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Resumo

Durante o processo de desenvolvimento de software, as mensagens exibidas pelos compiladores são
de extrema importância para entendimento e tratamento dos erros encontrados durante o processo
de compilação.
A forma como a mensagem é exibida afeta de maneira signiﬁcativa o desempenho e interpretação do programador. Em particular dos programadores iniciantes e estudantes de computação, já que os programadores mais experientes possuem um pré conhecimento sobre a situação
pois já vivenciaram o erro anteriormente.
Muito se tem feito hoje em dia para favorecer o desenvolvimento de softwares, através da criação
de interfaces amigáveis e visuais que facilitam o processo de desenvolvimento, edição, compilação
e exibição de programas de computação. Entretanto, pouco se tem trabalhado para melhorar as
mensagens de erros dos compiladores, usualmente exibidas com termos difı́ceis, prejudicando a
compreensão, resolução e prevenção do erro ocorrido.
Dessa forma, torna-se necessário uma solução que permita a melhor interpretação do erro e logo
um maior aumento na produtividade e qualidade de desenvolvimento do produto de software. Esse
projeto propõe o desenvolvimento de uma ferramenta a ser acoplada ao compilador da linguagem
Cyan em que as mensagens de erro serão amigáveis e acompanhadas de exemplos do próprio código
do usuário que causou o erro (mostrando o erro e o código correto, se possı́vel). O programador
poderá armazenar as suas próprias explicações e comentários para cada erro. Existirão várias
linguagens especı́ﬁcas de domı́nio que permitirão uma conﬁguração completa da ferramenta.
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Introdução

O processo de desenvolvimento de um software é minucioso e demanda muito tempo a ﬁm de se
obter um produto ﬁnal de qualidade [49]. Neste contexto, muito se tem feito para melhorar esse
processo através da implementação de novas funcionalidades e linguagens de programação mais
adequadas. Por outro lado pouco se tem feito para melhorar a exibição dos erros e facilitar a
compreensão dos programadores sobre as mensagens apresentadas.
Os primeiros trabalhos sobre o tema são de 1983 [7]. A partir desta data poucas pesquisas
foram realizadas a ﬁm de resolver o problema. As pesquisas atuais focam na disciplina de Interação
Humano Computador (IHC) [61] [62], apresentando um modelo para a exibição das mensagens.
Elas partem do pressuposto que a forma como as mensagens são exibidas afetam diretamente o
aprendizado e o processo de desenvolvimento do software.
A tarefa de desenvolvimento em si exige muita concentração e raciocı́nio e o esforço para
interpretar o que o compilador quer dizer torna o aprendizado mais lento e cansativo. Essas
pesquisas sugerem, mas não oferecem, uma solução prática para o problema.
Os compiladores atuais também não possuem ajuda adicional além da mensagem exibida, o
que induz os programadores a procurarem formas alternativas de auxı́lio, em fóruns ou grupos
em redes sociais. Essa busca faz com que sua dúvida não seja solucionada rapidamente, levando
o programador a usar uma solução muitas vezes não adequada. Até mesmo os compiladores
modernos focam na premissa que o programador tem que se adaptar ao compilador.
Um dos objetivos dessa pesquisa é o desenvolvimento de uma ferramenta que permita que
o compilador se adapte ao usuário. Esta ferramenta será conﬁgurada pelo usuário através de
linguagens especı́ﬁcas de domı́nio (LED).
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Justificativa

As mensagens de erro dos compiladores não possuem um padrão de exibição e são diferentes em
cada compilador, além de possuı́rem termos de difı́cil compreensão. O programador tem que
recordar das ações que ele tomou quando o compilador emitiu uma mensagem igual à atual no
passado.
A interpretação não adequada da mensagem pode induzir o programador a buscar formas alternativas para corrigir o problema, diminuindo assim sua produtividade e a qualidade do produto
de software que está sendo desenvolvido.
Traver [62] sugere algumas soluções para preenchimento dessas lacunas, como a sinalização
do local exato do erro, a exibição de mensagens adequadas com o nı́vel de conhecimento do
programador, a possibilidade de consulta aos erros anteriormente ocorridos e o obtenção da solução
se não imediatamente, mas em menor tempo possı́vel.
Este trabalho prevê o desenvolvimento de uma ferramenta para atender as soluções propostas
por Traver. Assim o desenvolvimento de software pode ser mais rápido e com mais qualidade
porque a interação entre o programador e o computador seria melhorada.
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Objetivos

