidas com o uso da técnica
proposta, a qual apoia-se em três pilares:
− o uso sistemático de asserções apregoado pelo contrato de software e suas
raízes na correção de software;
− a técnica de bloco de restauração herdada das pesquisas sobre tolerância a
falhas de software juntamente com o emprego de variantes para dar robustez ao
software, e;
− o uso do mecanismo de tratamento de exceção para comunicar a ocorrência de
uma falha, detectada na forma de uma asserção não satisfeita.
Todavia, é possível argüir que esta meta não foi atingida, pelas seguintes razões:
− no caso da complexidade, dada às dificuldades inerentes ao emprego do
mecanismo de tratamento de exceção (§4.3).
− quanto a característica de legibilidade - uma das vertentes da usabilidade -,
pode se contestar os resultados obtidos ao se aplicar a métrica presente em §7.2,
dado ao simples incremento no número de linhas de código-fonte para expressar as
asserções.
É importante notar que o mecanismo de tratamento de exceção faz-se presente em
diversas funcionalidades da linguagem de programação adotada, C++ , a exemplo da
palavra reservada new sinalizar sua falha por meio da geração de exceção. Logo, os
efeitos do mecanismo não podem ser ignorados, tais como a necessidade de se garantir
a manutenção do invariante de uma classe (§5.6.3) na ocorrência de uma exceção
(§4.3.3). No tocante a legibilidade, tal característica deve sofrer uma ponderação
quanto à sua subjetividade e o fato que a informação extra proporcionada pelas
asserções pode de fato facilitar a compreensão do programa.
− No item b) é levantada a necessidade do programador de se convencer mais
rapidamente da correção de um programa. Tal meta é satisfeita pois, com a
instrumentação do programa com asserções, é mais fácil inferir sua correção (§5.1),
algo que pode ser feito ainda durante a sua construção. Ou seja, o programador aplica
intuitivamente conceitos defendidos por Dijkstra (1968) e Mills (1975) que é o da
implementação lastreada na prova de sua correção. Outra vantagem do uso de
asserções é que a correção do programa como um todo é verificada pelo próprio
computador a cada execução do programa, facilitando a procura por erros de
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programação. Assim, asserções podem ser vistas como uma ferramenta que abrevia o
período de implementação e testes de software.
− As atividades de manutenção do software são o foco do item c). É muito comum
que o programador de manutenção tenha pouco ou nenhum contato com o
programador original. Nesse contexto, as principais fontes de informações que ele
pode se valer são o próprio código-fonte, comentários presentes nele e sua
documentação externa. Muitas vezes, os comentários presentes podem ser de pouca
valia e as documentações externas, quando existirem, podem não estar atualizadas. O
uso sistematizado de asserções, sob a forma de contrato de software, pode ser de útil
nesse contexto, fornecendo dicas ao programador de manutenção sobre as intenções
do programador original. Além disso, as asserções não ficam desatualizadas, uma vez
que a validade de cada uma delas é atestada pela execução do próprio programa, no
que McConnell (2004, p. 191) chamou de documentação ativa105 (§4.1). Porém, a
principal contribuição do contrato de software é de ajudar a garantir que a validade das
premissas sobre as quais as partes do software foram originalmente construídas foram
mantidas a cada nova versão do software. Com isso é levantada a hipótese que a vida
útil do sistema seja estendida, assunto discutido em §7.7.
− O item d) remete à razões que justificam o emprego da técnica proposta, com
ênfase na degradação do desempenho observado. Este é o tema central da seção §7.2,
onde é argumentado que se o requisito contratual de desempenho é atingido com o uso
de asserções, então não há razão para que as mesmas sejam desabilitadas. É
apresentado como referência que um software instrumentado com asserções é 50%
mais lento que o correspondente sem asserções, embora tal número varie conforme a
aplicação. No entanto, o principal impulso para o emprego de técnicas como a
proposta nesta dissertação são requisitos não funcionais que envolvam correção,
robustez e confiabilidade e que exijam que o software sobreviva a situações
inesperadas que causem falhas durante o seu funcionamento, assunto tratado em
Aplicações (§1.3). E tais requisitos não funcionais justificariam o custo envolvido com
o emprego da técnica. Outra razão para dotar o software de robustez é que é inviável
economicamente testar o software frente a todas as combinações de entradas e
seqüências de entradas possíveis (§5.1).
Sobre as Contribuições Esperadas (§1.4), pode-se afirmar que os quatro itens mencionados
foram atendidos:
− a técnica proposta tem seus alicerces em conceitos de correção de software, como
tratado em §5.3, o que corresponde ao item a);
− elevam a confiança do programador no produto de seu trabalho e, ao mesmo
tempo, reduzem o tempo de depuração e testes, assuntos do item b), e;
− c), e; sobre a obsolescência do software, há a conjectura que o emprego de
contrato de software possa manter o software coerente durante as várias manutenções
que ele deverá receber, evitando que efeitos colaterais passem desapercebidos.
