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Resumo 

O Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos (DSOA) é uma técnica que 

complementa o Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos (DSOO) modularizando 

diversos conceitos que as abordagens para suporte ao DSOO não conseguiam modularizar 

adequadamente. No entanto, o estado da arte atual do DSOA sofre com a evolução de 

software, principalmente porque as definições de aspectos podem deixar de funcionar 

corretamente quando elementos do Modelo Base evoluem. Uma abordagem promissora para 

tratar este problema é a definição de pontos de corte (pointcuts) baseados em modelos (model 

based-pointcuts), onde pontos de corte são definidos em termos de elementos de um Modelo 

Conceitual que são menos susceptíveis a evolução que elementos do Modelo Base. Com base 

nessa estratégia, este trabalho define um Modelo Conceitual em um alto nível de abstração 

onde se podem definir padrões de software e de arquiteturas que através de técnicas de 

Desenvolvimento Dirigido a Modelos (Model Driven Development - MDD) podem ser 

instanciados e compostos em linguagens de descrição arquitetural que suportem a modelagem 

de aspectos em nível de arquitetura. A abordagem MDD empregada permite ainda a 

propagação de conceitos descritos no Modelo Conceitual para outros níveis de abstrações 

como o de projeto com o uso de regras de transformação MDA (Model Driven Architecture). 

 Este trabalho também mostra o plug-in para a plataforma Eclipse chamado de 

AOADLwithCM que foi implementado para dar suporte ao processo de desenvolvimento 

abordado. Esse plug-in foi utilizado para implementar um estudo de caso baseado no Sistema 

MobileMedia. Tal estudo de caso ilustra passo-a-passo a técnica que utiliza um Modelo 

Conceitual no DSOA para minimizar problemas de evolução (mais especificamente a 

Fragilidade de Pontos de Corte). O MobileMedia também foi usado como fonte para análise 

da abordagem sob métricas de software propostas por  KHATCHADOURIAN, 

GREENWOOD e RASHID, e sob a perspectiva de manutenabilidade de software com e sem 

o Modelo Conceitual. 

Área de Concentração: Engenharia de Software 

Palavras-chaves: Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos, Padrões e Arquitetura 

de Software, Desenvolvimento Dirigido a Modelos, Fragilidade de Pontos de Corte. 



Abstract 

Aspect-Oriented Software Development (AOSD) is a technique that complements the Object-

Oriented Software Development (OOSD) modularizing several concepts that OOSD 

approaches do not modularize appropriately. However, the current state-of-the art on AOSD 

suffers with software evolution, mainly because aspect definition can stop to work correctly 

when base elements evolve. A promising approach to deal with that problem is the definition 

of model-based pointcuts, where pointcuts are defined based on a conceptual model. That 

strategy makes pointcut less prone to software evolution than model-base elements. Based on 

that strategy, this work defines a conceptual model at high abstraction level where we can 

specify software patterns and architectures that through Model Driven Development 

techniques they can be instantiated and composed in architecture description language that 

allows aspect modeling at architecture level. Our MDD approach allows propagate concepts 

in architecture level to another abstraction levels (design level, for example) through MDA 

transformation rules. 

 Also, this work shows a plug-in implemented to Eclipse platform called 

AOADLwithCM. That plug-in was created to support our development process. The 

AOADLwithCM plug-in was used to describe a case study based on MobileMedia System. 

MobileMedia case study shows step-by-step how the Conceptual Model approach could 

minimize Pointcut Fragile Problems, due to software evolution. MobileMedia case study was 

used as input to analyses evolutions on software according to software metrics proposed by 

KHATCHADOURIAN, GREENWOOD and RASHID.  Also, we analyze how evolution in 

base model could affect maintenance on aspectual model with and without Conceptual Model 

approaches. 

Concentration Area: Software Engineering 

Key words: Aspect-Oriented Software Development, Architecture and Software Patterns, 
Model Driven Development, Pointcut Fragile. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma técnica emergente no desenvolvimento de software e que atualmente vem sendo 

alvo de diversos estudos na academia e na indústria é o Desenvolvimento de Software 

Orientado a Aspectos (DSOA) (KICZALES et al., 1997). A Orientação a Aspectos surgiu na 

tentativa de suprir a deficiência que o DSOO possuía ao tentar representar conceitos que eram 

transversais aos conceitos base. A definição usualmente encontrada na literatura define 

conceitos transversais como conceitos que geralmente se encontram espalhados e entrelaçados 

aos conceitos base dificultando o entendimento e a manutenção do código, quando o mesmo 

evolui (KICZALES et al., 1997).  

O DSOO bem como outras técnicas de suporte ao desenvolvimento de software até 

então existentes não eram suficientemente adequadas para separar determinados conceitos que 

se encontravam transversais aos conceitos base. A Orientação a Aspectos complementa o 

Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos (DSOO) proporcionando uma maior 

modularidade aos conceitos transversais que devem ser representados na construção do 

sistema. Tais conceitos não são modularizados adequadamente usando um critério de 

decomposição vertical, porém são necessários como requisitos do sistema (DUDEK e 

JENKIN, 2000).  

Por exemplo, a funcionalidade de logging, responsável pelo registro das ações 

realizadas pelos usuários do sistema ou pelo próprio sistema, quando projetada usando 

técnicas Orientadas a Objeto (OO), encontra-se comumente espalhada e entrelaçada aos 

conceitos que definem as regras de negócios do sistema. Tentar modificar (adicionando, 

excluindo ou alterando) algum elemento de logging, implica um grande esforço para 

sincronizar todas as ocorrências relacionadas à modificação feita. Esforço esse que poderia ser 

desprendido em outras partes mais críticas relativas à lógica de negócio do sistema. 

No DSOA, os conceitos transversais às entidades base do sistema são encapsulados 

em uma unidade de modularização, usualmente representada por uma abstração denominada 

de aspecto. A definição do aspecto para representar conceitos transversais aos conceitos base 

permite uma melhor separação e representação das diversas entidades do sistema. Os aspectos 

são primeiramente definidos em tempo de projeto e posteriormente compostos aos conceitos 

base em tempo de weaving. Weaving é o processo de composição dos conceitos transversais 

(representados pelos aspectos) com os conceitos base. O processo de composição (weaving)
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pode ser tanto estático, quando a junção é feita no momento da compilação do sistema, quanto 

dinâmico, quando a junção é feita durante a execução do sistema. 

O aspecto relaciona-se com os conceitos base através de declarações que especificam 

em quais pontos dos conceitos base o aspecto deve atuar. Tais pontos do Modelo Base são 

chamados na literatura de pontos de junção (join points). As declarações utilizadas para 

referenciar os pontos de junção são chamadas de pontos de corte (pointcuts). Essas 

declarações geralmente são feitas através de expressões baseadas em lógica de primeira 

ordem que descrevem quais características dos conceitos base devem ser usadas para definir 

onde o aspecto deve interferir. A linguagem utilizada para seleção do código base é chamada 

de linguagem de definição de pontos de corte. 

Na definição do Aspecto, há também a declaração de adendos (advices) que indicam o 

comportamento que será inserido nos pontos de junção. Os adendos possuem duas partes, a 

primeira é uma referência a declaração do ponto de corte, que determina as regras de captura 

de pontos de junção. A segunda é o comportamento que será executado quando ocorrer o 

ponto de junção definido pela primeira parte. Cada adendo possui um tipo (after, before e 

around, por exemplo) que descreve quando o comportamento deve ser executado nos pontos 

de junção.  Há ainda a possibilidade da definição de inter-type declarations (declarações 

inter-tipos) que adicionam características (por exemplo, métodos e atributos em linguagens 

OO) a elementos do Modelo Base. 

Outra característica geralmente desejada na interação entre aspectos e Modelo Base no 

DSOA é a inconsciência (obliviousness) (FILMAN e FRIEDMAN, 2000). Inconsciência é um 

conceito segundo o qual aspectos devem ser desenvolvidos sem a necessidade de que os 

desenvolvedores dos conceitos base estejam cientes dos aspectos que os afetam. A principal 

vantagem da aplicação da obliviuosness ao DSOA é que os desenvolvedores dos conceitos 

base não precisam se preocupar com conceitos que a eles sejam transversais. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Para dar suporte ao DSOA existem várias abordagens em diversas fases do ciclo de 

vida do desenvolvimento de software como na engenharia de requisitos (ARAÚJO; 

WHITTLE; KIM, 2004, LINDEN et al., 2006), na fase de projeto (SCHAUERHUBER et al., 

2006, CHAVEZ et al., 2009) e na de implementação (AspectJ (KICZALES et al., 2001), 
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JBoss AOP (JBoss AOP, 2007)) de sistemas. Na fase de projeto, mais especificamente no 

campo da Modelagem Orientada a Aspectos (Aspec-Oriented Modeling) existem várias 

propostas (BANIASSAD e CLARKE, 2004, GRUNDY, 1999, SUTTON e ROUVELLOU, 

2004). Algumas delas (LOUGHRAN et al., 2005, TRUYEN et al., 2007) propõem 

arquiteturas de referência com os principais conceitos para o DSOA. Porém, tais abordagens 

possuem diversos problemas quanto à evolução do software (SULLIVAN et al. 2001, 

SULLIVAN et al. 2005a, GRISWOLD et al., 2006, RIBEIRO et al. 2001) como, por 

exemplo, o alto acoplamento entre conceitos transversais e base do sistema, o que dificulta a 

manutenção dos conceitos transversais durante a fase de evolução. Outras possuem uma 

linguagem de pontos de corte muito restritiva (HAVING; NAGY e BERGMANS, 2005, 

KICZALES e MEZINI, 2005), e ainda existem aquelas que abrem mão da inconsciência para 

facilitar a seleção dos pontos de junção pelos pontos de corte (DÓSEA et al., 2007), pois a 

mesma característica de inconsciência que promove diversos benefícios (FILMAN e 

FRIEDMAN, 2000) pode acarretar em diversas conseqüências indesejáveis que dificultam a 

manutenção e evolução do software (FILMAN e FRIEDMAN, 2000), e tem sido considerada 

por alguns desenvolvedores, nocivas a evolução do software (RIBEIRO et al., 2007, 

GRISWOLD et al., 2006, SULLIVAN et al., 2005b). 

Além disso, estudos recentes (SULLIVAN et al., 2001, SULLIVAN et al., 2005b, 

GRISWOLD et al. 2006, RIBEIRO et al., 2007) mostraram que a utilização do DSOA, apesar 

de ser um meio efetivo para modularização dos conceitos transversais, pode prejudicar a 

modularidade dos demais conceitos. Tal fato ocorre principalmente porque as técnicas 

tradicionais que dão suporte ao DSOA, como AspectJ, encontram-se em um baixo nível de 

abstração (KICZALES et al., 2001), o que cria um alto acoplamento entre os conceitos 

transversais e os base, selecionados pelos primeiros. Esse acoplamento desfavorece ainda o 

paralelismo de desenvolvimento de ambos os Modelos (base e de aspectos), pois mudanças 

nos conceitos base do sistema podem interferir no correto funcionamento dos aspectos, 

fazendo com que ambos os conceitos necessitem estar cientes um do outro e sincronizados 

entre si. 

Tais técnicas, à medida que modularizam os diversos conceitos de um sistema, criam 

dependências muito fortes entre os aspectos e os conceitos base (KOPPEN e STOERZER, 

2004), o que dificulta a evolução do software e contribui para o problema definido na 

literatura como Fragilidade de Pontos de Corte (STOERZER e GRAF, 2005, KOPPEN e 
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STOERZER, 2004). A principal dificuldade é manter aspectos e os conceitos base 

sincronizados, mantendo a coerência. Se não houver a devida sincronização entre esses 

conceitos, quando o sistema evolui pontos de corte podem capturar pontos de junção que não 

deveriam ser capturados ou deixar de capturar aqueles que deveriam ser selecionados. Isso 

implica que todos os pontos de corte de todos os aspectos precisam ser verificados e 

possivelmente revisados quando o programa base evolui. A classificação dada na literatura 

para esse tipo de problema é perda acidental de pontos de junção e captura não 

intencional de pontos de junção (STOERZER e GRAF, 2005, KOPPEN e STOERZER, 

2004, KELLENS et al., 2006). 

Uma característica que potencializa a Fragilidade de Pontos de Corte e tem sido 

apontada por diversos trabalhos (KELLENS et al., 2006, KOPPEN e STOERZER, 2004, 

SULLIVAN et al., 2005a, DÓSEA et al., 2007) como um dos motivos para a ocorrência desse 

problema está no fato que a maioria das linguagens de pontos de corte utilizadas atualmente 

recorre aos aspectos estruturais e sintáticos da linguagem alvo, ao invés de fazer uso de seu 

significado semântico. Essa característica talvez se deva ao fato de que as linguagens alvo 

geralmente não possuem elementos suficientes para expressar o real significado de suas 

declarações e muitos desenvolvedores tentam contornar essa limitação utilizando 

padronizações na forma como o código deve ser escrito para fornecer um significado 

semântico mais coerente e preciso com aquilo que se deseja representar. Em outras palavras, 

as técnicas atuais utilizadas para modelar sistemas sob o paradigma de DSOA não são 

suficientemente expressivas para efetivamente expor o real significado daquilo que é 

modelado, especificado ou implementado. 

Há diversas abordagens que tentam tratar o problema da Fragilidade de Pontos de 

Corte pela minimização do acoplamento entre conceitos base e a definição de pontos de corte 

(KELLENS et al., 2006, KOPPEN e STOERZER, 2004, SULLIVAN et al., 2005a, DÓSEA 

et al., 2007, CHAVEZ et al., 2009). Uma abordagem promissora é descrita no trabalho de 

Pontos de Corte Baseados em Modelos (model-based pointcuts) (KELLENS et al., 2006), o 

qual se baseia na construção de Modelos Conceituais para descrição de modelos estruturais e 

comportamentais compartilhados que servem como base para classificar conceitos do Modelo 

Base. Tal modelo é usado como uma especificação intermediária que desacopla os aspectos 

do Modelo Base. Ou seja, ao invés do ponto de corte referir-se diretamente ao Modelo Base, 
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aspectos fazem referência ao Modelo Conceitual que é menos susceptível a evolução que o 

Modelo Base.  

Porém, o problema da Fragilidade de Pontos de Corte ainda persiste, pois, a 

classificação das entidades do sistema continua centrada nos aspectos estruturais do Modelo 

Base. A abordagem utilizada por KELLENS et al. (2006) apenas transfere o problema da 

Fragilidade de Pontos de Corte para um nível de abstração mais alto. Ou seja, a linguagem de 

pontos de corte utilizada para referenciar pontos de junção e classificar os conceitos do 

Modelo Base continua fundamentada em padrões estruturais e casamento de padrões de 

strings.

Para tentar resolver esse problema, a solução descrita em (MENS et al., 2006) define 

Intensional Views (Visões Intencionais) como regras que restringem a forma como se dá o 

relacionamento entre o Modelo Conceitual e o Modelo Base, especificando quais 

propriedades e comportamentos devem estar presentes nas classificações definidas no Modelo 

Conceitual. Se algum conceito não obedecer a alguma regra, isso é um forte indício da 

existência da Fragilidade de Pontos de Corte. Todavia, nessa abordagem, a correta 

identificação da Fragilidade de Pontos de Corte depende diretamente da qualidade das regras 

especificadas nos Intensional Views. Ainda surge o questionamento sobre o que fazer com 

entidades que possuem características de mais de um classificador, já que o conjunto de suas 

características as impossibilita de ser classificada em um modelo específico. 

Como se pode observar, apesar de haver várias propostas para tratar os problemas que 

surgem no DSOA quando o sistema evolui, todas ainda sofrem de limitações, fazendo com 

que haja espaço para a proposta de soluções que contornem tais restrições. 

1.2 OBJETIVOS 

Dado o contexto atual de DSOA, o objetivo deste trabalho é apresentar e aplicar uma 

abordagem de desenvolvimento a ser empregada no processo de DSOA a qual visa minimizar 

os problemas decorrentes da evolução de software através da definição de uma camada de 

abstração que media o relacionamento entre o Modelo de Aspectos e o Modelo Base. Tal 

camada de abstração constitui-se em um modelo intermediário o qual, além de desacoplar os 

conceitos do Modelo Base dos conceitos transversais, transporta os problemas de evolução de 

software relacionados à comunicação entre esses dois modelos para um nível de abstração 
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onde é mais fácil de tratá-los, ainda em nível de arquitetura e sem abrir mão da inconsciência. 

Nessa camada intermediária, descrevem-se conceitos que representam os padrões 

arquiteturais e de projeto que o sistema deve seguir e que explicitam tanto a estrutura como o 

comportamento requerido para o sistema, em um nível abstrato de representação do software.  

Há em (SULLIVAN et al., 2005b) uma classificação para os tipos de inconsciência 

existentes entre o Modelo de Aspectos e o Modelo Base. No trabalho de SULLIVAN et al. 

(2005b), a inconsciência é classificada como: inconsciência no nível de linguagem (language-

level obliviousness), quando construções de adendos são introduzidas a uma linguagem de 

programação alvo; inconsciência de features (feature obliviousness), quando o desenvolvedor 

do código base está ciente da presença de aspectos, mas não sabe quais as funcionalidades que 

os aspectos implementam; inconsciência do projetista (designer obliviousness), quando os 

desenvolvedores do código base não tem ciência dos aspectos descritos; inconsciência pura 

(pure obliviousness), quando o projetista do código base e do de aspectos são simetricamente 

inconscientes um do outro. Esse último tipo de inconsciência nós tentamos alcançar com a 

definição de uma camada intermediária entre o modelo base e de aspectos tratado neste 

trabalho. 

Essa camada intermediária é chamada de Modelo Conceitual e funciona como um 

metamodelo para a definição das funcionalidades que cada instância de elementos do Modelo 

Base deve exercer no sistema. O Modelo Conceitual proposto enriquece o Modelo Base com 

informações de design (descrição das funções que entidades do sistema devem desempenhar e 

características que elas devem implementar) que dão maior valor semântico às instâncias do 

Modelo Base, permitindo assim que pontos de corte, ao invés de fazerem referências diretas 

às características estruturais do Modelo Base, o façam indiretamente através de declarações 

que referenciam os papéis (competências) definidos no Modelo Conceitual e associados às 

instâncias do Modelo Base. 

Entretanto, apenas padrões de arquitetura e de projeto genéricos não são suficientes 

para classificar os papéis que as instâncias de um sistema devem desempenhar, pois diversos 

conceitos apenas fazem sentido em um determinado domínio de aplicação. Logo, o Modelo 

Conceitual proposto foi dividido em três camadas, partindo de um nível mais genérico para 

um nível mais específico: Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema, onde se 

especificam os padrões de projeto e de arquitetura do sistema; Camada de Conceitos do 

Domínio de Aplicação, onde se definem conceitos padrões que são específicos do domínio da 
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aplicação alvo; Camada de Conceitos Específicos de Sistema, que agrupa conceitos que 

precisam ser referenciados pelo sistema, que se repetem ou não, mas que não se encaixam nas 

outras duas camadas anteriores. 

A solução aqui proposta utiliza uma abordagem de Desenvolvimento Dirigido a 

Modelos (do inglês Model Driven Development - MDD) (VÖLTER, 2006) para a definição 

do Modelo Conceitual e de aspectos, bem como sua instanciação e composição para gerar a 

arquitetura do Modelo Base. MDD é uma metodologia de desenvolvimento de software que 

coloca a modelagem no centro do processo de desenvolvimento. A partir de um modelo 

abstrato do sistema, Modelo Independente de Plataforma (do inglês PIM - Platform 

Independent Model), podem-se adicionar e refinar informações através de transformações 

entre modelos, até que se chegue a um modelo concreto (código fonte na linguagem da 

plataforma onde será implementado o sistema). 

Este trabalho define três níveis de abstração por onde vamos propagando os conceitos 

descritos nos níveis de abstração mais altos em direção aos mais baixos. Tal propagação se dá 

através da aplicação de regras de transformação MDA (Model Driven Architecture) (OMG.a, 

2009, MELLOR et al., 2004). O Nível Conceitual é a primeira camada e é onde descrevemos 

inicialmente os conceitos que representam as arquiteturas e padrões do sistema (Modelo 

Conceitual). A segunda camada é o Nível Arquitetural, onde agrupamos instanciações e 

composições do Modelo Conceitual, na forma de elementos do Modelo Base. Essa camada 

também inclui o Modelo de Aspectos que referencia o Modelo Base indiretamente através dos 

elementos do Modelo Conceitual. Por fim, por meio de regras de transformação MDA, a 

arquitetura especificada é transformada para o Nível de Projeto. 

Como os problemas da evolução de software que seguem o DSOA estão sendo 

tratados neste trabalho em Nível de Arquitetura, nada mais razoável que escolher uma 

Linguagem de Descrição Arquitetural (do inglês Architecture Description Language-ADL) 

para representar os Modelos Base, de aspectos e conceitual. Uma Linguagem de Descrição 

Arquitetural bastante promissora é a AO-ADL (PINTO e FUENTES, 2007). A AO-ADL é 

uma ADL que leva em conta a descrição de aspectos já em Nível de Arquitetura pela 

definição de um metamodelo que permite construções de modelos de decomposição 

simétricos utilizando a mesma representação arquitetural tanto para componentes quanto para 

aspectos (nomeados como componentes aspectuais) (FUENTES et al., 2007). A definição do 

aspecto é feita pelas declarações de papéis aspectuais (aspectual roles) e informações de 
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junção aspectuais (aspectual binding information) definidas no conector aspectual (aspectual 

connector). O conector aspectual é uma extensão do conector comum para suportar definição 

de aspectos. O aspectual role liga o componente (componente aspectual) ao conector 

aspectual. As informações de ligação aspectual (aspectual binding information) definem a 

junção entre componentes base e aspectuais, incluindo a definição de pontos de corte e de 

adendos (before, after, around).

Escolhemos aplicar nossa abordagem de Modelo Conceitual para tratar do problema 

da Fragilidade de Pontos de Corte no Nível de Arquitetura por entendermos que esse nível é o 

mais apropriado para a associação de padrões à descrição dos elementos essenciais para 

formar a arquitetura de um sistema. Além disso, quanto mais cedo tratarmos do problema da 

Fragilidade de Pontos de Corte menor será a probabilidade que esse problema ocorra nas 

próximas fases de desenvolvimento de software. 

Para instanciação de conceitos no Nível de Projeto escolhemos a abordagem 

Theme/UML (CLARKE e WALKER, 2001, CLARKE e WALKER, 2002). Theme/UML é 

uma extensão da UML que fornece uma visão simétrica para representar e modularizar 

conceitos da Orientação a Aspectos e Orientação a Objetos em Nível de Projeto, permitindo 

que o projetista desenvolva conceitos base e conceitos aspectuais de um sistema e especifique 

como se dá a composição relacional entre eles. Nessa abordagem, os conceitos base são 

chamados de themes e os conceitos transversais chamados de themes transversais. Themes

transversais são themes com parâmetros de gabarito (template parameter) que encapsulam 

estruturas e comportamentos em diagramas estruturais e comportamentais para capturar o 

comportamento transversal do sistema. 

Para avaliar como funciona o processo MDD proposto para tratar o DSOA em direção 

a uma evolução de software com menos transtornos, definiu-se uma avaliação baseado em 

dois sistemas para dispositivos móveis, MobilePhoto e MobileMedia, apresentados em 

(YOUNG e MURPHY, 2005) e (FIGUEIREDO et al., 2008) e que utilizam técnicas DSOA 

para Linha de Produto de Software (do inglês Software Product Line - SPL) (BATORY; 

CARDONE e SMARAGDAKISI, 2000). Nosso estudo de caso tentou ao máximo manter os 

requisitos e funcionalidades de software de ambos os sistemas, bem como as entidades e 

interfaces de comunicação entre eles.  

No entanto, como tratamos o DSOA em um contexto de arquitetura, tivemos que 

realizar modificações para que o estudo de caso se adequasse a abordagem arquitetural dada 
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neste trabalho, já que eles foram inicialmente descritos nos Níveis de Projeto e 

Implementação. Esse estudo de caso é a base para uma análise comparativa, quantitativa e 

qualitativa da abordagem a fim de avaliar a eficácia deste trabalho segundo métricas de 

software propostas por KHATCHADOURIAN, GREENWOOD e RASHID (2008) e 

baseadas nas métricas abordadas em (LEHMAN; PERRY e RAMIL, 1998). 

Um plug-in para o Eclipse batizado de AOADLwithCM foi criado para dar suporte ao 

processo de desenvolvimento aqui proposto. Além de a ferramenta AOADLwithCM ser um 

plug-in para o framework Eclipse, ela oferece uma interface gráfica amigável. 

Desta forma, podemos então resumir as contribuições previstas para esse trabalho 

como: 

 Propor um Modelo Conceitual dividido em três níveis de especificidade (Camada 

de Conceitos Arquiteturais de Sistema, Camada de Conceitos do Domínio de 

Aplicação e Camada de Conceitos Específicos de Sistema) para abstrair padrões e 

arquiteturas no desenvolvimento de sistemas que usam o DSOA; 

 Propor um processo MDD que propague os conceitos especificados no Modelo 

Conceitual usando regras de transformação MDA (OMG.a, 2009) para o Nível de 

Arquitetura e posteriormente para o Nível de Projeto; 

 Aplicar o processo de desenvolvimento proposto a um conjunto de cenários de 

evolução onde o Sistema MobilePhoto evolui até chegar ao Sistema MobileMedia; 

 Aos cenários de evolução foram aplicadas métricas de software para avaliarmos os 

resultados de nossa abordagem mensurando quantitativamente e qualitativamente 

os resultados obtidos; 

 Apresentar a ferramenta AOADLwithCM que implementa o processo de 

desenvolvimento proposto. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta 

sucintamente os conceitos base sobre Programação Orientada a Aspectos, AspectJ,

Desenvolvimento Dirigido a Modelos, Fragilidade de Pontos de Corte, AO-ADL, Eclipse 

Modeling Framework, Theme/UML e ATLAS Transformation Language (ATL); o Capítulo 3

detalha este trabalho mostrando as características do Modelo Conceitual proposto e o 
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processo de especificação, instanciação e propagação de conceitos utilizando uma abordagem 

MDD; o Capítulo 4 mostra um estudo de caso de como utilizar a abordagem em um sistema 

desenvolvido para dispositivos móveis que passa por diversos cenários de evolução 

juntamente com uma análise da abordagem utilizando métricas para medir quantitativamente 

e qualitativamente as contribuições deste trabalho tendo como base para os dados de entrada o 

estudo de caso descrito no Capítulo 4; o Capitulo 5 detalha como o trabalho foi implementado 

como um plug-in para o Eclipse; o Capítulo 6 apresenta os diversos trabalhos relacionados ao 

presente trabalho, juntamente com a solução de cada uma para o problema da evolução de 

sistemas que seguem DSOA e respectivamente uma sucinta análise de cada uma; o Capítulo 7 

tece conclusões sobre o presente trabalho, e também apresenta os trabalhos futuros e as 

limitações de nossa abordagem.
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2 CONCEITOS BÁSICOS  

Este capítulo esclarece de maneira sucinta os conceitos necessários para o leitor 

entender este trabalho. A Seção 2.1 trata dos principais conceitos inseridos no campo da 

Programação Orientada a Aspectos (POA) e apresenta um pouco de uma das mais famosas 

linguagens que dão apoio a POA, AspectJ. A Seção 2.2 apresenta alguns dos conceitos 

utilizados na abordagem MDD para o desenvolvimento de sistema. A Seção 2.3 introduz a 

tecnologia Eclipse Modeling Framework (EMF) para modelagem de sistemas. A Seção 2.4 

trata linguagem de transformação Atlas Transformation Language (ATL). A Seção 2.5 aborda 

a linguagem Theme/UML para representação de aspectos e Modelo Base em Nível de Projeto. 

A Seção 2.6 elucida as principais causas da ocorrência de problemas no DSOA, quando o 

software evolui, a Fragilidade de Pontos de Corte e alguns pontos da causa dessa fragilidade. 

A Seção 2.7 apresenta a AO-ADL. 

2.1 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A ASPECTOS - POA 

Um paradigma emergente atualmente no campo do desenvolvimento de software é o 

Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Aspectos (DSOA) (KICZALES et al. 1997). A 

principal motivação para o surgimento desse novo paradigma foi a necessidade de separar 

conceitos transversais1 de conceitos base que as técnicas até então existentes que davam 

suporte ao Desenvolvimento de Software Orientado a Objetos não conseguiam modularizar 

corretamente. No paradigma Orientado a Objetos, conceitos transversais encontravam-se 

espalhados e entrelaçados aos conceitos base, o que desfavorecia a modularidade e o reuso de 

componentes do sistema. Na abordagem de DSOA os conceitos transversais são encapsulados 

na unidade de modularização chamada de aspectos em tempo de projeto, e unidos ou 

compostos (weaving) aos conceitos base em tempo de compilação ou execução. 

As técnicas de DSOA surgiram para complementar as técnicas de Orientação a 

Objetos não apenas na decomposição funcional, mas sistêmica do problema (WINCK e 

GOETTEN JUNIOR, 2006). Essa nova técnica permite uma melhor separação dos diversos 

interesses que compõem um software, tendo como conseqüência a minimização da replicação 

1 Conceitos transversais são conceitos que ficam espalhados e entrelaçados ao código da 
aplicação e que não fazem parte da lógica de negócio principal do sistema. 
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e do acoplamento entre módulos do sistema, aumentando o potencial de reuso e de evolução 

de sistemas complexos (FIGUEIREDO et al., 2008). 

O DSOA propõe um conjunto de conceitos e técnicas para melhor modularizar os 

elementos do sistema que se encontram espalhados e entrelaçados (conceitos transversais) aos 

elementos do Modelo Base da aplicação. Um desses conceitos é o de pontos de junção. 

Pontos de junção é uma localização bem definida do Modelo Base que pode ser selecionado 

pelo aspecto. Em outras palavras, os pontos de junção são pontos em potencial do Modelo 

Base onde novos comportamentos podem ser enxertados por aspectos em tempo de weaving.

Exemplos de pontos de junção podem ser: chamadas a métodos, invocações a construtores, 

manipuladores de exceção, acesso a um método ou atributo, ou outros pontos de execução de 

um programa. 

Para que esses pontos de junção possam ser acessados, expressões que os referencie 

precisam ser definidas e utilizadas pelos aspectos. Tais definições acontecem no escopo das 

declarações dos pontos de corte. Linguagens de pontos de corte definem como expressões 

podem ser criadas a fim de selecionar um conjunto de pontos de junção para que um 

determinado aspecto possa acessá-lo. A linguagem de pontos de corte utilizada determina o 

grau de expressividade que o ponto de corte pode ter para acessar o Modelo Base. 

Pontos de corte podem expor determinados valores no contexto de execução de cada 

pontos de junção para serem utilizados pelos adendos. Adendos utilizam as declarações de 

pontos de corte para modificar o comportamento dos pontos de junção definidos no ponto de 

corte. Eles possuem duas partes, a primeira é a referência ao ponto de corte, que determina as 

regras de captura dos pontos de junção; a segunda determina a ação que será executada 

quando o ponto de junção definido pela primeira parte for executado. Cada adendo possui um 

tipo (after, before e around, por exemplo) que descreve quando o comportamento deve ser 

executado nos pontos de junção.

Por último, aspectos ainda podem adicionar novas características e propriedades 

referentes a estrutura de um programa (por exemplo, métodos e atributos, ou até mesmo 

declarar que uma classe herda outra). Tal técnica é chamada de inter-type declarations. Tal 

técnica é suficientemente invasiva para permitir a completa modificação do ponto de junção

pelo aspecto (WINCK e GOETTEN JUNIOR, 2006).  

A unidade de modularização que abstrai conceitos transversais e agrupa as definições 

de pontos de corte, adendos e inter-type declarations é chamada de aspecto. Além das 



28

definições anteriormente citadas, o aspecto pode conter atributos, métodos abstratos ou 

concretos, etc.. 

2.1.1 AspectJ 

AspectJ (KICZALES et al., 2001) é uma linguagem de programação concreta que 

implementa os conceitos de Orientação a Aspectos através da extensão da linguagem Java. 

AspectJ  incorpora a unidade de abstração chamada de aspecto, além dos demais elementos 

que caracterizam o paradigma orientado a aspectos, como por exemplo, os adendos, pontos de 

corte, pontos de junção e declarações inter-tipos. 

AspectJ apresenta compatibilidade total com Java, ou seja, todo programa Java puro é 

um programa AspectJ válido, e todo programa AspectJ pode ser executado em uma JVM 

(Java Virtual Machine) (KICZALES et al., 2001). Em AspectJ, os aspectos são definidos por 

declarações similares às declarações de uma classe. As declarações de aspectos podem incluir 

pontos de corte, adendo, além de outros tipos de declarações permitidas nas declarações de 

classes, como métodos e atributos. Ainda é possível utilizar os conceitos de herança presentes 

na Orientação a Objetos (permitindo a hierarquização entre aspectos) e o conceito de aspectos 

abstratos de modo a aumentar o nível de abstração (KICZALES et al., 2001). 

 A Figura 1 mostra um exemplo de uma classe em Java nomeada como Test e o método 

testMethod que imprime no prompt de comando a frase “Test Method”. 

 A Figura 2 mostra um exemplo de código em AspectJ que declara o aspecto 

TestAspect que seleciona todas as chamadas (expressão call da Figura 2) aos métodos da 

classe Test do código da Figura 1 que começam com o padrão “test”. O asterisco “*” de 

“Test.test*(..)” é o símbolo utilizado pelo AspectJ para generalizar expressões. Na definição 

do ponto de corte callTestMethod há a declaração da expressão utilizada para selecionar 

Figura 1. Exemplo de Classe. Ilustração da classe Teste.

public class Test { 

 public void testMethod(){ 

  System.out.println("Test Method"); 

 } 

 public static void main(String[] args) { 

  new Class1(); 

 } 

} 
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chamadas ao padrão desejado:  public void Test.test*(..). O ponto de corte callTestMethod é 

utilizado pelos adendos (before e after) para adicionar comportamentos aos pontos de junção

capturados. 

2.2 DESENVOLVIMENTO DIRIGIDO A MODELOS 

O Desenvolvimento de Software Dirigido a Modelos (do inglês Model Driven 

Development-MDD) (VÖLTER, 2006) é uma metodologia de desenvolvimento de software 

criada pelo Object Management Group (OMG) (OMG.b, 2009) que define o processo de 

desenvolvimento centrado na modelagem e na transformação entre modelos2, dos mais 

abstratos para os mais concretos, até que se chegue ao código de implementação. Ou seja, a 

partir de um modelo abstrato do sistema, pode-se adicionar e refinar informações até que se 

chegue a um modelo concreto na linguagem onde será implementado o sistema, o código 

fonte. O código fonte é considerado como a mais concreta representação do sistema de 

software.  