O compilador Cyan será acoplado ao ambiente de desenvolvimento Eclipse [59] de tal forma que
se possa editar código, compilar e ver as mensagens no IDE. Este projeto consiste em construir
parte de uma ferramenta chamada EMS (Error Message System) que será um plugin para o
Eclipse. Esta ferramenta permitirá que, quando o compilador sinalizar um erro, este seja explicado
detalhadamente ao programador Cyan, apresentando as possı́veis causas do erro, códigos anteriores
que apresentavam o mesmo erro, sugestões de correção e ligações visuais entre os trechos de código
envolvidos no erro. EMS é um grande projeto do qual esta dissertação é um sub-projeto.
Esta seção apresenta todo o projeto EMS para que o leitor tenha uma visão geral do resultado
ﬁnal. O texto que se segue é a descrição da arquitetura da ferramenta EMS com a visão do
usuário ﬁnal sobre ela. O trabalho da discente será especiﬁcar algumas linguagens especı́ﬁcas de
domı́nio descritas abaixo, implementá-las e acoplar opções ao Eclipse para que o subconjunto da
ferramenta EMS de que trata o mestrado seja acessı́vel graﬁcamente. Exatamente o que será feito
é especiﬁcado ao ﬁm desta seção. Espera-se que este projeto seja utilizado para mais de uma
dissertação de mestrado.
O compilador utilizado neste projeto é o da linguagem Cyan, implementado em Java, a mesma
linguagem que será utilizada para fazer o plugin para o Eclipse. Este compilador não está pronto,
mas há um subconjunto dele que já produz mensagens de erro suﬁcientes para este projeto. É
importante notar que não há nada especı́ﬁco na arquitetura geral de EMS em relação a Cyan
ou Java. Este projeto poderia não só ser adaptado a outras linguagens como também a outros
sistemas que sinalizam erros que podem ser difı́ceis de entender (não todos os sistemas com esta
caracterı́stica, mas alguns deles). É apresentado a seguir uma visão geral do EMS seguido de
subseções no qual esta ferramenta é detalhada.
Será utilizado o termo “erro de compilação” ou “tipo de erro” como referência geral a um erro
como “variável não declarada”. Será utilizado “instância do erro” para uma ocorrência especı́ﬁca
sinalizada pelo compilador. Esta instância está associada a uma linha de código (em geral) e a
um arquivo especı́ﬁco de Cyan.
A Figura 1 mostra os relacionamentos entre os elementos da EMS. Uma seta da caixa A para
B com um 1 na origem e ⋆ no destino mostra a associação de um exemplar de A com zero ou
mais exemplares de B. O elemento central deste trabalho é “Erro de Compilação”, um erro de
compilação (veja o quadro cinza). Para cada tipo de erro de compilação como “método duplicado”,
“variável não declarada”, “ponto e vı́rgula ausente” ou “método declarado com tipo de retorno
incorreto” estão associados:
(a) “Parâmetros especı́ﬁcos para este erro” (veja caixa com este conteúdo), que são informações
especı́ﬁcas sobre este erro de compilação e o ambiente onde o erro aconteceu. Por exemplo,
o erro “variável não declarada” está associado à informação do nome da variável, o método
onde ela está sendo utilizada e o protótipo 1 no qual o método está. Estas informações são os
parâmetros especı́ﬁcos para este erro. Cada tipo de erro tem os seus parâmetros especı́ﬁcos
que podem ser os nomes do método e protótipo onde o erro foi sinalizado, a instrução do erro,
o nome do super-protótipo etc;
(b) “Texto com a explicação do erro”. Quando ocorre um erro de compilação, será apresentado ao
programador um texto adaptado àquele trecho de código que causou o erro. Como exemplo, ao
1