Por fim, os autores citados na Metodologia de Pesquisa (§1.5) e a intersecção dos textos
analisados mostraram-se relevantes para a condução deste trabalho.
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8.2

Outras reflexões

Algumas outras conclusões obtidas com o desenvolvimento deste trabalho:
− A experiência profissional do autor desta dissertação remete à conclusão que o
emprego de asserções exige um rigor maior do programador no desempenho de suas
atividades. Este rigor se encaixa com as idéias defendidas por Harlan Mills (1975) §3.3.2 e §5.1 -, ou seja, como escrever um programa correto desde o início de sua
criação. No caso do exemplo do Quicksort (§7.2), não seria possível a alguém escrever
o invariante e a pós-condição da rotina de particionamento se não houvesse
compreendido o funcionamento da mesma;
− Embora em algumas situações discutidas em (§7.2) não seja possível a
manutenção de asserções no código binário em produção, deve ser considerada a
realização de testes integrados com as asserções ativas, pois elas são capazes de
apontar falhas que podem passar desapercebidas pela equipe de testes, tornando a
atividade mais eficiente. Além disso, as asserções presentes no contrato de software
podem servir de guia para a criação de casos de testes.
− Um outra reflexão importante se refere ao papel do programador no que tange à
falhas de sistemas. No início do ano de 2001 eu comecei a trabalhar em uma empresa
que se valia de um programa para a contabilização de horas consumidas em cada
projeto. A ferramenta apresentava uma usabilidade ruim, levando os funcionários a
errarem os seus lançamentos. O software apresentava alguns defeitos de fato, mas
foram corrigidos em versões sucessivas da ferramenta. Alguns deles poderiam até
mesmo ser contornados pelas técnicas de robustez discutidas nesta pesquisa.
Na mesma época era instuído na empresa o esforço para adequar o seu processo de
desenvolvimento de software ao padrão CMM nível 2 (PAULK et al, 1995). Uma das
coisas que me recordo foi a de perguntar aos líderes do esforço se a tal ferramenta
fosse criada segundo os preceitos do CMM, ela seria tão ruim. Apesar das várias
tentativas, não fui convencido da resposta.
O que eu não compreendia à época é que o problema não estava centrado na
ferramenta, no software propriamente dito. Se a usabilidade de um sistema é ruim, o
usuário pode ser induzido a tomar atitudes erradas, levando a erros de operação fora
do controle do programador - ou seja, o programa está correto, mas o produto da
interação humano-máquina não foi o esperado. Em uma sistema baseado em
computador, o software, o hardware e os seres humanos devem ser levados em
consideração (§2.4). O programador não é responsável por analisar as interações entre
essas entidades; ele é responsável apenas por transformar em código-fonte uma
especificação de requisitos de software e uma arquitetura criada por outrem. É natural
que haja falhas nesse processo, as quais podem ser mitigadas e contornadas pelas
técnicas propostas por esta dissertação.
Deste modo, é no processo de desenvolvimento de software que deve estar o foco para
se elevar a dependabilidade do software. Análise de sistemas, documentação, revisão e
inspeção - para não falar na aplicação de métodos formais - compartilham de forma
solidária com a criação do software na busca pela obtenção de uma operação livre
problemas.
A robustez instituída na forma de tolerância a falhas de software, quando analisada
conjuntamente com o contexto do desenvolvimento de software, serve para contornar
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alguns dos problemas que surgirão na última fase do processo de desenvolvimento.
Serve para contornar alguns dos seus efeitos, não as suas causas- §4.2.4.
Nenhuma das técnicas para dar correção e robustez ao software discutidas nesta
dissertação seriam capazes de evitar falhas de sistemas causadas por erros de
operação;
− O mecanismo de tratamento de exceção mostrou ser uma forma muito simples de
comunicar que uma asserção não foi satisfeita. Entretanto, cuidados adicionais de
programação são necessários para o uso adequado do mecanismo. Na opinião do autor
desta dissertação, tais práticas excepcionais são pouco conhecidas, ou seja, as pessoas
utilizam o mecanismo sem o conhecimento completo do protocolo que envolve o seu
uso. Isto resulta em falhas ainda mais complexas de serem diagnosticadas. Por
exemplo, sutilezas relacionadas à combinação do mecanismo de tratamento de
exceção com a funcionalidade de programação genérica revelaram dificuldades que
levaram a Bjarne Stroustrup a publicar na internet o apêndice do seu livro de 2000 que
trata justamente do assunto - §4.3.3. Edições anteriores do livro não tratavam do tema,
embora as duas funcionalidades já estavam presentes na linguagem C++ e em outras
linguagens de programação.
Outro fato associado ao mau uso de mecanismo de tratamento de exceção se refere ao
fato que os programadores raramente restauram o invariante das estruturas de dados
corrompidas devido à geração de uma exceção. Acessos a estruturas de dados
corrompidas provocam um comportamento errático de programa. É importante
ressaltar que o mecanismo de tratamento de exceção não é por si só uma forma de
tolerância a falhas.