O MDD pode ser definido em três etapas. A primeira etapa é a construção de um 

modelo com um alto nível de abstração, independente de qualquer tecnologia. Esse modelo é 

chamado de Modelo Independente de Plataforma (Platform Independent Model- PIM). A 

segunda etapa, considerada a mais complexa, é a transformação do PIM em um ou mais 

Modelos Específicos de Plataforma (Platform Specific Model- PSM). Um PSM é mais 

2 Um modelo de um sistema é uma descrição ou uma especificação desse sistema e de seu 
ambiente para uma determinada finalidade. Um modelo é apresentado freqüentemente como 
uma combinação dos desenhos e do texto, sendo que este texto pode estar em uma linguagem 
de modelagem ou em uma linguagem natural. 

Figura 2. Exemplo de declaração de aspectos. Aspecto TestAspect seleciona a classe Test da 
Figura 1 através do pointcut callTestMethod.

public aspect TestAspect {
   pointcut callTestMethod() : call(public void Test.test*(..)); 
   before() : callTestMethod() { 
      System.out.println("Before Call"); 
   } 
   after() : callTestMethod() { 
      System.out.println("After Call"); 
   } 
}
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específico para o sistema em termos de tecnologia de implementação, como um modelo de 

banco de dados ou um modelo EJB (Enterprise JavaBeans). A terceira e última etapa é 

transformar um PSM em código. Devido ao PSM estar muito próximo da sua tecnologia, essa 

transformação é trivial e atualmente existem diversas ferramentas que são capazes de efetuar a 

transformação de um modelo específico de plataforma (PSM) em código.  

A Figura 3 mostra um esquema de como ocorre o processo MDD. A partir de um 

modelo PIM com os requisitos do domínio do sistema, pode-se especificar regras de 

transformação para o PSM EJB ou .NET. A partir de cada um dos PSMs definidos gera-se 

código de implementação. 

Figura 3. Ilustração do processo de desenvolvimento usando a abordagem MDD. 

Devido as suas características, o MDD oferece os seguintes benefícios: 

 Produtividade: A transformação do PIM para o PSM precisa ser definida uma única 

vez e pode ser aplicada no desenvolvimento de diversos sistemas. Devido a este 

fato, tem-se uma redução no tempo de desenvolvimento, pois pode-se utilizar um 

mesmo modelo PIM para aplicação em diversos PSM apenas estabelecendo regras 

de transformação entre modelos.  

 Portabilidade: Dentro da MDD a portabilidade é alcançada através do foco dado no 

desenvolvimento do PIM, que é independente de plataforma. Um mesmo PIM pode 

ser automaticamente transformado em vários PSMs de diferentes plataformas. 

 Interoperabilidade: Diferentes PSMs gerados a partir de um mesmo PIM podem 

conter ligações entre eles, denominadas em MDD de pontes. Quando PSMs são 

gerados em diferentes plataformas, eles não podem se relacionar entre si. É 

necessário então transformar os conceitos de uma plataforma para a outra 

PIM

PSM(1) eg. EJB

System Code EJB

PSM (2) eg .NET

System Code .NET
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plataforma. MDD endereça este problema gerando não somente PSMs, como 

também as pontes necessárias entre eles. Uma ponte pode ser construída através das 

especificações técnicas das plataformas referentes aos modelos PSMs e de como os 

elementos existentes no modelo PIM foram transformados nos modelo PSMs. 

Devido ao processo MDD ser dirigido pelo PIM, modelar torna-se de fato 

programar em um nível mais alto, pois o PIM não especifica o código que precisa 

ser produzido, reduzindo o tempo gasto com a programação e codificações. O 

esforço do desenvolvimento ficará focado em produzir um bom modelo do sistema, 

independente e de alto nível. 

2.2.1 Modelo Independente de Plataforma (PIM) 

O Modelo Independente de Plataforma define um modelo de alto nível do sistema para 

representar os requisitos centrais do negócio de forma a ser adequado para uso com diferentes 

plataformas.  Um modelo MDD pode conter diversos níveis de camadas PIM resultando em 

um modelo arquitetural de alto-nível. 

Uma plataforma é um conjunto de subsistemas e tecnologias que fornecem um 

conjunto coerente de serviços através de interfaces e padrões de utilização, para que qualquer 

aplicação construída para essa plataforma possa utilizar esses serviços, sem que seja 

necessário conhecer os detalhes de implementação desses serviços.  

2.2.2 Modelo Específico de Plataforma (PSM) 

O Modelo Específico de Plataforma representa uma visão do sistema do ponto-de-

vista de dependência de uma plataforma. Um PSM combina as especificações do PIM com os 

detalhes que especificam como o sistema será implementado em uma determinada plataforma. 

Uma determinada solução pode conter diversos níveis de PSM para suportar modelos 

arquiteturais de alto-nível. 

O processo de desenvolvimento de sistemas seguindo uma abordagem MDD consiste 

basicamente: (i) na criação do modelo PIM utilizando uma linguagem de modelagem; (ii) 

adaptação ou preparação do modelo utilizando algum mecanismo de marcação, por exemplo, 

uso de estereótipos; (iii) execução de transformações sobre o modelo PIM para a obtenção do  

modelo PSM; e (iv) a geração do código da aplicação na linguagem de programação da 

plataforma escolhida.  
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2.2.3 Linguagem de Modelagem (UML) 

A UML (OMG.c, 2009) é a linguagem de modelagem visual de propósito geral 

utilizada para visualização, especificação, e documentação de sistemas. A tecnologia UML 

relaciona-se muito bem com MDD por promover a separação de interesses ao utilizar 

diferentes tipos de modelos para distribuir e representar separadamente diferentes 

características de um domínio de aplicação. O uso de perfis (profiles) aumenta o poder da 

linguagem, permitindo que seus usuários possam estender ou criar novos artefatos para 

desenvolver modelos genéricos ou específicos para uma determinada plataforma 

computacional. Dessa forma, modelos utilizados em MDD podem ser expressos utilizando a 

linguagem UML fazendo com que ela seja a linguagem base da MDD. 

2.2.4 Transformações 

Uma Transformação é um processo que gera um modelo a partir de um modelo origem 

ou fonte. Em um cenário de desenvolvimento baseado em MDD, a passagem de um tipo de 

modelo para outro tipo, acontece através de transformações MDA, PIM para PIM, PIM para 

PSM, e assim sucessivamente.  

Há uma série de ferramentas de apoio para transformação de modelos. As 

transformações podem combinar diferentes formas de transformação da manual à automática. 

No arcabouço MDD (OMG.a, 2006) quatro diferentes abordagens de transformação são 

descritas o que ilustra a abrangência de possibilidades: (i) Transformação Manual; (ii) 

Transformação de um PIM usando um perfil; (iii) Transformação 

utilizando padrões e marcações; e (iv) Transformação automática.  

2.3 ECLIPSE MODELING FRAMEWORK - EMF 

O projeto EMF (EMF, 2007) é um framework de modelagem e geração de código para 

construção de ferramentas e outras aplicações baseadas em um modelo de dados estruturado. 

EMF oferece suporte à criação de um conjunto de classes Java para representar o modelo a 
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partir de um modelo descrito em XMI, que juntamente com um conjunto de classes 

adaptadoras permitem editar o modelo com uma interface gráfica e amigável. 

O modelo usado para representar modelos no EMF é chamado de Ecore. Ecore é por si 

um modelo EMF, e também é seu próprio metamodelo. O modelo EMF é um pequeno e 

simplificado subconjunto da UML.  

O modelo EMF pode ainda ser representado em Java, XML ou UML. XMI é usado 

para serializar tais dados e serve como uma representação canônica para serialização de 

dados. 

2.4 ATLAS TRANSFORMATION LANGUAGE - ATL 

ATL (ATL Group, LINA e INRIA, 2006) é uma linguagem de transformação de 

modelos para a plataforma Eclipse que permite aos desenvolvedores produzir modelos de 

saída com base em modelos de entrada. A linguagem ATL é uma mistura de linguagem 

imperativa e declarativa. 

Uma transformação ATL é composto de um conjunto de regras que definem como 

elementos do modelo de entrada são associados para inicializar e criar elementos do modelo 

alvo. Além das transformações do Modelo Base, ATL fornece um modelo adicional de 

consultas que permite fazer requisições entre modelos. 

2.5 A LINGUAGEM THEME/UML 

Theme/UML (CLARKE e WALKER, 2001, CLARKE e WALKER, 2002) é uma 

abordagem que fornece uma visão simétrica para representar e modularizar conceitos da 

Orientação a Aspectos e Orientação a Objetos em nível de projeto. Theme/UML permite que 

o projetista desenvolva conceitos base e conceitos aspectuais de um sistema e especifique 

como se dá a composição relacional entre eles. A abordagem Theme/UML define um Theme

como um elemento de projeto com uma coleção de estruturas e comportamentos que 

representam características do sistema que se deseja modelar.  

Múltiplos themes podem ser combinados ou integrados para formar um sistema. Para 

tanto, themes são introduzidos em Nível de Projeto e modelados sob duas perspectivas: 

themes base, que podem compartilhar alguma estrutura ou comportamento com outros themes
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base; e themes transversais (aspectos) que tem o comportamento que sobrescreve as 

funcionalidades dos themes base a fim de inserir ou modificar o comportamento no Modelo 

Base de acordo com requisitos do sistema. 

 A Composição de padrões foi introduzida como parte do projeto orientado a modelo 

em (CLARKE et al., 1999). Ele foi baseado na combinação de modelos de projetos orientados 

a tema (theme) para a composição e separação de composições através de gabaritos 

(templates) UML. Os temas são denotados com o estereótipo UML “<theme>” em um pacote 

UML. Temas de projeto podem especificar comportamentos transversais para serem 

compostos com outros temas de projeto dentro da modelagem de projeto orientada a temas. 

Através da parametrização de tais temas de projeto, do provimento de um mecanismo para 

interligar tais parâmetros e modelar elementos em outros temas de projeto, nós podemos 

especificar a composição de comportamentos de conceitos transversais com o projeto base de 

forma reusável. 

A UML define o termo gabarito como um elemento de modelo parametrizado que não 

pode ser usado diretamente em um modelo de projeto. Ao invés disso, ele pode ser usado 

como base para gerar outros elementos do modelo usando para tal, uma relação de 

dependência, o binding. Uma relação de binding define argumentos para substituir cada 

elemento do parâmetro do gabarito por outros elementos do modelo. A UML permite que 

parâmetros de gabarito sejam descritos através de uma caixa pontilhada sobre a classe 

gabarito. Os parâmetros de uma classe gabarito são especificados em agrupamentos dentro de 

“< parâmetros >”. 

Figura 4. Composição de padrões entre a classe Trade e TradeClass.
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Figura 4 ilustra uma composição de padrões com uma classe padrão, TradeClass,

denotando que qualquer classe pode ser complementada com comportamento de 

rastreabilidade (Tracebility representado por Trace). Um parâmetros de gabarito é definido 

para a TraceClass, chamada de “_traceOp()”, que representa qualquer operação que requer o 

comportamento de rastreabilidade.  

Uma classe padrão, chamada Trace, é também incluída no projeto. O projeto do 

comportamento de rastreabilidade é agora contido no modelo do padrão de composição de 

rastreabilidade, com referências feitas para classe padrão e as operações de gabarito quando 

requerido.  

O comportamento transversal essencialmente deve complementar (ou se unir) ao 

comportamento que ele corta. O suporte ao modelo de projeto orientado a temas da operação 

permite que um projetista possa identificar operações em diferentes temas de projeto 

correspondente e que estes possam ser unidos. Isto é alcançado pelo modelo com a geração de 

um modelo de interação compreendendo a operação de composição e a delegação a cada uma 

das operações de entrada correspondentes (Figura 5). Esta semântica pode ser utilizada para 

especificação de padrões de comportamento transversal através de um diagrama de seqüência 

UML. No diagrama da Figura 5 o projeto pode explicitamente se referir a entrada e a 

composição de operações separadamente. O projetista define uma operação de entrada como 

um parâmetro de gabarito e faz referencia para um atual, substituindo operações que tem 

como precedente o caractere traço (“_”) no nome do gabarito. A saída da operação de geração 

é referenciada com o mesmo nome, mas sem preceder de traço. 
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Figura 5. Diagrama de Seqüência da composição entre as classes Trade e TradeClass.

Como especificado pelo padrão de composição da Figura 5, a execução de qualquer 

operação que substitua o gabarito “_tracedOp(..)” irá, na saída do theme, resultar na execução 

de “tradeEntry()” antes da execução da operação de substituição e na execução de 

“tradeExit()” depois da execução da operação de substituição. A especificação do parâmetro 

“..” de “_tradeOp(..)” indica que operações de substituição com qualquer assinatura podem vir

a substituir o gabarito. A possibilidade de parâmetros estão definidas na Tabela 1. Este padrão 

de composição do theme Trace efetivamente especifica a junção do comportamento de 

rastreabilidade com qualquer substituição de operação “_tracedOp(..)”. 

Tabela 1. Formatações possíveis para os parâmetros de gabarito para o Theme/UML 
Parâmetro Uso 
Op() No caso da operação de substituição que não tem parâmetros. 
Op(..) No caso da operação de substituição que pode ter qualquer 

assinatura. 
Op(.., tipo, ..) No caso de operações de substituição que podem ter qualquer 

parâmetro de substituição, mas que tem um tipo específico de 
objeto. 

2.5.1 Especificação de Bindings de Composição  

O modelo de projeto orientado a theme define um relacionamento de composição para 

suporte a especificação de como themes diferentes podem ser integrados a uma saída 
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composta, e a UML define a relação de ligação entre gabaritos e elementos que são 

substituídos por tais gabaritos, como pode ser visto na Figura 6. A UML limita os ligadores 

para parâmetros de gabaritos na cardinalidade de um-para-um. A ordenação de parâmetros 

nos conectores de “bind [ ]” casam com a ordenação dos gabaritos no padrão da caixa de 

gabarito. Qualquer parâmetro individual agrupado em “{}” indica que o conjunto de 

elementos, com o tamanho maior ou igual a um (>= 1), substitui o parâmetro de gabarito 

correspondente. 

Figura 6. Exemplo de parâmetro de gabarito.

A especificação de como comportamentos transversais afetam muitos pontos de 

junção, sem explicitamente referenciar-los é possível com Theme/UML através do uso de 

wildcards que permitem que vários pontos de junção possam ser referenciados indiretamente 

dentro de uma declaração de ligação (bind).

Na Figura 6, todas as classes dentro de S1 são substituídas por padrões TradeClass,

com todas operações (denotadas por {*}) em que cada classe (no exemplo, apenas S1.X) 

complementada o padrão de comportamento especificado por _tracedOp(..). Os elementos 

específicos de classes de gabaritos substituídos podem ser explicitamente nomeados no bind.

2.5.2 Saída da Composição  

Como ilustrado na Figura 6 a relação de composição dos conectores de bind[] podem 

especificar múltiplas substituições para padrões de classes e operações de gabarito dentro 

destas classes, onde substituições múltiplas são especificadas por uma classe padrão. Os 

padrões das propriedades de classes são adicionados a cada uma das classes substituídas na 

saída do theme. Por exemplo, na Figura 7, a classe X tem as propriedades da TradeClass,

onde múltiplas substituições são especificadas para operações. Cada operação é 

complementada com o comportamento definido dentro do padrão de theme.
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Nenhum elemento de parâmetro de gabarito é adicionado para cada resultado dentro 

do escopo. Por exemplo, nenhum padrão de classe é adicionado sem que um par de operações 

seja definido (exemplo, tracedOp() e _tracedOp()) e referenciado dentro do mesmo padrão de 

classe, e algum elemento e um parâmetro de gabarito para aquela classe. Para cada 

substituição de operação de gabarito, cada referencia a _tracedOp() é substituída pela 

renomeação de sua respectiva operação adequada, e uma nova interação para tracedOp é 

também definida. Cada semântica da delegação de operações é concretizado por uma nova 

colaboração como especificado dentro do padrão de composição.  

 A Composição do theme do projeto pode ocorrer durante a fase de projeto, que pode 

ser usada para o propósito de checar a semântica dos themes compostos e a correção da 

relação de composição. A Implementação pode ser baseada em tal projeto de composição, 

mas idealmente, a composição pode ser atrasada até antes da fase de implementação, com 

cada theme de projeto sendo implementado separadamente. 

Figura 7. Substituição dos parâmetros de gabarito no diagrama de seqüência que relaciona Trace e a 
classe X.

2.6 FRAGILIDADE DE PONTOS DE CORTE 

Apesar da POA ser considerada por muitos como uma das técnicas mais promissoras 

dentre as tecnologias emergentes, estudos recentes (SULLIVAN et al., 2001, SULLIVAN et 
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al., 2005b, GRISWOLD et al., 2006, RIBEIRO et al., 2007) mostraram que a utilização da 

POA, apesar de ser um meio efetivo para modularização dos conceitos transversais, pode 

prejudicar a modularidade dos demais conceitos, principalmente porque as linguagens de 

programação atuais que dão suporte a POA, como AspectJ, encontram-se em um baixo nível 

de abstração (KICZALES et al. 2001), o que cria um alto acoplamento entre os conceitos 

transversais e os base, selecionados pelos primeiros. Esse acoplamento desfavorece o 

paralelismo de desenvolvimento dos requisitos do sistema e favorece o problema da 

Fragilidade de Pontos de Corte, pois evoluções do sistema base podem interferir no correto 

funcionamento dos aspectos (KELLENS et al., 2006).  

O problema da Fragilidade de Pontos de Corte ocorre em sistemas orientados a 

aspectos quando pontos de corte capturam pontos de junção não intencionalmente ou perdem 

pontos de junção acidentalmente como conseqüência da fragilidade existente no 

relacionamento entre aspectos e código base, principalmente quando o sistema evolui. 

Tal fragilidade decorre da impossibilidade de afirmar quais as reais conseqüências da 

evolução do código base apenas analisando o ponto onde o software evolui. Para fazer tal 

análise, é preciso que todos os pontos de corte que referenciam o código base sejam 

examinados a fim de avaliar as reais conseqüências das mudanças realizadas.  

Intuitivamente, esse problema decorre do fato da captura de pontos de junção ser 

baseada em propriedades estruturais ou comportamentais compartilhados por tais pontos de 

junção, fazendo com que qualquer mudança na estrutura ou comportamento deste programa 

impacte no conjunto de pontos de corte que os capturam. 

 O problema da Fragilidade de Pontos de Corte pode ser comparado à fragilidade 

encontrada no DSOO. No problema da fragilidade de classes (MIKHAJLOV e 

SEKERINSKI, 1998), não se pode dizer se mudar uma classe base é seguro apenas pela 

examinação isolada da classe. Ao invés disso, devem-se analisar as conseqüências em todas as 

classes que dependam direta ou indiretamente da classe modificada (STEYAERT et al., 

1996). Analogamente, na Fragilidade de Pontos de Corte, todos os pontos de corte devem ser 

examinados para determinar o real impacto de mudanças no código base. 

Basicamente, a Fragilidade de Pontos de Corte depende de três propriedades 

fundamentais da definição de um ponto de corte: 

1  A técnica utilizada para definir um ponto de corte (enumeração de pontos de 

junção, casamento de padrões, etc.) 
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2  A expressividade da linguagem de pontos de corte (características e propriedades 

disponíveis para capturar pontos de junção) 

3  O modelo de pontos de junção, mais particularmente, os tipos de pontos de junção 

que podem ser capturados por um ponto de corte (execução de métodos, chamada 

de métodos, atribuição de variáveis, etc.) 

Para ilustrar os impactos dessas propriedades sobre a Fragilidade de Pontos de Corte,

utiliza-se um exemplo base simples em Java de uma classe Buffer ilustrada na Figura 8 com 

dois métodos públicos, “set” e “get”. 

A implementação do aspecto sincronismo para a classe Buffer contém pontos de corte 

que capturam todas as chamadas para métodos “get” e “set”. Dependendo da técnica usada 

para defini-la, o ponto de corte é frágil sob diferentes modificações no programa base (no 

contexto atual, a classe Buffer da Figura 8). As subseções a seguir irão demonstrar alguns 

desses pontos de fragilidade. 

Figura 8. Exemplo em Java da classe Buffer.

class Buffer { 

   private Object content[]; 

   private int index = 0; 

   ... 

   public Object get() { 

      ...  

      return content[index-1]; 

   } 

   public void set(Object el) { 

      ...  

      content[index] := el; 

      index++; 

      ...  

   } 

   ... 

} 
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2.6.1 Assinatura do ponto de junção 

Quanto há mudanças na assinatura do ponto de junção, como nome do método ou 

tipos de parâmetros, o funcionamento do aspecto que seleciona um ponto de junção pela 

assinatura de um método pode sofrer com a Fragilidade de Pontos de Corte. 

Por exemplo, se a declaração do ponto de corte seleciona o ponto de junção pela 

enumeração de pontos de corte, como mostrado na Figura 9, qualquer mudança na assinatura 

do ponto de junção incapacita o ponto de corte de funcionar corretamente. 

Esta definição de pontos de corte é particularmente frágil quanto à perda acidental de 

ponto de junção. Qualquer mudança na assinatura do método de acesso (métodos set ou get)

requer uma revisão da definição de pontos de corte. Além disso, considerando uma evolução 

da implementação da classe Buffer onde métodos de acesso adicionais “setAll” e “getAll” são 

adicionadas, os quais recebem ou repassam um conjunto de objetos pelo Buffer, requer uma 

revisão da definição de pontos de corte para explicitamente adicionar todos os novos métodos 

de acesso a classe Buffer. Caso contrário, os poincuts poderiam perder chamadas de pontos de 

junção destes novos métodos de acesso. 

2.6.2 Casamento de Padrões de Strings

A cansativa tarefa de enumerar pontos de corte pode ser parcialmente substituída por 

definição de pontos de corte com base em casamento de padrões de strings para capturar 

diversos pontos de junção que compartilhem de propriedades semelhantes. No entanto, tal 

técnica não consegue capturar todos os pontos de corte que se deseja, pois a maioria deles não 

segue um padrão bem definido de assinatura. Além disso, a simples alteração do padrão 

utilizado ou inserção de um novo elemento que não siga um padrão especificado no ponto de 

corte pode potencializar a perda acidental ou captura não intencional de pontos de junção. 

Um exemplo da definição de um ponto de corte que usa casamento de strings para 

capturar chamadas a métodos que comecem com os padrões “set” ou “get” e que tenham 

Figura 9. Definição do pointcut Accessors utilizando enumerações de join points.

pointcut accessors() 

call(void Buffer.set(Object)) || call(Object Buffer.get()); 
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qualquer assinatura de parâmetros é mostrado na Figura 10. Os wildcards “*” e “..” são 

utilizados para generalizar respectivamente o nome do método, e os parâmetros de entrada 

para definição de ponto de corte.  

Este ponto de corte também é frágil quando o software evolui. Novos métodos podem 

ser adicionados e os existentes podem ser removidos de forma tal que eles podem ser 

capturados por pontos de corte apenas por seguir convenções de nomes especificados no 

padrão do ponto de corte. Por exemplo, uma evolução onde o método “setting” é adicionado 

fará com que o ponto de corte accessors capture indevidamente o método “setting” apenas 

porque seu nome começa com o padrão “set”. 

2.6.3 Reflexão 

Muitas abordagens POA utilizam a reflexão para interagir diretamente com o fluxo de 

execução de blocos do código base, porém, tal técnica faz com que o aspecto se torne muito 

fácil de ser quebrado por mudanças nos nomes ou tipos das variáveis, ordem de execução de 

funções, etc.. Por exemplo, em AspectJ é possível capturar e modificar o valor de uma 

variável de um bloco do programa base usando reflexão. No entanto, se essa variável tiver seu 

nome mudado, ou a ordem de execução alterada, o adendo pode deixar de funcionar. 

2.6.4 Poder de Expressão da Linguagem 

 Enquanto os exemplos anteriores mostraram a Fragilidade de Pontos de Corte de 

acordo com a definição de técnicas ou expressividade provida pela linguagem de pontos de 

corte, outra razão que contribui para a Fragilidade de Pontos de Corte está no fato de alguns 

pontos de junção simplesmente não conseguirem ser capturados, pois: 

 O modelo de ponto de junção é muito restritivo: o código que deveria ser selecionado 

pelo aspecto não pode ser referenciado devido à limitação da linguagem de pontos de 

Figura 10. Definição do pointcut Accessors utilizando casamento de padrões para seleção de join points.

pointcut accessors() 

call(* set*(..) ) || call(* get*(..) ); 
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corte utilizada. Por exemplo, o adendo pode ser muito restritivo e não conseguir 

selecionar algum ponto de junção. Algumas linguagens POA não permitem que se 

possa selecionar apenas um bloco de um método; 

 Falta de expressividade da linguagem alvo: o ponto de corte pode não ser descrito, 

pois pontos de junção não compartilham de características estruturais ou 

comportamentais suficientemente expressivas para serem quantificados na definição 

de pontos de corte. Como conseqüência, desenvolvedores são obrigados a enumerar 

pontos de junção.  

2.7 AO-ADL 

AO-ADL é uma linguagem de descrição arquitetural baseada em XML para descrição 

de arquiteturas baseada no paradigma de orientação a aspectos. Os elementos principais da 

AO-ADL são compostos em função de componentes, interfaces (portas) e conectores. O 

diferencial da AO-ADL em relação a outras ADLs existentes se dá na representação de 

conceitos aspectuais utilizando um modelo de decomposição simétrico, no qual os mesmos 

blocos de construção são usados para descrever componentes e aspectos (nomeado como 

componente aspectual). Essa estratégia permite que tanto componentes aspectuais quanto 

componentes clássicos possam ser definidos da mesma forma. 

Em AO-ADL, a diferenciação entre componente tradicional e o componente aspectual 

se dá através do tipo de conexão utilizado para conectá-los a outros componentes. Ao invés de 

criar uma nova estrutura para representar os conceitos de aspectos, estendeu-se o conector 

tradicional para que ele pudesse suportar a descrição de informações de junção aspectuais 

(aspectual binding information) segundo o paradigma orientado a aspectos. A extensão do 

conector tradicional permitiu que fosse possível descrever pontos de corte e adendos sem que 

houvesse a necessidade de criar um novo tipo de componente para descrever aspectos. 

Componentes AO-ADL são especificados em termos de interfaces (portas) providas 

(Provided Interface) e requeridas (Required Interface) e as interações entre componentes são 

definidas por conectores AO-ADL. Os conectores AO-ADL possuem papéis (roles) que 

interligam interfaces entre componentes. Um papel de conexão provido deve ser ligado com 

uma interface requerida, e vice-versa. A Figura 11 mostra um exemplo da representação 

gráfica adotada para os principais elementos que compõem a AO-ADL: componentes (Comp1 
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e Comp2); interfaces (provided e required interfaces); as operações das interfaces 

(operation1, operation2, operation3, operation4); conectores (Connectors) e os papéis que 

ligam interfaces de componentes distintos (Connector Roles). 

Figura 11. Exemplo de definição de componentes em AO-ADL. 

O conector aspectual especifica as informações de junção de aspectos para a 

composição entre componentes base e componentes aspectuais, incluindo a definição de 

pontos de corte e adendos (before, after, around). A especificação do ponto de corte 

determina os pontos a serem selecionados e quando o novo comportamento será inserido no 

ponto de junção (Pointcut Specification1 e Pointcut Specification2 da Figura 12). O conector 

aspectual também possui o papel aspectual (aspectualRole) que define qual componente irá 

exercer o papel de componente aspectual através da ligação com uma interface provida. A 

Figura 12 mostra um exemplo de um conector aspectual onde os pontos de junção a serem 

selecionados são todas as operações das interfaces inter1 e inter2 que estão em Comp1 e 

Comp2. Na cláusula Pointcut Specification utilizou-se o quantificador “*” para definir que 

todas as operações da interação entre inter1 e inter2 devem ser capturadas. aspectualRole

define o componente que exerce o papel de componente aspectual (AspectualComponent). 
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Figura 12. Exemplo de definição de aspecto em AO-ADL. 

A Figura 13 mostra o metamodelo da AO-ADL. Nele pode-se observar como é 

organizada a estrutura dos elementos que compõem a AO-ADL. Componentes podem ser 

especializados em BaseComponent ou AspectualComponent. Cada componente tem um 

conjunto de interfaces (InterfacePort) que podem ser requeridas (RequiredInterface) ou 

providas (ProvidedInterfaceRole). As interfaces podem ser compostas por operações que 

determinam as funcionalidades disponibilizadas pelas interfaces. 

A classe Conector (Connector) é composta do papel de conexão (RoleConnector), e 

das definições de junção de componentes, ComponentBinding, e junção de aspecto, 

AspectualBinding. O papel de conexão especifica que tipo de interface esperar na conexão 

com componentes podendo ser: ProvidedRole, RequiredRole, AspectualRole.

ComponentBinding especifica quais componentes conectar pela definição de junção de papéis. 

O AspectualBinding define quais relações entre componentes selecionar e ainda define o 

adendo com a descrição de quais e quando tais operações devem ser selecionadas. A 

declaração de expressões no pontos de corte se dá através de consultas (QuerySpecification)

que descrevem as características que devem existir nos pontos de junção a serem 

selecionados. 
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Figura 13. Metamodelo AO-ADL. 
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3 ABORDAGEM DE DSOA ACRESCIDO DO MODELO 
CONCEITUAL 

Este capítulo descreve todos os aspectos relacionados ao processo de 

Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos acrescido do Modelo Conceitual 

proposto. 

Inicialmente será descrito o Modelo Conceitual que é dividido em três camadas 

(Conceitos da Arquitetura de Sistema, Conceitos do Domínio de Aplicação e Conceitos 

Específicos de Sistema) de acordo com o nível de especificidade com que se deseja 

representar conceitos para a aplicação, obtendo assim uma melhor separação de tais conceitos. 

Os padrões descritos no Modelo Conceitual são classificados segundo um perfil UML 

(profile). O perfil desenvolvido juntamente com exemplos de como utilizá-lo seguindo a 

abordagem adotada neste trabalho, também são apresentados neste capítulo. 

O Modelo Conceitual é propagado para a camada de arquitetura através da aplicação 

de regras de transformação MDA que também são elucidadas neste capítulo. Juntamente com 

tais regras, é mostrado o metamodelo AO-ADL criado para representar o Modelo Conceitual, 

Modelo Base e de Aspectos no Nível Arquitetural e exemplos de instâncias de conceitos e 

seus relacionamentos.  

O Modelo Conceitual descrito na AO-ADL traz consigo um conjunto de novas 

terminologias que necessitam ser bem definidas e esclarecidas para que o leitor possa se 

familiarizar com a nova técnica e assim melhor acompanhar este capítulo e os que se seguem. 

A forma como os conceitos descritos na AO-ADL são propagados para a camada de 

projeto através de transformações MDA que compõem (weaving) conceitos base e aspectuais 

para o Nível de Projeto seguindo a abordagem Theme/UML, também são descritas neste 

capítulo. 

3.1 PROCESSO MDD  

As técnicas MDD definem um processo de desenvolvimento de software centrado na 

especificação de modelos em diversos níveis de abstração. A partir de um determinado nível 

de abstração, criam-se refinamentos para níveis de abstração mais concretos até que se chegue 
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ao código de implementação.  Tais refinamentos são guiados por regras de transformação 

MDA. 

O processo MDD definido neste trabalho parte de um Nível Conceitual onde são 

descritos padrões que o sistema deve seguir nas fases seguintes do processo de 

desenvolvimento de software. Os padrões descritos nesse Nível Conceitual são divididos em 

três camadas: Conceitos da Arquitetura de Sistema, Conceitos do Domínio de Aplicação e 

Conceitos Específicos de Sistema. Tais padrões são propagados para o Nível de Arquitetura 

através de regras de transformação MDA. Nesse nível, tanto o Modelo Base (as instâncias dos 

elementos do sistema) quanto o Modelo de Aspectos (os aspectos e pontos de corte) são 

descritos com base nos conceitos do Modelo Conceitual. As instâncias do Nível de 

Arquitetura (Modelos Base e de Aspectos) passam por um processo de transformação MDA 

para o Nível de Projeto, finalizando o processo de desenvolvimento descrito neste trabalho. 

Esta última transformação une os conceitos aspectuais aos conceitos bases através de um 

processo de composição (weaving). Todos os três níveis descritos se encontram na camada 

PIM da abordagem de desenvolvimento MDD. 

A camada PSM da metodologia de desenvolvimento MDD não foi abordada aqui por 

estar fora do escopo do trabalho, porém um PSM poderia ser tranquilamente definido visando 

à geração de código de implementação em AspectJ (ALVES et al., 2007), por exemplo.  

Para melhor entender o processo de desenvolvimento MDD proposto neste trabalho, o 

diagrama de atividades da Figura 14 ilustra o fluxo de atividades para sistemas construídos 

sob o paradigma de DSOA com o uso da abordagem aqui proposta. Inicialmente, o Analista 

de Requisitos faz a análise dos requisitos do sistema e cria um documento com os requisitos 

que o mesmo deve atender. Com base no documento de requisito (artefato “Documento de 

Requisitos”3) do sistema, o Arquiteto de Software define os padrões que farão parte do 

Modelo Conceitual (atividade “Definir Nível Conceitual”). Como saída dessa atividade, temos 

o Modelo Conceitual (artefato “Modelo Conceitual”) com a descrição de padrões que o 

sistema deve obedecer em seu desenvolvimento. Tais padrões irão guiar o futuro 

desenvolvimento do sistema, permitindo que os elementos do sistema sejam instanciados no 

Nível de Arquitetura obedecendo aos padrões do Modelo Conceitual. 

3 Objetos estereotipados com “<artifact>” mostram os artefatos de entrada ou saída de cada 
atividade do processo.
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Um parêntese importante a se fazer é que apesar de termos mencionado a atividade de 

análise de requisitos, o escopo de nosso trabalho não engloba tal fase. O presente trabalho 

aborda mais especificamente as atividades posteriores a de análise de requisitos descritas na 

Figura 14. Por isso não entramos em maiores detalhes sobre a atividade de análise de 

requisitos. 