Em Cyan todas as classes são consideradas protótipos
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Figura 1: Esquema do projeto
invés do compilador sinalizar “variável não declarada” ele apresentará a mensagem “variável ’a’
no método ’scan’ do protótipo ’List’ não foi declarada”. Esta parte do EMS poderá mostrar
mais do que uma linha de erro adaptada, com os nomes utilizados no código do usuário:
poderá ser mostrado todo o contexto do erro com as suas diversas causas e possı́veis correções
(novamente, com os nomes empregados nesta instância especı́ﬁca deste erro);
(c) “Texto simples com a explicação do erro”, um ou mais textos com a explicação do erro. Quando
ocorre um erro de compilação, o programador poderá ver estes textos que explicarão o erro de
uma maneira geral, sem referências a identiﬁcadores especı́ﬁcos que causaram esta instância
especı́ﬁca do erro. Como exemplo, se o erro de compilação foi “variável não declarada”, o texto
correspondente a “Texto simples com a explicação do erro” não conterá o nome da variável ou
o do método onde o erro ocorreu. A explicação será geral e não adaptada à instância especı́ﬁca
deste erro no código Cyan do usuário. Este tipo de explicação é mais difı́cil de entender, pela
falta de contexto, do que a de “Texto com a explicação do erro”. Mas é mais fácil de fazer e
pode ser semi-automatizada;
(d) “Código anterior do usuário com o mesmo erro”. Para cada erro de compilação, pode haver
zero ou mais links para códigos compilados anteriormente com o mesmo tipo de erro. Quando
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um erro de compilação acontece, o usuário poderá escolher armazenar este erro na sua própria
base de dados de erros, juntamente com suas próprias observações a respeito dele.
As explicações detalhadas dos elementos da Figura 1 são dadas nas subseções seguintes.

4.1

Parâmetros especı́ficos para este erro

O compilador Cyan sinalizará um erro de compilação chamando o método signalCompilerError
da classe Compiler (o compilador é feito em Java). Este método toma um número variável de
strings como parâmetro:
void signalCompilerError(String ... info)
Estes parâmetros fornecem, além do tipo do erro (como “variável não declarada”), informações do
erro (o nome da variável não declarada é “a”) e do contexto onde ele ocorreu (o nome do método
e protótipo onde foi sinalizado o erro como “search” e “PersonList”).
A concatenação das strings do vetor info2 compõe o código de uma Linguagem Especı́ﬁca
de Domı́nio (LED). Cada tipo de erro estará associado a uma LED diferente que é basicamente
um subconjunto de uma LED mais geral chamada de SIEL (Speciﬁc information error language).
Código em SIEL consiste de pares nome-valor cada um deles contendo uma descrição de algum
elemento do programa do usuário (maiores explicações a seguir).
Os parâmetros extraı́dos do código da LED contido na string info serão utilizados na apresentação das explicações para este erro, nas suas possı́veis causas etc. Por este motivo cada tipo
de erro precisa de uma LED diferente. Como exemplo, o erro “variável não declarada” terá como
informação o tipo do erro “Variable was not declared”, o método onde a variável está sendo
utilizada3 , o protótipo onde está este método, as variáveis locais visı́veis no ponto onde está esta
atribuição e as variáveis de instância do protótipo.
Esta LED é basicamente uma lista de pares atributos/valores. As LED’s para outros erros são
similares a estas podendo requerer atributos diferentes. Por exemplo, para o erro “ponto e vı́rgula
ausente” não é necessário o atributo instanceVariables que descreve as variáveis de instância
do protótipo sendo compilado. Mas certamente seria necessário o atributo lastStatement que é
uma string com o texto da última instrução.