− Quem falha106 é o ser humano, não o programa. O software é tão-somente a
cristalização da compreensão do domínio do problema pelas pessoas envolvidas. Mais
do que uma implementação de requisitos contratuais, o software é como uma
enciclopédia inteiramente escrita com o objetivo de registrar em minúcias o
conhecimento sobre um determinado assunto. Naturalmente, não é a enciclopédia que
falha, mas seus autores.
Voltando-se ao software, o evento de falha é a parte visível de diversos aspectos
relacionadas ao processo de desenvolvimento do software, tais como:
− a profundidade da compreensão de como o programa irá interagir com o
hardware, com as demais partes do software e com o usuário;
− o entendimento dos requisitos do programa e sua a contribuição para o
funcionamento do sistema;
− a habilidade em manipular as sutilezas da implementação da linguagem de
programação e do ambiente operacional;
− a capacidade de argüir sobre a estrutura de dados e algoritmos escolhidos para
o programa.
Sob este aspecto, o evento de falha de um programa pode não ser necessariamente um
erro do programador original, mas um erro de quem autorizou o seu reuso. É
importante notar que o reuso de uma infra-estrutura pré-existente demanda em
contrapartida o atendimento de todas as premissas impostas pela infra-estrutura, o que
Brooks (1987, p. 12) caracteriza como uma das dificuldades essênciais do software, a
106

pela terminologia adotada em §3.2, os seres humanos comentem erros, não falhas.
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chamada conformidade não-natural ou forçada. O desconhecimento de uma dessas
premissas pode levar a falhas. A complexidade resultante para atender a todas elas
também pode levar a falhas. Somente uma boa documentação pode mitigar o problema
- §3.3.3.
− Seria justificável o custo extra referente à construção de software com
características de robustez? Parnas (1975) destaca o fato que, embora seja possível
construir programas dotados da certeza matemática de sua correção, é relevante o fator
exercido pelo ambiente externo sobre o programa, de tal sorte que situações
imprevistas possam ocorrer. Perrow (1983) vai mais longe e afirma que a falha é algo
inerente a sistemas complexos. Assim, pode ser considerado que o requisito não
funcional de robustez uma necessidade tão premente quanto o da correção, dado às
imperfeições do mundo real.
− Dijkstra (1974) sugere algumas razões para a inclusão de verificações adicionais
no programa. A primeira delas é quando o programa está em execução a questão sobre
a correção migra do programa propriamente dito para as saídas produzidas pelo
programa (op. cit., p. 3). A segunda, que uma forma de prevenir que um programa
produza uma resposta errada é garantir que nenhuma falha passe desapercebida
durante a execução do programa (idem, p. 5). É muito comum ver programadores se
lamentando por não ter incluído verificações extras nos programas por eles entregues;
a conseqüência são a ocorrência de falhas difíceis de localizar. Em geral, são as
chamadas situações impossíveis de acontecer que, para o espanto do programador,
acabam de fato acontecendo, como as discutidas no item anterior. O uso de asserções e
a manutenção delas em tempo de execução podem ser de grande valia para evitar tais
situações.
− Outro ponto a ser abordado é a educação acadêmica. É notório que a academia
privilegia conceitos voltados à correção de software, haja visto que no passado era
muito comum o ensino da linguagem de programação Pascal dada as suas
características. Em outras palavras, procura-se direcionar a mente dos alunos em
direção à correção do software, do programa perfeito. Há uma forma de catequese,
dogma, que afirma que um programa sempre atingirá o mesmo resultado se as
entradas forem as mesmas. Se um programa executou corretamente uma vez, ele irá
executar corretamente uma segunda vez, e assim por diante. Infelizmente, tal
abordagem leva a criação de alunos que acreditam serem dotados da habilidade sobrehumana de produzirem sistemas de software que também sejam perfeitos. Em nenhum
momento é ensinado que as interações entre as várias partes de um sistema podem
produzir um resultado que escape até mesmo a uma análise detalhada. O fato que um
aluno possa estar convencido da correção de um (pequeno) programa não permite a ele
afirmar que ele é capaz de produzir um sistema que não falhe. O produto de tal modelo
de ensino são profissionais incapazes de considerarem situações não usuais em seus
programas, programando apenas para algo muito próximo ao caso perfeito. Em um
mundo real, sistemas de software falham, e os alunos precisam ser ensinados a lidar
com tal situação.
− Em contraste com o que foi assunto anterior, há a necessidade de se ensinar mais
mecanismos voltados à correção do software. Em nenhum momento da vida
acadêmica do autor deste trabalho foi-lhe ensinado que asserções são uma ferramenta
com raízes na correção de software. Invariantes e funções objetivo, como discutido em
§5.6.3, são de grande valia em laços complexos. E sem tais ferramentas os graduandos
continuam a verificar a correção do software baseado somente em casos de testes.