Voltado à descrição do processo de desenvolvimento deste trabalho, com o Modelo 

Conceitual (artefato “Modelo Conceitual”) e o Documento de Requisitos em mãos, o 

Projetista de Software pode definir a arquitetura do sistema (atividade “Definir Nível 

Arquitetural”). Como resultado dessa atividade é gerado a instanciação da arquitetura do 

Modelo Base do sistema (artefato “Instanciação de Arquitetura do Modelo Base Validado”) e 

o modelo de aspectos (artefato “Instanciação do Modelo de Aspectos”). Se ao final dessa 

atividade algum requisito do sistema não puder ser classificado ou instanciado de acordo com 

o Modelo Conceitual (se a decisão “houve erros na validação?” for positiva), há então um 

indício que os requisitos do sistema foram mal avaliados ou os padrões escolhidos para 

representar o sistema são insuficientes ou não possuem semântica adequada para representar 

completamente o sistema (tal situação é representada no diagrama da Figura 14 pela condição 

de guarda “elementos não puderam ser classificados corretamente”). Nesse caso, há a 

necessidade de avaliar as mudanças (atividade “Avaliar Mudanças”) necessárias nos padrões 

ou requisitos do sistema para que seja possível instanciar o sistema de acordo com a 

abordagem deste trabalho. Essa avaliação resulta em um plano de mudanças que precisa ser 

posto em prática (artefato “Plano de Mudanças”). O artefato “Plano de Mudanças” 

realimenta o processo com uma descrição dos novos requisitos que o sistema deve atender a 

fim de promover a coerência entre o Modelo Conceitual e a descrição do sistema. 

Se o sistema estiver coerente com o Modelo Conceitual (guarda “senão” da decisão 

“houve erros na validação?”), a arquitetura do sistema é passada para a atividade “Definir 

Nível de Projeto”, onde os conceitos base e aspectuais são compostos para gerar o sistema no 

Nível de Projeto (artefato “Sistema no Nível de Projeto”). 

Quando o sistema evoluir (evento “O sistema evolui”), o processo se inicia do ponto 

onde houver a necessidade de evolução, seja no Modelo Base ou no de Aspectos representado 

pela guarda “Mudanças no Modelo Base ou de Aspectos”, seja no Modelo Conceitual 

representado pela guarda “Mudanças no Modelo Conceitual”. 
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Figura 14. Diagrama de atividades para o processo MDD deste trabalho. 
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 A atividade “Definir Nível Conceitual” do diagrama de atividades da Figura 14 pode 

ser detalhada no diagrama de atividades da Figura 15. A definição do Modelo Conceitual 

consiste em: a partir da seleção dos padrões que farão parte da representação do sistema 

(atividade “Selecionar Padrões”) e no documento de requisitos do sistema (artefato 

“Documento de Requisitos”), classificar tais padrões nos níveis de especificidade de cada 

padrão. Para isso, além dos padrões que o sistema deverá seguir (artefato “Padrões”), o perfil 

do Modelo Conceitual (artefato “Perfil do Modelo Conceitual”) também é necessário para 

classificar os padrões que serão descritos. Os padrões são descritos pelas atividades que 

determinam o nível de especificidade dos padrões: “Descrever Conceitos da Arquitetura de 

Sistema”, “Descrever Conceitos do Domínio de Aplicação” e “Descrever Conceitos 

Específicos de Sistema”. O resultado dessa classificação é o artefato “Modelo Conceitual” que 

representa o Modelo Conceitual do sistema.  

 Para a descrição do perfil do Modelo Conceitual escolhemos a UML. A descrição de 

padrões em um nível de abstração mais elevado usando o perfil UML de nossa abordagem 

permite que o Modelo Conceitual possa ser propagado para diversas ADLs, fazendo com que 

nossa abordagem se torne mais genérica e não fique arraigada a uma única solução de 

implementação. 
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Figura 15. Detalhamento das atividades realizadas para definir o Modelo Conceitual.

A atividade “Definir Nível Arquitetural” da Figura 14 também pode ser decomposta nas 

sub-atividades da Figura 16. Depois de selecionar o modelo arquitetural base (atividade 

“Selecionar Modelo Arquitetural”) para instanciar o sistema, o Modelo Conceitual passa por 

uma transformação (atividade “Transformar Modelo Conceitual para a ADL”) tendo como 

entradas os artefatos “Modelo Arquitetural Selecionado” e o “Modelo Conceitual” para que 

seja possível representar o Modelo Conceitual na ADL escolhida pelo usuário, possibilitando 

assim, que instâncias do sistema possam referenciar o Modelo Conceitual. O resultado dessa 

transformação é o artefato com os três níveis de especificidade do Modelo Conceitual na ADL 

escolhida para representar o Modelo Conceitual (artefato “Conceitos da Arquitetura do 

Sistema, Conceitos do Domínio da Aplicação, Conceitos Específicos do Sistema”). 

A partir dessa transformação (atividade “Transformar Modelo Conceitual para a 

ADL”), podemos instanciar e compor conceitos no Nível de Arquitetura (atividade “Instanciar 

e Compor Conceitos”) e identificar aspectos e definir os pontos de corte (atividade 

“Identificar aspectos e definir pontos de corte com base no Modelo Conceitual”) do sistema 

com base no Modelo Conceitual transposto para a ADL escolhida. Essas duas atividades têm 

como entradas os artefatos “Documento de Requisitos” e “Conceitos da Arquitetura do 
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Sistema, Conceitos do Domínio da Aplicação, Conceitos Específicos do Sistema”. Tais 

atividades podem ser feitas em paralelo sem ônus para o desenvolvimento do sistema, como 

pode ser visto na Figura 16. 

Na atividade “Identificar aspectos e definir pontos de corte com base no Modelo 

Conceitual” são identificados os aspectos que farão parte do sistema e definido os pontos de 

corte que utilizarão o Modelo Conceitual para selecionarem os pontos de junção do Modelo 

Base. A saída para esta atividade é a instância do Modelo de Aspectos, representado pelo 

artefato “Instanciação do Modelo de Aspectos”. 

Como resultado da atividade “Instanciar e Compor Conceitos” temos o artefato 

“Instanciação da Arquitetura do Modelo Base”. Este artefato é a entrada para a atividade 

“Validar Instanciação de Conceitos” que verifica possíveis incoerências entre o Modelo 

Conceitual e a instanciação do sistema (Modelo Base). As regras que compõem a atividade de 

validação serão abordadas mais adiante na Seção 3.6. Caso haja alguma incoerência devido 

(quando a decisão “houve erros na validação?” for positiva) à incorreta classificação do 

sistema (tal situação é representada no diagrama da Figura 16 pela condição de guarda 

“elementos não se enquadram nos conceitos do Modelo Conceitual”), a descrição arquitetural 

do sistema deve ser reavaliada a fim de sanar as inconsistências do sistema (atividade 

“Avaliar Mudanças”). Caso a validação do sistema tenha falhado pela incapacidade de 

descrever o sistema com os padrões do Modelo Conceitual atual (tal situação é representada

no diagrama da Figura 16 pela condição de guarda “elementos não puderam ser classificados 

corretamente”), a atividade de definição da arquitetura do sistema cessa para que mudanças 

nos requisitos do sistema ou nos padrões do Modelo Conceitual possam ser avaliadas. Caso 

contrário (guarda “senão” da decisão “houve erros na validação?”), a instância da arquitetura 

do sistema devidamente validada juntamente com a definição de aspectos e pontos de corte 

termina o sub-processo (artefato “Instanciação da Arquitetura do Modelo Base Validado” e 

“Instanciação do Modelo de Aspectos”). 

Para este trabalho, escolhemos mais especificamente utilizar a linguagem AO-ADL 

para representar o Modelo Conceitual e instanciar conceitos no Nível Arquitetural. Essa 

escolha deveu-se a colaboração existente entre a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande

do Norte) e a Universidade de Málaga. No entanto, o processo aqui descrito é suficientemente 

genérico para que os conceitos do Modelo Conceitual possam ser utilizados por outras 

linguagens de descrição arquitetural. 
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Como nosso Modelo Conceitual foi idealizado tendo em mente sua posterior 

instanciação em ADLs, acreditamos que os requisitos presentes na escolha de uma ADL a 

fazer parte do nosso processo de desenvolvimento consistem basicamente em existir 

estruturas que sigam os conceitos geralmente utilizados em ADLs ou equivalentes: 

Componentes, Interface, Operações, Conectores e Escopo, e que os elementos utilizados na 

ADL possa fazer referência aos elementos que representarão o Modelo Conceitual. Além 

disso, por nos basearmos em uma abordagem dirigida a modelos (baseada em MDD), deve 

existir um metamodelo da ADL em questão para que seja possível propagar os conceitos do 

Modelo Conceitual para a ADL escolhida para representar conceitos, e posteriormente para o 

Nível de Projeto. 
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Figura 16. Detalhamento das atividades empregadas para definir o Nível Arquitetural.

A Figura 17 detalha a atividade “Definir Nível de Projeto” da Figura 14. 

Primeiramente, seleciona-se o modelo de projeto para o qual a arquitetura do sistema será 



56

transformada (atividade “Selecionar Modelo de Projeto”). Em seguida, tendo como entrada os 

artefatos “Modelo de Projeto”, “Instanciação do Modelo de Aspectos” e “Instanciação da 

Arquitetura do Modelo Base Validado”, um processo de composição entre os conceitos bases 

e os aspectuais é realizado (atividade ”Fazer composição (weaving)) entre conceitos base e 

aspectuais”). Ao final do processo temos o artefato “Sistema no Nível de Projeto”. 

Figura 17. Detalhamento das atividades necessárias para definir o Nível de Projeto. 

Escolhemos a abordagem Theme/UML para fazer a propagação de conceitos para o 

Nível de Projeto. Essa decisão se deveu ao fato da Theme/UML ser uma abordagem para 

projetar sistemas que considera a descrição de elementos aspectuais e permite realizar a 

composição de conceitos em Nível de Projeto. Além disso, Theme/UML é uma das 

abordagens mais utilizadas atualmente para descrição de aspectos em Nível de Projeto 

(BANIASSAD e CLARKE, 2004). Há no site de referência do Theme/UML (THEME/UML, 

2004) uma boa documentação disponível e ferramentas de suporte a abordagem. Por esses 

motivos, escolhemos utilizar o Theme/UML. 

3.2 MODELO CONCEITUAL 

Uma das principais vantagens da utilização do Modelo Conceitual em nosso trabalho 

está no acoplamento direto entre os Modelos Base e de Aspectos causado pelo uso dessa 
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camada intermediária. Tal desacoplamento favorece a evolução do software, pois ambos os 

modelos (Aspectual e Base) podem evoluir independentemente um do outro. A Figura 18

mostra o relacionamento existente entre os três modelos utilizados neste trabalho. O Modelo 

de Aspectos referencia conceitos definidos no Modelo Conceitual enquanto que as instâncias 

do Modelo Base são classificadas ou instanciadas de acordo com os conceitos de padrões e 

arquiteturas definidos no Modelo Conceitual.  

A idéia base é que um sistema pode ser totalmente construído seguindo padrões e 

arquiteturas definidas no Modelo Conceitual. Sendo assim, o Modelo de Aspectos não precisa 

saber das instâncias que implementam os conceitos especificados no Modelo Conceitual, os 

pontos de corte apenas precisam referenciar padrões que foram definidos na camada 

intermediária (Modelo Conceitual). O Modelo de Aspectos acessa o Modelo Base 

indiretamente através da classificação realizada no Modelo Base e que referencia diretamente 

conceitos e papéis do Modelo Conceitual. 

Figura 18. Relacionamento entre os três modelos utilizados neste trabalho: Modelo Conceitual, Modelo de 
Aspectos e Modelo Base. 

A utilização do Modelo Conceitual para classificar o Modelo Base funciona como 

informações de design que aumentam o poder semântico do Modelo Base ao estabelecer 

papéis e Regras de Design (SULLIVAN et al., 2005b) bem definidas para cada elemento do 

modelo alvo (Modelo Base). Trato com mais detalhes sobre os Modelos de Aspectos, 

Conceitual e Base na Seção 3.5, ao descrever o metamodelo AO-ADL. 

O aumento da expressividade do Modelo Base permite aos pontos de corte referenciar 

elementos do Modelo Base pelas suas características semânticas (função que os elementos do 

Modelo Base desempenham no sistema) ao invés de propriedades estruturais como em outras 

abordagens. Tal técnica possibilita uma melhor evolução do software, porque simples 
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mudanças nas assinaturas de instâncias do Modelo Base não mudam os papéis que os 

elementos do sistema devem desempenhar. 

A abordagem deste trabalho também prioriza o conceito de inconsciência, pois os 

aspectos não precisam ter conhecimento das instâncias que o Modelo Base irá criar para 

selecionar corretamente os elementos do modelo alvo. Desde que os conceitos do Modelo 

Base sejam corretamente classificados de acordo com os conceitos do Modelo Conceitual, a 

declaração de pontos de corte funcionará corretamente. Da mesma forma, o Modelo Base não 

precisa estar ciente dos aspectos que o selecionam, e pode evoluir sem tal preocupação, 

atentando apenas para o fato de ser corretamente classificado de acordo com os conceitos do 

Modelo Conceitual. 

A utilização do Modelo Conceitual possibilita até mesmo uma melhor sincronização 

entre os modelos, pois os mapeamentos entre o Modelo Conceitual e os Modelos Base e de 

Aspectos são feitos de forma direta, o que permite que até as evoluções do Modelo Conceitual 

sejam mais bem administradas nos Modelos Base e de Aspectos. 

O Modelo Conceitual deste trabalho foi subdividido em três níveis para que fosse 

possível separar de forma mais adequada os diversos conceitos utilizados para descrição dos 

padrões e arquiteturas no desenvolvimento de um software. Essa necessidade foi identificada 

a partir da constatação de que apenas com padrões e arquiteturas genéricos não seria possível 

descrever abstrações que guiassem o desenvolvimento de sistemas complexos. Existem 

conceitos que só fazem sentido em certos domínios de aplicação, e outros que só existem para 

sistemas específicos. Para atender tal necessidade, o Modelo Conceitual foi dividido em três 

camadas que satisfaziam o requisito de separar conceitos pelo nível de especificidade que 

cada um tem no desenvolvimento de software. As camadas são: Camada de Conceitos 

Arquiteturais de Sistema; Camada de Conceitos do Domínio de Aplicação; Camada de 

Conceitos Específicos do Sistema. 

3.2.1 Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema 

Na Camada de Conceitos Arquiteturais do Sistema são especificados os conceitos de 

arquitetura e padrões genéricos que o sistema fará uso durante as demais fases de 

desenvolvimento de software. Fazem parte dessa camada os padrões que independem da 

plataforma, tecnologia ou linguagem de programação utilizada para desenvolver a aplicação 
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alvo. Podemos dar como exemplo os padrões arquiteturais existentes na literatura 

(BUSCHMANN et al., 1996), ou os padrões de projeto (LARMAN, 2006). 

Um exemplo de padrões descritos na Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema 

pode ser vistos na Figura 19. Nessa figura é descrito o padrão MVC e as associações entre 

conceitos desse padrão. Na Figura 19 nós expressamos três conceitos: Model, View e 

Controller. O conceito View está ligado ao conceito Controller através da associação 

ShowCnn que une papéis nomeados como show. Controller está associado ao conceito Model

através de duas associações, ModifyCnnMC e ConsultCnnMC que ligam respectivamente 

papéis de nome set e get. Model está ligado a si mesmo por meio das associações 

ModifyCnnMM e ConsultCnnMM.

Figura 19. Exemplo de descrição do padrão MVC na Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema. 
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3.2.2 Camada de Conceitos do Domínio de Aplicação 

A Camada de Conceitos do Domínio da Aplicação define conceitos que representam 

padrões específicos para um determinado domínio de aplicação alvo.  Podemos citar um 

exemplo no domínio de aplicações multimídia, onde geralmente utilizam-se algum 

gerenciador de fluxo de dados para processar informações de áudio ou vídeo. Tal conceito foi 

representado na Figura 20 com o nome de StreamManager. StreamManager possui dois 

papéis outputDataStream e um papel inputDataStream. O papel inputDataStream de 

StreamManager está ligado ao papel outputDataStream também de StreamManager . Esse 

tipo de associação indica que conceitos do tipo StreamManager podem se comunicar entre si. 

O conceito Player (executor de mídia) está ligado ao conceito StreamManager através da 

associação inoutStreamCnn que recebe um fluxo de informações do StreamManager.

Figura 20. Descrição do Padrão StreamManager na Camada de Conceitos do Domínio da Aplicação. 

3.2.3 Camada de Conceitos Específicos de Sistema 

Nem sempre é possível expressar conceitos que farão parte de um sistema em termos 

de arquiteturas e padrões. Às vezes há conceitos que são tão específicos para uma 

determinada aplicação que eles só fazem sentido no contexto de um sistema em específico. 

Tais conceitos fazem parte dos requisitos do sistema e precisam ser referenciados. No entanto, 
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eles não se encaixam nas outras duas camadas anteriores, pois não constituem um padrão 

genérico, porém precisam ser especificados, porque fazem parte dos requisitos do sistema. 

Para sanar esse problema, a Camada de Conceitos Específicos de Sistema é destinada 

a especificar conceitos que o sistema precisa representar, porém eles são tão específicos a uma 

aplicação que não faz sentido defini-los nas duas camadas anteriores. Por exemplo, deseja-se

especificar componentes para permitir acesso de componentes da camada Controller, em um 

sistema que obedece ao padrão MVC, às entidades que representam as entidades do domínio 

do sistema (Model). Tal conceito pode ser nomeado como ModelAccessor e é mostrado na 

Figura 21. As instâncias que tiverem o papel de ModelAccessor agora podem ser 

referenciadas. 

Figura 21. Descrição do Conceito ModelAccessor na Camada de  Conceitos Específicos do Sistema.

3.3 PERFIL DO MODELO CONCEITUAL 

O perfil ilustrado na Figura 22 foi definido para construir, ou refinar (quando os padrões 

já existem e deseja-se adequá-los a abordagem deste trabalho) padrões sob a semântica dos 

termos a seguir: Conceitos (Concept) e associações entre conceitos (Connection), juntamente 

com suas propriedades (ProvidedInterface e RequiredInterface), escopo de cada conceito 

(Scope) e a especificação do escopo: SystemArchitecturalConcepts (Conceitos da Arquitetura 

de Sistema), ApplicationDomainConcepts (Conceitos do Domínio de Aplicação) e 

SystemSpecificConcepts (Conceitos Específicos de Sistema). Para tanto, a enumeração 

ConceptualLevel é usada para determinar os graus de especificidade dos padrões descritos. 

A representação dos cinco conceitos anteriormente citados se deu através da definição 

de cinco estereótipos que estendem a UML. Tais estereótipos permitem classificar estruturas 

de padrões descritos através de um diagrama de classes, por exemplo, em um nível mais 

abstrato de especificação. A Figura 22 mostra em mais detalhes os estereótipos usados para 
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definir tais conceitos. O conceito Scope define Package como sua metaclasse, assim, apenas 

pacotes UML (elementos UML do tipo Package) podem ser estereotipados como Scope.

Scope também possui a propriedade conceptualLevel. Esta propriedade permite definir o nível 

de especificidade dos padrões (enumeração definida como ConceptualLevel) declarados. 

O estereótipo Concept possui como metaclasse classes UML (Class), desta forma, as 

classes UML podem ser estereotipados como Concept. A metaclasse do estereótipo 

Connection é a classe UML Association. Connection também possui duas propriedades, 

provInterface e reqInterface, que permite definir as propriedades providas (propriedade 

provInterface do tipo ProvidedInteface) e requeridas (propriedade reqInterface do tipo 

RequiredInteface) na conexão entre conceitos. Para dar suporte a essas propriedades, os 

estereótipos ProvidedInterface e RequidedInterface tem como metaclasses o elemento 

Property da UML. 

Figura 22. Perfil do Modelo Conceitual do Nível Conceitual.

Por exemplo, aos padrões MVC e Command ilustrados na Figura 23, foi aplicado o 

perfil da Figura 22. As classes View, Model, Controller e Command foram estereotipadas 

como conceitos (estereótipo “<concept>”), as ligações entre eles como conexões (estereótipo 

“<connection>”), a extremidade de cada conexão como interfaces providas ou requeridas 

(estereótipos “<ProvidedInterface>” e “<RequiredInterface >”, respectivamente). Este 

padrão está dentro de um escopo classificado como SystemArchitecturalConcepts.
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Figura 23. Exemplo de aplicação do perfil do Modelo Conceitual ao padrão MVC. 

 A Figura 23 mostra a utilização do perfil do Modelo Conceitual aplicado a um 
diagrama de classes, porém, o mesmo perfil poderia ser aplicado a qualquer outro diagrama 
da UML. 

3.4 DETALHAMENTO DA NOMENCLATURA AO-ADL UTILIZADA 

Para que o leitor possa se familiarizar com as terminologias utilizadas neste trabalho, 

esta seção detalha a nomenclatura utilizada para descrever os três modelos usando a AO-

ADL: Modelo Conceitual; Modelo Aspectual e Modelo Base. 

A Figura 24 mostra graficamente o padrão utilizado para descrever conceitos do 

Modelo Conceitual na AO-ADL. Este padrão escolhido é bastante parecido com as 

especificações que geralmente são encontradas na literatura para descrição de linguagens 

arquiteturais.  
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Na Figura 24, Concept1 e Concept2 representam as abstrações dos conceitos do 

sistema.  InterfaceRoleName1 a InterfaceRoleName6 representam papéis de interface que as 

interfaces em AO-ADL devem exercer. Utilizamos conectores para interligar conceitos do 

Modelo Conceitual. Na Figura 24 TempCnn, TempCnn1 e TempCnn2 são conectores que 

representam o padrão que conectores em AO-ADL devem seguir. Cada um dos conectores

tem dois papéis que interligam papéis de interface. 

A Figura 24 ilustra Concept1 e Concept2 interligados através dos conectores 

TempCnn1 e TempCnn2 os quais unem papéis de interface providos aos papéis de interface 

requeridos tanto entre conceitos diferentes, quanto no mesmo conceito. TempCnn une papéis 

de interface (InterfaceRoleName1 e InterfaceRoleName2) do mesmo conceito (Concept1). A 

lógica por trás da permissão de interligações em um mesmo conceito é a de dar a 

possibilidade das instâncias de um mesmo conceito se comunicarem entre si.  

Figura 24. Exemplo de nomenclatura usada para descrever padrões do Modelo Conceitual na AO-ADL. 

Os conceitos definidos no Modelo Conceitual também servem como regras de design

para as futuras instanciações de tais conceitos na AO-ADL, fazendo com que instâncias do 

conceito Concept2, por exemplo, só possam ter conexões que exerçam dois tipos de papéis de 

interfaces: o papel de interface requerida InterfaceRoleName4 ou papel de interface provida 

InterfaceRoleName6. Da mesma forma, instâncias do conector TempCnn apenas podem 

conectar papéis de interface InterfaceRoleName1 a InterfaceRoleName2 de componentes que 

exerçam o papel Concept1.
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Estabelecidos os padrões de nomenclatura utilizados para descrever visualmente e 

textualmente os conceitos do Modelo Conceitual em AO-ADL, agora é descrita a 

nomenclatura utilizada para descrição de pontos de corte para selecionar elementos do 

Modelo Conceitual. A Figura 25 ilustra o padrão utilizado para descrição de conceitos por 

pontos de corte. Usando a AO-ADL, utilizamos conectores para definir pontos de corte com 

base no Modelo Conceitual. O parâmetro “Concept1” de 

“Component[@classifier=’Concept1’]” especifica o nome do conceito que se pretende 

selecionar. O parâmetro “Concept2” de “Interface[@classifier=’ Concept2’]” define o papel 

de interface selecionado. 

Um único Aspectual Connector pode especificar diversas declarações de pontos de corte

Specification para declarar pontos de junção do Modelo Conceitual, como se pode observar na 

Figura 25. O Pointcut Specification1 juntamente com o Pointcut Specification2 descrevem os 

pontos de junção que o aspecto deve selecionar. É importante observar a utilização do 

quantificador ‘*’ de “Operation[@classifier=’*’]” do Pointcut Specification1 e Pointcut 

Specification2 para generalizar seleções de pontos de junção.  

Na Figura 25, a ligação do papel aspectualRole  do conector Aspectual Connector a 

interface provida de AspectualComponent define qual componente faz o papel de componente 

aspectual no sistema. A cláusula adendo define em que ordem temporal o comportamento será 

inserido no ponto de junção.  

Figura 25. Exemplo de declaração de aspecto na AO-ADL. 

Quando os conceitos são instanciados com base no Modelo Conceitual definido para um 

determinado sistema, eles se relacionam com o Modelo Conceitual através da palavra chave 
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classifier que classifica os elementos do Modelo Base de acordo com o papel de cada 

elemento arquitetural. A Figura 26 mostra o padrão de instâncias do Modelo Conceitual da 

Figura 24 na AO-ADL. Os componentes nomeados como Comp1 e Comp3 têm o mesmo 

papel que é definido pelo classificador (classifier) como Concept1. Eles se comunicam 

através do conector Cnn0, que é uma instância do conector TempCnn ilustrado na Figura 24. 

As interfaces interface1 de Comp1 e interface1 de Comp3 foram classificadas 

respectivamente como InterfaceRoleName1 e InterfaceRoleName2. A configuração existente 

entre Comp1 e Comp3 está em concordância com o exemplo de Modelo Conceitual descrito 

na Figura 24, pois a instância de TempCnn (Cnn0), conecta instância de conceitos Concept1

através das interfaces com papéis de interface InterfaceRoleName1 e InterfaceRoleName2. Da 

mesma forma, o componente Comp1 se relaciona com Comp2 através das interfaces que têm 

papéis de interface definidos como InterfaceRoleName3, InterfaceRoleName4, 

InterfaceRoleName5 e InterfaceRoleName6, e conectores instanciados a partir de TempCnn1

(Cnn1) e TempCnn2 (Cnn2).

Instâncias de Conceitos (Concept) do Modelo Conceitual também podem ser compostas 

por vários conceitos, o que permite que um mesmo componente, por exemplo, possa exercer 

mais de um papel no sistema. Na Figura 26 Comp2 exerce os papéis de Concept1 e Concept2

e se comunica com Comp3 pelo conector Cnn3, que liga papéis de interface 

InterfaceRoleName1 e InterfaceRoleName2.

Figura 26. Exemplo de nomenclatura usado em instâncias do Modelo Conceitual no Nível de Arquitetura. 
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3.5 METAMODELO AO-ADL 

Inicialmente tínhamos um metamodelo para o AO-ADL fornecido pelos idealizadores 

da linguagem AO-ADL, que, no entanto, não compreendia o objetivo de descrever a AO-

ADL sob os princípios e boas práticas da metamodelagem. Assim, refizemos o metamodelo 

AO-ADL objetivando representar em nível de metamodelagem os requisitos da linguagem 

AO-ADL para descrição da arquitetura de sistemas.  

Com a finalidade de promover o princípio de reuso de elementos arquiteturais de 

sistemas, definido na linguagem AO-ADL, nosso metamodelo foi construído com um 

conjunto de quatro agrupamentos (repository) que comportam: 

 InterfaceRepository: agrupa descrições de interfaces (Interfaces) que podem ser 

utilizadas por componentes ou conectores; 

 ConnectorRepository: agrupa descrições de conectores (Connectors) e elementos que 

fazem parte dos conectores 

 ComponentRepository: agrupa descrições de componentes (Components) e suas 

interfaces  

 ArchitectureRepository: agrupa elementos da arquitetura do sistema através da 

composição de instâncias de componentes e conectores que são interligados por 

ligadores (Attachment). 

A Figura 27 mostra os quatro repositórios citados anteriormente: InterfaceRepository; 

ConnectorRepository; ComponentRepository e ArchitectureRepository; 

Figura 27. Repositórios que guarda os elementos da AO-ADL. Metamodelos: InterfaceRepository, 
ConnectorRepository, ComponentRepository, ArchitectureRepository.

A Figura 28 mostra as metaclasses que fazem parte do repositório InterfaceRepository.

InterfaceRepository é composto de interfaces (Interfaces), as interfaces de operações 

(Operations), e as operações de parâmetros (Parameters). A cardinalidade entre as 

metaclasses está informada na Figura 28. A propriedade adicionada ao metamodelo Base da 
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AO-ADL é o elementos classifier. Seguindo nossa abordagem, a propriedade classifier

permite classificar interfaces e operações a partir dos padrões descritos no Modelo Conceitual. 

Figura 28. Detalhamento do repositório de Interfaces.

A Figura 29 ilustra o repositório ComponentRepository que é composto de 

componentes (Components). Um componente é composto de interfaces 

(InterfaceCompositeComponent) que podem prover (ProvidedInterface) ou requerer 

(RequiredInterface) alguma funcionalidade. Cada interface de componente se relaciona com 

as interfaces do repositório de interfaces. 
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Figura 29. Detalhamento do repositório de componentes. 

A Figura 30 mostra as metaclasses que compõem o repositório ConnectorRepository.

Nela são descritos o conector (Connector) e os papéis que um conector pode ter: 

ProvidedBoundedRole, RequeridedBoundedRole e AspectualRole. ProvidedBoundedRole e 

RequeridedBoundedRole podem ser relacionados através da classe ComponentBinding que 

permite a ligação entre papéis no conector. 

Para a definição de características aspectuais, a classe AspectualBinding define Advice

e PointcutSpecification a fim de permitir a utilização do conector como um conector 

aspectual. Em PointcutSpecification descrevem-se os pontos de junção que se deseja capturar 

e a classe Advice insere o comportamento desejado no ponto de junção descrito no 

PointcutSpecification. A definição da funcionalidade a ser executada pelo Advice se dá pela 

escolha da operação (atributo Operator da classe Advice) da interface ao qual AspectualRole 

esteja associado. 

A classe PointcutSpecificationClassifier é uma especialização de 

PointcutSpecification que foi adicionada ao modelo AO-ADL original e foi criada para servir 

ao propósito da implementação deste trabalho. PointcutSpecificationClassifier permite fazer 

referência a pontos de junção de padrões do Modelo Conceitual. A definição dessa metaclasse 

foi necessária para diferenciar os pontos de corte que faziam referência a instâncias do 

Modelo Conceitual e instâncias que faziam referências diretas a pontos de junção da 
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arquitetura. PointcutSpecification tem dois atributos, name e pointcutSpecification. O atributo 

name define um nome que identifica o ponto de corte, enquanto que o atributo 

pointcutSpecification permite descrever pontos de corte em XPath. As associações às classes 

Parameter, Component, Interface e Operation descritas no PointcutSpecificationClassifier

foram criadas para facilitar a definição de pontos de corte. Assim, o usuário tem outra opção 

para definir pontos de corte com base no Modelo Conceitual de forma mais simplificada, sem 

usar a notação em XPath. O usuário pode simplesmente selecionar os componentes, 

interfaces, operações e parâmetros do Modelo Conceitual que irão compor a especificação do 

ponto de corte. Para expressões mais complexas, recomendamos a utilização de expressões 

em XPath no atributo PointcutSpecification.

Figura 30. Detalhamento do repositório de conexões.

Depois de descrever os elementos arquiteturais do sistema, a instanciação desses 

elementos se dá no repositório ArchitectureRepository, onde componentes 

(ComponentInstance) e conectores (ConnectorInstance) são instanciados a partir de 

Componentes e Conectores dos repositórios de componentes e conectores, respectivamente, e 

ligados através do ligador (Attachment) na definição de uma arquitetura (Architecture). Tais 

elementos são ilustrados na Figura 31. O relacionamento componenteInstance entre 

ComponentInstance e Component permite referenciar que componente ComponentInstance

instancia. A associação connectorInstance permite referenciar que conector 

ConnectorInstance instancia.  
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As associações nomeadas como classifier foram adicionadas ao metamodelo inicial 

AO-ADL para servir ao propósito deste trabalho. Tais associações permitem que 

componentes possam ser classificados de acordo com padrões descritos no Modelo 

Conceitual. Components podem ser associados a mais de um conceito ComponentInstance,

enquanto que um Connector pode estar associado a apenas um ConnectorInstance. Essa 

associação permite que um Componente possa estar associado a vários ComponentInstances 

que representam os padrões do Modelo Conceitual. Associação classifier de Connector dá a 

possibilidade de um Connector ser classificado apenas com uma ConnectorInstance que 

também representa um padrão do Modelo Conceitual. 

Figura 31. Detalhamento do repositório de arquiteturas.

3.5.1 Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema na AO-ADL 

A Figura 32 ilustra um exemplo de um padrão arquitetural, o padrão MVC (Model-

View-Controller) descrito na forma de Modelo Conceitual. Model, View e Controller foram 

abstraídos como conceitos e interligados através de seus papéis de interface pelos conectores

ModifyCnnMM, ConsultCnnMM, ModifyCnnMC, ConsultCnnMC, ShowCnn. Os conectores

ModifyCnnMM e ConsultCnnMM interligam papéis de interfaces set e get do conceito Model 

a ele mesmo, enquanto que os conectores ModifyCnnMC, ConsultCnnMC interligam os 

conceitos Model a Controller e o conectores ShowCnn os conceitos Controller a View.

A ligação de papéis de interface a um mesmo conceito no Modelo Conceitual permite 

que instâncias de um mesmo conceito possam se comunicar entre si. Dessa forma, 
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componentes que exercem o papel de Model podem se comunicar através de conexões entre 

interfaces de papel set ou get que são ligados por instância de ModifyCnnMM e 

ConsultCnnMM.

Figura 32. Descrição do Padrão MVC na Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema na AO-ADL. 

3.5.2 Camada de Conceitos do Domínio de Aplicação na AO-ADL 

A Camada de Conceitos do Domínio de Aplicação define conceitos que representam 

padrões específicos para um determinado domínio de aplicação alvo.  Pode-se citar um 

exemplo no domínio de aplicações multimídia, onde geralmente utiliza-se algum gerenciador 

de fluxo de dados (Data Stream Manager) para executar informações de dados. Tal conceito 

foi representado na Figura 33 com o nome de StreamManager. StreamManager possui um 

papel de interface provido outputDataStream e um papel de interface requerido 

inputDataStream. Também há a definição do conector inOutStreamCnn que interliga o papel 

de interface provido outputDataStream ao papel de interface requerido inputDataStream.

StreamManager também é interligado ao conceito Player através do conector

inOutStreamCnn.
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Tais definições funcionam como regras de design que restringem as conexões que 

podem ocorrer em instâncias do Modelo Conceitual. Por exemplo, conectores instanciados a 

partir do conector inOutStreamCnn apenas podem interligar interfaces que façam o papel de 

outputDataStream à interfaces do tipo inputDataStream.

Figura 33. Descrição do Padrão StreamManager na Camada de Conceitos do Domínio de Aplicação na 
AO-ADL. 

3.5.3 Camada de Conceitos Específicos do Sistema na AO-ADL 

A Camada de Conceitos Específicos do Sistema é destinada a especificar conceitos 

que o sistema precisa representar, porém eles são tão específicos a uma aplicação que não faz 

sentido defini-los nas duas camadas anteriores. Por exemplo, deseja-se definir componentes 

para permitir acesso de componentes da camada Controller, em um sistema que obedece ao 

padrão MVC, aos elementos que representam as entidades do domínio do sistema (Model). 

Tal conceito pode ser nomeado como ModelAccessor e é mostrado na Figura 34. As 

instâncias que tiverem o papel de ModelAccessor agora podem ser referenciadas por pontos 

de corte do Nível Conceitual. 