4.2

Texto simples com a explicação do erro

Cada erro de compilação pode estar associado a um texto que o explica. E cada um destes textos
pode estar associado a zero ou mais exemplos. Um único texto com os seus exemplos é um código
em uma LED chamada ExExL. A descrição formal desta linguagem fará parte da dissertação de
mestrado.
O código em ExExL com a explicação e os exemplos deverão ser gerados por uma ferramenta
gráﬁca ExExLWrite incorporada ao Eclipse. O usuário fornecerá a explicação, lı́ngua, exemplos de
código etc e ExExLWrite produzirá o código em ExExL. Haverá uma outra ferramenta, ExExLRead que lê código em ExExL e o incorpora ao compilador. E ExExLManagment que gerencia os
códigos em ExExL associados a cada erro. Em particular, esta ferramenta permitirá que vários
códigos em ExExL sejam incorporados a diversos tipos de erro de compilação de uma só vez.
2
3

info é tratado como um vetor de String em Java.
Assuma que é em uma atribuição como “a = expr” e a variável não declarada seria “a”.
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4.3

Código anterior do usuário com o mesmo erro

Para cada erro de compilação, pode haver zero ou mais ligações para códigos com o mesmo
tipo de erro. Quando um erro de compilação acontece, como “herança ilegal”, o usuário poderá
escolher armazenar este erro na sua própria base de dados de erros, juntamente com suas próprias
observações a respeito dele. O que deve ser guardado é especiﬁcado por um subconjunto de SIEL.
O mesmo subconjunto utilizado em “Parâmetros especı́ﬁcos para este erro”.
A diferença entre as funcionalidades “Código anterior do usuário com o mesmo erro” e “Texto
simples com a explicação do erro” é que na primeira o código é extraı́do automaticamente do
programa do usuário, bastando para isto apenas um clique. No segundo o programador escolhe
quais trechos ele disponibilizará, podendo inclusive apresentar a correção. No primeiro, a versão
ﬁnal, corrigida, não é automaticamente incluı́da porque o programador, ao corrigir o erro, poderá ter alterado completamente o programa, tornando impossı́vel para a ferramenta localizar as
modiﬁcações que tornaram o código Cyan correto.