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8.3

Trabalhos Futuros

Um trabalho de pesquisa nunca é uma resposta definitiva para um determinado assunto. É
apenas mais uma pedra no longo calçamento rumo ao conhecimento. Notadamente, uma
pesquisa pode gerar tantas dúvidas quanto respostas. Este é o objetivo desta seção, de registrar
os pontos que ainda ficaram em aberto. Eis uma lista de novos caminhos a serem explorados a
partir desta dissertação.
a) na engenharia de software, o ciclo de vida de um programa pode encerrar-se
quando a quantidade de defeitos observada pelo usuário torna o custo de manutenção
inviável (§7.7).A conjectura lançado por este trabalho é que o uso de asserções
permite postergar a obsolescência do software. Um acompanhamento de longo prazo
em projetos de escopo similares, onde em alguns deles o uso de contrato de software e
mecanismo de tratamento de exceção seja sistematizado e em outros não difundido,
poderia ser útil para comprovar empiricamente a hipótese.
b) repetir a experiência de Gannon e Horning (1975) e verificar se pequenas
restrições na linguagem C++ poderiam resultar em programas mais confiáveis. Tais
restrições manteriam a compatibilidade com a especificação da linguagem (e seus
compiladores atuais), mas tornaria obsoletas algumas funcionalidades hoje existem,
tais como a conversão automática (promoção) de tipos de dados numéricos e a
obrigatoriedade do uso de comando composto { } (compound statement,
STROUSTRUP, 2000, p. 803) em instruções como if, for e while.
c) existem modelos para prever quanto de tempo de teste é necessário para afirmar
que o software atingiu a confiabilidade desejada (PFLEEGER, 2001, p. 408-410). A
sugestão de trabalho é verificar se uso de asserções pode reduzir o período necessário
para atingir a confiabilidade desejada.
d) asserções são usadas para preservar as intenções do programador original. Além de
facilitar os testes, tais premissas podem guiar o programador de manutenção. Isto já é
descrito na literatura. A proposta então é estudar a criação de uma ferramenta para
analisar possíveis efeitos colaterais quando da manutenção do software, tal como
descrito em §7.6.
e) estudar formas de garantir que o programa criado é seguro para exceções
(exception safe). Desta forma, seria evitado os efeitos colaterais inesperados no uso do
mecanismo de tratamento de exceções.
f) Esta dissertação foca-se na implementação do software, propondo uma técnica
para dotar o software de características como correção e robustez. Entretanto, tal
esforço apoia-se de alguma forma em informações coletadas durante as fases
anteriores do ciclo de vida do software, a especificação e a arquitetura. Por exemplo,
as primeiras cláusulas do contrato de software aparecem durante a especificação;
durante a arquitetura é definida as responsabilidade pelo tratamento das exceções.
Assim, uma extensão deste trabalho seria uma abordagem mais abrangente sobre a
correção e robustez que englobasse desde a especificação até os testes do software.
8.4

Considerações Finais

Segundo Boehm (2006, p. 20), a dependabilidade ainda não é a maior prioridade dos
fabricantes de software embora já haja um movimento em torno do problema. O autor
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argumenta que ainda falta apresentar aos consumidores os resultados dos esforços dos
fabricantes na busca dessa qualidade.
A sociedade só irá dar atenção a este problema quando ocorrer, nas palavras do próprio
Boehm, “uma grande catástrofe induzida pelo software com peso similar na consciência
mundial à causada pela catástrofe do World Trade Center”107 (idem, p. 20). Para o autor, dado
o alto e contínuo aumento da complexidade de aplicações relacionadas com sistemas
financeiros, de transportes, comunicações, distribuição de energia, médicos e outros, é muito
elevada a possibilidade de uma catástrofe induzida por software ocorrer até 2025.
Por fim, fica a advertência de Dijkstra sobre vulnerabilidade do software (ilustração 17):
ilustração 17 - trecho do discurso de Dijkstra (EWD 1284)

Fonte: DIJKSTRA, 1999, p. 9

107

a major software-induced systems catastrophe similar in impact on world consciousness to the 9/11 World
Trade Center catastrophe.
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APÊNDICE A - EXEMPLO DE CONTRATO DE SOFTWARE
O exemplo a seguir empregando contratos de software tem o objetivo de ler um arquivo
contendo o código-fonte de um programa e gerar uma listagem onde cada linha é precedida
pelo seu número de lnha. O próprio texto é um exemplo da saída do programa.
1: #include <string>
2: #include <iostream>
3: #include <fstream>
4:
5: using namespace std;
6:
7: // SelfCheck: exceção de uso geral com asserções
8: struct SelfCheck {};
9:
10: // regras usuais de contratos, baseados em Meyer (1992; 1997).
11: // template assert() baseado em Stroustrup (2000, p. 751).
12: template < typename Excpt, typename Asrt > inline void assert( const typename Asrt&
Assertion ) {
13:
if ( ! Assertion )
14:
throw typename Excpt();
15: }
16:
17: // require: verifica uma precondição.
18: template < typename Excpt, typename Asrt > inline void require( const typename Asrt&
Assertion ) {
19:
assert< typename Excpt, typename Asrt >( Assertion );
20: }
21:
22: // check: verifica uma asserção.