Figura 34. Descrição do Conceito ModelAccessor na Camada de  Conceitos Específicos do Sistema na AO-
ADL.
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3.6 PROPAGAÇÃO DE CONCEITOS PARA A AO-ADL 

Os elementos do Modelo Conceitual descritos no Nível Conceitual são propagados para 

a linguagem AO-ADL através de regras de transformação. Essa transformação é necessária 

para que os elementos arquiteturais da descrição do sistema possam fazer referência aos 

padrões especificados no Modelo Conceitual. 

Como abordado anteriormente na Seção 3.3, os padrões descritos usando a UML são 

estereotipados com cinco estereótipos: Concept, Connection, ProvidedInterface,

RequiredInterface, Scope. No processo de transformação do Modelo Conceitual para a AO-

ADL, as regras de transformação da Tabela 2 são aplicadas.  

Tabela 2. Regras de transformação de conceitos do Modelo Conceitual descritos na UML para a AO-
ADL. 

Estereótipo Regra de transformação Resultado 

Concept Os elementos do Modelo Conceitual estereotipados 

como conceitos (concepts) são transformados em 

componentes da AO-ADL 

Component 

ProvidedInterface Cada extremidade das associações que possuem o 

estereótipo ProvidedInterface são transformadas em 

ProvidedInterface da AO-ADL 

ProvidedInterface

RequiredInterface Cada extremidade das associações que possuem o 

estereótipo RequiredInterface são transformadas em 

RequiredInterface da AO-ADL 

RequiredInterface

Connection As associações estereotipadas como conexões 

(connection) são transformados em Connectors da 

AO-ADL. 

Connector 

Connection As ligações entre associações estereotipadas com 

Connection e classes estereotipadas com Concepts

são transformados em Attachments. Cada Attachment 

liga uma interface de um componente a um role de 

um conector 

Attachment 
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Scope Os padrões são instanciados como arquiteturas 

obedecendo à categorização do escopo de cada 

padrão: escopo de Conceitos de Arquitetura de 

Sistema, escopo Conceitos de Domínio de Aplicação 

e escopo de Conceitos Especifico de Aplicação. 

Architecture 

A Figura 35 mostra um exemplo de transformação de conceitos do Modelo Conceitual 

descrito na UML (imagem à esquerda na Figura 35), para a AO-ADL (imagem à direita na 

Figura 35). Os conceitos View, Controller e Model do lado esquerda da Figura 35 foram 

transformados em componentes, as associações entre eles em conexões e cada extremidade da 

conexão foi transformada em interfaces, do lado direito Figura 35.

Figura 35. Exemplo de transformação de conceitos do Modelo Conceitual para a AO-ADL.

3.7 INSTANCIAÇÃO DE CONCEITOS NO MODELO BASE 

Esta seção mostra como se dá a instanciação do Modelo Conceitual e de Aspectos na 
AO-ADL.  
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3.7.1 Instanciação do Modelo Conceitual 

A Figura 36 mostra um exemplo da instanciação de conceitos do Modelo Conceitual 

na AO-ADL. Todos os elementos do exemplo da Figura 36 foram devidamente e 

corretamente classificados de acordo com os conceitos do Modelo Conceitual da Figura 32. 

As instâncias do exemplo da Figura 36 estão devidamente divididas em três camadas 

(Model-View-Controller) e cada interface possui um papel que também está de acordo com o 

Modelo Conceitual. As instâncias dos conectores do Modelo Conceitual interligam interfaces 

que possuem papéis os quais obedecem às regras definidas no Modelo Conceitual. 

Os componentes PhotoAlbumList e PhotoList foram classificados com o conceito 

View. Ambos são ligados respectivamente aos conceitos classificados como Controller 

(BaseController e PhotoListController) através de instâncias do conector ShowCnn (Cnn0 e 

Cnn1) que conectam interfaces classificadas como show.

Os componente BaseController e PhotoListController se conectam a 

PhotoAlbumAccessor por interfaces classificadas como set e get. PhotoAlbumAccessor tem o 

papel de Model e ModelAccessor, assim, os conectores cnn2, cnn3 e cnn4 são 

respectivamente instâncias dos conectores ConsultConnectorMC, ModifyConnectorMC,

ConsultConnectorMC. A conexão entre componentes classificados como Model (AlbumData

e PhotoData) dá-se por conectores instanciados a partir de ConsultConnectorMM, que liga 

papéis de interface get, e ModifyConnectorMM, que liga papéis de interface set.
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Figura 36. Exemplo de instanciação do Modelo Conceitual da Figura 32 na AO-ADL. 

Os elementos arquiteturais passíveis de classificação são: Componentes, Interfaces, 

Operações e Conectores. Com exceção dos componentes, que podem exercer mais de um 

papel, todos os elementos que podem ser classificados (classificação dada pela propriedade 

classifier) devem ter apenas um papel no sistema, seguindo as regras do Modelo Conceitual. 

Para cada um desses elementos existem regras mais gerais que devem ser obedecidas 

para a perfeita concordância entre Modelo Conceitual e Modelo Base que foram resumidas 

naTabela 3. 



78

Tabela 3. Regras de validação para sistemas descritos na AO-ADL com Modelo Conceitual. 
Termo Regras 
Componentes  Um componente que possui uma determinada classificação, ou 

composição de classificações, não poderá ter entre suas 
interfaces, classificações que não tenham sido definidas pelo 
Modelo Conceitual. Por exemplo, supondo que exista um 
conceito View no Modelo Conceitual que possui apenas uma 
interface show. Para todos os componentes classificados apenas 
como View, não poderá existir interfaces que tenham 
classificações diferentes de show.

Interfaces  Interfaces não podem ter operações que não satisfaçam as 
classificações das operações definidas no Modelo Conceitual 
Associado 

Conector  Os conectores também seguem as regras e definições aos quais 
eles estejam associados pelo atributo classifier. Os papéis de 
conexão devem ser classificados de acordo com o conector do 
Modelo Conceitual associado. Por exemplo, supondo que exista 
um conceito de conexão ShowCnn no Modelo Conceitual que 
possui apenas um papel de interface show. Para todas as 
conexões classificados como ShowCnn, não poderá existir 
interfaces que tenham classificações diferentes de show.

 Conexões apenas podem ocorrem entre interfaces classificadas 
de acordo com o Modelo Conceitual, e obedecendo ao padrão de 
conexão do conector base. 

3.7.2 Definição de Pontos de Corte em AO-ADL  

A Figura 37 mostra um exemplo da definição do aspecto Formatting que tem a função 

de selecionar todas as operações das interfaces de View que exercem o papel show. O aspecto 

Formatting modifica a aparência dos componentes da interface gráfica do sistema de acordo 

com configurações pré-estabelecidas. A cláusula Pointcut Specification define quais 

operações selecionar e a declaração adviceOperator quando inserir o comportamento definido 

no componente aspectual Formatting.
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Figura 37. Descrição do aspecto Formatting.

3.8 PROPAGAÇÃO DOS CONCEITOS DO NÍVEL ARQUITETURAL 
PARA O NÍVEL DE PROJETO 

Finalizando o processo MDD deste trabalho, os conceitos instanciados em Nível de 

Arquitetura são propagados para o Nível de Projeto. Para instanciar o Nível de Arquitetura no 

Nível de Projeto, escolhemos a abordagem Theme/UML. 

Theme/UML é uma abordagem que fornece uma visão simétrica para representar e 

modularizar conceitos da Orientação a Aspectos e Orientação a Objetos em Nível de Projeto. 

Theme/UML permite que o projetista desenvolva conceitos base e conceitos aspectuais de um 

sistema e especifique como se dá a composição relacional entre eles. A abordagem Theme

define um Theme como um elemento de projeto, uma coleção de estruturas e comportamentos 

que representam características do sistema que se deseja modelar.  

Em termos práticos, podemos utilizar um perfil UML com estereótipos da abordagem 

Theme/UML para modelar sistemas seguindo a abordagem DSOA. O site que hospeda o 

Theme/UML (Theme/UML, 2004) fornece um perfil para UML 2.0 com os estereótipos 

necessários para seguir a abordagem Theme. A Figura 38 ilustra os estereótipos e as 

propriedades do perfil Theme/UML. O estereótipo theme pode ser aplicado a pacotes e possui 

a propriedade template para especificar quais são os métodos gabarito do theme. O estereótipo 

merge estende a definição de associação de dependência da UML e declara algumas 

propriedades, das quais nós só utilizamos a propriedade themeName. O último estereótipo é o 
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bind que também estende a associação de dependência da UML e permite a declaração de 

bindings entre os themes que implementam as funcionalidades de aspectos e os themes base. 

Figura 38. Perfil UML do Theme/UML. 

 Em contato com o grupo de pesquisa que mantém a AO-ADL, nos foi informado que 

existe na ferramenta de apoio a descrição em AO-ADL (AO-ADL Tool Suite, 2007) uma 

transformação da AO-ADL para o Theme/UML. Investigando a ferramenta, percebemos que 

além do perfil Theme/UML, a ferramenta utilizava um perfil AO-ADL que estende o 

componente UML para permitir a descrição de conectores como componentes da UML, logo 

nós também utilizamos esse perfil AO-ADL. A Figura 39 ilustra o Perfil UML para a AO-

ADL. O estereótipo aoadlConnector é aplicado aos componentes que representam os 
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conectores aspectuais transformados para Theme/UML. Mais detalhes sobre tal transformação 

é tratada mais adiante nesta seção. 

Figura 39. Perfil UML da AO-ADL.

Como descrito na Seção 3.1, o processo de transformação para Theme/UML tem como 

entradas a descrição do sistema base e aspectos em AO-ADL e o Modelo de Projeto, sendo 

que, para nosso trabalho utilizamos o modelo de projeto Theme/uml. No processo de 

transformação, para cada conector, componente ou adendo é criado um pacote UML o qual é 

estereotipado como theme.

Para os pacotes criados a partir de componentes AO-ADL, são criados componentes e 

interfaces UML que representam os elementos da arquitetura do sistema. Cada componente 

possui portas com os mesmos nomes das interfaces da arquitetura do sistema. As portas se 

relacionam com as interfaces através de associações do tipo “Usage” da UML, para 

representar interfaces providas, e “Interface Realization” da UML para interfaces requeridas. 

Um exemplo do resultado dessa transformação pode ser visto na Figura 40. A Figura 40 

ilustra o pacote AddPhotoAlbum (descrito como componente na AO-ADL) como um theme, 

duas interfaces, provShow, command, e o componente UML AddPhotoAlbum. As Portas são 

relacionadas às interfaces através das associações de uso (Usage) provShow e realização 

(Interface Realization) command.
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Figura 40. Exemplo de mapeamento de um componente arquitetural para Theme/UML. 

 Os conectores em AO-ADL também são transformados em themes do Theme/UML. 

Para cada conector é criado um pacote e estereotipado como theme. Os papéis de interfaces do 

conector são transformados em Interfaces UML. Os conectores são transformados em 

componentes UML e estereotipados com “aoadlconnector”. Os componentes interligados 

pelo conector também são transformados em componentes. O elemento UML Connector liga 

as portas dos componentes UML, que antes eram ligados pelos conectores arquiteturais. Um 

exemplo da transformação para Theme/UML do conector Show_Cnn_1 é mostrado na Figura 

41. A Figura 41 ilustra os componente AddPhotoAlbum, BaseController_ e showCnn_1. Os 

conectores UML AddPhotoAlbumprovShow_2_showCnn_1provShowRole e 

BaseController_reqShowAdd_2_showCnn_1reqShowRole ligam os componentes 

BaseController_ a AddPhotoAlbum. O relacionamento entre os themes que representam 

componentes da AO-ADL e os que representam conexões da AO-ADL são feitos com 

associações de dependência estereotipadas como “merge”. A Figura 42 mostra um exemplo 

de associação de dependência merge e seus atributos. 
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Figura 41. Exemplo de mapeamento de um conector arquitetural em AO-ADL para Theme/UML. 
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Figura 42. Exemplo da associação de dependência merge.

Os adendos também são transformados em themes. A Figura 43 mostra um exemplo de 

um adendo que foi transformado em um theme. O componente aspectual associado ao 

conector aspectual foi transformado em um componente UML e associado a um componente 

genérico (GenericComponent da Figura 43) através da interação entre a porta genérica 

(somePort) do componente genérico e interface que representa a interface aspectual do 

componente aspectual, no caso da Figura 43, o componente aspectual é o componente 

Logging.
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Figura 43. Exemplo de mapeamento de um adendo AO-ADL arquitetural para Theme/UML. 

A Figura 44 mostra a propriedade template de um pacote estereotipado como theme.

Nele podemos especificar os métodos gabaritos dos themes. A propriedade Template

especifica somePort.method() como o método que será substituído quando houver o weaving

entre os themes que representam aspecto e os themes base. 

Figura 44. Propriedade template de uma associação estereotipada como merge.
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 A associação dos themes que representam aspectos é feita por associações de 

dependências estereotipadas como bind. A propriedade binding da Figura 45 especifica quais 

pontos de junção serão selecionados pelos themes associados a tal dependência. No caso deste 

exemplo, a propriedade binding define que todos os componentes e todas as interfaces serão 

selecionados pelo theme aspectual associado. 

Figura 45. Propriedade binding de uma associação estereotipada como bind.
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4 ESTUDO DE CASO 

A fim de ilustrar e avaliar a abordagem proposta, este capítulo apresenta um estudo de 

caso baseado em duas aplicações, o MobilePhoto (YOUNG e MURPHY, 2005) e sua 

extensão, o MobileMedia (FIGUEIREDO et al., 2008). Ambas são aplicações que foram 

construídas usando o paradigma de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos -

DSOA (do inglês Aspect-Oriented Software Development - AOSD) e foram concebidas no 

contexto de uma Linha de Produto de Software (LPS) (Software Product Lines - SPL). 

Uma LPS consiste de um conjunto de técnicas centradas na engenharia que permitem 

criar um grupo de sistemas de software similares a partir de um conjunto de especificações de 

software comuns a todos esses sistemas. Os principais objetivos das LPSs são os de agrupar 

as semelhanças e gerir as variações por forma a originar melhorias na qualidade do produto 

final, diminuindo o tempo e esforço de desenvolvimento, bem como o custo e complexidade 

na criação e manutenção de linhas de produtos de sistemas de software similares. LPS 

também tem como objetivo possibilitar um aumento do número de produtos dessa linha que 

podem ser desenvolvidos. No contexto da Linha de Produto de Software, requisitos reusáveis 

e configuráveis são representados por features. Features são características visíveis pelo 

usuário final que permitem expressar partes comuns e variáveis entre instâncias do sistema 

(CLEMENTS e NORTHROP, 2001). 

O sistema  MobilePhoto foi desenvolvido na University of British Columbia para 

demonstrar como as técnicas Orientadas a Aspectos podem melhor modularizar features de 

um sistema que deve ser instalado em diversos modelos de telefones celulares. Como cada 

modelo de celular possui arquiteturas de hardware distintas (os recursos que cada modelo de 

celular disponibiliza diferem entre si), os recursos providos pelo sistema MobilePhoto (e 

posteriormente pelo sistema MobileMedia) dependem das peculiaridades físicas da arquitetura 

do telefone celular alvo. Diante deste problema, a idéia básica dos desenvolvedores do 

MobilePhoto é modularizar features em aspectos e fazer uso de mecanismos de composição 

(weaving) para criar instâncias do sistema com funcionalidades que se adequassem a 

arquitetura física de cada modelo de aparelho celular.  

Enquanto o MobilePhoto foi desenvolvido para ilustrar a composição de diversas 

features no desenvolvimento de software seguindo o paradigma orientado a aspectos para 

Linhas de Produto de Software, o MobileMedia foi criado como uma extensão do 



88

MobilePhoto para analisar como técnicas de Programação Orientada a Aspectos (POA) 

(KICZALES et al., 1997) podem ser utilizadas para administrar a evolução de software com 

menos transtornos. O MobileMedia também foi inserido em um contexto de desenvolvimento 

de sistema para dispositivos móveis seguindo uma Linha de Produto de Software. 

Adicionalmente, em (FIGUEIREDO et al., 2008), o MobileMedia  é utilizado para ilustrar e 

analisar a adição de diversas funcionalidades para manipular outros tipos de mídia (música e 

vídeo) em aparelhos celulares através de diversos cenários de evolução. 

Baseado em (YOUNG e MURPHY, 2005) e nos cenários de evolução descritos em 

(FIGUEIREDO et al., 2008), no presente capítulo foi desenvolvido um estudo de caso onde a 

partir de um cenário inicial, é construído um conjunto de evoluções para aplicar e avaliar sob 

métricas de software como a abordagem aqui proposta soluciona (ou pelo menos minimiza 

bastante) o problema da Fragilidade de Pontos de Corte que geralmente ocorre durante a 

evolução do software que utiliza o DSOA.  

 Há algumas diferenças entre os estudos de caso utilizados como base (YOUNG e 

MURPHY, 2005) (FIGUEIREDO et al., 2008), e o estudo de caso descrito neste trabalho, as 

quais são apresentadas a seguir. Em (YOUNG e MURPHY, 2005) utiliza-se Programação 

Orientada a Aspectos (POA) para demonstrar como melhor modularizar recursos de software 

que precisam ser instalados e posteriormente configurados de acordo com a arquitetura da 

plataforma de hardware alvo. Em (FIGUEIREDO et al. 2008) cria-se um conjunto de 

evoluções para analisar como a POA pode melhor modularizar e configurar recursos de 

software quando o mesmo evolui. Porém, ambos tratam o DSOA em nível de código, mais 

especificamente utilizando AspectJ e J2ME (J2ME, 2006). O estudo de caso aqui utilizado 

trata o desenvolvimento de software em um nível de abstração mais alto, para ser mais preciso 

no Nível de Arquitetura do software. Por ser utilizada uma abordagem MDD, os conceitos do 

nível de abstração inicial (Nível Conceitual) vão sendo propagados para níveis de abstração 

mais concretos, como se descreverá no decorrer do estudo de caso. 

Outra diferença é que, enquanto que no trabalho de YOUNG e MURPHY (2005) e 

FIGUEIREDO et al. (2008) é pobre em padrões arquiteturais de desenvolvimento utilizados 

em POO ou POA, o estudo de caso aqui descrito parte de descrições fundamentadas em 

padrões utilizados para desenvolver software, os quais irão guiar o processo de 

desenvolvimento da aplicação em direção a um código de qualidade e coerente com os 

conceitos especificados e requisitos desejados entre as fases de desenvolvimento. Outro ponto 
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a se destacar é que as aplicações descritas em (YOUNG e MURPHY, 2005) e (FIGUEIREDO 

et al., 2008) foram desenvolvidas usando técnicas POA para Linhas de Produto de Software, 

enquanto o estudo de caso aqui definido demonstra uma abordagem para solucionar 

problemas que geralmente acontecem quando o software evolui. 

Com o intuito de demonstrar como padrões descritos no Modelo Conceitual podem 

melhorar a evolução de software que segue o DSOA, neste capítulo nós também fazemos uma 

análise de nossa abordagem usando o estudo de caso do MobilePhoto e os cenários de 

evolução aqui descritos com e sem a utilização do Modelo Conceitual para descrição de 

expressões de pontos de corte e depois aplicamos as métricas sugeridas em 

(KHATCHADOURIAN, GREENWOOD e RASHID, 2008) ambas abordagens, apontando os 

problemas, vantagens e desvantagens de utilizar cada uma delas no DSOA. Também fizemos 

um comparativo entre o esforço de manutenção necessário para modificar o Modelo Base e o 

Modelo Aspectual do estudo de caso MobilePhoto descrito no Capítulo 4, com e sem o 

Modelo Conceitual com base no trabalho descrito em (LEHMAN; PERRY e RAMIL, 1998). 

O MobilePhoto foi escolhido como estudo de caso para este trabalho pois o mesmo 

utilizava o DSOA para sua construção, possuía disponível na Internet o código fonte da 

implementação, havia dois trabalhos com a descrição do estudo de caso que nos orientaria 

(YOUNG e MURPHY, 2005; FIGUEIREDO et al., 2008), e parecia ser inicialmente ideal 

para ajudar na validação da proposta. 

 As seções que seguem irão paulatinamente descrever os requisitos iniciais que 

precisam ser atendidos no Sistema MobilePhoto (Seção 4.1). Em seguida, é definido o 

Modelo Conceitual inicial para representar a arquitetura e padrões genéricos do sistema 

(Camada de Conceitos Arquiteturais do Sistema), os Conceitos do Domínio da Aplicação e 

Conceitos Específicos do Sistema para o MobilePhoto (Seção 4.2). Posteriormente, na Seção 

4.3, definem-se pontos de corte que, ao invés de fazerem referências diretas ao Modelo Base4,

fazem referências aos elementos do Modelo Conceitual especificado. O Modelo Conceitual e 

a arquitetura do sistema são inicialmente instanciados na Seção 4.4. A análise do estudo de 

caso base e mais detalhes sobre as métricas usadas para avaliar nossa abordagem são descritas 

na Seção 4.5. A Seção 4.6 apresenta o primeiro cenário de evolução com o refatoramento e 

4 Uma das contribuições do trabalho é a definição de um Modelo Conceitual que media o 
Modelo Base e a definição de pointcuts. Assim, a definição de tais pointcuts se dá em um 
nível de abstração mais elevado do que o usualmente utilizado pelas abordagens existentes na 
literatura, o que permite tratar problemas da evolução do software mais facilmente. 
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adição de novas características ao Sistema MobilePhoto. A Seção 4.7 faz uma análise do 

primeiro cenário de evolução com e sem o Modelo Conceitual, usando as métricas detalhadas 

na Seção 4.5. A Seção 4.8 mostra o segundo cenário de evolução juntamente com as 

modificações do sistema MobilePhoto para que ele seja capaz de tratar novos formatos de 

mídia, assim se transformando em MobileMedia. Na Seção 4.9 fazemos uma análise do 

segundo cenário de evolução com e sem o Modelo Conceitual, usando as métricas detalhadas 

na Seção 4.5. A Seção 4.10 ilustra a adição de novos conceitos ao Modelo Conceitual e 

posteriormente a instanciação desses novos conceitos para compor o terceiro cenário de 

evolução. Na Seção 4.11 analisamos o impacto sobre o terceiro cenário de evolução quando o 

Modelo Conceitual precisa ser alterado para comportar novos padrões. 

4.1 REQUISITOS DO SISTEMA MOBILEPHOTO 

Um dos requisitos iniciais estabelecidos para o MobilePhoto é que ele deve seguir a 

arquitetura MVC (Model-View-Controller) e inicialmente implementar funcionalidades para 

manipular fotos (adicionar, deletar, visualizar, e listar tanto fotos quanto álbuns de fotos). 

Cada foto pertence a um álbum de fotos. Tanto as fotos quanto o álbum de fotos devem ser 

persistidos (armazenados) através de algum mecanismo de persistência. Erros lançados pelo 

sistema também devem ser manipulados e tratados. A formatação dos componentes visuais do 

sistema deve seguir padrões de formatação estabelecidos para cada aparelho e que dependem 

da área disponível para exibição dos componentes, por exemplo. 

Além dos requisitos funcionais descritos anteriormente, alguns requisitos não 

funcionais são requeridos ao MobilePhoto. Um deles é o de registrar todas as operações 

executadas pelo sistema para que se possa ter um histórico das operações realizadas. Para uma 

melhor qualidade na apresentação de recursos que necessitem de um fluxo contínuo de dados 

entre componentes do sistema, um mecanismo de buffer se faz necessário. Tais fluxos de 

dados, muitas vezes não seguem um único padrão de compactação ou representação dos 

dados, logo, também é necessário um mecanismo para codificar e decodificar formatos de 

dados. Mesmo com a correta codificação e decodificação de dados, o dado em si pode estar 

corrompido, assim, antes de qualquer operação de codificação ou decodificação, deve-se 

realizar a checagem da integridade dos dados através de um mecanismo de CRC (Cyclic 

Redundancy Codes), por exemplo. 
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4.2 MODELO CONCEITUAL INICIAL 

 A partir de uma breve descrição dos requisitos do sistema MobilePhoto dados na 

Seção 4.1, definiu-se um conjunto de padrões que irão compor o Modelo Conceitual inicial do 

MobilePhoto. Como mencionado anteriormente (Capítulo 3), o Modelo Conceitual proposto é 

dividido em três camadas que englobam padrões arquiteturais (Camada de Conceitos 

Arquiteturais de Sistema), os padrões específicos para o domínio da aplicação (Camada de 

Conceitos do Domínio de Aplicação) e conceitos específicos do sistema (Camada de 

Conceitos Específicos de Sistema). 

 Tratando inicialmente da Camada de Conceitos Arquiteturais do Sistema, nela foram 

descritos todos os padrões identificados para definir o MobilePhoto obedecendo aos requisitos 

que o sistema deve atender. É importante relembrar que padrões especificados na Camada de 

Conceitos Arquiteturais são independentes da plataforma, tecnologia, linguagem de 

programação utilizada para desenvolver a aplicação alvo e domínio de aplicação. O que se 

descreve nessa camada define a arquitetura que os desenvolvedores do sistema devem seguir 

nas fases seguintes de construção do software. 

Na camada onde se representam os conceitos do domínio da aplicação (Camada de 

Conceitos do Domínio de Aplicação), foram descritos conceitos que são geralmente aplicados 

a sistemas multimídia no contexto de dispositivos móveis, como o transporte do fluxo de 

dados entre componentes.  

Quanto à camada que representa conceitos específicos de aplicação, definiram-se 

conceitos para agrupar e identificar componentes que apresentavam um papel específico na 

aplicação alvo e que se repetiam. Como exemplo pode-se citar o conceito ModelAccessor que 

define o papel de uma entidade específica do modelo que permite o acesso a um grupo de 

outros conceitos do tipo Model.

4.2.1 Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema para o MobilePhoto 

Na Camada de Conceitos Arquiteturais do Sistema, definiu-se o padrão arquitetural 

MVC e o padrão de projeto Command (GAMMA et al., 1994). Tratando primeiramente do 

padrão MVC, este especifica que os elementos pertencentes ao sistema devem ser 

classificados como Model, View ou Controller. Conceitos do tipo View representam 
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elementos que têm o papel de interagir diretamente com o usuário e o sistema através de 

interfaces gráficas. O conceito Model caracteriza elementos que representam entidades do 

domínio da aplicação. O conceito Controller (Controlador) deve englobar as regras de 

negócios para o tratamento de estímulos gerados a partir das interfaces da aplicação 

(conceitos Views) ou de outros controladores, e acessar ou atualizar as entidades do sistema 

(Models). 

O padrão mostrado na Figura 23 é ilustrado na Figura 46 na notação da AO-ADL. A 

Figura 46 é o resultado da transformação de conceitos do Modelo Conceitual apresentado na 

Figura 23, para elementos da AO-ADL. Os conceitos são representados por componentes na 

notação AO-ADL. Para interligar os conceitos definidos utilizam-se Connectors para 

estabelecer padrões de conexão entre conceitos. Connectors ligam os papéis de interfaces 

existentes em cada um dos conceitos definidos. No Modelo Conceitual apresentado na Figura 

46, há a definição da arquitetura MVC especificada para o MobilePhoto juntamente com três 

tipos de papéis de interfaces: set, que define o papel da interface que altera o estado atual de 

algum elemento do sistema; get, que estabelece o papel da interface que exterioriza (permite 

obter) alguma informação do sistema; e show, que representa uma instrução para exibição da 

interface de acesso (conceito View) ao usuário.  

Ainda na Figura 46, pode ser visto o conector nomeado como ShowCnn que interliga a 

interface requerida show de Controller à interface provida show de View
5. ConsultCnnMC

liga o papel de interface requerido get de Controller ao papel de interface provido get de 

Model. ConsultCnnMM interliga papéis de interface get do conceito Model. A ligação entre 

papéis de interfaces no mesmo conceito possibilita a ligação entre instâncias de conceitos do 

mesmo tipo. ModifyCnnMC interliga o papel de interface requerido set de Controller ao papel 

de interface provido set de Model. ModifyCnnMM interliga papéis de interface do tipo set

entre conceitos do tipo Model.

Para tratar os diversos comandos que o usuário pode executar, foi especificado no 

Modelo Conceitual o padrão de projeto Command. O padrão Command evita o acoplamento 

do remetente de uma solicitação ao seu receptor, ao dar a mais de um conceito Command a 

5 É importante observar que a definição de padrões de conexão no Modelo Conceitual não 
apenas guiam o desenvolvimento das fases seguintes como também restringem a forma de 
interação entre os diversos conceitos que fazem parte do sistema. A definição do Connector 

ShowCnn viabiliza a comunicação entre conceitos do tipo View e Controller que utilizam 
instâncias de ShowCnn apenas através de conexões entre interfaces que possuem o papel 
show.
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oportunidade de tratar a solicitação. O conceito Command recebe requisições e tenta 

redirecioná-las para o Controller responsável por tratá-la. Caso a instância do Command atual 

não consiga redirecionar a requisição, tal requisição é encaminha para o conceito Command

seguinte para que este tenha a oportunidade de tratar o comando requisitado. Tal padrão 

diminui o acoplamento entre instâncias de conceitos, pois não há necessidade de adicionar 

novos manipuladores de requisições quando um novo comando for adicionado. O comando 

requisitado será devidamente executado por algum elemento da cadeia de instâncias do tipo 

Command. Além disso, esse padrão aumenta a flexibilidade na atribuição de responsabilidade 

pois, não é necessário realizar grandes modificações para adicionar novos manipuladores de 

comando, basta adicionar um novo manipulador na cadeia de manipuladores. 

A Figura 46 ilustra as conexões existentes entre o padrão Command e os conceitos 

Controller e View. Inicialmente o conceito View gera um evento com informações sobre o 

comando requisitado. A conexão entre View e o conceito Command é realizada através do 

conector EventCnn que tem em suas extremidades papéis de interface command. O comando 

é repassado à instância do tipo Controller que pode tratar a requisição. Esse repasse é feito 

através da ligação estabelecida pelo conector CmdHandlerCnn que liga os papéis de 

interfaces cmdHandler  de Controller a Command. Se o conceito Command não conseguir 

repassar a requisição para o Controller, a requisição é repassada para o próximo Command,

para que este tenha a oportunidade de tratar a requisição. O repasse de requisições entre 

instâncias de Command é feita pelo conector SuccessorCnn que liga o papel de interface 

previousHandler ao successorHandler.
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Figura 46. Especificação da arquitetura MVC e do padrão Command para Sistema MobilePhoto na 
Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema. 

4.2.2 Camada de Conceitos do Domínio de Aplicação para o MobilePhoto 

Na Camada de Conceitos do Domínio de Aplicação foram descritos conceitos que estão 

presentes no domínio de aplicações multimídia para dispositivos móveis. O conceito 

StreamManager representa um gerenciador de fluxos de dados. StreamManager tem dois 

papéis: inputDataStream que recebe fluxo de dados e outputDataStream, que provê fluxo de 

dados. Os Conceitos do Modelo Conceitual da Figura 20 após a transformação para a AO-

ADL são mostrados na Figura 47. A Figura 47 ilustra o conceito StreamManager e seus 

respectivos papéis de interface. Através da definição do conector InOutStreamCnn,

inputDataStream de StreamManager só pode ser conectado a um papel de interface 

outputDataStream, enquanto que outputDataStream só pode ser conectado a um papel de 

interface inputDataStream.

Ainda no contexto multimídia, é comum exibir informações ao usuário tendo como 

entrada um fluxo de dados. Para abstrair essa característica, foi especificado o conceito Player 
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que tem o papel de interface requerida de nome inputDataStream, como pode ser visto na 

Figura 47. A interface requerida inputDataStream de Player é ligada a outputDataStream de 

StreamManager através do conector InoutStreamCnn.

Figura 47. Especificação dos padrões StreamManager e Player para o Sistema MobilePhoto na Camada de 
Conceitos do Domínio de Aplicação. 

4.2.3 Camada de Conceitos Específicos de Aplicação para o MobilePhoto 

Na Camada de Conceitos Específicos de Sistema definiu-se ModelAccessor como um 

conceito que permite que outros possam acessar os elementos que ele encapsula. A Figura 48 

mostra o conceito ModelAccessor. A finalidade desta camada é definir conceitos que não são 

padrões, mas que são necessários para a especificação do sistema. 

Figura 48. Especificação padrão ModelAccessor na Camada de Conceitos Específicos de Sistema.

4.3 DEFININDO PONTOS DE CORTE COM BASE NO MODELO 
CONCEITUAL 

Um dos requisitos do sistema MobilePhoto é a capacidade de tratar e manipular erros 

lançados pelo sistema. Como decisão de projeto adotado pelos desenvolvedores do 
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MobilePhoto, optou-se por utilizar aspectos para a seleção de conceitos e papéis de interface 

que poderiam lançar algum erro. Alguns componentes aspectuais foram definidos e nomeados 

como se segue: PersistenceException, ImageNotFoundException e InvalidFormatException.

Todos os componentes aspectuais de tratamento de erro são especializações de 

ExceptionHandler.

PersistenceException trata de lançamentos de erros originados de conceitos que tentam 

alterar o estado atual de algum elemento do sistema (papéis de interface nomeados como set)

ou recuperar alguma informação do domínio do sistema (papéis de interface nomeados como 

get) do mesmo. Esse conceito utiliza o adendo around para selecionar todas as operações dos 

papéis de interface set e get. A notação utilizada para descrever o conceito aspectual 

PersistenceException pode ser observada na Figura 49, onde o conector 

HandleExceptionCnn1 é utilizado para especificar o padrão que deve ser selecionado. 

Ainda na Figura 49, pode-se observar o conceito aspectual ImageNotFoundException

que seleciona interfaces show de componentes com papel View para fazer os tratamentos de 

erros que podem ocorrer no carregamento de imagens para exibição da interface com o 

usuário, representado pelos componentes com a propriedade classifier='View'.

Figura 49. Descrição dos aspectos PersistenceException e ImageNotFoundException juntamente com a 
descrição dos conceitos e papéis que cada um seleciona. 
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 A Figura 50 mostra o componente aspectual InvalidFormatException e a definição de 

ponto de corte que seleciona papéis de interfaces set e get de Controller e ModelAccessor para 

validar a tentativa de persistência de formatos de foto. InvalidFormatException também 

manipula erros gerados a partir de tentativas de acesso à informações que não têm seu formato 

suportado pela aplicação. 

InvalidFormat

Exception

Handle

Exception

Cnn3

aspectualRole

Pointcut Specification1

//Component[@classifier=”ModelAccessor”]/

Interface[@classifier=”set” or 

@classifier=”get”]/

operation

Pointcut Specification2

//Component[@classifier=”Controller”]/

Interface[@classifier=”set” or 

@classifier=”get”]/

operation

AdviceOperator->around

ExceptionHandler

Figura 50. Aspecto InvalidFormatException juntamente com a descrição de elementos selecionados pelo 
aspecto. 