4.4

Texto com a explicação do erro

Para cada erro de compilação serão associados um ou mais textos com a explicação do erro, sendo
que um deles é o padrão. Ao acontecer o erro, ao programador será apresentada a explicação
padrão com a opção de ver as explicações não padrões e inclusive tornar uma outra como a padrão
para aquele tipo de erro. Estas explicações usarão os identiﬁcadores presentes naquela instância
do erro (“variável ’a’ no método ’search’ do protótipo ’PersonList’ não foi declarada” ao invés
de “variável não declarada”). Para cada explicação haverá zero ou mais textos com a causa do
erro. Cada erro de compilação pode ter várias causas diferentes. Por exemplo, uma atribuição “a
= b” pode fazer o compilador sinalizar o erro “variável não declarada”. As razões podem ser “a
variável não foi declarada localmente”, “a variável não foi declarada como variável de instância”,
“a variável foi digitada incorretamente”. Apesar destas causas serem apenas variações de uma
mesma, utilizaremos este exemplo pela sua simplicidade de entendimento.
Em geral, a maioria dos erros terá apenas uma única causa. Mas alguns, como erros sintáticos,
frequentemente podem ser causados por diversos fatores.
Para cada causa do erro, estão associados:
(i) zero ou mais trechos de código em Cyan (veja retângulo “Código Fonte Cyan” na Figura).
Estes trechos mostram as partes do código que causaram ou poderiam ter causado o erro. No
exemplo “variável não declarada”, a causa “a variável não foi declarada localmente” estaria
associada a dois trechos de código, que são a atribuição “a = b” que originou o erro e a lista
de declarações de variáveis locais;
(ii) zero ou mais correções para o erro (veja retângulo “Correção do erro”). Se disponı́vel, o
programador poderá aceitar uma das sugestões dadas pelo compilador para corrigir o erro. No
erro “variável não declarada”, causa “a variável não foi declarada localmente”, o compilador
poderá apresentar as sugestões de declarar a variável como local ou parâmetro com um tipo
que ele sugere (se não for possı́vel deduzir um tipo apropriado). Para a causa “a variável
foi digitada incorretamente” o compilador poderá sugerir mudar o nome da variável para o
nome de uma variável local ou de instância já declarada. O compilador pode até indicar
alguma variável cujo nome seja próximo (por algum critério) ao da variável não declarada
(o erro teria sido causado por um erro de digitação, “pesronList” ao invés de “personList”);
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(iii) zero ou mais trechos de código em Cyan nos quais as partes importantes são realçados com
cı́rculos, ligações, setas etc. Estes elementos gráﬁcos poderão não só indicar as causas do
erro como também mudanças no código para corrigi-lo. No erro “variável não declarada”, o
compilador poderá apresentar um trecho de código com a declaração de todas as variáveis
de instância, outro com todas as variáveis locais e parâmetros. Os nomes das variáveis
declaradas nestes lugares poderiam estar realçados com uma cor diferente ou envolvidos por
um cı́rculo. Variáveis cujos nomes são próximos do nome da variável que não foi declarada
poderiam ser apresentados com uma cor diferente.
Os retângulos “Texto com a explicação do erro”, “Texto com a causa do erro” e “Código fonte
do Cyan” estão dentro de um retângulo com bordas pontilhadas indicando que as informações
especiﬁcadas destes retângulos serão descritas através de uma linguagem chamada de EEL (Linguagem de explicação do erro). Para cada erro de compilação, caixa “Erro de Compilação”,
haverá um ou mais códigos em EEL, cada um deles contendo: (a) um texto com a explicação do
erro (“Texto com a explicação do erro”); (b) zero ou mais textos especiﬁcando quais as possı́veis
causas do erro (“Texto com a causa do erro”) e (c) para cada causa, zero ou mais códigos em
Cyan (“Código fonte do Cyan”). O código em EEL utiliza informações passadas pelo compilador
ao método signalCompilerError que são especı́ﬁcas a cada erro. Então o código em EEL é
parametrizado — para cada tipo de erro os parâmetros são diferentes.
No restante do código em EEL os parâmetros poderiam ser utilizados. O texto com a explicação do erro, por exemplo, poderia se referir ao nome da variável que não foi declarada,
que é o parâmetro variableName. Este texto poderia ser “variável ’#variableName’ no método
’#methodName’ do protótipo ’#prototypeName’ não foi declarada”. A ferramenta substituiria
#variableName pelo valor do parâmetro variableName antes de apresentar a mensagem. Idem
para os outros parâmetros, o que resultaria em uma mensagem “variável ’a’ no método ’search’
do protótipo ’PersonList’ não foi declarada”.
Quando o compilador detectar que a variável “a” em “a = b” não foi declarada, ele chama
o método signalCompilerError passando um código de um subconjunto de SIEL contendo informações sobre o nome da variável não declarada, o método e o protótipo onde o erro foi detectado
etc. Recordando, para cada erro há uma LED com pares atributos/valores importantes para aquele
erro. E esta LED é um subconjunto de SIEL (veja caixa “Parâmetros especı́ﬁcos para este erro”).
O método signalCompilerError procurará o código em EEL associado a este erro — esta
busca será feita em uma tabela que contém pares Erro/Código EEL, sendo “Erro” a string que é o
valor do atributo error do código do subconjunto de SIEL passado como parâmetro na chamada
a signalCompilerError. Na chamada
signalCompilerError( "error = ’Variable was not declared’", ... );
este método faria a seguinte busca:
eelCode = hashTable.get("Variable was not declared");
Por motivos didáticos, substituimos o valor associado ao atributo error por uma string literal
neste exemplo.
Após recuperar o código em EEL, o método signalCompilerError o executará passando os
parâmetros que recebeu do compilador. Apesar do código em EEL ser largamente descritivo, ele
