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Resumo 

Este trabalho propõe uma abordagem baseada em modelos para minimizar o problema da 

fragilidade de pointcuts na evolução de sistemas desenvolvidos segundo o paradigma de 

orientação a aspectos. A abordagem proposta, denominada pointcuts baseados em visões 

conceituais, é motivada pela constatação das deficiências das abordagens tradicionais de 

definição de pointcuts, as quais em geral fazem referência direta a estrutura e/ou 

comportamento do software, tendendo assim a criar um acoplamento com o código. Tal 

acoplamento acarreta o problema denominado problema da fragilidade de pointcuts e 

dificulta a evolução dos sistemas orientados a aspectos. Este problema ocorre quando todos 

os pointcuts de cada aspecto devem ser revisados, devido a qualquer modificação/evolução 

no software, para garantir que eles continuam válidos mesmo após as alterações realizadas no 

software.  

Nossa abordagem é centrada na definição de pointcuts com base em um modelo 

conceitual, que possui definições da estrutura do sistema em um nível mais abstrato do o 

modelo de negócios. O modelo conceitual consiste de classificações em entidades 

denominadas visões conceituais dos elementos do modelo de negócio com base em 

características comuns. E relacionamentos entre essas visões. Desta forma, as definições dos 

pointcuts são criadas com base no modelo conceitual e não mais referenciando diretamente o 

modelo base da aplicação. Além disso, o modelo conceitual contém um conjunto de 

relacionamentos que permite que seja verificado automaticamente se as classificações 

existentes no modelo conceitual continuam válidas mesmo após uma evolução do software. 

Para tal, todo o desenvolvimento utilizando a abordagem de pointcuts baseados em visões 

conceituais é apoiado por um arcabouço denominado CrossMDA2 e por um processo de 

desenvolvimento baseado em MDA, ambos também propostos neste trabalho. 

Como prova de conceito, apresentamos duas versões de um estudo de caso, 

configurando um cenário de evolução que mostra como o uso de pointcuts baseados em 

visões conceituais auxilia na detecção e minimização da fragilidade de pointcuts. Para 

avaliação da proposta é usada a técnica de avaliação Goal/Question/Metric (GQM) 

juntamente com métricas para análise da eficiência na definição dos pointcuts. 
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Abstract 

This work proposes a model based approach for pointcut management in the presence of  

evolution in aspect oriented systems. The proposed approach, called conceptual visions 

based pointcuts, is motivated by the observation of the shortcomings in traditional 

approaches pointcuts definition, which generally refer directly to software structure and/or 

behavior, thereby creating a strong coupling between pointcut definition and the base code. 

This coupling causes the problem known as pointcut fragility problem and hinders the 

evolution of aspect-oriented systems. This problem occurs when all the pointcuts of each 

aspect should be reviewed due to any software changes/evolution, to ensure that they remain 

valid even after the changes made in the software. 

Our approach is focused on the pointcuts definition based on a conceptual model, 

which has definitions of the system's structure in a more abstract level. The conceptual model 

consists of classifications (called conceptual views) on entities of the business model 

elements based on common characteristics, and relationships between these views. Thus the 

pointcuts definitions are created based on the conceptual model rather than directly 

referencing the base model. Moreover, the conceptual model contains a set of relationships 

that allows it to be automatically verified if the classifications in the conceptual model remain 

valid even after a software change. To this end, all the development using the conceptual 

views based pointcuts approach is supported by a conceptual framework called CrossMDA2 

and a development process based on MDA, both also proposed in this work.  

As proof of concept, we present two versions of a case study, setting up a scenario of 

evolution that shows how the use of conceptual visions based pointcuts helps detecting and 

minimizing the pointcuts fragility. For the proposal evaluation the Goal/Question/Metric 

(GQM) technique is used together with metrics for efficiency analysis in the pointcuts 

definition. 
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1. Introdução 

Neste capítulo será apresentada uma introdução sobre a problemática abordada assim como 

uma motivação para o presente trabalho, sendo em seguida apresentados os seus objetivos e a 

organização do mesmo. 

1.1 Motivação 

 É indiscutível a necessidade de evolução dos softwares nos ambientes corporativos, 

visto que os negócios evoluem e os sistemas devem acompanhar esta evolução para continuar 

a atender as necessidades das empresas. Portanto, é constante a busca dos desenvolvedores 

por metodologias que possibilitem cada vez mais uma maior e melhor modularização dos 

softwares, pois quanto melhor modularizado menor será o impacto das mudanças (Parnas 

1972).   

 O Desenvolvimento Orientado a Aspectos (DSOA) (Laddad, 2002) tem se destacado 

como uma abordagem que provê modularização dos sistemas de software e favorece o reuso 

de artefatos desses sistemas (tais como componentes, classes, etc), trazendo assim grande 

potencial para reduzir o impacto ocasionado pela evolução do software. A abordagem de 

DSOA adiciona uma nova abstração, o aspecto, que visa modularizar comportamentos com 

características transversais a um sistema. O DSOA promove a decomposição horizontal do 

sistema através da sua divisão em modelo base e modelo de aspectos. O modelo base (ou 

modelo de negócio) representa os comportamentos que podem ser facilmente isolados em 

unidades tradicionais de decomposição (como classses), enquanto o modelo de aspectos 

representa os comportamentos transversais, ou seja, aqueles que se encontram entrelaçados e 

espalhados por vários pontos do sistema e que não são adequadamente isolados em tais 

unidades tradicionais de decomposição. 