 Um dos requisitos não funcionais do MobilePhoto é fazer o registro de comandos e 

operações que são realizadas para efeito de logging. O componente aspectual Logging foi 

criado para abstrair essa funcionalidade. Na Figura 51 pode-se ver o conceito Logging

juntamente com a descrição dos elementos que ele seleciona. O conector LoggingCnn 

seleciona papéis de interface command e cmdHandler de todos os conceitos instanciados. O 

aspecto Logging também seleciona conceitos set e get de componentes que possuem 

interfaces com um desses papéis. O adendo utilizado foi o after, para que se possam registrar 

operações depois que elas tenham sido realizadas. 
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Cnn

loggingInformation

Pointcut Specification2

//Component/

Interface[@classifier=”set”]/

operation

Pointcut Specification3

//Component/

Interface[@classifier=”get”] /

operation

AdviceOperator->after

Logging

aspectualRole

Pointcut Specification1

//Component/

Interface[@classifier=”command” or 

@classifier=”cmdHandler”]

/operation

AdviceOperator->after

Figura 51. Aspecto Logging juntamente com a descrição dos conceitos e papéis que ele seleciona.

A funcionalidade de persistência dos dados, que serão representados por instâncias de 

Model, é realizada pelo conceito aspectual Persistence. Persistence seleciona através do 

conector PersistenceCnn papéis de interfaces set e get dos conceitos classificados como 

Model. A Figura 52 mostra o aspecto Persistence.

Figura 52. Aspecto Persistence juntamente com a descrição dos conceitos e papéis selecionados pelo 
aspecto.
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 Para prover a adaptação da exibição de elementos do sistema MobilePhoto, o 

componente aspectual Formatting seleciona papéis de interface show de conceitos View. A 

Figura 53 mostra o componente aspectual Formatting e a definição do seu ponto de corte 

através do conector FormattingCnn.

Figura 53. Componente aspectual Formatting juntamente com a descrição dos conceitos e papéis que ele 
seleciona.

 Uma boa qualidade de execução de mídias é um dos requisitos não funcionais que 

devem ser providos pelo MobilePhoto. Uma das técnicas utilizadas para prover esse tipo de 

característica se dá através da utilização de um mecanismo de Buffer.  Tal mecanismo foi 

abstraído no Sistema MobilePhoto com a definição do componente aspectual Buffer. O 

aspecto Buffer seleciona conceitos que trocam informações através de conexões que ligam 

papéis de interface outputDataStream de qualquer conceito com o papel de interface 

inputDataStream de Player. A Figura 54 mostra o conceito aspectual Buffer juntamente com a 

definição dos pontos de corte. 



100

Figura 54. Componente aspectual Buffer juntamente com a descrição dos conceitos e papéis que ele 
seleciona.

Outra característica útil para evitar que a execução de mídias seja interrompida 

abruptamente ou que figuras sejam exibidas com falhas ou deformadas é o uso de um 

mecanismo que verifique se o arquivo está corrompido. Isto pode ser feito através de 

mecanismo de CRC (Cyclic Redundancy Codes). Tal mecanismo de verificação foi 

especificado com a definição do componente aspectual CRCMechanism. A Figura 55 mostra 

o CRCMechanism juntamente com a definição de pontos de corte dada pelo conector

CRCCnn. O ponto de corte definido seleciona conceitos interligados por papéis de interface 

outputDataStream e inputDataStream antes e depois de qualquer transferência de dados 

(conforme o adendo after|before especificado na Figura 55) para que se faça uma verificação 

dos dados transferidos ou a serem transferidos.  
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Figura 55. Componente aspectual CRCMechanism juntamente com a descrição dos conceitos e papéis que 
ele seleciona.

 Além disso, para uma mesma extensão de mídia podem existir diferentes algoritmos 

para compactar e descompactar informações. Isto é muito comum em arquivos de mídia, logo, 

MobilePhoto precisa de um mecanismo de compressão e descompressão de dados de acordo 

com a extensão do arquivo que se deseja executar. Para realizar este requisito, definiu-se o 

conceito aspectual CodeMechanism para representa o mecanismo que compacta e 

descompacta dados nos diferentes formatos de mídia suportados pelo sistema MobilePhoto. A 

Figura 56 mostra o conceito aspectual CodeMechanism e o seu respectivo ponto de corte dado 

pelo conector CodeCnn. O ponto de corte seleciona o fluxo que vai de outputDataStream para 

inputDataStream do conceito Player e realiza o processo de compressão ou descompressão de 

dados, caso seja necessário. 
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Figura 56. Conceito aspectual CodeMechanism juntamente com a descrição dos conceitos e papéis que ele 
seleciona.

4.4 ARQUITETURA DO MODELO BASE 

A arquitetura do Modelo Base, definida a partir da criação de instâncias do Modelo 

Conceitual  para o MobilePhoto pode ser vista na Figura 57. Nela há dez componentes e os 

conectores que fazem as conexões entre os componentes. Existem cinco componentes que 

fazem o papel do conceito View, são eles: AddPhotoAlbum, AddPhototoPhoto, PhotoView, 

PhotoList e PhotoAlbumList. Cada uma das instâncias de View também instanciaram os 

papéis de interface show e command, de acordo com o Modelo Conceitual. Os papéis de 

interface providos show dos componentes View se comunicam com os papéis de interface 

requeridos show do Controlador BaseController (definido pela propriedade 

classifier=Controller na Figura 57) através de instâncias do conector ShowCnn.

Os componentes classificados como View também interagem com instâncias do 

conceito Command através da conexão de papéis de interface command de View a papéis de 

interface command de instâncias de Command. Como descrito anteriormente (Seção 4.2), os 
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componentes que têm o papel Command são encarregados de repassar requisições (comandos 

vindos de componentes View) para o controlador (Controller) que corretamente irá tratar tal 

requisição. Se o componente Command não conseguir repassar a requisição, ele dá 

oportunidade ao próximo Command tratar a requisição. 

É importante notar que no Nível Arquitetural também é possível compor conceitos 

para delegar mais de uma responsabilidade ao mesmo componente. Isso ocorre com o 

componente PhotoView que possui dois papéis, View e Player. Como definido na Seção 4.2, o 

papel de Player é executar ou exibir informações tendo como entrada algum fluxo de dados 

(inputDataStream). A instância BaseController também realiza dois papéis: Controller e 

StreamManager. Na Seção 4.2 define-se que a responsabilidade de StreamManagers é prover 

um fluxo de informações através do papel de interface outputDataStream. A conexão entre 

PhotoView e BaseController se dá pela instância do conector inoutStreamCnn criado como 

Cnn4.

As instâncias do conceito Model foram instanciadas como: PhotoAlbumAccessor,

PhotoAlbumData e PhotoData. PhotoAlbumAccessor abstrai o conceito de lista de 

PhotoAlbums enquanto PhotoAlbumData e PhotoData são entidades que representam o 

álbum de fotos e as fotos do álbum de fotos, respectivamente. Conexões entre componentes 

classificados como Controller e Model se dão através de instâncias dos conectores 

ConsultCnnMC e ModifyCnnMC que ligam interfaces de papéis get e set respectivamente. 

Para interligar conceitos classificados como Model, utilizam-se instâncias do conector 

ConsultCnnMM e ModifyCnnMM para interligar papéis de interface get e set.

Todas as operações de cada interface e mais detalhes do Sistema MobilePhoto podem 

ser visualizados na Figura 57. 
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Figura 57. Instância do Modelo Conceitual para o MobilePhoto. 
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 Seguindo o processo de desenvolvimento deste trabalho, o próximo passo é realizar a 

composição de conceitos base e aspectuais, já em nível de projeto detalhado. Como já descrito 

na Seção 3.8, escolhemos a abordagem Theme/UML para representar em Nível de Projeto a 

composição de conceitos. A Figura 58 mostra o resultado de parte da transformação do 

MobilePhoto para Theme/UML usando a ferramenta AOADLwithCM (mais detalhes sobre a 

ferramenta podem ser encontrados no Capítulo 5). 

 Na Figura 58 podemos ver os componentes e conectores do Sistema MobilePhoto que 

foram descritos na AO-ADL e agora são representados como themes após a transformação da 

AO-ADL para Theme/UML. Na Figura 58 também podemos ver as associações de 

dependência entre os themes representados. O theme afterOperation é o resultado da 

transformação do adendo do conector aspectual Logging para Theme/UML. A Figura 58 traz 

os bindings utilizados para conectar os themes que representam os conceitos aspectuais aos 

themes que representam os conceitos base.  

Devido ao processo de transformação já ter sido descrito e consistir de uma tarefa 

automática, não vemos a necessidade de mostrar o resultado da transformação de cada cenário 

do estudo de caso para o Theme/UML. Portanto, para os próximos cenários de evolução, não 

entraremos em detalhes sobre a transformação de elementos arquiteturais descritos na AO-

ADL para Theme/UML. 
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Figura 58. Resultado de parte da transformação do MobilePhoto especificado na AO-ADL para 
Theme/UML utilizando a ferramenta AOADLwithCM .

4.5 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

O intuito desta Seção, e das próximas que analisam o estudo de caso, é avaliar como padrões 

descritos no Modelo Conceitual podem melhorar a evolução de software que segue o DSOA. 

Tal Modelo Conceitual guia o desenvolvimento do Modelo Base ao mesmo tempo em que 

permite que pontos de corte possam fazer referências ao mesmo utilizando características de 

maior valor semântico que as técnicas atualmente utilizadas. 
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 Para a análise de nossa abordagem, refizemos o estudo de caso do MobilePhoto 

descrito no Capítulo 4 sem a utilização do Modelo Conceitual e usando a linguagem AspectJ 

para descrição dos pontos de expressão. Depois aplicamos as métricas sugeridas em 

(KHATCHADOURIAN, GREENWOOD e RASHID, 2008) ao Sistema MobilePhoto, com e 

sem o Modelo Conceitual. Tais métricas foram utilizadas para quantificar a Fragilidade de 

Pontos de Corte em sistemas OA que passam, principalmente, por processos de evolução. 

Também fizemos um comparativo entre o esforço de manutenção necessário para modificar o 

Modelo Base e o Modelo Aspectual do estudo de caso MobilePhoto descrito no Capítulo 4, 

com e sem o Modelo Conceitual. Tais análises foram feitas a cada cenário de evolução.  

 O estudo de caso do Capítulo 4 foi implementado na ferramenta AOADLwithCM 

(para mais detalhes da ferramenta ver Capítulo 5) obedecendo ao processo de 

desenvolvimento deste trabalho (Capítulo 3). Como apenas depois do processo de composição 

(weaving) nós podemos saber realmente quais os pontos de junção que foram selecionados 

por elementos aspectuais, a contagem dos pontos de junção, as quais as métricas 

anteriormente citadas foram aplicadas, foi feita com base no código Theme/UML gerado pela 

ferramenta AOADLwithCM para a implementação com o Modelo Conceitual. 

4.5.1 Métricas Utilizadas  

Uma das métricas utilizadas para fazer a análise de nossa abordagem foi proposta por 

KHATCHADOURIAN, GREENWOOD e RASHID (2008) que apresenta uma solução de 

avaliação quantitativa no que diz respeito à detecção das possíveis inconsistências adicionadas 

ao software quando de sua evolução. KHATCHADOURIAN, GREENWOOD e RASHID 

(2008) propõe analisar quantitativamente o recall, fall-out e o confidence de pontos de corte 

através de quatro métricas base enumeradas a seguir:  

i. True Positives (TP) – O número de pontos de junção corretamente capturados 

ii. False Positives (FP) – O número de pontos de junção erroneamente capturados 

iii. False Negatives (FN) – O número de pontos de junção erroneamente não 

capturados 

iv. True Negatives (TN) – O número de pontos de junção corretamente não 

capturados 



108

A partir dessas quatro métricas obtém-se o recall que é a proporção de pontos de junção 

corretamente identificados pelos pontos de corte e em seguida obtém-se o fall-out que é a 

proporção dos pontos de junção corretamente não identificados pelos pontos de corte. As 

métricas recall e fall-out podem ser descritas pelas Fórmulas 1 e 2. 

     (1)

    (2)

 Por fim, calcula-se o confidence, que é a eficiência dos pontos de corte, obtida através 

da expressão apresentada na Fórmula 3. Quanto mais perto de 1 for o valor de confidence,

melhor é a avaliação do ponto de corte. 

    (3)

Com base no trabalho de LEHMAN; PERRY e RAMIL (1998), que estuda como as 

seguintes métricas: tamanho do sistema, elementos manipulados no sistema, elementos 

adicionados no sistema, elementos alterados no sistema, elementos deletados no sistema, 

intervalo entre releases, esforço aplicado, defeitos encontrados entre releases, defeitos 

corrigidos, para analisar a manutenção do software quando há evoluções no software, nós 

adaptamos algumas dessas métricas para nossa avaliação com o intuito de analisar como o 

Sistema MobilePhoto se comportava sob duas abordagens de desenvolvimento AOSD, com e 

sem o Modelo Conceitual. As métricas de evolução que utilizamos para ilustrar o que 

acontece com a manutenabilidade do software durante os cenários de evolução do Capítulo 4 

são: Componentes Adicionados, Componentes Modificados, Componentes Excluídos, 

Interfaces Adicionadas, Interfaces Modificadas, Interfaces Excluídas, Operações Adicionadas, 

Operações Modificadas, Operações Excluídas, no Modelo Base, Modelo Conceitual e Modelo 

Aspectual. Quando analisamos o Modelo de Aspectos, além das métricas anteriormente 

citadas, adicionamos: Conectores Aspectuais Adicionados, Conectores Aspectuais Alterados, 

Conectores Aspectuais Excluídos. Tais métricas nos ajudaram a analisar como os aspectos (ou 
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expressões de pontos de corte) se comportam diante dos cenários de evolução descritos no 

Capítulo 4. 

4.5.2 Validação do Caso Base  

Nesta Subseção fazemos uma validação do caso base do MobilePhoto com e sem o 

Modelo Conceitual a fim de ilustrar que antes dos cenários de evolução o MobilePhoto não 

sofre com a Fragilidade de Pontos de Corte. A Tabela 4 mostra o resumo dos aspectos e seus 

respectivos pontos de corte utilizados no estudo de caso base descritos na Seção 4.3. 

Tabela 4. Expressões de pontos de corte para os aspectos do cenário base de evolução do MobilePhoto com 
o Modelo Conceitual. 

Aspectos Tipo Pontos de corte
Exception 

Persistence 
Exception 

around //component/interface[@classifier ='set']/operation 
//component/interface[@classifier ='get']/operation 

ImageNotFound 
Exception 

around //component[@classifier='View']/interface[@classifier 
='show'] /operation 

InvalidFormat 
Exception 

around //Component[@classifier='ModelAccessor'] 
/Interface[@classifier='set' or @classifier='get'] /operation 
//Component[@classifier='Controller'] 
/Interface[@classifier='set' or @classifier='get'] /operation 

Logging 

after //Component/Interface[@classifier='command' or 
@classifier='cmdHandler'] /operation 
//Component/Interface[@classifier='set' or @classifier='get'] 
/operation 

Persistence 

after //Component[@classifier='Model'] 
/Interface[@classifier='set']/operation 
//Component[@classifier='Model'] 
/Interface[@classifier='get']/operation 

Formatting 

around //Component[@classifier='View'] 
/Interface[@classifier='show']/operation 

Buffer 

around //Component/Interface[@classifier='outputDataStream'] 
/operation 
//Component[@classifier='Player'] 
/Interface[@classifier='inputDataStream'] /operation 

CRCMechanism 

before| 
after 

//Component/Interface[@classifier='outputDataStream']  
/operation 
//Component/Interface[@classifier='inputDataStream']  
/operation 
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CodeMechanism 

around //Component[@classifier='*'] 
/Interface[@classifier='outputDataStream'] /operation 
//Concept[@classifier='Player'] 
/Interface[@classifier='inputDataStream'] /operation

Para compararmos o MobilePhoto com e sem a utilização do Modelo Conceitual, 

refizemos os pontos de corte dos aspectos (coluna Pontos de corte da Tabela 5)  do estudo de 

caso do MobilePhoto descrito na Seção 4.3 sem o Modelo Conceitual e em AspectJ e 

resumimos na Tabela 5. Os pontos de corte descritos na Tabela 5 selecionam os mesmos 

pontos de junção para o caso base descritos na Tabela 4. 

Tabela 5. Expressões de pontos de corte para os aspectos do cenário base de evolução do MobilePhoto sem 
o Modelo Conceitual. 

Aspectos Pontos de Corte 
Exception 

Persistence 
Exception  around():execution(public * *.store*.*(..) || public * *.get*.* (..)); 
ImageNotFound 
Exception around():execution(public * *Photo*.show*.* (..)); 

InvalidFormat 
Exception 

around():execution(public * BaseController.store*.* (..)  
 || public * BaseController.get*.* (..) 
 || public * PhotoAlbumAccessor.store*.* (..) 
 || public * PhotoAlbumAccessor.get*.* (..)); 

Logging 
after():execution(public * *.store*.* (..) || public * *.get*.* (..) 
 || public * *.command.* (..) || public * *.handle.* (..)); 

Persistence 

after():execution(public * PhotoAlbumAccessor.store*.* (..)  
 || public * PhotoAlbumAccessor.get*.* (..) 
 || public * Photo*Data.store*.* (..) 
 || public * Photo*Data.get*.* (..)); 

Formatting around():execution(public * *Photo*.show*.* (..)); 

Buffer 
around():execution(public * PhotoView.inStream.* (..) || public * 
BaseController.outStream.* (..)); 

CRCMechanism before: after():execution(public * *.*Stream.* (..)); 

CodeMechanism 
around():execution(public * PhotoView.inStream.* (..) || public * 
BaseController.outStream.* (..)); 

Aplicando as métricas propostas por KHATCHADOURIAN, GREENWOOD e 

RASHID (2008) para a versão inicial do  MobilePhoto descrita na Seção 4.3 que utilizou a 

abordagem do Modelo Conceitual montamos a Tabela 6. A Tabela 6 mostra os aspectos 

descritos para o sistema MobileMedia do caso base juntamente com a contagem de TP, FP, 

FN e TN. 
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Tabela 6. Quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
cenário base do MobilePhoto com o Modelo Conceitual. 

Aspectos TP FP FN TN 
Exception    

PersistenceException 21 0 0 38 

ImageNotFoundException 5 0 0 54 

InvalidFormatException 11 0 0 48 

Logging 47 0 0 12 

Persistence 19 0 0 40 

Formatting 5 0 0 54 

Buffer 2 0 0 57 

CRCMechanism 2 0 0 57 

CodeMechanism 2 0 0 57 

Total 114 0 0 417 

 A Tabela 7 mostra os valores das métricas propostas por KHATCHADOURIAN, 

GREENWOOD e RASHID (2008), só que agora para os pontos de junção selecionados pelos 

pontos de corte da Tabela 5 (abordagem sem o Modelo Conceitual). Podemos ver pela análise 

das Tabela 6 e Tabela 7 que seus valores são idênticos. 

Tabela 7. Quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
cenário base do MobilePhoto sem o Modelo Conceitual. 

Aspectos TP FP FN TN 
Exception    

PersistenceException 21 0 0 38 

ImageNotFoundException 5 0 0 54 

InvalidFormatException 11 0 0 48 

Logging 47 0 0 12 

Persistence 19 0 0 40 

Formatting 5 0 0 54 

Buffer 2 0 0 57 

CRCMechanism 2 0 0 57 

CodeMechanism 2 0 0 57 

Total 114 0 0 417 

A Tabela 8 mostra o total de pontos de junção selecionados pelo conjunto de aspectos 

da Tabela 4. As variáveis: recall, fall-out e confidence, também são mostradas e foram criadas 

a partir dos dados da Tabela 6. Aplicando a Fórmula 3 (

) aos dados da Tabela 6 chegamos ao valor de confidence igual a 1 e os valores 
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de recall e fall-out iguais a 1 e 0, respectivamente. Logo, nenhum ponto de junção foi perdido 

ou capturado indevidamente. Como a Tabela 6 e a Tabela 7 são idênticas, nenhum ponto de 

junção é perdido ou capturado indevidamente para a abordagem sem o Modelo Conceitual. 

Logo, inicialmente, o caso base não apresenta o problema da Fragilidade de Pontos de Corte. 

Tabela 8. Medição da Fragilidade de Pontos de Corte para o caso base. 
Fórmulas Cálculos 

Total 
Pontos de junção 59
Recall TP/(TP+FN) 114/(114+0) 1
Fall-out FP/(FP+TN) 0/(0+417) 0
Confidence 1-(Fall-Out/Recall) 1-(0/1) 1

4.6 PRIMEIRO CENÁRIO DE EVOLUÇÃO 

Após ter definido o Modelo Conceitual inicial e gerado instâncias de seus elementos 

para criar a arquitetura inicial do sistema (Modelo Base e de aspectos), essa Seção dá início ao 

primeiro de três cenários de evolução que vão mostrar como a abordagem deste trabalho se 

comporta quando o sistema sofre mudanças na configuração dos elementos que os compõe.  

O objetivo do primeiro cenário de evolução é mostrar como a abordagem se comporta 

quando o sistema sofre refatoramento (refactoring) e novas características são adicionadas. A 

Figura 59 mostra que o componente BaseController foi refatorado e um conjunto de 

atribuições que pertenciam a ele foram distribuídas a outros componentes a fim de melhorar a 

modularização das funcionalidades e das responsabilidades dos elementos do sistema. Os 

novos componentes adicionados foram: PhotoListController, AlbumController, 

PhotoViewController, e PhotoController. O PhotoViewController possui dois papéis, papel 

de controlador (classificação Controller) e de gerenciador de fluxo de dados (classificação 

StreamManager). 

Além disso, adicionaram-se novas operações: para definir se uma foto é uma das 

favoritas do usuário através da adição da operação isFavourite ao componente PhotoView; 

para visualizar apenas as fotos definidas como favoritas através da adição da operação 

viewFavourities a PhotoList; para editar o rótulo do álbum de fotos ou da foto através da 
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adição de editLabel a PhotoAlbumList e a PhotoView. A opção de editar o rótulo (label)

permite o usuário editar os rótulos das pastas ou das fotos através do componente NewLabel.

Ao componente PhotoAlbumData foi adicionada a operação setasFavourite.
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Figura 59. Sistema MobilePhoto após o primeiro cenário de evolução. 
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4.7 ANÁLISE DO PRIMEIRO CENÁRIO DE EVOLUÇÃO  

Iniciando nossa análise para o tratamento da Fragilidade de Pontos de Corte, no 

primeiro cenário de evolução (Seção 4.6) nós refatoramos o componente BaseController e 

criamos outros componentes (PhotoListController, AlbumController, PhotoViewController e 

PhotoController e NewLabel) a fim de melhor modularizar as funcionalidades do 

MobilePhoto. Nós também adicionamos algumas operações (isFavourite, copyAlbum,

copyPhoto, Edit, etc.) ao MobilePhoto. A Tabela 9 ilustra as modificações realizadas no 

Modelo Base segundo as métricas de Componentes Adicionados, Componentes Modificados, 

Componentes Excluídos, Interfaces Adicionadas, Interfaces Modificadas, Interfaces 

Excluídas, Operações Adicionadas, Operações Modificadas, Operações Excluídas, no Modelo 

Base. 

Tabela 9. Quantificação dos elementos arquiteturais modificados em relação ao caso base. 

Modelo Base 
Comp. Adicionados 5 
Comp. Modificados 5 
Comp. Excluídos 0 
Interfaces Adicionadas 20 
Interfaces Modificadas 3 
Interfaces Excluídas 5 
Operações 
Adicionadas 24 
Operações 
Modificadas 0 
Operações Excluídas 14 

Para o sistema MobilePhoto que não utilizou o Modelo Conceitual, após a primeira 

evolução do Modelo Base, foi verificado que através da quantificação das métricas TP, FP, 

FN e TN, o sistema sofria com o problema da Fragilidade de Pontos de Corte. A Tabela 10 

mostra as métricas TP, FP, FN e TN para o MobilePhoto sem o Modelo Conceitual. A partir 

da Tabela 10 pudemos criar a Tabela 11 onde medimos o recall, fall-out e o confidence do 

primeiro cenário de evolução sem o Modelo Conceitual. A Tabela 11 mostra que para a 

métrica Recall (proporção de pontos de junção corretamente identificados) obtivemos um 

valor de 0,91, para o Fall-out (proporção dos pontos de junção corretamente não 

identificados) um valor de 0,01, e para o confidence 0,98, o que nos leva a concluir que o 
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primeiro cenário de evolução sem o Modelo Conceitual sofre com a Fragilidade de Pontos de 

Corte. 

Tabela 10. Quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
primeiro cenário de evolução sem o Modelo Conceitual. 

Aspectos TP FP FN TN 
Exception 

PersistenceException 29 0 0 49 

ImageNotFoundException 5 4 1 69 

InvalidFormatException 10 0 8 60 

Logging 63 0 0 15 

Persistence 20 0 0 58 

Formatting 5 4 1 69 

Buffer 1 0 1 76 

CRCMechanism 2 0 0 76 

CodeMechanism 1 0 1 76 

Total 136 8 12 548 

Tabela 11. Medição da Fragilidade de Pontos de Corte para o primeiro cenário de evolução sem o Modelo 
Conceitual. 

Analisando os motivos da existência da Fragilidade de Pontos de Corte para o 

primeiro cenário de evolução sem o Modelo Conceitual, vemos que o aspecto 

InvalidFormatException realizou a enumeração de pontos de junção pois não existia um 

padrão de string a ser seguido nas declarações dos pontos de corte, o que inviabilizou a 

evolução sem a necessidade de modificações nos aspecto, o que favoreceu o problema da 

Fragilidade de Pontos de Corte. O aspecto InvalidFormatException não conseguiu selecionar 

elementos dos novos componentes adicionados ao MobilePhoto: PhotoListController,

AlbumController, PhotoViewController e PhotoController, e conseqüentemente suas 

interfaces e operações. 

Os aspectos ImageNotFoundException e Formatting também deixaram de funcionar 

corretamente. Tais aspectos além de não selecionarem elementos do componente adicionado 

Fórmulas Cálculos 

Total
Pontos de junção 78
Recall TP/(TP+FN) 136/(136+12) 0,91
Fall-out FP/(FP+TN) 8/(8+548) 0,01
Confidence 1-(Fall-Out/Recall) 1-(0,01/0,91) 0,98
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NewLabel, eles ainda capturavam interfaces que eram iniciadas com a palavra “show” nos 

componentes: PhotoListController, PhotoViewController e PhotoController, o que não 

deveria ocorrer. Esses erros foram ocasionados pela forma empregada para descrever os 

pontos de junção nos pontos de corte, casamento de padrões de String e generalizações. 

Devido ao Componente BaseController ter sido refatorado e a função de apresentar 

fotos ao usuário ter sido repassado para o componente PhotoViewController, os aspectos 

Formatting e CodeMechanism deixaram de funcionar corretamente, pois continuaram a tentar 

selecionar a interface outStream de BaseController que já não existe. 

Continuando nossa análise, a Tabela 12 mostra em destaque vermelho as modificações 

que foram necessárias ao sistema MobilePhoto que não usou o Modelo Conceitual para que o 

mesmo fosse descrito como o esperado, sem incoerências. A adição do componente NewLabel

aos pontos de corte dos aspectos ImageNotFoundException e Formatting fizeram-se 

necessárias. Também foi preciso alterar o padrão de String 'BaseController' para '*Controller' 

e retiramos a generalização do padrão 'show*' e deixamos apenas 'show' no aspecto 

InvalidFormatException. Nós também mudamos o padrão 'BaseController' do aspecto 

CodeMechanism e Buffer para '*Controller'. Quanto aos outros aspectos, não houve 

necessidade de alterações. 

Tabela 12. Expressões de pontos de corte para os aspectos do primeiro cenário de evolução do 
MobilePhoto sem o Modelo Conceitual. 

Aspectos Pontos de corte 
Exception 

Persistence 
Exception around():execution(public * *.store*.* (..) || public * *.get*.* (..)); 
ImageNotFound 
Exception 

around():execution(public * *Photo*.show(..) || public *
NewLabel.show.* (..)); 

InvalidFormat 
Exception 

around():execution(public * *Controller.store*.* (..)
 || public * *Controller.get*.* (..) 
 || public * PhotoAlbumAccessor.store*.* (..) 
 || public * PhotoAlbumAccessor.get*.* (..)); 

Logging 
after():execution(public * *.store*.* (..) || public * *.get*.* (..) 
 || public * *.command.* (..) || public * *.handle.* (..)); 

Persistence 

after():execution(public * PhotoAlbumAccessor.store*.* (..)  
 || public * PhotoAlbumAccessor.get*.* (..) 
 || public * Photo*Data.store*.* (..) 
 || public * Photo*Data.get*.* (..)); 

Formatting 
around():execution(public * *Photo*.show.* (..) || public * 
NewLabel.show.* (..)); 

Buffer around():execution(public * PhotoView.inStream.* (..) || public * 



118

*Controller.outStream.* (..)); 

CRCMechanism after():execution(public * *.*Stream.* .* (..)); 

CodeMechanism 
around():execution(public * PhotoView.inStream.* (..) || public * 
*Controller.outStream.* (..)); 

Já para o primeiro cenário de evolução que utilizou a abordagem do Modelo 

Conceitual, montamos a Tabela 13 que quantifica as modificações realizadas no MobilePhoto 

para os três modelos abordados neste trabalho (Modelo Base, Modelo Conceitual, Modelo 

Aspectual) sob o aspecto das seguintes métricas: Componentes Adicionados, Componentes 

Modificados, Componentes Excluídos, Interfaces Adicionadas, Interfaces Modificadas, 

Interfaces Excluídas, Operações Adicionadas, Operações Modificadas, Operações Excluídas. 

Na descrição arquitetural dada na Seção 4.6 (abordagem com o Modelo Conceitual), 

realizamos modificações no Modelo Base, porém nenhuma modificação no Modelo 

Conceitual ou de Aspectos. 

Tabela 13. Quantificação dos elementos arquiteturais modificados em relação ao caso base usando o 
Modelo Conceitual. 

Modelo 
Conceitual 

Modelo 
Aspectual 

Comp. Adicionados 0 0 
Comp. Modificados 0 0 
Comp. Excluídos 0 0 
Interfaces Adicionadas 0 0 
Interfaces Modificadas 0 0 
Interfaces Excluídas 0 0 
Operações 
Adicionadas 0 0 
Operações 
Modificadas 0 0 
Operações Excluídas 0 0 
Conectores aspectuais 
adicionados 0 0 
Conectores aspectuais 
alterados 0 0 
Conectores aspectuais 
excluídos 0 0 

Com os valores de TP, FP, FN e TN da abordagem com o Modelo Conceitual 

mostrados na Tabela 14, construímos a Tabela 15. A análise da variável confidence mostra 

que nenhum elemento dos Conceitos Base foi perdido ou capturado não intencionalmente. 
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Logo, no primeiro cenário de evolução, nossa abordagem permitiu que conceitos base 

evoluíssem sem a necessidade de mudanças nos aspectos (Tabela 15). Isso foi possível graças 

ao Modelo Conceitual que permitiu que os componentes aspectuais não selecionarem pontos 

de junção pela sua sintaxe, mas através da semântica que cada elemento associado ao Modelo 

Conceitual desempenha no Sistema. Assim, mesmo com a adição, modificação ou exclusão de 

operações, interfaces e componentes os elementos do sistema permaneceram coerentes com 

os papéis que cada um exerce, dado pela relação com o Modelo Conceitual. A partir do 

momento em que o Modelo Conceitual e os aspectos permaneceram sincronizados, não houve 

o problema da Fragilidade de Pontos de Corte. Assim, depois do primeiro cenário de 

evolução, os aspectos continuaram funcionando corretamente. 

Tabela 14. Quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
primeiro cenário de evolução com o Modelo Conceitual. 

Aspectos TP FP FN TN 
Exception 

PersistenceException 29 0 0 49 

ImageNotFoundException 6 0 0 73 

InvalidFormatException 18 0 0 60 

Logging 63 0 0 15 

Persistence 20 0 0 58 

Formatting 6 0 0 73 

Buffer 2 0 0 76 

CRCMechanism 2 0 0 76 

CodeMechanism 2 0 0 76 

Total 148 0 0 556 

Tabela 15. Medição da Fragilidade de Pontos de Corte para o primeiro cenário de evolução com o Modelo 
Conceitual. 

Fórmulas Cálculos

Total 
Pontos de junção 78
Recall TP/(TP+FN) 148/(148+0) 1
Fall-out FP/(FP+TN) 0/(0+556) 0
Confidence 1-(Fall-Out/Recall) 1-(0/1) 1
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4.8 SEGUNDO CENÁRIO DE EVOLUÇÃO 

O objetivo do segundo cenário de evolução é fazer com que o sistema MobilePhoto 

possa exibir e executar outros tipos de mídia. Dessa forma, ele deixa de ser chamado 

MobilePhoto e passa a ser chamado de MobileMedia. Os novos tipos de mídias que serão 

acrescentados permitem ao usuário realizar operações sobre formatos de música e vídeo. Para 

isso o MobilePhoto precisa passar por um grande refatoramento.  

4.8.1 Novos Requisitos para o MobilePhoto 

Primeiramente, para representar os novos formatos de mídia, criou-se o componente 

MediaData e a partir dele três especializações: VideoMediaData, ImageMediaData e 

MusicMediaData, como se pode ver na Figura 60. Tais especializações herdam de MediaData

os papéis de interface set e get.

Figura 60. Herança dos componentes MediaData no segundo cenário de evolução.

AlbumPhoto também foi modificado tanto em seu nome quanto em sua interface. 