23: template < typename Excpt, typename Asrt > inline void check( const typename Asrt&
Assertion ) {
24:
assert< typename Excpt, typename Asrt >( Assertion );
25: }
26:
27: // ensure: verifica uma pós-condição
28: template < typename Excpt, typename Asrt > inline void ensure( const typename Asrt&
Assertion ) {
29:
assert< typename Excpt, typename Asrt >( Assertion );
30: }
31:
32:
33: // File: manipula arquivos
34: class File {
35:
36: public: // exceções geradas pela classe
37:
struct FileFault:
SelfCheck {}; // Exceção que agrupa todas as exceções de File
38:
39:
struct FileOpen :
FileFault {}; // O arquivo tem que estar aberto
40:
struct FileClosed:
FileFault {}; // O arquivo tem que estar fechado
41:
struct FilenameNotEmpty: FileFault {}; // O nome do arquivo não pode estar vazio
42:
struct NotEOF :
FileFault {}; // Não se pode ler após o fim do arquivo
43:
struct FileNotEmpty:
FileFault {}; // O arquivo não pode estar vazio
44:
struct RangeCheckChar:
FileFault {}; // A informação lida deve ser um caracter.
45:
46: protected:
47:
ifstream _ifsF; // stream para o arquivo
48:
int _iCharNext; // último caracter lido
49:
50: public:
51:
52:
File()
53:
: _iCharNext( char_traits<char>::eof() ) {
54:
ensure< FileClosed >( ! is_open() );
55:
}
56:
57:
// is_open: verifica se o arquivo já está aberto

140

58:
virtual bool is_open() const {
59:
return _ifsF.is_open();
60:
}
61:
62:
// eof: informa se o arquivo já foi lido até o fim
63:
virtual bool eof() const {
64:
require< FileOpen >( is_open() ); // não se pode verificar fim de arquivo de arquivo que
não foi aberto
65:
66:
return _ifsF.eof() || ( char_traits<char>::eof()== _iCharNext );
67:
}
68:
69:
// open: abre o arquivo e verifica se há caracter a ser lido
70:
virtual void open( const string& sFilename ) {
71:
require< FilenameNotEmpty >( sFilename.length() != 0 );
72:
require< FileClosed >( ! is_open() );
73:
74:
_ifsF.open( sFilename.c_str() );
75:
ensure< FileOpen >( is_open() );
76:
77:
_iCharNext = _ifsF.get(); // lê o arquivo para garantir que não esteja vazio
78:
ensure< FileNotEmpty >( ! eof() );
79:
}
80:
81:
// read: lê dados do arquivo
82:
virtual const char read() {
83:
require< FileOpen >( is_open() );
84:
require< NotEOF >( ! eof() );
85:
86:
ensure< RangeCheckChar >( ( 0 <= _iCharNext ) && ( _iCharNext <= UCHAR_MAX ) );
87:
char cT = static_cast< char >( _iCharNext );
88:
89:
_iCharNext = _ifsF.get();
90:
91:
return cT;
92:
}
93:
94:
// close: fecha o arquivo
95:
virtual void close() {
96:
require< FileOpen >( is_open() );
97:
98:
if ( is_open() )
99:
_ifsF.close();
100:
101:
ensure< FileClosed >( ! is_open() );
102:
}
103:
104:
// ~File: fecha automaticamente o arquivo
105:
virtual ~File() {
106:
try {
107:
if ( is_open() )
108:
_ifsF.close();
109:
110:
ensure< FileClosed >( ! is_open() );
111:
112:
} catch( const FileFault& ) {
113:
// faz o registro da exceção
114:
115:
if ( ! uncaught_exception() )
116:
throw; // não estamos em um esvaziamento de pilha
117:
}
118:
}
119: };
120:
121:
122: void process( const string& sFilename ) {
123:
static const string sSpaces( ": " );
124:
125:
require< SelfCheck >( sFilename.length() != 0 );
126:
127:
File f;
128:
f.open( sFilename );
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129:
130:
int iLine = 1;
// nós assumimos que o arquivo não está vazio...
131:
cout << iLine++ << sSpaces; // ...o ensure<FileOpen>() em File::open() nos garante isto
132:
133:
do {
134:
char c = f.read();
135:
cout << c;
136:
137:
if ( c == '\n' )
138:
cout << iLine++ << sSpaces;
139:
140:
} while ( ! f.eof() );
141:
142:
f.close();
143: }
144:
145: int main(int argc, char* argv[])
146: {
147:
try {
148:
if ( (argc < 2 ) || ( argv[1] == 0 ) || ( strlen( argv[1] ) == 0 ) ) {
149:
cerr << "assercao: nomedoarquivo.txt" << endl;
150:
exit (0);
151:
}
152:
153:
process( argv[1] );
154:
155:
} catch ( const File::FileOpen& ) {
156:
cerr << "O arquivo deveria estar aberto." << endl;
157:
158:
} catch ( const File::FileClosed& ) {
159:
cerr << "O arquivo deveria estar fechado." << endl;
160:
161:
} catch ( const File::FilenameNotEmpty& ) {
162:
cerr << "O nome do arquivo não pode estar vazio." << endl;
163:
164:
} catch ( const File::NotEOF& ) {
165:
cerr << "Não se pode ler um arquivo após o seu final." << endl;
166:
167:
} catch ( const File::FileNotEmpty& ) {
168:
cerr << "O arquivo não pode estar vazio." << endl;
169:
170:
// A exceção RangeCheckChar não está sendo explicitamente tratada.