 No paradigma DSOA, os pontos de execução do modelo base que são interceptados 

pelos aspectos que são denominados de join points e são definidos através de pointcuts, 

expressões que classificam join points com características comuns. Estas expressões são 

especificadas em linguagem de definição de pointcuts, as quais tem recursos para classificar 

elementos do código. Tradicionalmente essas linguagens se baseiam na sintaxe dos códigos 

para realizar a classificação. Para que tais pontos de interceptação sejam definidos, é 
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necessário que expressões de pointcut referenciem tanto o aspecto quanto o modelo base 

(Wiley et al., 2001). Da mesma forma com que a maioria dos paradigmas de programação 

conta com referências simbólicas, por exemplo, chamando uma função através do seu nome, 

DSOA conta com referências às propriedades estruturais ou comportamentais da aplicação 

através das definições dos pointcuts. Portanto, as expressões de pointcuts implicitamente 

impõem regras de design (do inglês design rules) (Sullivan, et al., 2005) que devem ser 

respeitadas pelo desenvolvedor da aplicação.  

Para entender porque tais regras de design são implicitamente criadas, considere, por 

exemplo, que se deseja definir um pointcut para interceptar todos os métodos de acesso de 

um objeto (ou seja, métodos que atualizam as variáveis de instância ou retornam seu valor 

atual). Como tais métodos de acesso comumente começam por “set” ou “get”, poderia ser, 

então, definida uma expressão de pointcut baseada nessa característica, criando uma 

definição de pointcut baseada na sintaxe dos métodos. Dessa forma, na especificação da 

expressão de pointcut foi implicitamente definido que os métodos de acesso iniciam sempre 

com set ou get, porém não há nenhuma formalização explícita indicando aos desenvolvedores 

que os métodos de acesso devem respeitar essa sintaxe a fim de que a expressão de pointcut 

se mantenha válida. Assim como não há nenhuma forma de verificar se essa regra de design 

permanece válida quando evoluindo o sistema. Tal abordagem favorece a inserção de falhas 

no projeto de forma silenciosa, não havendo como garantir que um determinado 

comportamento implementado através dos aspectos está devidamente integrado com o 

modelo base. Ainda, essa abordagem, em geral, resulta em um grande acoplamento entre os 

elementos dos modelos base e de aspecto (Koppen & Stoerzer, 2004). Por este motivo, a 

orientação a aspectos demonstra fragilidade diante da evolução do software, uma vez que se o 

modelo base evoluir, todas as definições de pointcuts de cada aspecto acopladas a tal modelo 

podem sofrer impacto e, portanto, devem ser revisadas para garantir a consistência. Na 

literatura esse problema é denominado de fragilidade de pointcuts (Koppen & Stoerzer, 

2004). 

 Existem propostas para endereçar o problema da fragilidade de pointcuts fazendo uso, 

por exemplo, de linguagens de definição de pointcuts mais expressivas (Suzuki & 

Yamamoto, 1999) ou utilizando definição de pointcuts baseada em comportamento 

(Ostermann 2005). Porém, estas técnicas apenas amenizam o problema e, além disso, não 
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fornecem meios para verificar se a evolução do software introduziu alguma falha devido a 

algum novo código incompatível com as definições dos pointcuts. Desta forma a verificação 

tem que ser feita manualmente, ou seja, a cada evolução do sistema os desenvolvedores 

precisam revisar cada pointcut juntamente com o código da evolução para garantir que não 

houve uma violação. Em sistemas grandes, onde há uma grande quantidade de membros da 

equipe e uma grande quantidade de código desenvolvido, é improvável que todos os 

desenvolvedores conheçam todas as regras de design existentes. Fazer este controle 

manualmente incorre em um elevado risco de projeto e fatalmente ocorrerá a violação de 

alguma regra de design.   

 Estudos recentes (Kellens et al. 2006b) exploram a especificação de pointcuts 

baseados em modelos conceituais, ou seja, em tal abordagem, ao invés de referenciar 

diretamente o código base as expressões de pointcuts referenciam um modelo mais abstrato 

do software. O modelo conceitual é uma abstração de mais alto nível dos conceitos presentes 

no modelo de negócios. As abstrações existentes no modelo conceitual são criadas 

considerando características estruturais e comportamentais do modelo de negócios. Tal 

abordagem eleva o grau de abstração do relacionamento criado entre o modelo base e o de 

aspectos. Os modelos conceituais, por serem representações mais abstratas do modelo de 

negócios, possuem uma maior estabilidade do que o modelo de negócios em si. 

Conseqüentemente, os efeitos da evolução do modelo de negócios sobre os pointcuts são 

minimizados, já que estes são definidos em termos do modelo e não de instâncias especificas 

desse modelo, como tipicamente acontece em DSOA tradicional. Além disso, as abordagens 

que fazem uso dos pointcuts baseados em modelos provêem meios para documentar e 

verificar a consistência entre o modelo conceitual e o modelo de negócio. Observe que muitas 

das abordagens atuais de DSOA ainda possuem um baixo grau de abstração, trabalhando ao 

nível de código e isso faz com que o modelo base considerado muitas vezes seja na verdade o 

próprio código (código base). Assim sendo, nas linguagens tradicionais de pointcuts as 

definições dos pointcuts são criados diretamente sobre o código base. 