Agora ele é chamado de MediaAlbumData e se conecta as especializações de MediaData. Da 

mesma forma que AlbumPhoto foi renomeado, diversos outros elementos do MobilePhoto 

também precisaram ser renomeados. AddPhotoAlbum foi renomeado para AddMediaAlbum,

AddPhototoAlbum para AddMediatoAlbum, PhotoList para MediaList, PhotoController para 

MediaCenter. As operações dos componentes que faziam alguma referência a PhotoAlbum ou 

a Photo foram renomeados para Media. Por exemplo, ao invés de savePhoto, a nova operação 

se chamará saveMedia. A Figura 61 mostra o MobileMedia no segundo cenário de evolução 

depois de passar por um grande refatoramento. A Figura 62, Figura 63 e a Figura 64 mostram 

a Figura 61 dividida em três partes para que o leitor possa visualizar melhor o MobileMedia 

no segundo cenário de evolução. 
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Quanto aos novos componentes adicionados para tratar os novos tipos de mídia, o 

componente MusicPlayer e MusicPlayerCenter foram adicionados para tratar operações com 

músicas. MusicPlayer é um componente que possui dois papéis, Player e View. MusicPlayer

implementa três operações de comando para executar música: start, stop e back, enquanto que 

o controlador MusicPlayerCenter tem duas operações: start e stop. Também foram 

adicionados os componentes VideoPlayer e VideoPlayerCenter com funcionalidades 

semelhantes a MusicPlayer e MusicPlayerCenter.
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Figura 61. Sistema MobileMedia no segundo cenário de evolução Completo. 
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Figura 62. Sistema MobileMedia no segundo cenário de evolução (parte 1). 
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Figura 63. Sistema MobileMedia no segundo cenário de evolução (parte 2).
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Figura 64. Sistema MobileMedia no segundo cenário de evolução (parte 3). 
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4.9 ANÁLISE DO SEGUNDO CENÁRIO DE EVOLUÇÃO  

No Segundo cenário de evolução o Sistema MobilePhoto se transforma no Sistema 

MobileMedia. O Sistema MobileMedia  foi drasticamente modificado para suportar novos 

formatos de mídia (música e vídeo), para tanto, novos componentes foram adicionados e 

operações foram alteradas. Um resumo das modificações ocorridas no segundo cenário de 

evolução, em relação ao primeiro cenário pode ser visto na Figura 16. A Figura 16 mostra o 

resumo das mudanças ocorridas no segundo cenário de evolução para Modelo Base. 

Tabela 16. Quantificação dos elementos arquiteturais do Modelo Base modificados em relação ao primeiro 
cenário de evolução. 

Modelo Base 
Comp. Adicionados 7
Comp. Modificados 10
Comp. Excluídos 1
Interfaces Adicionadas 26
Interfaces Modificadas 7
Interfaces Excluídas 2
Operações 
Adicionadas 24
Operações 
Modificadas 39
Operações Excluídas 3

Após a modificação do Modelo Base fizemos uma análise do que acontecia com o 

Modelo de Aspectos sem a abordagem do Modelo Conceitual. A partir da análise dos aspectos 

da versão do Sistema MobileMedia que não utilizou o Modelo Conceitual, montamos a 

Tabela 17. A Tabela 17 mostra a quantidade de pontos de junção selecionados segundo as 

variáveis TP, FP, FN e TN para o segundo cenário de evolução sem o Modelo Conceitual. 

A partir da tabela Tabela 17 criamos a Tabela 18 onde medidos o recall, o fall-out e o 

confidence do segundo cenário de evolução sem o Modelo Conceitual. Como podemos ver, 

apesar do confidence ser 1, a métrica Recall é um valor abaixo de 1 (0,70), nos levando a 

conclusão que o Sistema MobileMedia que não utilizou o Modelo Conceitual sofre com o 

problema da Fragilidade de Pontos de Corte. Sendo mais específico, o MobileMedia teve 

pontos de junção que foram perdidos durante a evolução do sistema. 
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Com a mudança nos requisitos do Modelo Base do Sistema MobilePhoto para que este 

passasse a manipular outros tipos de mídia (áudio e vídeo) viu-se a necessidade de refatorar 

alguns elementos arquiteturais do sistema e adicionar outros, para que assim o sistema se 

adequasse aos novos requisitos do sistema. Devido à abordagem sem o Modelo Conceitual 

usar aspectos que utilizavam o casamento de padrões de string para selecionar elementos do 

Modelo Base, a mudança do Modelo Base afetou negativamente o Modelo de Aspectos, 

fazendo com que os aspectos deixassem de funcionar corretamente. Tal fato ocorreu porque 

uma parcela razoável dos padrões de String que eram utilizados no Modelo Base foi 

modificada, inativando diversas expressões de pontos de corte. Sendo mais específico, dos 

212 pontos de junção que deveriam ter sido selecionados, apenas 149 continuaram sendo 

afetados pelos aspectos. 

Tabela 17. Quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
segundo cenário de evolução sem o Modelo Conceitual. 

Aspectos TP FP FN TN 
Exception 

PersistenceException 41 0 0 69

ImageNotFoundException 2 0 6 102

InvalidFormatException 7 0 13 90

Logging 87 0 0 23
Persistence 0 0 30 80
Formatting 2 0 6 102
Buffer 2 0 4 104
CRCMechanism 6 0 0 104
CodeMechanism 2 0 4 104
Total 149 0 63 778

Tabela 18. Medição da Fragilidade de Pontos de Corte no segundo cenário de evolução sem o Modelo 
Conceitual. 

Fórmulas Cálculos

Total 
Pontos de 
junção 110
Recall TP/(TP+FN) 149/(149+63) 0,7
Fall-out FP/(FP+TN) 0/(0+778) 0
Confidence 1-(Fall-Out/Recall) 1-(0/0,7) 1
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A solução encontrada foi modificar os pontos de corte do Modelo de Aspectos para as 

expressões de pontos de corte apresentadas na Tabela 19. Os trechos em destaque vermelho 

da Tabela 19 mostram as expressões de pontos de corte em AspectJ que foram modificadas. A 

Tabela 19 evidencia que dezoito (18) expressões de pontos de corte dos aspectos precisaram 

ser modificados para que o sistema continuasse coerente com os requisitos em uma versão do 

sistema sem o Modelo Conceitual.  

Os aspectos ImageNotFoundException e Formatting não conseguiam selecionar todos 

os componentes responsáveis pela apresentação das informações do sistema ao usuário pois o 

padrão de String para esses componentes foi modificado de Photo para Media. Além disso, 

foram adicionados os componentes MusicPlayer e VideoPlayer ao Sistema MobileMedia. 

Para continuar funcionando corretamente, as expressões de pontos de corte dos aspectos 

ImageNotFoundException e Formatting foram modificados e listado em vermelho na Tabela 

19.

O aspecto InvalidFormatException precisou ser modificado para adicionar expressões 

de pontos de corte que selecionassem os componentes MusicPlayerCenter e 

VideoPlayerCenter (usando para tal o padrão de String '*Center' mostrado em vermelho na 

Tabela 19) e o componente MediaAlbumAccessor, que antes era chamado de 

PhotoAlbumAccessor. Essas modificações se devem ao fato do padrão utilizado pela 

expressão de ponto de corte anterior usar casamento de padrões de String que não casavam 

com alguns dos componentes modificados ou adicionados ao Sistema. 

O aspecto Persistence também foi alterado para que este pudesse selecionar os novos 

formados de mídia que foram adicionados ao Sistema MobileMedia. Relembrando ao leitor, 

antes o Sistema MobileMedia suportava apenas fotos e agora ele suporta fotos músicas e 

vídeos. Nenhum desses novos componentes adicionados ou modificados pôde ser identificado 

pelo padrão de String das expressões de pontos de corte que era utilizada pelo aspecto 

Persistence. 

Com a adição de mais dois executores de mídias, os pontos de expressão utilizados 

pelos aspectos CodeMechanism e Buffer, deixaram de funcionar adequadamente pois suas 

definições selecionavam ViewPhoto e componentes que terminassem com o padrão 

Controller, o que não era o caso dos componentes: MusicPlayer, VideoPlayer,

MusicPlayerCenter, VideoPlayerCenter, que foram adicionados no segundo cenário de 

evolução. Para sanar esse problema, alteramos o padrão '*Controller.outStream' para 
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'*.outStream' e adicionamos o padrão '*Player.inStream' as definições de pontos de expressão 

de CodeMechanism e Buffer.

Tabela 19. Expressões de pontos de corte para os aspectos do segundo cenário de evolução do 
MobileMedia sem o Modelo Conceitual. 

Aspectos Pontos de corte 
Exception 

Persistence 
Exception 

around():execution(public * *.store*.* (..) || public * 
*.get*.* (..)); 

ImageNotFound 
Exception 

around():execution(public * *Media*.show.* (..)  
 || public * PhotoView.show.* (..)  
 || public * *Player.show.* (..) 
 || public * NewLabel.show.* (..)); 

InvalidFormat 
Exception 

around():execution(public * *Controller.store*.* (..)  
 || public * *Controller.get*.* (..) 
 || public * *Center.store*.* (..)
 || public * *Center.get*.* (..)
 || public * MediaAlbumAccessor.store*.* (..) 
 || public * MediaAlbumAccessor.get*.* (..)); 

Logging 

after():execution(public * *.store*.* (..) 
 || public * *.get*.* (..) 
 || public * *.command.* (..) 
 || public * *.handle.* (..)); 

Persistence 

after():execution( 
public * MediaAlbumAccessor.store*.* (..)  

 || public * MediaAlbumAccessor.get*.* (..) 
 || public * *MediaData.store*.* (..) 
 || public * *MediaData.get*.* (..)); 

Formatting 

around():execution(public * *Media*.show.* (..) 
 || public * PhotoView.show.* (..) 
 || public * *Player.show.* (..) 
 || public * NewLabel.show(..).*);

Buffer 

around():execution(public * PhotoView.inStream.* (..) 
 || public * *Player.inStream.* (..) 
 || public * *.outStream.* (..)); 

CRCMechanism after():execution(public * *.*Stream.* (..)); 

CodeMechanism 

around():execution(public * PhotoView.inStream.* (..) 
 || public * *Player.inStream.* (..) 
 || public * *.outStream.* (..));

A Tabela 20 mostra as modificações realizadas no MobileMedia com o Modelo 

Conceitual. Não fizemos mudanças no Modelo de Aspectos nem no Conceitual. Passando 

para a análise do Sistema MobileMedia com o Modelo Conceitual, a Tabela 21 mostra a 

quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
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segundo cenário de evolução usando a abordagem com o Modelo Conceitual. A Tabela 22 

mostra a quantificação do recall, fall-out e confidence, com base na Tabela 21. 

Tabela 20. Quantificação dos elementos arquiteturais modificados em relação ao primeiro cenário de 
evolução com o Modelo Conceitual. 

Modelo 
Conceitual 

Modelo 
Aspectual 

Comp. Adicionados 0 0 
Comp. Modificados 0 0 
Comp. Excluídos 0 0 
Interfaces Adicionadas 0 0 
Interfaces Modificadas 0 0 
Interfaces Excluídas 0 0 
Operações 
Adicionadas 0 0 
Operações 
Modificadas 0 0 
Operações Excluídas 0 0 
Conectores aspectuais 
adicionados 0 0 
Conectores aspectuais 
alterados 0 0 
Conectores aspectuais 
excluídos 0 0 

Apesar de diversas mudanças terem acontecido no segundo cenário de evolução, 

observando a Tabela 21 e a Tabela 22, nós podemos concluir que mesmo alterando ou 

adicionando novas características ao MobileMedia, desde que elementos do sistema 

continuem sendo corretamente classificados de acordo com o Modelo Conceitual, nenhuma 

captura acidental de pontos de junção ou perda não intencional de pontos de junção ocorreu. 

Além disso, os aspectos especificados no sistema MobileMedia continuaram funcionam 

corretamente e não precisaram ser alterados. 

O Modelo Conceitual permitiu que o Modelo Base fosse evoluído tranquilamente sem 

a necessidade de modificar os aspectos, pois tais aspectos selecionam os elementos da 

arquitetura do sistema com base no valor semântico de cada um no domínio do sistema 

especificado. Além disso, o Modelo Conceitual desacopla o Modelo Base do Modelo de 

Aspectos, permitindo que ambos sejam alterados independentemente. 
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Tabela 21. Quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
segundo cenário de evolução com o Modelo Conceitual. 

Aspectos TP FP FN TN 
Exception 

PersistenceException 41 0 0 69

ImageNotFoundException 8 0 0 102

InvalidFormatException 20 0 0 90

Logging 87 0 0 23
Persistence 30 0 0 80
Formatting 8 0 0 102
Buffer 6 0 0 104
CRCMechanism 6 0 0 104
CodeMechanism 6 0 0 104
Total 212 0 0 778

Tabela 22. Medição da Fragilidade de Pontos de Corte no segundo cenário de evolução com o Modelo 
Conceitual. 

Fórmulas Cálculos Total 

Pontos de junção 110
Recall TP/(TP+FN) 212/(212+0) 1
Fall-out FP/(FP+TN) 0/(0+778) 0
confidence 1-(Fall-Out/Recall) 1-(0/1) 1

4.10 TERCEIRO CENÁRIO DE EVOLUÇÃO 

No terceiro cenário de evolução deseja-se que o sistema MobileMedia possa enviar e 

receber mídias para/de diferentes dispositivos móveis seguindo diversos protocolos de 

comunicação. Os protocolos que se desejam utilizar para enviar mídias são os protocolos 

SMS e BlueTooth. Para receber informações de outros dispositivos, geralmente utilizam-se 

componentes ativos que fiquem periodicamente verificando se há alguma mudança de estado 

no dispositivo do sistema responsável por receber informações sob um determinado 

protocolo. Se essa mudança ocorrer, o componente ativo do sistema deve notificar ao sistema 

que tal mudança ocorreu, a fim de tratá-la. 

No entanto, tais conceitos que representam componentes ativos, protocolos de envio e 

recepção de mídias e notificadores de eventos externos, ainda não estão especificados no 
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Modelo Conceitual, o que inviabiliza a sua descrição no Modelo Base. De acordo com o 

processo MDD que foi descrito na Seção 3, quando algum elemento do Modelo Base não se 

encaixa nos conceitos definidos no Modelo Conceitual, o desenvolvedor deve voltar ao 

Modelo Conceitual, especificar os novos conceitos que devem fazer parte do sistema, para 

que se possa instanciá-los no Nível de Arquitetura. Isso se faz necessário para garantir que os 

conceitos especificados nas camadas de abstração mais elevadas sejam corretamente 

propagadas para níveis mais concretos de abstração. 

Dessa forma, as subseções seguintes tratam respectivamente dos novos conceitos que 

foram adicionados ao Modelo Conceitual para que o MobileMedia possa corretamente tratar 

novas funcionalidades do sistema e a instanciação de tais conceitos. 

4.10.1 Evolução do Modelo Conceitual 

Existem atualmente diversos protocolos utilizados para o envio de informações entre 

dispositivos móveis. Através de tais protocolos pode-se enviar ou receber fluxos de dados. 

Com base nos elementos base utilizados para se definir protocolos de comunicação, o 

conceito CommunicationProtocol foi especificado na Camada de Conceitos de Domínio da 

Aplicação do Modelo Conceitual e pode ser visualizado na Figura 65. 

CommunicationProtocol tem duas interfaces de comunicação, inputDataStream, que recebe 

fluxo de informações que serão enviadas para um protocolo de comunicação específico e 

outputDataStream, por onde fluxo de dados pode ser acessado por componentes do sistema. 

Para o recebimento de informações, geralmente faz-se uso de um componentes ativos 

que verifiquem continuamente se há alguma informação no buffer de dados do hardware que 

implementa fisicamente o protocolo de comunicação. Para exercer esse papel, foi especificado 

o conceito Thread que têm os papéis de interface Trigger e Notify. Trigger verifica 

continuamente se houve alguma mudança de estado de algum componente. Quando o 

dispositivo recebe alguma informação de outros aparelhos, o conceito Thread sabe através do 

papel de interface Trigger que alguma informação chegou, e então notifica através da 

interface notify sobre tal mudança de estado ao sistema. O resultado da transformação do 

Modelo Conceitual da Figura 65 para a AO-ADL é mostrado na Figura 66.
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Figura 65. Conceitos Thread e CommunicationProtocol no Nível Conceitual.
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Figura 66. Conceitos Thread e CommunicationProtocol na notação da AO-ADL.

4.10.2 Instanciação do Modelo Conceitual 

Depois de especificar os novos componentes que fazem parte do Modelo Conceitual, 

pode-se instanciar as novas funcionalidades que farão parte do Sistema MobileMedia. A 

Figura 66 mostra os novos componentes que foram adicionados ao sistema MobileMedia. 

Entre eles estão as instâncias dos novos conceitos adicionados ao Modelo Conceitual, os 

protocolos de comunicação SMS e BlueTooth. Tais protocolos de comunicação foram 

conectados aos componentes “ativos” Thread1 e Thread2 que notificaram 

SendBySMSManager e SendByBluetoothManager quando um novo fluxo de dados está 
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disponível para envio ou recebimento de dados. O componente View nomeado como 

AcceptMedia ilustrado na Figura 67 envia uma resposta do usuário a um componente 

Command quando há envio ou recebimento de alguma informação de ou para algum outro 

usuário. 

Ainda foram adicionados ao terceiro cenário de evolução as operações playMedia e 

filterMedia ao componente MediaList. A operação playMedia executa as mídias do tipo 

música e vídeo enquanto que filterMedia lista mídias de acordo com o seu tipo. A Figura 68 

mostra o Sistema MobileMedia no terceiro cenário de evolução. A Figura 68, a Figura 70 e a 

Figura 71 mostram partes do Sistema MobileMedia no terceiro cenário de evolução. 
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Figura 67. Instanciação de novos conceitos adicionados na Camada de Conceitos do Domínio da 
Aplicação. 
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Figura 68. Sistema MobileMedia no terceiro cenário de evolução completo.
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Figura 69. Sistema MobileMedia no terceiro cenário de evolução (parte 1). 
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Figura 70. Sistema MobileMedia no terceiro cenário de evolução (parte 2). 
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Figura 71. Sistema MobileMedia no terceiro cenário de evolução (parte 3).
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4.11 ANÁLISE DO TERCEIRO CENÁRIO DE EVOLUÇÃO  

A Tabela 23 mostra o resumo de mudanças ocorridas no terceiro cenário de evolução 

para o Modelo Base. No terceiro cenário de evolução, foi adicionado o requisito de enviar ou 

receber dados via protocolos SMS e BlueTooth através de dispositivos móveis. 

Tabela 23. Quantificação dos elementos arquiteturais modificados em relação ao segundo cenário de 
evolução. 

Modelo Base 
Comp. Adicionados 7
Comp. Modificados 1
Comp. Excluídos 0
Interfaces Adicionadas 24
Interfaces Modificadas 1
Interfaces Excluídas 0
Operações 
Adicionadas 28
Operações 
Modificadas 0
Operações Excluídas 0

Após a modificação do Modelo Base do terceiro cenário de evolução, fizemos uma 

análise do que acontecia com o Modelo de Aspectos sem a utilização do Modelo Conceitual e 

montamos a Tabela 24 que mostra a quantidade de pontos de junção selecionados segundo as 

variáveis TP, FP, FN e TN para o terceiro cenário de evolução sem o Modelo Conceitual. 

A partir da Tabela 24 criamos a Tabela 25 onde medimos o recall, o fall-out e o 

confidence do terceiro cenário de evolução sem o Modelo Conceitual. Como podemos ver o 

valor do confidence é menor que 1. Além disso, a métrica Fall-out é 0,01 e Recall 0,98. Tais 

evidências nos leva a conclusão que o Sistema MobileMedia que não utilizou o Modelo 

Conceitual sofre com o problema da Fragilidade de Pontos de Corte, mais especificamente 

com a perda de pontos de junção. 

O problema da Fragilidade de Pontos de Corte ocorreu principalmente pela dificuldade 

presente na maioria das aplicações de se prever as possíveis evoluções que o Modelo Base 

poderia sofrer. Outro fator que potencializa a Fragilidade de Pontos de Corte é o forte 

acoplamento existente entre o Modelo Base e o de Aspectos. 
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Tabela 24. Quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
terceiro cenário de evolução sem o Modelo Conceitual. 

Aspectos TP FP FN TN 
Exception 

PersistenceException 45 0 0 96

ImageNotFoundException 9 0 0 132

InvalidFormatException 20 0 4 117

Logging 101 0 6 34
Persistence 30 0 0 111
Formatting 9 0 0 132
Buffer 14 8 0 119
CRCMechanism 14 0 0 127
CodeMechanism 14 8 0 119
Total 256 16 10 987

Tabela 25. Medição da Fragilidade de Pontos de Corte o terceiro cenário de evolução sem o Modelo 
Conceitual. 

Fórmulas Cálculos Total 

Pontos de 
junção 141
Recall TP/(TP+FN) 256/(256+10) 0,96
Fall-out FP/(FP+TN) 16/(16+987) 0,01
Confidence 1-(Fall-Out/Recall) 1-(0,01/0,98) 0,98

A Tabela 26 mostra as expressões de pontos de corte que foram alteradas para uma 

abordagem sem a utilização do Modelo Conceitual para que o sistema MobileMedia se 

tornasse coerente com os requisitos. Foram necessárias alterações nos aspectos 

InvalidFormatException, Buffer e CodeMechanism e Logging. O aspecto 

InvalidFormatException  não conseguia selecionar os componentes SendBySMSManager e 

SendByBlueToothManager. Ao aspecto InvalidFormatException foram adicionados os 

padrões “public * *Manager.store*.*(..)” e “public * *Manager.get*.* (..)” para selecionar 

tais componentes.  

 Os aspectos Buffer e CodeMechanism passaram a selecionar as interfaces “outStream”

dos componentes SMS, BlueTooth, SendBySMSManager e SendByBlueToothManager. Algo 

que não deveria acontecer, pois os mecanismos de Buffer e CodeMechanism só devem 

funcionar quando houver um fluxo de informação para exibição de informações ao usuário, 

exibição de um vídeo no componente VideoPlayer por exemplo. A simples troca de dados 
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entre componentes não justifica a utilização de um Buffer e de CodeMechanism, pelo menos 

para o estudo de caso em questão. Para solucionar esse problema, retiramos o padrão “public 

* *.outStream.*(..)” e adicionamos os padrões “public * *Controller.outStream.*(..)” e 

“public * *Center.outStream.*(..)”. O aspecto Logging passou a selecionar as notificações 

(interfaces com nome notify) e gatilhos (interfaces com nome trigger) do sistema. 

Tabela 26. Expressões de pontos de corte para os aspectos do terceiro cenário de evolução do 
MobileMedia sem o Modelo Conceitual. 

Aspectos Pontos de corte 
Exception 

PersistenceException 
around():execution(public * *.store*.* (..) || public * *.get*.* 
(..)); 

ImageNotFound 
Exception 

around():execution(public * *Media*.show.* (..) 
 || public * PhotoView.show.* (..) 
 || public * *Player.show.* (..) 
 || public * NewLabel.show.* (..)); 

InvalidFormat 
Exception 

around():execution(public * *Controller.store*.* (..)  
 || public * *Controller.get*.* (..) 
 || public * *Center.store*.* (..)  
 || public * *Center.get*.* (..) 
 || public * MediaAlbumAccessor.store*.* (..) 
 || public * MediaAlbumAccessor.get*.* (..) 
 || public * *Manager.store*.* (..) 
 || public * *Manager.get*.* (..)); 

Logging 

after():execution(public * *.store*.* (..) || public * *.get*.* (..) 
 || public * *.command.* (..) || public * *.handle.* (..) 
 || public * *.notify.* (..) || public * *.trigger.* (..)); 

Persistence 

after():execution(public * MediaAlbumAccessor.store*.* (..)  
 || public * MediaAlbumAccessor.get*.* (..) 
 || public * *MediaData.store*.* (..) 
 || public * *MediaData.get*.* (..)); 

Formatting 

around():execution(public * *Media*.show.* (..)  
 || public * PhotoView.show.* (..)  
 || public * *Player.show.* (..) 
 || public * NewLabel.show.* (..)); 

Buffer 

around ():execution(public * PhotoView.inStream.* (..)  
 || public * *Controller.outStream.* (..)
 || public * *Player.inStream.* (..) 
 || public * *Center.outStream.* (..)); 

CRCMechanism after ():execution(public * *.*Stream(..)); 

CodeMechanism 

around():execution(public * PhotoView.inStream.* (..)  
 || public * *Controller.outStream.* (..)
 || public * *Player.inStream.* (..) 
 || public * *Center.outStream.* (..)); 
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Partindo para a análise da abordagem com o Modelo Conceitual, desta vez o Modelo 

Conceitual precisou ser alterado para comportar novos conceitos (maiores detalhes sobre o 

processo de desenvolvimento com o Modelo Conceitual pode ser encontrado no Capítulo 3). 

Foram adicionados dois novos componentes e oito interfaces ao Modelo Conceitual. Devido à 

dependência existente entre o Modelo Aspectual e o Modelo Conceitual, temos que reavaliar 

os aspectos diante das modificações feitas no Modelo Conceitual. Tal dependência pode

invalidar ou fazer com que os aspectos funcionem incorretamente quando há alterações no 

Modelo Conceitual. Porém, tal avaliação não tira o mérito da abordagem, visto que é razoável 

supor que padrões de software especificados no Modelo Conceitual sofrem em média bem 

menos modificações que o Modelo Base. Além disso, geralmente utilizam-se menos 

elementos para descrever padrões de software em comparação a definição de um sistema, o 

que facilita a avaliação dos aspectos diante às modificações no Modelo Conceitual. 

Em nossa avaliação empírica de quais aspectos poderiam ser afetados com a adição de 

dois novos conceitos concluímos que apenas o aspecto Logging deveria ser modificado para 

se adequar aos novos conceitos e continuar coerente com os requisitos. Modificamos a 

expressão de ponto de corte de logging para selecionar os papéis de interface notify e trigger.

Desta forma, o aspecto Logging passou a ser como descrito na Tabela 27. Em destaque 

vermelho temos os pontos de corte modificados para o aspecto Logging. A Tabela 28 mostra 

os elementos arquiteturais modificados no terceiro cenário de evolução. 

Tabela 27. Expressões de pontos de corte para o aspecto Logging do terceiro cenário de evolução do 
MobileMedia com o Modelo Conceitual. 

Aspectos Tipo Pontos de corte 
Logging after //Component/Interface[@classifier='command' 

or @classifier='cmdHandler'] /operation 
//Component/Interface[@classifier='set' or 
@classifier='get'] /operation 
//Component/Interface[@classifier='notify' or 
@classifier='trigger']/operation

Tabela 28. Quantificação dos elementos arquiteturais modificados em relação ao segundo cenário de 
evolução que utilizou o Modelo Conceitual. 

Modelo 
Conceitual 

Modelo 
Aspectual 

Comp. Adicionados 2 0 
Comp. Modificados 0 0 
Comp. Excluídos 0 0 
Interfaces Adicionadas 7 0 
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Interfaces Modificadas 0 0 
Interfaces Excluídas 0 0 
Operações 
Adicionadas 7 0 
Operações 
Modificadas 0 0 
Operações Excluídas 0 0 
Conectores aspectuais 
adicionados 0 0 
Conectores aspectuais 
alterados 0 1 
Conectores aspectuais 
excluídos 0 0 

A Tabela 29 mostra a quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as 

variáveis TP, FP, FN e TN para o terceiro cenário de evolução segundo a abordagem com o 

Modelo Conceitual. Com base na Tabela 29 montamos a Tabela 30. A Tabela 30 mostra que 

nenhum problema de Fragilidade de Pontos de Corte ocorreu no terceiro cenário de evolução. 

Apesar do acoplamento entre o Modelo Conceitual e o Modelo de Aspectos, agindo 

como intermediador, o Modelo Conceitual desacopla o Modelo Base do Modelo de Aspectos, 

o que propicia o desenvolvimento paralelo de ambos os modelos e possibilita uma evolução 

em ambos os modelos (Modelo Aspectual e Modelo Base) com menos transtornos. 

Tabela 29. Quantificação dos pontos de junção selecionados segundo as variáveis TP, FP, FN e TN para o 
terceiro cenário de evolução com o Modelo Conceitual. 

Aspectos TP FP FN TN 
Exception 

PersistenceException 45 0 0 96

ImageNotFoundException 9 0 0 132

InvalidFormatException 24 0 0 117

Logging 107 0 0 34
Persistence 30 0 0 111
Formatting 9 0 0 132
Buffer 14 0 0 127
CRCMechanism 14 0 0 127
CodeMechanism 14 0 0 127
Total 266 0 0 1003
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Tabela 30. Medição da Fragilidade de Pontos de Corte o terceiro cenário de evolução com o Modelo 
Conceitual. 

Fórmulas Cálculos

Total
Pontos de junção 141
Recall TP/(TP+FN) 266/(266+0) 1
Fall-Out FP/(FP+TN) 0/(0+1003) 0
confidence 1-(Fall-Out/Recall) 1-(0/1) 1
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO 

Este capítulo é endereçado a tratar da implementação do processo MDD aplicado ao 

DSOA abordado neste trabalho. Nas seções que se seguem descrevemos algumas tecnologias 

e como elas foram utilizadas para implementar a ferramenta AOADLwithCM. Nós também 

ilustramos passo a passo como utilizar a ferramenta. 

5.1 IMPLEMENTAÇÃO DO PLUGI-N 

A abordagem MDD para o DSOA tratada neste trabalho foi concretizada através da 

criação de um plug-in para o framework Eclipse chamado de AOADLwithCM. A escolha da 

criação de um plug-in para o Eclipse como solução para implementar o processo de 

desenvolvimento deste trabalho se deu pela extensa documentação existente na literatura, por 

ser uma plataforma amplamente conhecida e haver diversos trabalhos de sucesso no campo do 

desenvolvimento de software, e por dar suporte ao MDD e MDA.  

O plug-in AOADLwithCM foi implementado usando o ferramental do framework de 

modelagem EMF (Eclipse Modeling Framework) que dá suporte ao desenvolvimento de 

sistemas utilizando a abordagem MDD. O plug-in AOADLwithCM foi criado a partir da 

especificação do metamodelo AO-ADL dado na Seção 3.5, usando para tal a linguagem para 

metamodelagem do EMF chamada de Ecore. O Ecore é uma linguagem de modelagem que 

tem a linguagem UML como base para representar e descrever modelos.  

Dentre as funcionalidades que o EMF oferece está a instanciação de modelos. Tal 

instanciação pode-se dar de duas formas: por reflexão ou por geração de código. Nós 

escolhemos a instanciação de modelos pela geração de código por esta opção oferecer mais 

recursos e possibilidades de configuração das instâncias criadas se comparada com a 

instanciação por reflexão.  

Para instanciar modelos através da geração de código, nós precisamos transformar o 

metamodelo AO-ADL, descrito em Ecore, para um modelo GenModel que guarda 

informações adicionais sobre o código de implementação a ser gerado, tais como o nome do 
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pacote Java onde o código Java será criado, as informações sobre a persistência dos dados que 

serão instanciados, etc..  

Com o modelo AO-ADL na notação do GenModel, nós pudemos gerar 

automaticamente o código fonte de um parser para o plug-in do Eclipse AOADLwithCM que 

constrói uma árvore sintática da linguagem AO-ADL. Com o mesmo metamodelo AO-ADL, 

nós também criamos um editor hierárquico para fazer parte do AOADLwithCM e permitir a 

edição de modelos AO-ADL. 

Depois de implementarmos um editor para a linguagem AO-ADL, nós partimos para a 

concretização de um ambiente de desenvolvimento para suporte ao processo descrito neste 

trabalho. Este ambiente de desenvolvimento é formado por três visões: AOADLwithCM 

Project, AOADLwithCM Tree Editor, AOADLwithCM Errors Listing. Essas visões podem 

ser vistas na Figura 72. A visão AOADLwithCM Project mostra os projetos AOADLwithCM 

e os respectivos recursos que compõem cada projeto. AOADLwithCM Tree Editor mostra os 

conceitos que podem ser instanciados na arquitetura do sistema. A visão AOADLwithCM 

Listing Errors mostra o resultado da validação da arquitetura do sistema, mostrando os erros 

que precisão ser corrigidos pelo usuário.  
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Figura 72. Ambiente de desenvolvimento da ferramenta AOADLwithCM.

Um novo projeto na ferramenta AOADLwithCM cria uma estrutura de diretórios: CM, 

ARCH e DESIGN, para guardar os artefatos do processo de desenvolvimento deste trabalho. 

No diretório CM (abreviação de Conceptual Model) guardamos os padrões modelados sob a 

semântica do perfil UML criado para representar os conceitos do Modelo Conceitual. Para 

tanto, estendemos um wizard do Eclipse que guia o usuário na criação de modelos UML 

adicionando a funcionalidade de aplicar o perfil do Modelo Conceitual ao arquivo UML 

criado. Assim, o usuário pode utilizar o perfil do Modelo Conceitual para estereotipar os 

conceitos dos padrões a serem especificados. A Figura 73 mostra um exemplo da 

especificação de padrões usando o perfil do Modelo Conceitual (arquivo CMProfile.uml da  

Figura 73) para descrever o padrão MVC na ferramenta AOADLwithCM. 
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Figura 73. Exemplo de padrões do Modelo Conceitual na linguagem UML. 

Seguindo o processo de desenvolvimento deste trabalho, os padrões descritos no 

Modelo Conceitual devem ser propagados para o Nível de Arquitetura. No Nível de 

Arquitetura, utilizamos a AO-ADL para descrever a arquitetura de sistemas e o Modelo

Conceitual. A transformação dos padrões descritos no Modelo Conceitual para a AO-ADL 

foram realizados utilizando a linguagem de transformação ATL (ATLAS Transformation 

Language). Através da ATL, nós pudemos implementar as regras de transformação da Seção 

3.6 e propagar os padrões especificados na notação UML e com o perfil do Modelo 

Conceitual já aplicado, para a AO-ADL. 

Nós escolhemos a linguagem de transformação ATL (ATLAS Transformation 

Language) por existir um bom ferramental de apoio disponível para o Eclipse e por essa 

tecnologia ter uma razoável documentação para consulta por parte do usuário, tanto no site 

oficial da tecnologia ATL quanto na Internet. 

 Para acessar as funcionalidades do ATL, a ferramenta AOADLwithCM utiliza a 

biblioteca org.eclipse.m2m.atl.adt. Desta forma, podemos nos comunicar com a biblioteca 

ATL para realizar as transformações entre modelos. 
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 Para criar uma arquitetura AO-ADL implementamos um wizard que guia o usuário na 

criação de uma arquitetura. Nesse processo, o usuário também escolhe o conjunto de padrões 

que farão parte da arquitetura do sistema. Com as informações para criação de uma nova 

arquitetura, um arquivo com extensão aoadl é criado e o usuário pode então descrever a 

arquitetura de um sistema em AO-ADL instanciando os conceitos do Modelo Conceitual. A 

Figura 74 mostra um exemplo da descrição arquitetural de um sistema em AO-ADL. Ao 

centro temos o editor hierárquico para a AO-ADL. Ao lado direito da Figura 74 temos a visão 

AOADLwithCM Tree Editor View com os conceitos que podem ser instanciados na 

ferramenta. 

Figura 74. Exemplo de descrição arquitetural na ferramenta AOADLwithCM.

Para checarmos se há inconsistências entre o Modelo Conceitual e a arquitetura do 

sistema, implementamos um validador que segue as regras da Tabela 3 da Subseção 3.7.1 e 

informa ao usuário sobre inconsistências entre o Modelo Base e o Modelo Conceitual. O 

resultado dessa validação é apresentada na visão AOADLwithCM Errors Listing. 