171:
// Dada a herança feita, File::FileFault tratará essa exceção.
172:
173:
} catch ( const File::FileFault& ) {
174:
cerr << "Ocorreu uma falha na classe File e o tratamento de exceção não possui um
tratamento para ela." << endl;
175:
176:
} catch ( const SelfCheck& ) {
177:
cerr << "Uma asserção não foi satisfeita" << endl;
178:
179:
} catch ( const bad_alloc& ) {
180:
cerr << "Faltou memória durante a execução" << endl;
181:
182:
} catch ( ... ) {
183:
cerr << "Ocorreu uma exceção de origem desconhecida." << endl;
184:
185:
}
186:
187:
return 0;
188: }
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APÊNDICE B - PESQUISA DE ELEMENTOS TOLERANTE A FALHAS
O exemplo a seguir é discutido em §6.3 Ele vale-se das regras de contrato de software
presentes no Apêndice A.
1: // exceções geradas por SearchFT();
2: struct SearchFTFault:
SelfCheck {};
3:
4: struct ContainerNotEmpty: SearchFTFault {};
5: struct MatchNotFound:
SearchFTFault {};
6: struct BinSearchFault: SearchFTFault {};
7:
8: // assinatura dos métodos de pesquisa utilizados por SearchFT();
9: template < typename T > typename T::const_iterator BinSearch( const typename T& vec,
typename T::const_reference x );
10: template < typename T > typename T::const_iterator SeqSearch( const typename T& vec,
typename T::const_reference x );
11:
12: // SearchFT: retorna a posicao do elemento x no vetor vec
13: // exceções: ContainerNotEmpty, MatchNotFound
14: template < typename T > typename T::const_iterator SearchFT( const typename T& vec,
typename T::const_reference x ) {
15:
16:
require< ContainerNotEmpty >( ! vec.empty() );
17:
18:
try {
19:
return BinSearch( vec, x ); // O(n) = log2(n)
20:
} catch ( ... ) {
21: //
22: // Pode se avisar ao responsável pelos testes que a rotina BinSearch() falhou
23: //
24:
}
25:
26:
// contorna possíveis falhas através do emprego do segundo algoritmo
27:
return SeqSearch( vec, x ); // O(n) = n/2
28:
29:
// não há a necessidade de ensure<>() porque os contratos de software de
30:
// BinSearch() e SeqSearch() garantem o resultado.
31: }
32:
33: // BinSearch: retorna a posicao do elemento x em vec utilizando pesquisa binária
34: // exceções: ContainerNotEmpty, MatchNotFound
35: template < typename T > typename T::const_iterator BinSearch( const typename T& vec, /* o
vetor com o valor a ser pesquisado */
36:
typename T::const_reference x /* o valor de referência a
ser pesquisado */ ) {
37:
38:
// não iremos a verificar a premissa que o vetor está ordenado pois a rotina irá falhar neste
caso
39:
40:
require< ContainerNotEmpty >( ! vec.empty() );
41:
42:
typename T::const_iterator
itLower( vec.begin() ), // borda inferior (lower) da regiao onde o valor x está localizado
43: itUpper( vec.end() - 1 ), // borda superior (upper) da regiao onde o valor x está localizado
44: itAvg( vec.end() ); // armazena o ponto médio entre as bordas (iniciada com um valor inválido)
45:
46:
T::size_type cLim = 1;
// contador de interações para funcão objetivo
47:
48:
for(;;) {
49:
check< BinSearchFault >( itLower <= itUpper &&
// a borda inferior não pode
ficar acima da superior
50:
*itLower <= x && x <= *itUpper && // o valor procurado deve estar
entre vec[itLower..itUpper]
51:
cLim <= vec.size() );
// funcao objetivo: evita laço infinito
52:
53:
// as duas instruções abaixo equivalem a itAvg = ( itLower + itUpper ) / 2
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54:
itAvg = itLower;
55:
advance( itAvg, ( itUpper - itLower ) / 2 ); // C++ não possui operador para soma de
iterator !
56:
57:
if ( *itAvg == x )
58:
break;
59:
60:
if ( *itAvg < x ) {
61:
itLower = itAvg + 1;
62:
} else
63:
itUpper = itAvg - 1;
64:
65:
cLim += cLim; // Incrementa exponencialmente o contador da função objetivo
66:
}
67:
68:
ensure< SelfCheck >( vec.begin() <= itAvg && itAvg < vec.end() && // a posição
encontrada tem que ser válida e...
69:
*itAvg == x );
// conter o valor desejado.