Apesar da abordagem de pointcuts baseados em modelos ser uma opção para resolver 

o problema de fragilidade de pointcuts, ela possui algumas limitações, tais como, não estar 

alinhada a um processo de desenvolvimento padrão de engenharia de software, além das 
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implementações existentes dessa abordagem estarem muito acopladas ao código e plataforma 

específicos. 

Uma forma promissora de contornar estas limitações é aplicar o desenvolvimento 

dirigido a modelos (MDD, do inglês Model-Driven Development) (Miller 2003) de forma 

complementar a orientação a aspectos e aos pointcuts baseados em modelos. O 

desenvolvimento dirigido a modelos é uma abordagem de desenvolvimento de software onde 

o modelo é o artefato base ao invés do código (Miller 2003). Uma instanciação do MDD é a 

arquitetura dirigida a modelos (MDA, do inglês Model-Driven Architecture) que propõe três 

diferentes níveis de abstrações para a criação dos modelos: Modelo Independente de 

Computação (CIM, do inglês Computational Independent Model), Modelo Independente de 

Plataforma (PIM, do inglês Platform Independent Model) e um Modelo Dependente de 

Plataforma (PSM, do inglês Platform Specific Model). Os modelos são mapeados de uma 

abstração para outra através de processos de transformações sucessivas, durante as quais são 

incluídos novos elementos no modelo, reduzindo sua abstração até o nível de dependência da 

plataforma computacional onde o sistema será implementado. A proposta MDA naturalmente 

provê uma forma de separação vertical de interesses, já que cada modelo contempla 

elementos específicos daquele nível de abstração. Por exemplo, requisitos computacionais 

são incluídos apenas no modelo PSM.  

Alves et al. (2006) propuseram um alinhamento entre MDA e DSOA onde os aspectos 

são modelados de forma independente de plataforma e são mapeados aos modelos de 

negócios de forma que o weaving dos modelos seja realizado em modelos independentes de 

plataforma e os modelos possam ser instanciados para qualquer plataforma. Essa abordagem, 

além de aumentar a capacidade de reuso, pois os aspectos são especificados em um nível 

mais abstrato e de forma independente de plataforma, auxilia ainda na redução do custo de 

concepção e manutenção de novos sistemas, pois não há necessidade de implementar os 

recursos específicos de plataforma para cada produto. Assim como os aspectos, a 

implementação da plataforma onde o software será instanciado é criada apenas uma vez e 

reutilizada em vários softwares. 
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1.2 Objetivos 

 O objetivo do presente trabalho é propor uma solução que reduza a ocorrência do 

problema de fragilidade de pointcuts, solução esta que é baseada em modelos no contexto de 

desenvolvimento MDA. Com este intuito, propomos uma abordagem para definição de 

pointcuts denominada pointcuts baseados em visões conceituais para tratar o problema da 

fragilidade de pointcuts. Nessa abordagem as definições dos pointcuts são realizadas não 

mais diretamente sobre características do código (modelo ou código base), mas sobre visões 

definidas em um modelo conceitual o qual contém abstrações do modelo de negócio.  

  

A abordagem de pointcuts baseados em visões conceituais reduz a ocorrência do 

problema da fragilidade de pointcuts e garante uma evolução segura dos softwares através de 

uma verificação automática se a evolução causou alguma quebra nas regras de design 

impostas pelas definições dos pointcuts que agora são especificadas explicitamente (Kellens 

et al.2006b). Já o uso de MDA promove maior agilidade no desenvolvimento de software 

através da criação de artefatos mais abstratos separando as características dependentes de 

plataforma das características independentes, permitindo assim um reuso destes artefatos em 

outros softwares (Miller 2003). Este trabalho visa integrar a MDA com a abordagem de 

modelos conceituais, e assim beneficiar-se de cada abordagem em suas devidas fases no 

desenvolvimento de sistemas, ou seja, na sua concepção e posteriormente na evolução do 

software. 

Por ser uma abordagem aplicada a um ambiente de desenvolvimento MDA, os 

artefatos principais produzidos e manipulados na presente proposta são modelos. Os modelos 

envolvidos são: (i) modelo de negócio (ou modelo base), um modelo que contém 

representação do negócio, ou seja, suas funcionalidades ou requisitos que podem ser 

adequadamente isoladas em estruturas de decomposição tradicionais, como classes ou 

componentes; (ii) modelo de aspectos, um modelo que contém a representação das 

características transversais identificadas; e, por fim, (iii) modelo conceitual, que é o modelo 

que contém abstrações das estruturas do modelo de negócio classificadas em entidades 

denominadas visões. Além das visões, o modelo conceitual contém ainda relacionamentos e 
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restrições que permitem que seja realizada automaticamente uma verificação sobre se o 

modelo conceitual está sincronizado com o modelo de negócio.  