Se não houver inconsistências entre o Modelo Conceitual e a descrição arquitetural do 

sistema, o usuário tem a opção de transformar a arquitetura do sistema para o Theme/UML. A 

implementação da transformação para Theme/UML seguiu as regras descritas na Seção 3.8. 

Para a propagação dos conceitos descritos no Nível de Arquitetura para o Nível de Projeto, 

também utilizamos transformações em ATL. Um exemplo do resultado dessa transformação 

pode ser visto na Figura 75. Ao lado esquerdo da  temos os arquivos uml resultado da 
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transformação para Theme/UML, e ao lado direito os elementos do sistema seguindo a 

abordagem Theme/UML. 

Figura 75. Exemplo de modelagem de sistema na ferramenta AOADLwithCM após transformação para o 
Theme/UML. 

5.2 GUIA DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

Para que o usuário pudesse utilizar o processo de desenvolvimento deste trabalho, 

criamos um plug-in para o framework Eclipse e a chamamos de AOADLwithCM. O plug-in

para o Eclipse juntamente com um exemplo de utilização podem ser baixados sob o endereço: 

http://www.consiste.dimap.ufrn.br/~eberton/aoadlcm/.

Para utilizar a ferramenta é preciso baixar o arquivo compactado com nome eclipse-

modeling-galileo-SR1-incubation-win32.zip que possui a instalação do Eclipse para 

Windows. Depois, o usuário da ferramenta deve baixar o arquivo AOADLwithCM_plugin.zip 

e extrair seu conteúdo para o local da instalação do Eclipse que acabou de ser baixado. A 

partir daí, já é possível utilizar a ferramenta AOADLwithCM.  
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A Figura 76 mostra as três visões que compõem a ferramenta: AOADLwithCM 

Project, AOADLwithCM Tree Editor e AOADLwithCM Errors Listing. A ferramenta 

também possui uma perspectiva que configura o layout da ferramenta e das visões 

automaticamente. Essa perspectiva é acessada pelo botão localizado na parte superior direita 

com o nome de AOADLwithCM  Perspective. 

Figura 76. Tela inicial da ferramenta AOADLwithCM. 

A Figura 77 mostra como criar um projeto AOADLwithCM. Ao clicar com o botão 

direito do mouse na visão AOADLwithCM Project, uma janela é mostrada ao usuário que 

permite escolher a opção de criar um projeto AOADLwithCM (Create a New 

ConceptualModel AO Project). O próximo passo é escolher um nome para o projeto, Figura 

78.
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Figura 77. Criação de um projeto AOADLwithCM. 

Figura 78. Escolhendo um nome para o projeto AOADLwithCM. 

 Após a criação do projeto AOADLwithCM, a visão que o usuário tem da ferramenta é 

idêntica a ilustrada na Figura 79. Os três diretórios bases localizados na visão 
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AOADLwithCM Project são: CM (Abreviação para Conceptual Model), ARCH (abreviação 

para Architecture) e DESIGN (projeto). No diretório CM são depositados os diversos padrões 

que poderão ser utilizados pelo usuário para instanciar conceitos na AO-ADL. O diretório 

ARCH armazena as especificações de sistemas em AO-ADL. O diretório DESIGN guarda o 

resultado das transformações das arquiteturas de sistemas descritas em AO-ADL para 

Theme/UML. 

Figura 79. Configuração de Diretórios do projeto AOADLwithCM. 

Obedecendo ao processo de desenvolvimento que tem como base o Modelo 

Conceitual, como decisão de projeto, escolhemos criar padrões para o Modelo Conceitual na 

linguagem UML. Para tanto, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse na visão 

AOADLwithCM Project, escolher a opção new e clicar na opção Create a new UML Pattern,

como ilustrado na Figura 80. Será criado um novo arquivo com extensão uml e com o profile

CMProfile (profile com conceitos do Modelo Conceitual) já aplicado ao arquivo gerado. 

Desta forma, o usuário pode criar padrões e classificá-los como conceitos do Modelo 

Conceitual. A classificação dos conceitos se dá pela aplicação de estereótipos do Modelo 

Conceitual ao novo padrão a ser especificado, como podem ser visto na Figura 81. A Figura 

82 mostra o diagrama da Figura 81 em uma visão que ilustra a hierarquia em formato de 

árvore dos padrões descritos. 



155

Figura 80. Criação de um novo Modelo Conceitual na UML. 

Figura 81. Exemplo da aplicação do perfil CMProfile aos padrões MVC e Command. 
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Figura 82. Diagrama hierárquico do diagrama da Figura 81. 

Seguindo o processo de desenvolvimento, após a descrição e aplicação do profile

CMProfile aos padrões  especificados, tais padrões devem ser transportados para uma 

linguagem de descrição arquitetural, para que seja possível instanciar conceitos do Modelo 

Conceitual. 

Para isso, o usuário deve clicar com o botão direito sobre o arquivo com extensão uml

e escolher a opção Transform to AO-ADL (Figura 83). Desta forma, será criado um arquivo 

em AO-ADL que contém os conceitos do Nível Conceitual na AO-ADL. Um exemplo do 

resultado desta transformação pode ser visto na Figura 84. Ao centro da  Figura 84 é ilustrado 

o editor AO-ADL para visualizar os conceitos na AO-ADL. 
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Figura 83. Transformação de conceitos do Modelo Conceitual para a AO-ADL. 
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Figura 84. Padrões do Modelo Conceitual na AO-ADL. 

Para se criar uma nova arquitetura o usuário deve criar uma estrutura hierárquica em 

forma de árvore de componentes (arquivo com extensão aoadl), escolhendo Create a New 

AO-ADL Architecture no wizard da Figura 85. A criação de uma nova arquitetura acompanha 

a escolha de um nome para o diagrama hierárquico (Figura 86), e finalmente são escolhidos 

os padrões que servirão como base para instanciar conceitos na AO-ADL (Figura 87 e Figura 

88).
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Figura 85. Criação de um novo diagrama AO-ADL. 

Figura 86. Escolha do nome do diagrama hierárquico AO-ADL. 
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Figura 87. Escolha dos padrões que servirão como base para instanciar conceitos na AO-ADL. 

Figura 88. Exemplo da escolha de padrões do Modelo Conceitual na AO-ADL. 
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 Com a criação da arquitetura do sistema o usuário pode começar a especificação de 

elementos arquiteturais em AO-ADL utilizando o editor hierárquico mostrado na Figura 89.  

Figura 89. Editor Hierárquico em forma de árvore para a AO-ADL. 

A visão AOADLwithCM Tree Editor (Figura 90) mostra uma estrutura em árvore dos 

conceitos do Modelo Conceitual que podem ser instanciados usando a AO-ADL. Devido a 

problemas de sincronismo que tive na implementação com a máquina de engenho do Eclipse, 

é necessário clicar em Refresh ( ) para que a árvore seja montada ou atualizada, ou seja, a 

visualização de cada diagrama não faz com que a árvore  da AOADLwithCM Tree Editor seja 

montada automaticamente. Os conceitos podem ser instanciados com um clique duplo em 

cada conceito (Componente ou Conector) ou através de sua seleção e clique no botão 

instanciar conceito simples ( )  ou da seleção de vários conceitos (no caso apenas 

componentes) e clique no botão instanciação de conceitos compostos ( ).
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 Elementos arquiteturais também podem ser criados e depois associados ao conceito 

correspondente através da propriedade classifier (Figura 91) presente nos elementos 

arquiteturais: Componentes, Conectores, Interfaces e Operações. 

Figura 90. Visão em árvore do Modelo Conceitual na AO-ADL. 

Figura 91. Propriedade Classifier do componente BaseController.
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O metamodelo especificado para a AO-ADL divide a especificação de uma arquitetura 

de sistema em quatro repositórios (Figura 92): repositório de interfaces (Interface Repository), 

repositório de componentes (Component Repository), repositório de conectores (Connector 

Repository) e repositório de arquiteturas (Architecture Repository). 

Figura 92. Visão dos repositórios AO-ADL na ferramenta AOADLwithCM.

O repositório de interfaces guarda o conjunto de interfaces com suas respectivas 

operações e parâmetros de entrada e saída que são utilizados por componentes descritos no 

repositório de componentes como interfaces que provêem ou requerem algum serviço ou 

atividade. A Figura 93 mostra o repositório de interfaces com um conjunto de 3 interfaces 

(storeData, recoveryData e logging) e uma operação (afterOperation). 

Figura 93. Repositório de interfaces. 

A Figura 94 mostra o repositório de componentes com os componentes 

BaseController, PhotoAlbum, PhotoData e Logging. O componente PhotoAlbum possui duas 

interfaces providas (provStoreData e provRecoveryData) e duas requeridas (reqStoreData e 

reqRecoveryData).
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Figura 94. Repositório de componentes. 

O repositório de conectores guarda conectores utilizados para interligar componentes 

quando ambos, conectores e componentes, forem instanciados no repositório de arquiteturas. 

Conectores definem papéis (roles) para interligar componentes. Tais papéis podem ser ligados 

a interfaces providas de componentes e são chamados de providedBoundedRoles ou 

requeridas sendo chamados de requiredBoundedRoles. Os papéis de conectores, assim como 

as interfaces dos componentes, são associados a interfaces do repositório de interfaces. A 

Figura 95 mostra um conjunto de conectores definidos no repositório de conectores e alguns 

papéis de conexão. 
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Figura 95. Repositório de conectores. 

 Um diferencial da linguagem AO-ADL é a declaração de aspectos ainda em Nível de 

Arquitetura. Para tanto, o conector aspectual usual foi estendido para suportar declarações de 

pontos de corte e adendos. O metamodelo define os elementos AspectualBinding para 

encapsular as definições de pontos de corte e adendos. As especificações de pontos de corte 

são dadas na classe PointcutSpecificationClassifier que fazem referência direta a elementos 

presentes na arquitetura do sistema ou livremente através de declarações em XPath. Exemplos 

de declarações em XPath são dadas a seguir: 

 //component[(@classifier='Model_') or (@classifier='Controller_')]:  seleciona 

componente com classificador Mode_ ou Controller_ 

 (//component[(@classifier='Model_') or (@classifier!='Controller_')]) : seleciona 

componentes que são classificados como Model mas não como Controller 

 (//component[@classifier='Model_' or  @classifier='Controller_']) and 

(//interface[@classifier='get']): seleciona componentes como Model, ou controller 

e que tem pelo menos uma interface classificada como get. 

 Adendos são definidos pela classe Advice que referencia pontos de corte que se deseja 

utilizar para selecionar pontos de junção. A classe Advice permite a definição da ordem em 

que o aspecto selecionará os pontos de corte (BEFORE, AFTER E AROUND). Um exemplo 
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da declaração de um conector aspectual pode ser visto na Figura 96. Nela, o adendo do tipo 

AFTER utiliza o Pointcut Specification Classifier ps1 como ponto de corte para selecionar 

pontos de junção do Modelo Base. 

Figura 96. Exemplo de Conector Aspectual. 

 O repositório de arquiteturas agrupa as instâncias das arquiteturas criadas com os 

elementos dos três repositórios anteriormente citados. Instâncias de componentes e conectores 

são conectados através de ligadores (classe Attachment). A Figura 97 mostra um exemplo de 

arquitetura para o sistema MobilePhoto. Nele, é definido instâncias de componentes e 

conectores, juntamente com as ligações entre eles. 
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Figura 97. Repositório de arquiteturas com a definição da arquitetura para o MobilePhoto. 

Depois de descrever a arquitetura do sistema, o sistema pode ser validado, para que o 

usuário possa ter certeza que os conceitos instanciados ou classificados estão de acordo com o 

Modelo Conceitual. Clicando com o botão direito em um dos editores que exibem a visão da 

arquitetura do sistema e escolhendo a opção Validate Architecture (Figura 98), será exibido 

ao usuário uma listagem das inconsistências da descrição arquitetura do sistema na visão 

AOADLwithCM Error Listing (Figura 99). 



168

Figura 98. Exemplo de como validar arquitetura de um sistema. 

Figura 99. Visão AOADLwithCM Error Listing. 

 Se após a validação da arquitetura do sistema não houver inconsistências, o usuário 

pode propagar a arquitetura do sistema para o Nível de Projeto, mais especificamente 

seguindo a abordagem Theme/UML. Para isso, o usuário pode escolhe a opção Transform to 

Theme/UML, como ilustrado na Figura 100. Um exemplo do resultado de tal transformação 

pode ser visto na Figura 101, onde os conceitos base e aspectuais se encontram compostos 

segundo a abordagem Theme/UML. 
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Figura 100. Opção de transformação de uma arquitetura em AO-ADL para Theme/UML (Transform to 

Theme/UML). 
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Figura 101. Exemplo do resultado da transformação da AO-ADL para Theme/UML. 

5.3 TRANSFORMAÇÕES EM ATL 

ATL é uma linguagem de transformação que dá suporte a transformações MDA entre 
modelos na plataforma Eclipse. Utilizamos transformações em ATL em dois momentos do 
processo de desenvolvimento com o Modelo Conceitual aqui abordado. No primeiro 
momento para transportar os padrões descritos em UML e com o perfil do modelo Modelo 
Conceitual aplicado para a AO-ADL. Em um segundo momento, fazemos a composição do 
modelo de aspectos e do modelo base da descrição arquitetural do sistema especificada na 
AO-ADL para Theme/UML. 

 Esta seção mostra o código utilizado para realizar as transformações nos dois 
momentos em que a ATL foi utilizada neste trabalho. A Subseção X mostra o código da 
transformação do Modelo Conceitual para AO-ADL e a Subseção X mostra a transformação 
que faz a composição dos modelos base e de aspectos para Theme/UML. 

5.3.1 Transfomação dos Padrões do Modelo Conceitual para AO-ADL 
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A transformação dos Padrões do Modelo Conceitual para AO-ADL obedece às regras 
dadas na Seção 3.6 e inicia-se pela regra que seleciona o nó principal da descrição dos 
padrões no Modelo Conceitual (a regra “from umlCM : UML!Model”) para transformar no nó 
principal em AO-ADL (a regra “to aoadlCM : AOADL!DocumentRoot”). Após a seleção do 
nó principal, são criados os repositórios de conectores, componentes, interfaces e arquiteturas. 
A regra “thisModule.createConnectorRepository” transforma as associações UML 
estereotipadas como “connection” para conexões da AO-ADL e atribui a variável “repCnn”.
Já a regra “thisModule.createComponentRepository” transforma classes UML estereotipados 
como “concept” para componentes em AO-ADL e atribiu a “repComp”. A regra 
“thisModule.createArchitectureRepository” cria instâncias  de componentes, conexões com 
base nos conceitos e associações do modelo conceitual e os liga através de attachments da 
AO-ADL. Tais instâncias formam a arquitetura do sistema que é atribuída a variável 
“reqArch”, como pode ser visto na Figura 102. 

Figura 102. Parte do código ATL da transformação Modelo Conceitual para AO-ADL.

5.3.2 Transformação da AO-ADL para Theme/UML 

A transformação da AO-ADL para Theme/UML obedece às regras dadas na Seção 3.8 
e inicia-se pela regra que seleciona o nó principal da descrição da arquitetura do sistema em 
AO-ADL (a regra “from aoadl : AOADL!DocumentRoot”) para transformar no nó principal 
da abordagem Theme/UML (a regra “to umlModel : UML!Model”). A regra 
“thisModule.architecture2Package” transforma cada uma das arquitetura especificadas em 
AO-ADL para pacotes UML que irão representar os conceitos base e aspectuais antes 
descritos na AO-ADL. Essa transformação para Theme/UML já contempla a composição de 
conceitos aspectuais aos conceitos base utilizando o Modelo Conceitual. Após a criação dos 

from umlCM : UML!Model 

   using{ 

      repCnn : AOADL!ConnectorRepository =  

         thisModule.createConnectorRepository( 

            umlCM.packagedElement->select(e|e.oclIsKindOf(UML!Package))); 

      repComp : AOADL!ComponentRepository =  

         thisModule.createComponentRepository( 

            umlCM.packagedElement->select(e|e.oclIsKindOf(UML!Package))); 

      repArch : AOADL!ArchitectureRepository =  

         thisModule.createArchitectureRepository( 

            umlCM.packagedElement->select(e|e.oclIsKindOf(UML!Package)),  

            repCnn.connectors, repComp.components); 

      reqInterfaces : AOADL!InterfaceArchitecture =  

         thisModule.createInterfaceRepository(''); 

 } 

   to aoadlCM : AOADL!DocumentRoot( 

      CM <- true, 

      architectureRepository <- repArch, 

      componentRepository <- repComp, 

      connectorRepository <- repCnn, 

      interfaceRepository <- reqInterfaces 

   ) 
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conceitos em Theme/UML, eles são estereotipados segundo a abordagem Theme/UML 
através da regra “thisModule.ApplyStereotypes” que tem como entrada o modelo em 
Theme/UML criado. A regra principal da transformação ATL de AO-ADL para Theme/UML 
pode ser vista na Figura 103. 

Figura 103. Parte do código ATL da transformação AO-ADL para Theme/UML.

rule aoadlThemeUMLplusAspects { 

   from aoadl : AOADL!DocumentRoot 

      using { 

         umlArchs1 : Sequence(UML!Package) =  

            if(not aoadl.architectureRepository.oclIsUndefined() and  

            not aoadl.architectureRepository.architectures.oclIsUndefined())  

               then  

                  aoadl.architectureRepository.architectures-> 

                     collect(arch | thisModule.architecture2Package(arch)) 

               else 

                  Sequence{} 

               endif; 

 

 } 

   to umlModel : UML!Model ( 

      name <- 'aoadl2ThemeUMLPlusAspect', 

         packagedElement <- Sequence{umlArchs1} 

      ) 

   do { 

      thisModule.ApplyStereotypes(umlModel); 

   } 

}
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6 TRABALHOS RELACIONADOS 

Podem-se identificar três tipos diferentes de soluções para os problemas de evolução 

enfrentados no DSOA: (i) baseadas na utilização de anotações no código de implementação 

para enriquecer o Modelo Base e especificar pontos de corte que possam selecionar pontos de 

junção com base em tais anotações; (ii) baseada na especificação de regras de design que 

guiam o desenvolvimento do sistema pela definição de contratos que estabelecem o que o 

Modelo de Aspectos e o Modelo Base deve implementar, e dessa forma, os pontos de corte 

fazem referências diretas as interfaces definidas pelas regras de design; (iii) baseado no uso de 

pontos de corte baseados em modelos, onde se define um Modelo Conceitual que funciona 

como uma camada intermediária entre os conceitos base e de aspectos, assim, os pontos de 

corte são definidos com base nos conceitos que classificam pontos de junção do Modelo Base. 

As seções a seguir tratam de cada uma dessas abordagens utilizadas atualmente para 

tratar problemas da Fragilidade de Pontos de Corte que acontecem principalmente no contexto 

da evolução de software e expomos suas principais características e possíveis limitações 

através de uma análise de cada técnica. 

6.1 ABORDAGENS POA UTILIZANDO INFORMAÇÕES DE DESIGN

Utilizar anotações como metadados na Programação Orientada a Aspectos para 

adicionar intenções de design e propriedades semânticas aos elementos do programa pode ser 

uma abordagem promissora para enriquecer a linguagem alvo na qual o sistema será 

implementado. Além disso, muitas linguagens de programação, tais como, por exemplo, Java 

e C++, já suportam o uso de anotações como metadados. Aliado a isso, anotações não têm 

influência direta sobre a execução de uma aplicação, assim, elas podem ser usadas por 

ferramentas em tempo de compilação para realizar alguma operação com base nas anotações 

especificadas. 

Com base na idéia de adicionar intenções de design através de anotações, em 

(HAVINGA, NAGY e BERGMANS, 2005) é proposta a utilização de anotações para marcar 

elementos do código escrito em C# .NET para dar maior valor semântico às definições do 

código base. As descrições de pontos de corte são feitas através da linguagem Compose 

(BERGMANS e AKSIT, 2005) que permite fazer referências a elementos do código base 
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(pontos de junção) pelo uso de expressões que usam anotações ao invés de enumerar o código 

a ser selecionado. 

 Um exemplo de anotações utilizando a abordagem proposta é mostrado na Figura 104. 

No código ilustrado na Figura 104, a classe Person está anotada com a declaração 

“[Persistent]”. A anotação Persistent é uma indicação de que a classe Person deve ser 

persistida no sistema. Alguns dos métodos desta classe estão anotados com os papéis que cada 

um deve exercer, e que servem como marcações para que os futuros poincuts possam 

selecioná-los. Duas anotações foram usadas para definir os papéis dos métodos da classe 

Person, Update e Query. Update tem o valor semântico de um método que atualiza o estado 

da classe, e ele anota os métodos setAge e setName. A anotação Query indica que o método 

informa estados da classe. Query anota os métodos getAge e getName.

Figura 104. Exemplo de código C# .NET anotado com informações de design.

A seleção de pontos de junção com base nas anotações feitas no código base é 

realizada por declarações na linguagem Compose. A Figura 105 mostra a declaração de um 

ponto de corte na linguagem Compose.  O conceito (concern) ObjectPersistence possui a 

declaração do seletor (elementos da cláusula selectors) persistentClasses. De acordo com a 

declaração classHasAnnotation, persistentClasses seleciona todas as classes que possuem a 

anotação (isAnnotationWithName) “BusinessObj”. 

Figura 105. Exemplo de seleção de elementos do código base anotado.



175

Porém, no contexto dessa proposta, é preciso lidar com dois problemas: i) anotações 

estão espalhadas e entrelaçadas sobre o código da aplicação, o que pode dificultar futuros 

refatoramentos ou evoluções do sistema; ii) anotações de mesma semântica podem ser 

utilizadas em domínios diferentes, porém com rótulos diferentes. Ou seja, para aplicações 

diferentes, podem existir os mesmos conceitos, e a redefinição de anotações gera um 

retrabalho desnecessário e muitas vezes caótico por dificultar a manutenção das anotações. 

Para resolver o primeiro problema (item i), HAVINGA, NAGY e BERGMANS 

(2005) propõem o uso de técnicas baseadas na forma como os aspectos selecionam o código 

base para fazer referências a pontos de junção através de suas características estruturais e 

anexar anotações, centralizando-as ao mesmo tempo em que desacopla código base das 

anotações, evitando o entrelaçamento e espalhamento de anotações. Para solucionar o 

segundo problema (item ii), HAVINGA, NAGY e BERGMANS (2005) usam uma estratégia 

que permite a derivação ou sobreposição de anotações para que seja possível fazer a 

reutilização de anotações no mesmo programa ou em aplicações diferentes, minimizando, 

dessa forma, redundâncias.  

Derivações e sobreposições de anotações são definidas. A partir da definição de um 

seletor, outros seletores podem ser derivados, ou seja, a definição de um seletor derivado é a 

mesma da especificação de que ele deriva, porém com nomes diferentes. A sobreposição de 

anotações permite que à definição de um seletor possam ser acrescidas outras definições de 

seletores, evitando a redefinição e promovendo o reuso. 

A Figura 106 mostra um exemplo de sobreposição de anotações onde 

dataStoreClasses seleciona todos as classes especializadas a partir da classe DataStore. A 

anotação Persistent é adicionada à definição de dataStoreClasses. Dessa forma, todas as 

classes especializadas a partir de DataStore também serão anotadas com Persistent. Essa 

abordagem permite implementar persistência em um conceito separado do resto do código 

sem a necessidade de enumerar todas as classes relevantes no conceito base. 
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Figura 106. Exemplo de sobreposição de anotações.

A Figura 107 mostra a utilização da sobreposição e derivação de anotações. O seletor 

updateMethods seleciona métodos com a anotação Update; queryMethods seleciona métodos 

com a anotação Query; syncedClasses seleciona métodos com a anotação synchronized.

Porém ainda não há a definição da anotação synchronized. Synchronized sobrepõem as 

definições de updateMethods e queryMethods na cláusula annotations, ou seja, os métodos 

que forem anotados com Update e Query, também serão anotados com o synchronized. A 

derivação de anotações é feito quando syncModule é derivado de syncedClasses, ou seja, 

syncModule também referencia os elementos definidos em syncedClasses.

Figura 107. Exemplo de sobreposição e derivação de anotações.

O benefício dessa abordagem é que com ela é possível usar combinações de anotações 

estáticas no código fonte e anotações sobrepostas para enriquecer o Modelo Base. Além disso, 

conceitos podem pesquisar por anotações que podem ou não terem sido anexadas a outros 

conceitos, como ocorre com o conceito updateMehotods na Figura 107 que seleciona pontos 
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de junção anotados com Update. Isso habilita uma melhor separação de conceitos expressados 

através de anotações que podem também ser lidas por outras ferramentas e frameworks. 

6.1.1 Análise da Abordagem 

Uma análise mais detalhada da proposta de HAVINGA, NAGY e BERGMANS 

(2005) mostra primeiramente que a derivação e sobreposição de anotações causam o 

problema da dependência entre anotações. Podem existir ainda múltiplos níveis de

dependência. Logo, deve-se tomar cuidado com a identificação de dependências múltiplas, 

fazendo-se necessário algum mecanismo dinâmico para administrar dependências. 

Como as anotações estão espalhadas e entrelaçadas no código, torna-se difícil a 

evolução do sistema. Se não houver uma boa gerência das anotações utilizadas, podem ser 

criadas mais de uma anotação para representar o mesmo conceito. Adicionar ou alterar 

anotações é um trabalho árduo nessa abordagem. 

A solução que facilita o reuso de conceitos, pela sobreposição e derivação de 

anotações, dificulta a evolução do software e contribui para a desorganização do sistema, pois 

outros sistemas podem usar diferentes abstrações para representar o mesmo conceito, e a 

dependência causada por essas técnicas dificultam a manutenção dos pontos de corte. Além 

disso, as anotações se relacionam entre si apenas por sobreposição e derivação, o que torna as 

notações pouco expressivas para representar conceitos mais complexos.  

6.1.2 Comparação com a abordagem de DSOA acrescido do Modelo Conceitual 

Fazendo uma comparação com a abordagem de DSOA acrescido do Modelo 

Conceitual, a proposta de utilizar anotações tem algumas características similares. A técnica 

proposta em (HAVINGA, NAGY e BERGMANS, 2005) tenta enriquecer o Modelo Base 

com informações de design (anotações) que aumentam o valor semântico de declarações do 

Modelo Base, assim como o presente trabalho. No entanto, as anotações utilizadas não têm 

qualquer relação entre si, a não ser a relação de dependência. Além disso, anotações se 

encontram espalhadas e entrelaçadas ao código, o que dificulta a manutenção do software e 

não permite um bom gerenciamento dos conceitos que se pretende representar com anotações. 

Apesar da alternativa explicada nesta seção para contornar os problemas do espalhamento e 
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entrelaçamento de anotações no código, surgem vários outros, como foi explicado na 

Subseção 6.1.1. 

Ao contrário da proposta dada por HAVINGA, NAGY e BERGMANS (2005), o 

Modelo Conceitual proposto baseia-se em padrões e arquiteturas para guiar o 

desenvolvimento de sistemas. O Modelo Conceitual centraliza os conceitos que se desejam 

representar e o sistema deve ser instanciado seguindo tais conceitos. Além disso, a abordagem 

descrita em (HAVINGA; NAGY e BERGMANS, 2005) trata dos problemas da evolução de 

software em Nível de Implementação, enquanto que neste trabalho o problema é tratado em 

Nível de Arquitetura, ou seja, em estágios prévios do desenvolvimento.  

A forma como foi definido o processo de desenvolvimento deste trabalho permite que 

o Modelo Conceitual funcione como regras de design que restringem a forma como instâncias 

do Modelo Conceitual irão interagir entre si, enquanto que com a abordagem de anotações 

isso não é possível, pois não há nenhuma correlação de restrição entre as anotações e o código 

anotado. As anotações funcionam apenas como marcadores para a linguagem de pontos de 

corte.

6.2 ABORDAGEM POA UTILIZANDO REGRAS DE DESIGN

Em (GRISWOLD et al., 2006) é utilizada uma abordagem baseada em contrato 

(BALDWIN e CLARK, 2000), onde se utilizam construções em AspectJ para criar 

invariantes em forma de interfaces que fazem restrições às estruturas e comportamentos de 

suas implementações. Uma vez que a interface é definida, os implementadores do código base 

e do aspecto são restritos à implementá-las. Essa interface abstrata com código de restrições é 

chamada de XPI (crosscut programming interfaces).

Cada XPI tem quatro elementos base: o nome, o escopo, um ou mais conjuntos de 

abstrações de pontos de junção, e uma implementação parcial. Cada conjunto de abstrações de 

pontos de junção expressa uma precondição que precisa ser satisfeita em cada ponto onde o 

adendo pode atuar. Há também pós-condições que precisam ser satisfeitas depois do adendo 

atuar. 

A abordagem XPI separa aspectos dos detalhes do código que ele seleciona e restringe 

o código a expor o seu comportamento de uma forma específica. XPIs desacoplam código de 

aspectos de detalhes do código de adendo sem perder a expressividade das linguagens 
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Orientadas a Aspectos existentes e sem a necessidade da adição de novas abstrações à 

linguagem.  

No entanto, tentar especificar regras de design utilizando AspectJ resulta num 

complexo mecanismo de verificação difícil de descrever e entender devido à complexidade 

das construções necessárias para verificação (checagem) de tais regras. 

Em (DÓSEA et al., 2007) há a proposta da definição de regras de design a partir de 

uma descrição arquitetural em AspectualACME6 (BATISTA et al., 2006) para tentar guiar o 

correto desenvolvimento de requisitos do sistema desacoplando conceitos base de conceitos 

aspectuais. Tal abordagem, além de diminuir a distância semântica existente entre as 

abstrações utilizadas para representar conceitos arquiteturais e código orientado a objeto 

(GOULO e ABREU, 2003). As regras de design são baseadas em contrato e especificam a 

interface básica que cada um dos conceitos (bases e aspectuais) deve implementar, fazendo 

com que tais conceitos possam ser implementados independentemente um do outro nas fases 

subseqüentes do desenvolvimento de software. Tais regras além de guiarem o 

desenvolvimento, diminuem a distância semântica existente entre a descrição arquitetural e o 

código de implementação. A Figura 108 ilustra a estratégia baseada em contrato que utiliza 

regras de design para promover uma melhor evolução de software. A Figura 108 mostra a 

classe GUI e o aspecto Distribution, que já conhecem as interfaces básicas que precisam ser 

implementadas pelo sistema. 

Figura 108. Imagem ilustrativa da abordagem de regras de design no DSOA.

Além das regras de design estruturais geradas a partir de especificações arquiteturais 

em AspectualACME, DÓSEA et al. (2007) propõem o uso se regras comportamentais para 

restringir o código. A Tabela 31 mostra regras comportamentais providas pela linguagem 

proposta em (DÓSEA et al., 2007). O escopo dessas regras inclui métodos de classes, 

6 AspectualACME é uma extensão da linguagem ACME para representação de conceitos aspectuais no nível de 
arquitetura. 
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aspectos e adendos. Todas as regras iniciadas com “x” garantem que métodos serão chamados 

exclusivamente no escopo definido. 

Tabela 31. Tabela com as regras comportamentais suportadas atualmente pela linguagem de Regras de 
Design proposta em DÓSEA et al. (2007). 

Regra Descrição 

call(método) Deve existir uma chamada ao método passado como parâmetro dentro do 
escopo definido. 

xcall(método) Deve existir uma chamada ao método passado como parâmetro 
exclusivamente dentro do escopo definido. 

set(atributo) Deve existir uma mudança de estado do atributo passado como 
parâmetro dentro do escopo definido. 

xset(atributo) Deve existir uma mudança de estado do atributo passado como 
parâmetro exclusivamente dentro do escopo definido. 

get(atributo) Deve existir uma leitura do atributo passado como parâmetro dentro do 
escopo definido. 

xget(atributo) Deve existir uma leitura do atributo passado como parâmetro 
exclusivamente dentro do escopo definido 

 A Figura 109 mostra um exemplo de tradução de uma especificação em 

AspectualACME (lado esquerdo) e sua respectiva tradução para regras de Design (lado 

direito). O lado esquerdo da Figura 109 apresenta a especificação de dois componentes, um 

Cliente (Client) e um servidor (Server) e o relacionamento existente entre eles através das 

portas sendRequest e receiveRequest. Ao lado direito da Figura 109, System foi traduzido 

para dr (design rule). Componentes foram traduzidos para classes (class) e as portas 

sendRequest e receiveRequest em métodos. A conexão entre componentes através das portas 

sendRequest e receiveRequest existentes entre os componentes Client e Server foi 

transformado em uma chamada exclusiva (declaração xcall) do método sendRequest ao 

método receive.
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Figura 109. Exemplo de tradução de uma descrição arquitetural para regras de design.

6.2.1 Comparação com a abordagem de DSOA acrescido do Modelo Conceitual 

Assim como a abordagem de regras de design em (GRISWOLD et al., 2006), a 

presente proposta funciona como regras de design para o desenvolvimento de sistemas. No 

entanto a abordagem de XPI dada em (GRISWOLD et al., 2006) cria regras de design em 

nível de código, utilizando declarações difíceis de especificar, entender e validar, enquanto 

que o presente trabalho trata o problema de evolução em um nível de abstração mais alto 

(Nível de Arquitetura) mais fácil de tratar, especificar, entender, validar e os conceitos do 

Modelo Conceitual ainda são propagados para os níveis inferiores. 

A solução proposta em (DÓSEA et al., 2007) define regras de design, assim como o 

trabalho aqui proposto, no entanto há algumas diferenças. Em (DÓSEA et al., 2007) definem-

se regras de transformação a partir de uma descrição arquitetural em AspectualACME, 

enquanto que aqui é proposto um Modelo Conceitual que baseado em padrões arquiteturais, 

guiam a descrição arquitetural de sistemas e a sua posterior propagação para as demais fases 

de desenvolvimento. DÓSEA et al., (2007) propõem uma estratégia que restringe a 

expressividade da linguagem de pontos de corte enquanto que o Modelo Conceitual aqui 

proposto enriquece o Modelo Base e permite prover um maior significado semântico para as 

construções do Modelo Base. 
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6.3 PONTOS DE CORTE BASEADOS EM MODELOS 

A abordagem de Model-Based Pointcuts (pontos de corte baseados em modelos) 

proposta por KELLENS et al. (2006) é definida em termos da construção de um Modelo 

Conceitual do programa base, buscando manter o Modelo Conceitual consistente com o 

código base quando este evolui. Este Modelo Conceitual provê uma abstração sobre a 

estrutura do código base e classifica as entidades do mesmo de acordo com os conceitos que 

eles implementam (os quais estão descritos no Modelo Conceitual). Os classificadores em um 

Modelo Conceitual são descritos para prover suporte à detecção de conflitos na evolução entre 

o Modelo Conceitual e o programa base. 