70:
71:
return itAvg;
72: }
73:
74: // SeqSearch: retorna a posicao do elemento x em vec utilizando pesquisa sequencial
75: // exceções: ContainerNotEmpty, MatchNotFound
76: template < typename T > typename T::const_iterator SeqSearch( const typename T& vec, /* o
vetor com o valor a ser pesquisado */
77:
typename
T::const_reference x /* o valor de referência a ser pesquisado*/ ) {
78:
79:
require< ContainerNotEmpty >( ! vec.empty() );
80:
81:
typename T::const_iterator it( vec.end() );
82:
83:
for ( it = vec.begin(); it != vec.end(); ++it ) {
84:
if ( *it == x )
85:
break;
86:
}
87:
88:
ensure< MatchNotFound >( vec.begin() <= it && it < vec.end() && // a posição encontrada
tem que ser válida e...
89:
*it == x );
// conter o valor desejado.
90:
return it;
91: }
92:
93: #include <iostream>
94: #include <vector>
95:
96: using namespace std;
97:
98: int main(int argc, char* argv[])
99: {
100:
const unsigned int MEU_MAX = 1024 * 1024 * 16;
101:
102:
vector< int > vec( MEU_MAX );
103:
104:
for ( unsigned int i = 0; i != MEU_MAX ; ++i )
105:
vec[ i ] = i;
106:
107:
cout << SearchFT( vec, MEU_MAX - 3 ) - vec.begin();
108:
109:
return 0;
110: }
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APÊNDICE C - QUICKSORT INSTRUMENTADO COM ASSERÇÕES
O algoritmo implementado segue a publicação original de Hoare de 1961 e é discutido em
§7.2. Foram utilizadas as regras de contrato de software presentes no Apêndice A.
1: #include "DesignByContract.h"
2: #include <limits>
3:
4: /* ensure_sort(): verifica se o conteiner está corretamente ordenado */
5: template < typename T > void ensure_sort( const typename T& vec ) {
6:
7:
for ( typename T::size_type ix = 0;
8:
ix < ( vec.size() - 1 );
9:
++ix )
10:
ensure< SelfCheck >( vec[ ix ] <= vec[ ix + 1 ] );
11: }
12:
13: // QuickSort: ordena vec usando o algoritmo de Hoare
14: //
exceções: SelfCheck
15: template < typename T > class QuickSort {
16: public:
17:
unsigned long long cIteractions,
/* contador de iterações executadas para função
objetivo */
18:
cIteractionsLim; /* limitador de iterações */
19:
20:
typename T m_vec; /* armazena uma cópia dos itens a serem ordenados */
21:
22:
QuickSort() {}
23:
24:
/* ensure_partition : as instruções abaixo servem apenas para confirmar que o
particionamento
25:
está de acordo com as premissas do QuickSort. Elas não fazem parte da atividade de
ordenação */
26:
void ensure_partition ( const typename T::size_type& m,
27:
const typename T::size_type& n,
28:
const typename T::size_type& i,
29:
const typename T::size_type& j,
30:
const typename T::value_type& x ) {
31:
32:
/* verificando as pós-condições de m, j, i e n */
33:
ensure< SelfCheck >( m <= j &&
34:
j < i &&
35:
i <= n );
36:
37:
/* todo elemento de m (inclusive ) até a posição j (inclusive) deve ter o valor menor que
o do pivot */
38:
typename T::size_type r = m; /* r verifica o subconjunto particionado */
39:
do {
40:
ensure< SelfCheck >( vec[ r ] <= x );
41:
42:
++r;
43:
44:
} while ( r <= j );
45:
46:
/* todo elemento após a posição j e antes da posição i deve ter valor igual ao do pivot */
47:
ensure< SelfCheck >( r == j + 1 );
48:
while ( r < i ) {
49:
ensure< SelfCheck >( vec[ r ] == x );
50:
51:
++r;
52:
}
53:
54:
/* todo elemento a partir da posição i (inclusive) até n (inclusive) deve ter o valor maior
que o do pivot */
55:
ensure< SelfCheck >( r == i );
56:
for ( ; ; ) {
57:
ensure< SelfCheck >( vec[ r ] >= x );
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58:
59:
if ( r == n )
60:
break;
61:
62:
++r;
63:
}
64:
}
65:
66:
/* partition: executa a partição do sub-vetor */
67:
void partition( typename T::size_type m /* esquerda */,
68:
typename T::size_type n /* direita */,
69:
typename T::size_type& i /* esquerda' */,
70:
typename T::size_type& j /* direita' */ ) {
71:
72:
/* o limite à esquerda deve ser estar em uma posição anterior ao limite à direita */
73:
require< SelfCheck >( m < n );
74:
75:
i = m; /* --> i irá avançar até n */
76:
j = n; /* <-- j irá retroceder até m */
77:
78:
/* f := random( m, n ) */
79:
typename T::size_type f = ( m + n ) / 2;
80:
81:
check< SelfCheck >( m <= f && f <= n );
82:
83:
/* x := a[f] */
84:
const typename T::value_type x = vec[ f ]; /* x é o pivot */
85:
86:
up:
87:
88:
while ( i < n ) { /* --> enquanto i não tiver avançado até n */
89:
if ( vec[ i ] > x ) /* se o elemento na posição i for maior que o pivot ... */
90:
break;
/* ... ele deverá será posicionado à direita do pivot */
91:
92:
++i; /* --> avança i na procura de um elemento maior que o pivot */
93:
}
94:
95:
/* verificação do passo up */
96:
check< SelfCheck >( i <= n ); /* os limites de pesquisa se mantiveram */
97:
98:
down:
99:
100:
while ( m < j ) { /* <-- enquanto j não tiver retrocedido até m */
101:
if ( vec[ j ] < x ) /* se o elemento na posição j for menor que o pivot ... */
102:
break;
/* ... ele deverá será posicionado à esquerda do pivot */
103:
104:
--j; /* <-- retrocede j na procura de um elemento maior que o pivot */
105:
}
106:
107:
/* verificação do passo down */
108:
check< SelfCheck >( m <= j ); /* os limites de pesquisa se mantiveram */
109:
110:
change:
111:
112:
if ( i < j ) { /* foram encontrados elementos que pertencerem a posições opostas ...