 Para implementar a proposta foi desenvolvida uma extensão do arcabouço CrossMDA 

(Alves et al., 2006), desenvolvido na UFRJ para se trabalhar com DSOA em uma abordagem 

MDA, e foi definido um processo de desenvolvimento de software que dê suporte a 

abordagem proposta. A extensão desenvolvida irá fornecer o ferramental de apoio para a 

construção de sistemas orientados a aspectos baseados na definição de pointcuts aqui 

proposta, bem como realiza a validação de modelos necessária para garantir a robustez da 

proposta em presença de evolução do software. 

O CrossMDA é composto por um processo de desenvolvimento MDA e uma 

ferramenta visual para dar suporte ao processo de forma a permitir que a definição dos 

pointcuts sejam realizadas de maneira visual. A partir das definições criadas o CrossMDA 

realiza o weaving dos modelos de aspectos e negócios resultando em um modelo onde as 

características de negócios são interceptadas pelos características transversais. Em sua versão 

inicial o CrossMDA não suportava a definição de pointcuts baseados em visões conceituais,  

portanto também é objetivo deste trabalho estender o CrossMDA para prover este suporte. A 

versão estendida do arcabouço é chamada de CrossMDA2. 

 Para atingir o objetivo principal estabelecido para o trabalho, os seguintes objetivos 

específicos foram identificados:  

i. Propor uma abordagem baseada em modelos conceituais aplicável em uma 

abordagem de desenvolvimento MDA para desacoplar os modelos base e de aspectos;  

ii.  Definir um meta-modelo e um profile UML que possibilitem a construção do modelo 

conceitual do sistema e que contenha todas as informações necessárias para permitir 

que as definições dos pointcuts sejam realizadas baseadas neste modelo;  

iii.  Fazer as adaptações necessárias para migrar o CrossMDA para as tecnologias e 

padrões emergentes de forma a torná-lo compatível com as ferramentas MDA atuais;  

iv. Estender o processo de desenvolvimento adotado no CrossMDA para dar suporte a 

nova abordagem;  
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v. Estender o CrossMDA para receber como entrada um modelo conceitual, além de um 

modelo base e um modelo de aspecto;  

vi. Estender o CrossMDA  para realizar a validação do modelo base frente as regras 

estabelecidas no modelo conceitual;  

vii.  Adaptar a atividade de mapeamento de modelos para realizar o mapeamento entre o 

modelo de aspectos e o modelo conceitual e não mais entre o modelo de aspectos e 

modelo base; e por fim,  

viii.  Adaptar a atividade de weaving de modelos realizada pelo CrossMDA para considerar 

as regras de mapeamento realizadas ao modelo conceitual 

1.3 Organização do Trabalho 

 Este trabalho está estruturado em sete capítulos. No segundo capítulo  são 

apresentados os conceitos básicos relacionado ao tema do trabalho, é introduzido o conceito 

de desenvolvimento de software orientado a aspectos (DSOA), desenvolvimento dirigido a 

modelos (MDA) e Object Constraint Language (OCL).  

No terceiro capítulo é apresentado o problema da fragilidade de pointcuts, que é a 

problemática abordada neste trabalho, assim como a abordagem de pointcuts baseados em 

modelos que é uma abordagem que trata do problema da fragilidade de pointcuts que sugere a 

criação de um modelo intermediário entre o modelo base e as definições de pointcuts com o 

objetivo de desacoplar as definições de pointcuts da estrutura do modelo base. Também nesse 

capítulo é apresentado o trabalho de Kellens (Kellens et al., 2006) que é uma instância 

particular dos pointcuts baseados em modelos para tratar o problema da fragilidade de 

pointcuts, essa abordagem é utilizada como base para este trabalho. 

No quarto capítulo é apresentada a proposta deste trabalho para tratar o problema da 

fragilidade de pointcuts denominada pointcuts baseados em visões conceituais. Neste capítulo 

será detalhada a fundamentação conceitual da proposta. No quinto capítulo será apresentado a 

implementação da proposta denominada CrossMDA2. O CrossMDA2 é uma extensão do 

arcabouço CrossMDA que foi proposto por (Alves et al. 2006).  
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No sexto capítulo será apresentado o estudo de caso proposto como prova de conceito 

para este trabalho. O estudo  de caso é apresentado em duas releases simulando uma evolução 

do sistema, pois o problema da fragilidade de pointcuts só ocorre quando há evolução. Ao 

final do capítulo é feita uma discussão sobre os resultados alcançados. 

Por fim, nos capítulos sete e oito são apresentados, respectivamente, as conclusões e os 

trabalhos futuros. 
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2. Conceitos Básicos 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos necessários para o entendimento 

da presente proposta, fazendo uma revisão de cada tecnologia envolvida na mesma. 

2.1 Desenvolvimento de software orientado a aspectos (DSOA) 

A necessidade de desenvolver software de qualidade aumentou o uso do paradigma de 

orientação a objetos  (Meyer, 2000) (Booch, 1994), em busca de maiores níveis de reuso e 

manutenibilidade, aumentando a produtividade do desenvolvimento e o suporte a mudanças 

de requisitos. Entretanto, o paradigma orientado a objetos tem algumas limitações  (Ossher & 

Tarr, 1999) (Ossher et al., 1996), como o entrelaçamento e o espalhamento de código com 

diferentes propósitos. Como exemplo, pode-se citar o entrelaçamento de código de negócio 

com código de apresentação, e o espalhamento de código de acesso a dados em vários 

módulos funcionais de um sistema. Parte destas limitações pode ser compensada com o uso 

de padrões de projetos  (Buschmann et al., 1996) (Gamma et al., 1995). 