 O Modelo Conceitual proposto por KELLENS et al. (2006) funciona como uma 

camada de abstração que media o relacionamento entre o Modelo de Aspectos (definição de 

pontos de corte) e o Modelo Base. Assim, o problema da Fragilidade de Pontos de Corte é 

transportado do Modelo de Aspectos para o Modelo Conceitual.  

Como o Modelo Base e a definição de pontos de corte estão desacoplados da estrutura 

atual do programa base, o problema da Fragilidade de Pontos de Corte é transferido para um 

Nível Conceitual. O problema da Fragilidade de Pontos de Corte é transformado em um 

problema de manter a classificação do Modelo Conceitual consistente com o programa base.  

Na Figura 110 mostra-se o contraste entre as abordagens POA utilizadas atualmente 

para selecionar o código base, acessando diretamente o código e com base na estrutura do 

Modelo Base (à esquerda da Figura 110), e a abordagem proposta em (KELLENS et al., 

2006) (à direita), onde os pontos de corte acessam um Nível Conceitual. Nessa abordagem o 

Modelo Conceitual é encarregado de fazer a correta classificação dos conceitos que serão 

utilizados pelos aspectos. 
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Figura 110. Abordagem tradicional de seleção de pontos de junção (à esquerda) em contraste com a 

abordagem de pontos de corte baseada em modelos. 

 Ainda em (KELLENS et al., 2006) é utilizado um estudo de caso para o SmallWiki 

que é um framework extensível e orientado a objetos, escrito por Lukas Renggli, que foi 

desenvolvido para VisualWorks SmallTalk para melhor ilustrar a proposta. Wiki é uma 

aplicação web colaborativa que permite usuários adicionarem ou editarem conteúdo.  

 A solução é implementada através da extensão da linguagem aspectual CARMA 

(GYBELS e BRICHAU, 2003) combinada com o formalismo de intensional views, que será 

explicado com mais detalhes na Subseção 6.3.1. Um dos exemplos utilizados para ilustrar a 

proposta com a extensão da linguagem aspectual CARMA do Modelo Conceitual pode ser 

visto na Figura 111. Supondo que o Modelo Conceitual contém a classificação de todos os 

métodos de accessor, o ponto de corte baseado em modelo que captura todas as chamadas de 

pontos de junção a esses métodos de acesso podem ser definidos como o código apresentado 

na Figura 111. 

Figura 111. Exemplo de pointcut na linguagem CARMA.

pointcut accessors(): 

classifiedAs(?methSignature,AccessorMethods) && 

call(?methSignature); 
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Na Figura 111, a expressão “classifiedAs(?methSignature, AccessorMethods)” associa 

todos os métodos que são classificados como métodos de acesso no Modelo Conceitual. Esta 

definição do ponto de corte explicitamente refere-se ao conceito de um método de acesso ao 

invés de tentar capturar conceitos pela estrutura de implementação do programa. 

Conseqüentemente, este ponto de corte não precisa ser verificado ou mudado quando o 

software evoluir.

No entanto a simples classificação do código base com a utilização do Modelo 

Conceitual proposto não é suficiente para solucionar o problema da fragilidade de pontos de 

corte quando o software evolui, pois mudanças no código base implicam na necessidade de 

verificação do Modelo Conceitual a fim de encontrar incoerências na seleção de pontos de 

junção pelos conceitos que os classificam. 

Para detectar entidades classificadas incorretamente, o Modelo Conceitual possui 

restrições sobre os classificadores que precisam ser respeitadas pelas entidades para o Modelo 

Conceitual manter sua consistência. Tais restrições são chamadas de alternative intensions e 

intensional relations. Com a definição de tais regras, é possível indicar quando há captura não 

intencional ou perda acidental de pontos de junção através das Fórmulas 4 e 5. A primeira 

indica quando pontos de junção podem ter sido capturados não intencionalmente, após 

evolução do software. 

Onde CA define todas as restrições sobre A e ext(C) denota o conjunto de todas as 

entidades do código fonte que satisfazem a restrição C. A intuição por trás desta definição é 

que se uma entidade se torna A (conjunto de elementos do Modelo Base sob a classificação 

do Modelo Conceitual) mas não satisfaz as restrições definidas em A, então essa entidade 

pode não ter sido classificada corretamente. 

A Fórmula 5 pode verificar quando houve uma perda acidental de algum ponto de 

junção. 

A intuição por trás desta definição é que se uma entidade não é parte de A, mas 

satisfaz alguma restrição em A, então talvez, a entidade pode ser classificada como parte de 

(4)

(5)
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A. A Figura 112 ilustra um exemplo dos conceitos anteriormente citados. A seta com o 

número 1 indica um ponto de junção que foi perdido acidentalmente, enquanto que o número 

2 o ponto de junção foi capturado não intencionalmente, após a evolução do software. 

Figura 112. Detecção de perdas não intencionais e capturas acidentais de pontos de junção. 

O conjunto de todas as perdas de classificação podem ser detectadas com a seguinte 
fórmula:  

Onde delta ( ) denota as diferenças simétricas entre A e ext(C).  

Para evitar ter uma quantidade excessiva de restrições, não é necessário que as 

entidades perdidas satisfaçam todas as restrições definidas em A. Para isso utilizam-se 

Alternative Intensions.

6.3.1 Intensional Views 

Intensional View é uma técnica para definição do Modelo Conceitual da estrutura de 

um programa e verificação de consistência daquele programa através da descrição de 

conceitos de interesse que agrupam entidades que compartilham alguma propriedade 

estrutural no sistema proposta em (MENS et al., 2006). Este conjunto de entidades de 

programa é especificado usando a linguagem de metaprogramação lógica Soul (MENS; 

MICHIELS e WUYTS, 2001). A ela é associada à ferramenta IntensiVE. 

Um exemplo de uma intensional view pode ser visto na Figura 113 onde é 

especificado que todas as ações de uma página Wiki são agrupando em WikiActions através do 

casamento de padrão dos métodos que começam com a palavra “execute”. 

(6)
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6.3.2 Alternative Intensions 

Alternative intensions são visões alternativas (classificações alternativas) a intensional 

views. Alternative intensions foi criado pelo fato de poder haver em um sistema elementos de 

um programa que devem ser classificados como um determinado conceito, porém não 

obedecem exatamente a todas as regras definidas em intensional views. Por exemplo, todos os 

métodos que executam ações numa página Wiki não precisam ter necessariamente o nome 

prefixado com execute, mas deveriam implementar um protocolo chamado de action. Dessa 

forma, pode-se especificar uma visão alternativa que capture todos os métodos que executem 

o protocolo action para compor a intensional view.

6.3.3 Intensional Relations 

Intensional relations especificam relações binárias entre intensional views sob a forma 

canônica: 

Onde Q1 é um quantificador lógico , Viewn são intensional views e R 

é uma relação binária verificável. Por exemplo, o intersional view WikiActions deve ser 

implementado por ActionHandlers. Essa regra é declarada como intensional relation

seguindo: 

Onde isimplementedBy é um predicado binário que verifica que um método dado é 

implementado por uma classe y. 

classInNamespace(?class,[SmallWiki]), 

methodWithNameInClass(?entity,?name,?class), 

[’execute*’ match: ?name asString] 

Figura 113. Exemplo de classificação de elementos do código base na linguagem CARMA.

(7)

(8)
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6.3.4 Análise da Solução 

A contribuição principal do trabalho descrito em (KELLENS et al., 2006) se encontra 

na constatação de que o problema da Fragilidade de Pontos de Corte pode ser transferido para 

um problema espacial onde a causa fundamental do problema é isolada em um nível de 

abstração mais elevado e possivelmente mais fácil de resolver. Ao invés de endereçar o 

problema em nível de código, o problema foi transferido para um Nível Conceitual, onde 

informações conceituais sobre o código base são disponibilizadas, o que nos permite detectar 

possíveis más classificações de pontos de junção. Porém, essa solução apenas troca a 

responsabilidade do ponto de corte referenciar diretamente o ponto de junção para uma 

camada intermediária que classifica os pontos de junção. O problema da Fragilidade de 

Pontos de Corte ainda persiste, pois, a classificação das entidades do sistema continua 

centrada na estrutura do Modelo Base pela definição de intensional views e alternative views.

Da mesma forma, o Modelo Conceitual proposto neste trabalho desacopla o Modelo 

Base do Aspectual, porém, a classificação dos conceitos do Modelo Base é feita diretamente 

no Modelo Base que obedece a regras de arquitetura e padrões especificados no Modelo 

Conceitual, o que dificulta a ocorrência de incoerências entre o Modelo Conceitual e o 

Modelo Base. 

Em (KELLENS et al., 2006) a detecção de possíveis Fragilidades de Pontos de Corte é 

feita por regras que determinam as propriedades que cada entidade deve ter para ser encaixada 

em uma determinada classificação (intensional relations). Mas nada garante que as regras são 

suficientemente expressivas para continuarem exercendo o mesmo valor semântico quando o 

software evolui, ou seja, tudo agora depende das regras utilizadas para fazer tal classificação. 

Além disso, a detecção de possíveis fragilidades depende quase que exclusivamente da 

qualidade das regras descritas. 

Por outro lado, a abordagem aqui descrita, não precisa, a priori, de especificação de 

regras que apontem características que o sistema desenvolvido deve obedecer para que ele 

seja corretamente classificado, pois os padrões e arquiteturas descritas no Modelo Conceitual 

proposto já fazem o papel de regras de design para o Modelo Base. Além disso, os elementos 

do Modelo Base não têm como ser classificados de outra forma que não tenha como base os 

elementos especificados no Modelo Conceitual. 
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6.4 REJUVENESCIMENTO DE PONTOS DE CORTE 

A abordagem proposta por KHATCHADOURIAN, et al. (2009) propõe a utilização da 

ferramenta Rejuvenate Pointcut (REJUVENATE-PC, 2008) para dar assistência automatizada 

para rejuvenescer expressões de pontos de corte quando há mudanças no código base. Esta 

técnica é baseada no harnessing unique e no arbitrarily deep structural commonalities entre 

elementos de programas correspondentes a pontos de junção selecionados por uma expressão 

de ponto de corte em versões de software. 

Para ilustrar tais técnicas, considere o exemplo da expressão de ponto de corte 

execute(* m*(..)), e suponha que esse ponto de corte seleciona a execução dos métodos m1,

m2 e m3 de uma versão do código fonte. Cada método inclui chamadas comuns aos métodos y

que inclui uma chamada a dois outros métodos, x, y. Cada método está em uma classe distinta 

e todas as classes em um pacote p.

Se tais características presentes em pontos de junção selecionados por pontos de corte 

estão presentes em alguma versão do código, é razoável imaginar que tais características 

persistam em versões posteriores do software. Desta forma, a proposta de 

KHATCHADOURIAN, et al. (2009) constrói padrões que descrevem estes tipos de 

relacionamento, analisando sua expressividade em comparação com expressões de pontos de 

corte utilizados para selecioná-los e os associa a tais expressões de pontos de corte aos quais 

eles podem ser aplicados posteriormente em versões do código base para oferecer sugestões 

de novos pontos de junção que podem ser incluídos quando o sistema passa por evoluções. 

Tal abordagem é dividida em duas fases: análise e rejuvenescimento. A fase de análise 

é disparada por modificações no sistema ou criação de expressões de pontos de corte. Um 

grafo então é criado para representar relações estruturais sobre elementos de programas do 

código base. Depois, padrões são derivados dos grafos dos elementos do programa e 

relacionados à seleção de pontos de junção definidos pelas expressões de pontos de corte. 

Os padrões criados são analisados e avaliados usando a métrica de confidence 

(KHATCHADOURIAN et al., 2009). Os resultados obtidos através da métrica confidence são 

ranqueados e persistidos para que se possa utilizá-los nas próxima fase da abordagem de 

KHATCHADOURIAN, et al. (2009), a fase de rejuvenescimento. 
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A fase de rejuvenescimento é disparada antes das expressões de pontos de corte serem 

alteradas pelos desenvolvedores decorrentes das alterações ocorridas no código base. Os 

padrões associados aos pontos de corte são utilizados para identificar padrões nas evoluções 

do software para que se possa sugerir ao desenvolvedor pontos de junção que se enquadram 

em tais padrões e que provavelmente devem ser selecionados por aspectos. 

Os idealizadores de tal técnica mostram que sua aplicação em alguns estudos de caso 

descritos na linguagem Java e AspectJ e usando como artefatos de entrada para a ferramenta 

Rejuvenate Pointcut conseguiu apontar em média 93% do pontos de junção que deveriam ser 

selecionados por aspectos em cada marco de evolução do software.  

Os autores da abordagem afirmam que uma das razões para que a abordagem não 

tivesse sua máxima eficiência foi derivada da ineficiência da abordagem quando aplicada a 

evoluções de software de aspectos que selecionavam os pontos de junção que foram 

removidos do código base, mas que aparecem como padrão de expressão de ponto de corte. 

Os autores afirmam ainda que esse problema é compensado pela produção de outros padrões 

que são efetivos no rejuvenescimento das expressões de pontos de corte. 

Comparando a proposta descrita em (KHATCHADOURIAN et al., 2009) com a 

abordagem que utiliza o Modelo Conceitual deste trabalho, podemos apontar que enquanto 

KHATCHADOURIAN et al. (2009) tenta encontrar padrões de associação de elementos do 

sistema para criar padrões de pontos de junção que possivelmente irão aparecer nas próximas 

evoluções do sistema, e dessa forma apontar os pontos de junção que seguem tais padrões e 

que provavelmente deverão ser selecionados por aspecto, a abordagem com o Modelo 

Conceitual utiliza padrões de software para guiar o desenvolvimento e para que o Modelo de 

Aspectos possa selecionar o Modelo Base através de definições semânticas mais ricas 

providas pela associação do Modelo Conceitual ao Modelo Base. A proposta abordada em 

(KHATCHADOURIAN et al., 2009) trata o problema da Fragilidade de Pontos de Corte em 

Nível de Implementação, enquanto que nossa abordagem tenta minimizar tal problema ainda 

em Nível de Arquitetura. Para a proposta em (KHATCHADOURIAN  et al., 2009) o Modelo 

Base e o de Aspectos continua com um forte acoplamento, enquanto que a abordagem como o 

Modelo Conceitual desacopla o Modelo Base e o de Aspectos o que permite que ambos os 

modelos (Modelo Base e de Aspectos) possam evoluir independentemente entre si 

favorecendo da mesma forma o conceito de inconsciência. Outro problema que enxergamos é 
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que para novos elementos de software adicionados ao Modelo Base que não sigam qualquer 

padrão anteriormente inferido pela fase de análise, mas que precise ser selecionado por algum 

aspecto, a abordagem descrita em (KHATCHADOURIAN et al., 2009) não conseguirá 

detectar tal ponto de junção. Já com a utilização do Modelo Conceitual, o Modelo Base pode 

evoluir sem se preocupar com o Modelo de Aspectos, pois o Modelo de Aspectos vai 

selecionar elementos do Modelo Base pelo papel semântico que cada elemento exerce no 

sistema, segundo o Modelo Conceitual. A eficiência da abordagem fica restrita a correta 

descrição do Modelo Base em relação ao Modelo Conceitual. 

6.5 PONTOS DE JUNÇÃO BASEADOS EM ESTÍLOS 

O trabalho desenvolvido em (Chavez et al., 2009) utiliza um modelo de pontos de junção 

baseado em estilos arquiteturais para compor aspectos à arquitetura de sistemas. Um estilo 

arquitetural pode ser visto como um paradigma de modularidade no nível arquitetural, que 

agrega descrições sintáticas, modelos semânticos e restrições. Chavez et al. (2009) analisa a 

influência exercida por estilos arquiteturais sobre a natureza de aspectos arquiteturais. Os 

modelos de pontos de junção baseados em estilo que expõem pontos de junção de alto nível 

proposto por Chavez et al. (2009) têm como base a semântica de estilos arquiteturais. 

Um estilo arquitetural define um conjunto de propriedades que são compartilhados 

pelas configurações que são membros do estilo. Estas propriedades podem ser estruturais, 

incluindo uma topologia tal como a semântica de elementos arquiteturais. A semântica pode 

ser usada na composição do comportamento com os aspectos arquiteturais. Em geral, a 

composição arquitetural é baseada nas informações estruturais que são, em geral, estáticas ou 

dinâmicas.  

 Ainda em (Chavez et al., 2009) é apresentado um estudo de caso baseado no Sistema 

Health Watcher que foi reestruturado em três estilos arquiteturais para validar a proposta: 

Tubos e Filtros, Cliente-Servidor e Camadas. 

Tubos e Filtros são usados para processamento de fluxo de dados. Tubos e Filtros 

prescrevem um tipo de decomposição chamada de funcional. Componentes são entidades 

funcionais (Filtros) que usualmente aplicam transformações funcionais ao fluxo de entrada. 

Cada Filtro tem um conjunto de entradas e um conjunto de saídas. Um Filtro lê um fluxo de 

dados sobre suas entradas e produzem um fluxo de dados em suas saídas, transferindo uma 

instância completa de resultado em uma ordem padrão. As conexões destes estilos (Tubos) 
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servem como condutores de fluxo, transmitindo saídas de um Filtro para a entrada de outro 

(GARLAN e SHAW, 1994). 

 O estilo Cliente-Servidor define uma arquitetura orientada a serviços onde 

componentes podem ser clientes ou servidores. Eles são organizados em termos de 

requisitores e provedores de serviços. Servidores provêem serviços aos clientes. Clientes 

podem apenas ser conectados a servidor e a um servidor pode estar conectado diversos 

clientes. Um cliente requisita um serviço provido pelo servidor, que processa o serviço e 

retorna o resultado ao cliente. Conectores especificam a interação entre as camadas. Os 

protocolos de comunicação de rede são tradicionalmente exemplos deste tipo de estilo.  

 Um sistema em camadas é hierarquicamente organizado, de tal forma que cada 

camada recebe requisições por serviços a partir de uma camada acima e delega tarefas para 

camadas abaixo. Nestes sistemas, os componentes implementam uma máquina virtual em 

alguma camada da hierarquia e conector é definido pelo protocolo que determina como as 

camadas irão interagir. 

Wright é uma ADL baseada na descrição formal de comportamentos de elementos 

arquiteturais (ALLEN, 1997). A linguagem Wright provê explicitamente notações para a 

abstração arquitetural básica de componentes, conectores e configurações, formalizando a 

noção geral de componentes como computação e conectores como padrões. As construções 

semânticas do Wright também permitem a caracterização formal de estilos arquiteturais, e a 

capacidade de descrever o comportamento de componentes e conectores. Chavez et al. (2009) 

afirma que usando Wright, foi possível prover modelos de descrição de arquiteturas em que 

propriedades de comportamento específico do estilo além de descrições estruturais simples 

puderam ser especificados por elementos individuais. 

 A estrutura de componentes no Wright consiste de um conjunto de portas e 

computações. Cada porta representa uma interação em que o componente pode participar. Um 

conector no Wright define um conjunto de roles e glues. Um role especifica o comportamento 

de um participante singular na interação. O glue do conector descreve como participantes 

trabalham juntos para criar uma interação. A computação de um componente e um glue de um 

conector representa a especificação do comportamento destes elementos. Uma configuração é 

uma coleção de instâncias de componentes combinados via conectores. Os attachments

definem a topologia da configuração, pela associação a uma porta de componente com um 

papel de conexão.  
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 Um estilo arquitetural no Wright define um conjunto de propriedades que são 

compartilhadas por configurações que são membros de estilos. Estas propriedades podem 

incluir um vocabulário comum e restrições na forma como estes vocabulários podem ser 

usados na configuração. Um vocabulário comum é introduzido pela declaração de um 

conjunto de tipos de componentes e conectores. Wright provê muitos conjuntos e operações 

definidas para especificar restrições, tal como componentes (o conjunto de componentes na 

configuração), conectores (o conjunto de conectores na configuração), nomes (o nome de um 

elemento e, onde e é um componente, conector, porta, role), etc. Estes conjuntos podem ser 

usados na especificação de pontos de junção baseados em estilos. 

 No Wright, o comportamento de componentes e conectores são especificados usando 

uma notação baseada no CSP (HOARE, 1995). Componentes CSP são chamados de 

processos, que interagem entre si e com o ambiente através da comunicação. A unidade básica 

da especificação de um comportamento CSP é um evento. Um processo é definido em termos 

de eventos. Wright adiciona uma notação ao CSP para distinção entre a iniciação de um 

evento e observação de um evento. Um processo transmite ou envia dados na notação 

event!data. Se um processo recebe dados, a notação é event?data. Processos são descritos 

pela combinação de eventos e processos simples. Se a é um evento e P um processo, a!P é um 

processo que está inicialmente pronto para rodar em a e quando um evento em a ocorre, o 

processo irá subseqüentemente se comportar como P. Outras características do Wright podem 

ser encontradas em (ALLEN, 1997). 

 Chavez et al. (2009) apresenta um estudo de caso onde se tenta validar a aplicação do 

modelo de pontos de junção baseados em estilos e a linguagem de pontos de corte proposta. 

Com base nesse estudo de caso Chavez et al. (2009) discute a escalabilidade da proposta na 

presença da composição no mundo real em uma arquitetura de software híbrida. O estudo de 

caso, chamado Health Watcher (HW), é um sistema de informação Web para registro de 

reclamações para o sistema público de saúde (SOARES, LAUREANO e BORBA, 2002) 

implementado em Java e AspectJ. Para tal estudo de caso utilizou-se os seguintes conceitos 

transversais: persistência (SOARES, LAUREANO e BORBA, 2002), distribuição (SOARES, 

LAUREANO e BORBA, 2002), e manipulação de erros (FILHO et al., 2006). 

 O projeto OA do sistema Health Watcher tem exibido estabilidade arquitetural 

superior mesmo em presença de mudanças evolucionárias heterogêneas (KULESZA et al., 

2006), e quando comparados com alternativas de projeto não OA. A arquitetura Health 
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Watcher foi descrita usando a ADL ACME (GARLAN, MONROE, WILE, 1997) com 

algumas alterações para expressar conectores aspectuais e configurações (GARCIA et al., 

2006).

 Adicionalmente, o Health Watcher envolveu a instanciação e composição de 

diferentes estilos arquiteturais: (i) cliente-servidor, (ii) camadas, (ii) orientação a objeto, (iv) 

repositório, e (v) tubos e filtros. Cada um dos estilos instanciados na arquitetura Health 

Watcher provê um conjunto de arquiteturas relevantes de pontos de junção baseados na 

semântica de estilos. Alguns destes pontos foram em parte explorados na definição de pontos 

de corte baseados em estilos para os aspectos arquiteturais do Health Watcher. 

A Figura 114 apresenta uma visão geral da topologia da arquitetura do sistema Health 

Watcher. Browsers são locados nos hospedeiros clientes que se comunicam com servlets no 

servidor web. O servidor web trabalha como um cliente pelo acesso remoto de interfaces 

expostas pela aplicação servidora. A camada de negócios fica na aplicação servidora é 

conectada a um serviço externo ao componente SUS que é um sistema centralizado com 

informações atualizadas sobre o Serviço Publico e Saúde. 
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Figura 114. Visão geral da topologia da arquitetura do sistema Health Watcher. 

A caracterização dos componentes baseados em estilo para arquiteturas de software 

provêem um significado mais expressivo para documentos de arquiteturas de software que 

documentam o impacto transversal de certos componentes sobre a decomposição de 

arquiteturas.  

6.5.1 Análise da Solução 

Tanto a abordagem descrita por Chavez et al. (2009) quando a abordagem aqui descrita usam 

um modelo intermediário para a composição entre o modelo de aspectos e o modelo base. 
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Enquanto Chavez et al. (2009) usa estilos arquiteturais como modelo intermediário, nossa 

abordagem utiliza o Modelo Conceitual dividido em três níveis de especificidade. 

 Tanto Chavez et al. (2009) como nós fazemos o processo de composição utilizando 

linguagens arquiteturais, porém nós utilizamos um processo MDD o que permite propagar os 

conceitos especificados para outros níveis de abstração. Além disso, propomos um processo 

de desenvolvimento que permite utilizar várias ADLs para representar os conceitos do 

Modelo Conceitual. 

 Em (Chavez et al., 2009) também há a utilização de um estudo de caso para avaliar a 

proposta, porém não faz uso de cenários de evolução e não há a utilização de métricas de 

software para tentar analisar as conseqüências da abordagem no estudo de caso em questão. Já 

em nosso estudo de caso, analisamos a nossa proposta sob três cenários de evolução e 

verificamos a abordagem sob métricas de software. 

 O nosso trabalho resultou em uma ferramenta de apoio ao processo de 

desenvolvimento proposto para a plataforma Eclipse. Enquanto isso, Chavez et al. (2009) não 

chega a mencionar ferramentas que dêem apoio ao modelo de pontos de junção baseados em 

estilos arquiteturais. 

Em resumo a análise da proposta parece ser um pouco superficial do ponto de vista da 

real aplicabilidade e efetividade do funcionamento da proposta. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho expôs uma solução que tenta minimizar os problemas de evolução que 

geralmente ocorrem no DSOA, mais especificamente a Fragilidade de Pontos de Corte, 

através da proposta de uma camada de abstração (Modelo Conceitual) que media o 

relacionamento entre os elementos do Modelo Base e de Aspectos desde o Nível Conceitual 

proposto, passando pelo Nível de Arquitetura e terminando no Nível de Projeto. A definição 

dessa camada intermediária (Modelo Conceitual) promove o desacoplamento entre ambos os 

modelos, Modelo Base e Modelo Aspectual, além de permitir a manutenção do conceito de 

inconsciência nas duas vias, tanto do modelo base em relação ao de aspecto como vice-versa. 

O desacoplamento entre tais modelos também promoveu o paralelismo de desenvolvimento, 

pois tanto o Modelo Base quanto o Modelo de Aspectos não precisam estar cientes um do 

outro para que o projetista de software os implemente.

Devido ao Modelo Conceitual representar os padrões de software que farão parte do 

sistema, desde as primeiras fases do desenvolvimento do software, o sistema desenvolvido é 

baseado em boas práticas da engenharia de software. Tais padrões e arquiteturas definem a 

estrutura padrão que o sistema deve seguir nas demais fases de desenvolvimento. Tal prática 

visa mostrar que o desenvolvimento utilizando padrões e arquiteturas como base para 

definição de pontos de corte permite uma evolução de software com menos transtornos 

relacionados à Fragilidade de Pontos de Corte que as abordagens atuais. 

O trabalho mostrou que a divisão do Modelo Conceitual em três camadas da mais 

genérica para a mais específica: Camada de Conceitos Arquiteturais de Sistema; Camada de 

Conceitos do Domínio de Aplicação; Camada de Conceitos Específicos de Sistema, pôde 

permitir uma melhor separação entre os diversos conceitos que se pretende representar, 

favorecendo o reuso e a modularização dos conceitos declarados no Modelo Conceitual.  

A aplicação do perfil UML descrito na Seção 3.3 permitiu especificar padrões e 

arquiteturas em um maior nível de abstração, possibilitando a utilização de um diagrama de 

classes, por exemplo, para descrição dos padrões. O presente trabalho estendeu a AO-ADL 

para suportar as definições especificadas no Modelo Conceitual. A AO-ADL foi escolhida por 

tratar dos conceitos base e de aspectos já em Nível de Arquitetura e de forma simétrica. A 

extensão da AO-ADL possibilitou o seu enriquecimento com informações de design providos 

pelo Modelo Conceitual que permitiram uma maior expressividade dos elementos do Modelo 
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Base, possibilitando assim, que os pontos de corte pudessem ser declarados em função dos 

valores semânticos dos pontos de junção, ao invés de se basear em aspectos estruturais do 

modelo alvo. Mesmo que a assinatura do Modelo Base mude, se o papel de cada elemento do 

sistema continuar coerente com os requisitos do sistema depois da evolução do Modelo Base, 

os pontos de corte continuarão funcionando corretamente. 

Utilizamos a abordagem Theme/UML para instanciar o sistema no Nível de Projeto e 

propagar os conceitos descritos na AO-ADL para o Nível de Projeto. Tal propagação foi 

possível através da aplicação de regras de transformação MDA que possibilitaram a 

transformação da arquitetura do sistema descrita em AO-ADL para Theme/UML. O 

Theme/UML permite a representação de conceitos base e aspectuais através de themes que 

representam coleções de estruturas e comportamentos do sistema que se deseja modelar. A

composição relacional entre themes permite modelar sistemas com base nos paradigmas 

Orientados a Aspectos. 

O estudo de caso procurou demonstrar como aplicar a solução proposta para o Sistema 

MobileMedia com diversos cenários de evolução. O estudo de caso MobilePhoto (evoluindo 

até chegar ao MobileMedia) teve a finalidade de mostrar que mesmo com diversos cenários 

de evolução, utilizando a abordagem deste documento, o sistema evoluiu corretamente com 

menos erros e discrepâncias entre a especificação do sistema e o desejado. Os pontos de corte 

definidos desde o início do sistema não deixaram de funcionar corretamente mesmo com as 

evoluções e mudanças na estrutura nos cenários de evolução do estudo de caso. Os problemas 

de evolução no DSOA passaram a ser encarados como um problema de sincronização entre os 

conceitos especificados no Modelo Conceitual e os elementos do Modelo Base e de Aspectos. 

Este fato foi comprovado com a análise do estudo de caso que demonstrou sob as 

métricas de manutenabilidade e as métricas propostas por KHATCHADOURIAN, 

GREENWOOD e RASHID (2008) descritas no Capítulo 4, que o MobilePhoto evolui sem 

incoerências. 

 A implementação do trabalho foi concretizado como o plug-in AOADLwithCM para a 

plataforma Eclipse dando suporte ferramental para todo o processo de desenvolvimento 

especificado no trabalho. Utilizamos a tecnologia EMF para especificar o metamodelo AO-

ADL e o conjunto de bibliotecas do Eclipse para criar o plug-in AOADLwithCM. O plug-in

AOADLwithCM oferece um editor para descrever o Modelo Conceitual usando a UML, 

permite a transformação do Modelo Conceitual para a notação da AO-ADL, dá suporte a 
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descrição e instanciação de elementos da AO-ADL utiliza o Modelo Conceitual como base,  e 

permite a transformação da arquitetura do sistema para o Nível de Projeto, obedecendo à 

abordagem Theme/UML. Tais transformações foram implementadas usando a ATL.  

7.1 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Apesar de este trabalho ter se mostrado promissor na redução da Fragilidade de Pontos de 

Corte, a necessidade de utilizar padrões de software desde as fases iniciais do 

desenvolvimento de software dificulta a aplicação do Modelo Conceitual em sistemas 

legados.  

A utilização do Modelo Conceitual em sistemas legados seria possível através da 

utilização de uma linguagem de seleção para agrupar e classificar os elementos do Modelo 

Base de acordo com o Modelo Conceitual. Mesmo assim, para sistemas que foram concebidos 

sob uma arquitetura que não utiliza, ou é pobre na aplicação de padrões, há uma dificuldade 

inerente a utilização do Modelo Conceitual, devido à necessidade de encontrar e encaixar 

entidades do sistema que estejam de acordo com padrões de software. 

A utilização de um Modelo Conceitual no DSOA requer um esforço extra para criação e 

manutenção dos padrões especificados no Modelo Conceitual, pois as instâncias do sistema 

dependem da correta descrição dos conceitos no Modelo Conceitual. Porém, tal esforço 

parece compensado pela obtenção de sistemas com maior confiabilidade robustes, pois 

geralmente especificações adicinais promovem tais características no software.  

Outra limitação do trabalho é que o Modelo Conceitual como está implementado 

atualmente, não é suficiente expressivo para descrever todos os aspectos dinâmicos que 

geralmente ocorrem em padrões de software. Atualmente apenas aspectos estáticos podem ser 

descritos no Modelo Conceitual. 

Além disso, se o Arquiteto de Software vier a adicionar novos padrões que necessitem 

estar presentes nos componentes que já foram descritos, pode ser que o Projetista de Software 

tenha que atualizar manualmente as instâncias do Modelo Conceitual. Por exemplo, se 

tivermos um componente classificado como X, e for adicionado um conceito Y ao Modelo 

Conceitual no qual esse componente X se encaixa, ele deverá ser classificado como Conceito 
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Y também. De cara vemos que essa situação é problemática e pode dar bastante trabalho 

atualizar os componentes de software com novos conceitos. Uma solução para esse problema 

poderia ser a utilização de alguma linguagem de seleção para selecionar e reclassificar os 

elementos arquiteturais do sistema. 

Devido à dependência existente entre o Modelo Conceitual e o Modelo de Aspectos, 

modificações no Modelo Conceitual fazem com que haja a necessidade de reavaliar os 

aspectos que seguem nossa abordagem. Porém, acreditamos que ainda assim, nossa 

abordagem continua promissora, pois, é menos comum surgirem modificações nos padrões 

utilizados para construir o software em relação às modificações que podem surgir no Modelo 

Base. Além disso, a quantidade de elementos utilizados para representar padrões de software, 

geralmente, é pequena em relação ao sistema em si, o que facilita manutenções no Modelo de 

Aspectos quando o Modelo Conceitual é alterado.

7.2 TRABALHOS FUTUROS 

Pela ciência que apenas a utilização de um Modelo Conceitual para descrição estrutural 

de padrões e arquiteturas não é suficiente para descrever muitos dos conceitos que se deseja 

representar em um sistema, pretendo estender a solução do Modelo Conceitual para que seja 

possível especificar restrições quanto aos conceitos e relacionamentos do Modelo Conceitual 

utilizando para isso uma linguagem baseada em lógica de primeira ordem com a finalidade de 

dar maior poder de expressão as especificações do Modelo Conceitual. 

Também tenho como objetivo aplicar a abordagem a outros estudos de caso utilizando 

as métricas aqui descritas e outras que venham a ajudar na validação da proposta. Pretendo 

ainda investigar melhor utilizando outros estudos de caso como a abordagem se comporta 

quando há evolução dos três modelos em questão: Modelo Conceitual, Modelo Base e 

Modelo de Aspectos. 

O Modelo Conceitual trás consigo um esfoço para especificá-lo e manté-lo, sendo 

assim, pretendo estudar como esfoço adicional necessário para documentar o Modelo 

Conceitual se converte em benefícios para a robustes do sistema. 

Pretendo ainda utilizar a mesma abordagem da descrição de conceitos de padrões e 

arquiteturas para desenvolver um Modelo Conceitual no Nível de Projeto, mais 

especificamente estendendo a UML, para dar suporte à descrição estrutural de padrões e 
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arquiteturas em Nível de Projeto e estender, ou usar a OCL (ainda é necessário pesquisar se a 

OCL é suficientemente expressiva para suportar o Modelo Conceitual que será proposto 

usando a UML) para fazer o papel de linguagem de restrição do Modelo Conceitual UML que 

se pretende desenvolver. 
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