113:
... em relação ao pivot */
114:
115:
/* isto confirma que é necessário uma troca para restabelecer o invariante */
116:
check< SelfCheck >( vec[ j ] <= x && x <= vec[ i ] ); /* o elemento maior que o
pivot está ...
117:
... à direita e o menor à direita */
118:
119:
/* troca os elementos ao redor do pivot, para impor o invariante */
120:
swap( vec[ i ], vec[ j ] );
121:
122:
/* confirma que o invariante foi restabelecido */
123:
check< SelfCheck >( vec[ i ] <= x && x <= vec[ j ] ); /* o elemento menor que o
pivot agora está ...
124:
... à esquerda e o maior à direita */
125:
126:
/* prepara para nova pesquisa */
127:
if ( i < n ) /* avança i em direção a n */
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128:
++i;
129:
130:
if ( m < j ) /* retrocede j em direção a m */
131:
--j;
132:
133:
goto up; /* procura por outros elementos em posições erradas em relação ao pivot */
134:
}
135:
136:
/* não há um par de elementos antes e depois do pivot para que seja efetuada uma
troca, mas
137:
ainda há algum elementos na posição errada. Solução: trocar o elemento com o
próprio pivot */
138:
139:
if ( i < f ) { /* trocando o elemento à esquerda com o pivot */
140:
141:
swap( vec[ i ], vec[ f ] );
142:
143:
if ( i < n ) /* avança i em direção a n */
144:
++i;
145:
}
146:
147:
if ( f < j ) { /* trocando o elemento à direita com o pivot */
148:
149:
swap( vec[ f ], vec[ j ] );
150:
151:
if ( m < j ) /* retrocede j em direção a m */
152:
--j;
153:
}
154:
155:
/* pós-condições, baseado em Hoare. */
156:
ensure_partition( m, n, i, j, x );
157:
}
158:
159:
void _sort( typename T::size_type m, /* posição limite à esquerda de m_vec a ser
ordenada */
160:
typename T::size_type n ) { /* posicao limite à direta de m_vec a ser ordenada */
161:
162:
/* limita o número máximo de iterações até n^2 */
163:
++cIteractions;
164:
check< SelfCheck >( cIteractions <= cIteractionsLim );
165:
166:
/* algoritmo QuickSort na forma original de Hoare */
167:
if ( m < n ) {
168:
169:
/* particiona o conteiner em três partes: antes de m, entre m e n, e após n */
170:
typename T::size_type i = 0, /* --> i irá avançar até n */
171:
j = 0; /* <-- j irá retroceder até m */
172:
partition( m, n, i, j );
173:
174:
/* ordena os sub-conteiners à esquerda e à direita do pivot */
175:
_sort( m, j );
176:
_sort( i, n );
177:
}
178:
}
179:
180: public:
181:
QuickSort( const typename T& vec ) :
182:
m_vec( vec ),
183:
cIteractions( 0 )
184:
{
185:
186:
/* garante que o contador da função objetivo será capaz de armazenar o seu valor */
187:
require< SelfCheck >( std::numeric_limits< typename T::size_type >::max() *
188:
std::numeric_limits< typename T::size_type >::max() <=
189:
std::numeric_limits< unsigned long long >::max());
190:
191:
require< SelfCheck >( ! m_vec.empty() );
192:
193:
unsigned long long ullSizeT = m_vec.size();
194:
195:
cIteractionsLim = ullSizeT * ullSizeT;
196:
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197:
ensure< SelfCheck >( cIteractionsLim > m_vec.size() ); // isso garante que não
ocorreu overflow
198:
}
199:
200:
virtual ~QuickSort() {};
201:
202:
/* sort: ordena o conteiner */
203:
typename T sort() {
204:
205:
_sort( 0, m_vec.size() - 1 );
206:
207:
ensure_sort< typename T >( m_vec );
208:
209:
return m_vec;
210:
}
211: }; /* QuickSort */