Por outro lado, extensões do paradigma orientado a objetos, como desenvolvimento de 

software orientado a aspectos (do inglês Aspect-Oriented Software Development - AOSD),  

(Wiley et al., 2001), subject–oriented programming  (Ossher & Tarr, 1999), e adaptive 

programming  (Lieberherr, lepe, & Xiao, 1994), tentam solucionar as limitações do 

paradigma orientado a objetos. Estas técnicas visam obter uma maior modularidade de 

software em situações práticas onde o uso da orientação a objetos e de padrões de projetos 

não fornecem suporte adequado (Ossher & Tarr, 1999) (Ossher et al., 1996). 

Uma destas técnicas, desenvolvimento de software orientado a aspectos (DSOA), tem 

sido considerada bastante promissora por muitos autores  (Wiley et al., 2001) (Murphy et al., 

2001) (Laddad, 2002). DSOA procura separar em um único módulo funcionalidades comuns 

a diversos módulos as quais tendem naturalmente a ocasionar um espalhamento e 

entrelaçamento de código nos módulos que acessam esta funcionalidade. Este entrelaçamento 

e espalhamento tornam o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas extremamente 

difícil. Desta forma, o DSOA aumenta a modularidade separando código que implementa 

funções específicas que afetam diferentes partes do sistema, chamados de interesses 

transversais (crosscutting concern). Alguns exemplos de interesses transversais são: 

persistência, distribuição, controle de concorrência, tratamento de exceções, e depuração. O 
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aumento da modularidade produz sistemas com boa legibilidade, promove uma redução no 

tamanho do software, aumenta o reuso, facilita o paralelismo do desenvolvimento, favorece 

uma maior coesão e menor acoplamento entre os diversos módulos do sistema  (Lengyel et 

al., 2006). 

Um interesse (do inglês concern) pode ser definido como um requisito específico que 

deve ser tratado para satisfazer os objetivos do sistema. Um sistema de software engloba um 

conjunto de interesses. Na Figura 1 temos exemplos de três interesses: lógica de negócios 

ilustra um interesse não-transversal que captura uma parte da funcionalidade principal do 

software. Alguns exemplos de interesses não-transversais são: cadastro de alunos, emitir 

histórico, calcular índice de rendimento acadêmico dentre outros. Já Persistência e Logging 

ilustram interesses transversais os quais capturam requisitos que em geral encontram-se 

espalhados em múltiplos módulos. Exemplos de interesses transversais são diversos 

requisitos não-funcionais ou ainda, requisitos de qualidade. A identificação desses interesses 

permite focar em cada um deles separadamente, reduzindo a complexidade e aumentando as 

possibilidades de reuso dos artefatos que os representam. 

 

Figura 1 - Exemplo de interesses num sistema de software  

O DSOA é uma técnica que permite separar os interesses transversais dos interesses não-

transversais, já a programação orientada a aspectos (POA) é a aplicação dos conceitos de 

orientação a aspectos no nível de código. Atualmente há várias aplicações dos conceitos de 

orientação a aspectos no nível de código como JBoss AOP (JBossAOP, 2009), Spring AOP 
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(SpringAOP, 2009) ou ainda o AspectJ (AspectJ, 2009). O aspecto encapsula o interesse 

transversal e as linguagens de aspectos fornecem uma maneira de suportar a definição de 

regras para junção do interesse transversal com o interesse linear ou código base. Desta 

forma, cada aspecto pode ser expresso em um módulo separado e então integrado com o 

código base através do processo de combinação, denominado weaving, para obter o resultado 

esperado. Há ainda a aplicações dos conceitos de orientação a aspectos no nível de 

modelagem, esta técnica é denominada modelagem orientada a aspectos (MOA). Um modelo 

orientado a aspectos consiste em um conjunto de aspectos e o modelo primário, os aspectos 

descrevem as características transversais enquanto que o modelo primário descreve as 

funcionalidades primárias do software, ou seja, a lógica de negócio. 

Segundo Goetten (Goetten, 2006) a orientação a aspectos possui quatro conceitos 

fundamentais: 

• Pontos de junção (join points): são locais bem definidos na execução de um 

programa onde há interceptação de algum aspecto, como por exemplo, a chamada 

a um método ou a ocorrência de uma exceção. Todos os pontos de junção 

possuem um contexto associado, por exemplo, durante a chamada de um método o 

objeto chamador, o objeto alvo e os argumentos estão  disponíveis no contexto. 

• Conjuntos de pontos de junção (Pointcuts): são elementos do programa usados 

para defnir um ponto de junção, através da criação de regras genéricas que 

definem quais eventos serão considerados pontos de junção, sem precisar defini-

los individualmente. 

• Adendos (advices): são partes da implementação de um aspecto executadas em 

pontos bem definidos do programa principal. São compostos por duas partes: a 

primeira define o conjunto de pointcuts que define as regras de captura dos pontos 

de junção; a segunda é o código que será enxertado e executado quando ocorrer 

um ponto de junção definido pela primeira parte. 