é executável, pois ordena ao compilador mostrar os textos com explicação, as causas do erro, os
códigos em Cyan etc. A ferramenta mostrará estas infomações utilizando janelas, listas, textos
etc. O modo como ele fará isto não será precisamente especiﬁcado neste projeto pois a melhor
forma só será encontrada durante a construção da interface. O código em EEL será transformado
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em uma Árvore de Sintaxe Abstrata e, para apresentar os elementos gráﬁcos, um método da raiz
será chamado. Este método poderá apresentar algum elemento gráﬁco e então invocar métodos
de nós ﬁlhos. O processo se repete com os ﬁlhos.
A busca pelo código EEL na tabela retornará o código padrão, que sempre existirá. Mas podem
existir outros alternativos. Idealmente estes códigos poderão ser adquiridos de outros usuários e
acoplados ao compilador.
O código em EEL é um template, esqueleto com nomes que são substituı́dos pela instância
especı́ﬁca do erro. Desta forma, quando o compilador sinalizar um erro no código em Cyan, ele
apresentará uma explicação e código com os nomes utilizados no código Cyan (nome da variável,
do método etc). Este código apresentado ao programador conterá todos os elementos essenciais
deste tipo de erro e utilizará os identiﬁcadores desta instância especı́ﬁca do erro. O usuário do
compilador Cyan terá a impressão que o seu próprio código foi selecionado e apresentado na
explicação do erro e nos exemplos desta explicação.
Como exemplo, suponha que o erro “variável não declarada” tenha sido sinalizado pelo compilador, com esta mesma mensagem de erro, que pode ser suﬁciente para a identiﬁcação do erro.
Se não for suﬁciente, o usuário do IDE Eclipse terá a opção de ver uma explicação mais detalhada
do erro (código EEL), textos simples com explicações (código ExExL) ou códigos anteriores com
o mesmo erro (código CEL). Na primeira opção, a explicação apresentada ao usuário será
variável ’a’ no método ’search: String’ do protótipo
PersonList n~
ao foi declarada. Em Cyan, todas as variáveis
...
Ou seja, a explicação será adaptada ao contexto desta instância de erro (está sendo utilizado o
exemplo de erro dado anteriormente). Se o usuário do IDE escolher ver a causa “a variável ’a’ não
foi declarada localmente”, serão apresentados os códigos seguintes, em duas janelas diferentes:
// código 1
fun search: (:s String) [
// nenhuma declaraç~
ao para ’a’
...
a = b;
]
// código 2
// T é um tipo
fun search: (:s String) [
:a T;
...
a = b;
]
Há duas caixas na Figura 1 ainda não descritas:
(a) “Correção do erro”. Trata-se de código escrito em uma linguagem chamada PTL (Programa
para tranformação da linguagem) para corrigir o código Cyan, eliminando o erro de compilação. Para cada causa de erro estaria associado um código em PTL com a correção. Esta
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linguagem teria comandos para modiﬁcar a Árvore de Sintaxe Abstrata construı́da pelo compilador ou mesmo o texto do código Cyan. Esta parte do projeto é muito complexa e não
apresentaremos sequer os seus requisitos mı́nimos;
(b) “Código do Cyan com links, circulos, e outras ferramentas gráﬁcas”. A cada causa de erro
estará associado um código escrito em uma linguagem chamada VEEL (Linguagem visual
para explicação do erro). Este código será responsável por apresentar graﬁcamente o erro,
ressaltando partes importantes no código Cyan (com cores diferentes), colocando cı́rculos
em identiﬁcadores importantes para o erro e ligando visualmente elementos relacionados no
código Cyan. Apesar de uma descrição básica de VEEL não ser difı́cil, esta linguagem não
será utilizada neste projeto de mestrado.
Apenas parte do sistema EMS (Error Message System) será desenvolvido na dissertação de
mestrado. Esta parte consiste em:
(a) fazer um plugin do Eclipse para que este chame o compilador Cyan e capture as suas mensagens
de erro;
(b) seleção de dez tipos de erro do compilador Cyan;
(c) deﬁnição da linguagem SIEL e seu compilador;
(d) deﬁnição de um subconjunto de SIEL para cada tipo de erro;
(e) deﬁnição da linguagem ExExL, seu compilador e das ferramentas ExExLWrite, ExExLRead e
ExExLManagment;
(f) deﬁnição da linguagem EEL e seu compilador, que construirá uma Árvore de Sintaxe Abstrata
(ASA) do código EEL. Esta ASA será percorrida para mostrar o texto com a explicação de
cada erro (substituindo os parâmetros pelos valores reais presentes na instância do erro), as
causas do erro e os exemplos de código associados a cada causa.
Para trabalhos futuros o projeto prevê uma interface adaptativa, partindo da premissa de
que existem vários nı́veis de usuário e com conhecimentos distintos, as mensagens se adaptariam
ao usuário especı́ﬁco e caso o programador tentasse várias vezes insistir no erro sem alterações,
as mensagens mudariam à ﬁm de criar um ambiente melhor de interação entre o usuário e o
compilador;
Poderão existir repositórios de código ExExL na www. Em particular, no projeto EMS está
prevista uma rede social chamada CyPeople incorporada ao Eclipse no qual os programadores
Cyan poderão interagir entre si. Através desta rede social os usuários poderão trocar códigos,
explicações sobre os erros etc. Em particular, eles poderão trocar alguns dos códigos escritos em
LED associados a este projeto, como ExExL, EEL, PTL e VEEL.
CyPeople deverá ter pelo menos as seguintes caracterı́sticas:
• será integrada ao Eclipse;
• cada programador poderá escolher “compartilhar” os seus próprios códigos com erro na rede
social. Assim, quando ocorrer um erro, será mostrado uma opção “mostre códigos de outros
usuários com este mesmo erro”. Os códigos dos participantes serão especiﬁcados utilizandose uma linguagem SIEL — veja retângulo “Código anterior do usuário com o mesmo erro”;
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O objetivo inicial de CyPeople será trocar experiências sobre erros de compilação, mas esta rede
social também servirá para troca de experiência sobre programação.