• Aspecto (aspect): é um mecanismo disponibilizado para agrupar fragmentos de 

código referentes aos interesses transversais em uma unidade do sistema, evitando 

código espalhado e entrelaçado. Dessa forma, os aspectos não podem existir 
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sozinhos. Eles dependem das classes onde são implementados os interesses não-

transversais. 

No desenvolvimento orientado a aspectos, após a modelagem e a implementação do 

código base (modelo base) e do aspecto (modelo de aspectos) é realizada uma etapa chamada 

weaving. O weaving é a junção do código do aspecto com o código base, de forma que ambos 

os módulos (aspecto e código base) são sempre vistos isoladamente pelo desenvolvedor. Para 

realizar o weaving o compilador de aspecto utiliza a definição dos pointcuts para identificar 

sobre quais pontos do código base cada aspecto irá atuar (interceptar), de forma que o código 

implementado no advice seja inserido em todos os join points capturados pela definição do 

pointcut no momento que o compilador faz o weaving. A Figura 2 ilustra como é realizado o 

processo de weaving. O módulo do aspecto e o código base são entradas do compilador que 

irá realizar o weaving. A saída do weaving é um código na plataforma alvo com as devidas 

chamadas em cada join point às funcionalidades implementadas pelo aspecto.  

Existem dois tipos de weaving: o weaving estático e o weaving dinâmico. O weaving 

estático acontece quando a combinação do código base e os aspectos é realizado em tempo de 

compilação, neste caso o compilador de aspectos insere o código do advice compilado em 

todos os join points capturados no momento da compilação. Já no weaving dinâmico a 

combinação entre os aspectos e o código base é realizada em tempo de execução, neste caso 

quando há uma chamada a um join point o compilador de aspectos intercepta a chamada e 

executa o advice, alterando assim, em tempo de execução, o comportamento do programa. 
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Figura 2 – Weaving  

 

2.2 Arquitetura dirigida a modelos  

Arquitetura dirigida a modelos (MDA, do inglês Model Driven Architectur)  (Miller & 

Mukerji, 2003) é uma iniciativa da OMG que provê uma abordagem de desenvolvimento de 

sistemas baseada em modelos (MDD, do inglês Model-Driven Development). Modelos 

consistem de um conjunto de elementos que descrevem algo físico, abstrato ou uma realidade 

hipotética. É orientada a modelos porque utiliza modelos durante a etapa de concepção, 

projeto, construção, desenvolvimento, operação, manutenção e evolução dos sistemas.  

A MDA baseia se em uma idéia muito bem conhecida e por muito tempo estabelecida 

de separar a especificação das operações de um sistema dos detalhes de implementação de 

uma determinada plataforma. A abordagem MDA fornece subsídios e habilita ferramentas 

para: (i) especificar um sistema independente de plataforma; (ii) especificar plataformas; (iii) 

escolha de uma plataforma específica para o sistema; e (iv) transformação da especificação 

de um sistema para uma plataforma específica. Com base nesses conceitos e na arquitetura de 

separação de interesses da MDA, pode se definir os seus três objetivos primários, que são: (i) 

Portabilidade; (ii) Interoperabilidade; e (iii) Reutilização. 

A MDA é uma abordagem para desenvolvimento rápido de sistemas que aumenta o 

poder dos modelos ao utilizar a linguagem de modelagem como uma linguagem de 



23 

 

programação e a realização de transformações sobre os modelos, diminuindo o nível de 

abstração até a geração de código. Para isto, MDA fornece três abstrações para representar as 

visões de um sistema, que são: (i) Modelo Independente de Computação (Computational 

Independent Model CIM); (ii) Modelo Independente de Plataforma (Platform Independent 

Model PIM); e (iii) Modelo Dependente de Plataforma (Platform Specific Model PSM). 

O Modelo Independente de Computação é o mais alto nível de abstração do modelo 

MDA. É utilizado para representar uma visão do sistema a partir de uma perspectiva 

independente de computação. Um CIM não mostra detalhes da estrutura do sistema e 

algumas vezes é chamado de modelo de domínio, utilizando um vocabulário que é familiar 

aos interessados no domínio para sua especificação, facilitando assim a comunicação entre os 

Engenheiros do Domínio, conhecedores dos conceitos e requisitos do sistema, e os 

Engenheiros de Software, responsáveis pelo projeto e construção do sistema. 

O Modelo Independente de Plataforma é o segundo nível de abstração do modelo MDA 

e define um modelo de alto nível do sistema para representar os requisitos centrais do 

negócio, além de exibir um determinado grau de independência de plataforma, de forma a ser 

adequado para uso com diferentes plataformas. Desta forma há uma separação da lógica de 

negócio das regras de uma tecnologia ou plataforma de middleware específicos no qual um 

sistema é implementado, protegendo o investimento da organização no sistema implementado 

da evolução da tecnologia utilizada na implementação. Ainda, um modelo MDA pode conter 

diversos níveis de camadas PIM, resultando em um modelo arquitetural de alto-nível. 

O Modelo Específico de Plataforma é o terceiro nível de abstração do modelo MDA e 

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. 

 Naturalmente os em uma abordagem MDD é necessário uma linguagem de construção 

de modelos, para este fim comumente é utilizado a linguagem UML (OMG, 2006). A 

linguagem UML, por sua vez, foi definida através da especificação MOF (do inglês Meta-

Object Facility) (OMG, 2006b) que é uma especificação da OMG que define uma linguagem 

abstrata para descrição de modelos. Os modelos podem ser armazenados em um repositório 
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MOF, serem analisados gramaticalmente e transformados por ferramentas compatíveis com 

MOF e traduzidos para XMI (OMG, 2006e), para serem transportados através da rede. É 

através do padrão MOF que é possível definir transformações entre modelos de diferentes 

metamodelos. Todo poder e flexibilidade de construção do MOF são garantidos pela sua 

arquitetura composta de quatro camadas, conforme apresentada na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Arquitetura de metadados MOF (OMG, 2006f)) 

A camada M0 é a instância do modelo de dados e objetos utilizados que representam os 

dados que se deseja descrever. A camada M1 compreende o modelo de metadados que 

descrevem os dados da camada M0, como por exemplo: esquemas relacionais, modelos UML 

e, no nosso caso, o modelo conceitual, de negócio e de aspectos. A camada M2 compreende 

as descrições que definem a estrutura e semântica do metadado, em outras palavras, ela 

representa o metamodelo como, por exemplo: metamodelo da UML e  o metamodelo 

conceitual definido na Figura 17. A camada M3 compreende a descrição da estrutura e 

semântica do metametamodelo, em outras palavras, é uma linguagem abstrata para definição 

de diferentes tipos de metadados, por exemplo: o modelo MOF (OMG 2008) que é 

responsável pela definição das entidades como classes, atributos e operações. 
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Em MDA, modelos são artefatos de primeira classe, integrados ao processo de 

desenvolvimento através de múltiplas transformações de PIM para PSM e de PSM para o 

código da aplicação. Transformação de modelos é o processo de converter um (ou mais) 

modelo(s) em outro(s) modelo(s) do mesmo sistema. Em MDA o desenvolvimento de 

software é um processo de transformação interativo onde cada passo transforma um (ou mais) 

modelo PIM do sistema em outro (ou mais) modelo PSM em um nível menos abstrato, até 

que o modelo final seja alcançado. Se o modelo final for o código no processo MDA ele é 

também considerado um modelo PSM. 

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

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

As linguagens de transformação são especificações formais que permitem ao projetista 

escrever programas (de forma declarativa e/ou imperativa) para realizar a transformação 

modelo-modelo, assim como a transformação modelo-texto. Estas linguagens manipulam as 

informações do modelo de entrada e as outras informações que são utilizadas para realizar a 

transformação e geram a saída no formato esperado. Algumas linguagens de transformação 

são: UMLX (GEF, 2008), MOF-QVT (OMG 2006c) e ATLAS Transformation Language 

(ATL)  (Jouault & Kurtev, 2006).  

2.3 OCL  

Muitas linguagens, modelos e métodos para a análise e projeto em orientação a objetos 

foram criadas nas últimas décadas. Esses métodos normalmente compartilharam as mesmas 

idéias e conceitos básicos e diferenciavam-se apenas em suas terminologias e notações. Isto 

dificultava muito a comparação e a reutilização de casos já modelados com os artefatos até 

então inventados. Uma solução promissora para este problema foi o desenvolvimento da 

Unified Modeling Language (UML), a qual foi proposta para prover uma padronização e 

unificação dos artefatos em uma só linguagem para modelagem de sistemas orientados a 

objetos.  

A primeira versão da UML foi submetida ao OMG, organizador do processo de 

padronização dos modelos e linguagens. A revisão desse modelo mostrou uma grande 

deficiência na clareza e consistência das definições da UML. Em particular, uma dificuldade 

encontrada foi que a semântica da UML poderia ser interpretada em formas ambíguas.  
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O problema foi minimizado com a elaboração de uma nova versão da Unified Modeling 

Language (UML) a qual foi publicada em 1997. O mais importante incremento nesta versão 

foi a criação da Object Constraint Language (OCL). 

A OCL é uma linguagem de expressões para especificar restrições sobre modelos 

orientados a objetos ou outros artefatos da linguagem UML. É uma linguagem precisa, 

textual e formal. Essa formalidade garante a não existência de interpretações ambíguas para 

as mesmas restrições, fato que ocorria antes da sua criação. Uma das suas principais 

características é que seu uso não exige um forte conhecimento matemático para ser utilizada 

corretamente, como ocorre nos modelos Z e VDM. Sua estrutura está intimamente ligada a 

outros modelos da UML, como o Diagrama de Classes, por exemplo. É composta de 

expressões escritas em formas de afirmações. É uma linguagem que possui tipos de dados 

pré-definidos assim como algumas palavras reservadas. 

Toda expressão OCL é declarativa no sentido de que expressa o quê a restrição 

representa no sistema e não como essa restrição é implementada. A avaliação de uma 

expressão sempre resulta em um valor booleano e nunca muda o estado do sistema no 

modelo. 

As expressões OCL são utilizadas para definir condições invariantes nas classes 

representadas em um modelo e também são utilizadas para especificar as pré e pós-condições 

em operações aplicadas a classes deste modelo. 