5

Plano de Trabalho

O plano de trabalho consiste de duas partes: estudo e construção de parte do EMS. O estudo
envolve fundamentos de IHC, engenharia de software, linguagens de programação e compiladores.
A construção da ferramenta envolve o projeto de várias linguagens especı́ﬁcas de domı́nio e o
desenvolvimento de vários pequenos compiladores para estas LED’s. Este último passo envolve o
projeto da interface gráﬁca da parte do EMS desenvolvido neste trabalho.
É interessante observar que há um artigo de Traver [62] que será a base de toda a dissertação.
Este artigo descreve todos os problemas com os compiladores atuais em relação às mensagens de
erro e apresenta uma extensa bibliograﬁa a respeito. Contudo, nem Traver nem as referências
citadas propõem soluções adequadas para os problemas.

6

Cronograma das Atividades

O cronograma apresentado abaixo considera que o projeto de mestrado se iniciou em Agosto de
2013 e terá a duração de 12 meses. O trabalho consiste de sete itens, sendo que o terceiro deles
contempla o desenvolvimento de um plugin para o Eclipse para que este chame o compilador Cyan
e capture as suas mensagens de erro. Contudo, um sistema enorme como o Eclipse é difı́cil de
compreender e o plugin pode não funcionar adequadamente. Se isto acontecer, será feito um IDE
simples que permite chamar o compilador Cyan e mostrar as mensagens de erro. O subconjunto
de EMS desta dissertação será acoplada então a este IDE.
Atividades/Meses 01 02 03
1
x x
2
x x x
3
x
4
5
6
7

04 05 06 07 08 09 10 11 12

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

(1) Revisão bibliográﬁca. Neste projeto é apresentado todas as obras que serão citadas na dissertação;
(2) Deﬁnição das linguagens e desenvolvimento da ferramenta;
(3) Desenvolvimento de plugin do Eclipse para que este chame o compilador Cyan e capture as
suas mensagens de erro;
(4) Testes e coleta de dados;
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(5) Análise dos resultados;
(6) Redação da dissertação;
(7) Defesa.

7

Forma de Análise dos Resultados

Para análise e conﬁrmação dos resultados, a ferramenta desenvolvida neste projeto será testada
por pequenos grupos de programadores cujas sugestões poderão causar modiﬁcações não só neste
software como em todo o projeto, incluindo as linguagens especı́ﬁcas de domı́nio.
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