Expressões OCL também podem ser utilizadas para fazer consultas a um modelo de 

classes da UML. Essas consultas podem ser úteis para validar modelos de classes na fase de 

projeto. A avaliação dessa expressão não devolve um valor booleano, e sim valores de um 

tipo específico da OCL.  
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3. Análise do Problema de Fragilidade de Pointcuts e da 

abordagem de pointcuts baseados em modelos  

Neste capítulo será apresentada em detalhes a problemática abordada neste trabalho, ou 

seja, o Problema da Fragilidade de Pointcuts, assim como a abordagem de pointcuts 

baseados em modelos. 

3.1 Fragilidade de Pointcuts 

Uma das idéias mais debatidas na área de orientação a aspectos é o conceito de 

obliviousness, o qual implica que o componente de negócio desenvolvido não deve ter ciência 

de que a sua semântica de execução pode ser modificada em algum momento futuro, a partir 

da introdução do interesse representado pelo aspecto  (Filman & Friedman, 2000). Então, o 

próprio aspecto é responsável por unir o código do aspecto com o código base utilizando 

pointcuts para tal. Como conseqüência, esses pointcuts contam com um conhecimento prévio 

da estrutura do código base, resultando, portanto, em uma definição de pointcut que possui 

grande acoplamento com o código base  (Koppen & Stoerzer, 2004), e fazendo com que, 

paradoxalmente, uma importante premissa da orientação a aspectos, que se propõe a garantir 

uma melhor modularidade do software, condene a evolução do mesmo.  

Por apresentar um grande acoplamento entre os elementos dos modelos base e de aspecto 

(Koppen & Stoerzer, 2004), a orientação a aspectos demonstra fragilidade diante da evolução 

do software, uma vez que se o modelo base evoluir, todas as definições de pointcuts de cada 

aspecto acopladas a tal modelo, podem sofrer impacto e, portanto, devem ser revisadas para 

garantir a consistência. Na literatura esse problema é denominado de fragilidade de pointcuts 

(Kellens et al.2006a). 

Pointcuts são frágeis porque sua semântica pode alterar “silenciosamente” quando são 

realizadas alterações no código base, mesmo que a definição do pointcut permaneça 

inalterada (Koppen & Stoerzer, 2004) (Stoerzer & Graf, 2005). A semântica do pointcut 

muda quando o conjunto de join points que são capturados pelo pointcuts é alterado.  

Segundo A. Kellens et al.  (Kellens et al., 2006) o problema de fragilidade de pointcuts 

ocorre em um sistema orientado a aspecto quando um pointcut despretensiosamente captura 
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ou perde um determinado join point como conseqüência de uma mudança aparentemente 

segura no código base.  

O problema da fragilidade de pointcuts depende de três propriedades básicas da definição 

dos pointcuts  (Kellens et al., 2006): 

1. A técnica utilizada para definir os pointcuts, por exemplo, enumeração de joint 

points, agrupamento baseado em padrões, etc (Kiczales & Mezini, 2005); 

2. A expressividade da linguagem de pointcuts, ou seja, as propriedades estruturais 

ou comportamentais disponíveis para capturar os join points; 

3. O modelo de join points, ou seja, os tipos de join points que podem ser capturados 

pelos pointcuts. Por exemplo, execução de métodos, chamada de métodos, 

atribuição de variáveis, etc. 

Vamos ilustrar o impacto dessas propriedades no problema da fragilidade de pointcuts 

utilizando como exemplo uma implementação de um buffer com um aspecto de sincronização 

atuando sobre ele. Na Figura 4 é apresentado o código do buffer implementado utilizando a 

linguagem de programação Java. 

 

Figura 4 - Implementação do buffer em java 

 A especificação do aspecto de sincronização para este buffer contém pointcuts que 

capturam todas as chamadas dos métodos de acesso: get*() e set*(). Dependendo da técnica 

utilizada para definir os pointcuts, eles serão frágeis com relação a diferentes modificações do 

código base. A seguir são apresentados os pointcuts que capturam os métodos de acesso nesta 
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implementação do buffer utilizando várias técnicas e é apresentado o motivo pelo qual eles 

são frágeis em cada situação. 

Enumeração de join points - É a mais simples definição do pointcut. Todos os joint 

points que precisam ser capturados são enumerado utilizando sua assinatura exata: 

 

Figura 5 - Enumeração de join points 

 Este pointcut é particularmente frágil a acidentais esquecimentos de algum join point. 

Qualquer mudança na assinatura de alguns dos métodos de acesso requer uma revisão na 

definição do pointcut. Além disso, considere uma evolução da implementação do buffer onde 

métodos de acesso adicionais são definidos, por exemplo, os métodos setAll() e getAll() que 

atribuem e recuperam vários objetos simultaneamente ao buffer. Após esta evolução do 

código base é necessária uma revisão da definição do pointcut adicionando explicitamente 

todos os métodos criados. Caso contrário, a definição do pointcut apresentará inconsistência 

devido à perda de join points não capturados e o aspecto de sincronização falhará. 

Agrupamento baseado em padrões (Pattern-based pointcut) – Com esta técnica os 

join points são capturados utilizando padrões para agrupamento, por exemplo, fazendo uso de 

expressões regulares sobre a assinatura dos métodos, como mostra a Figura 6.  O padrão a 

seguir captura todas as chamadas de métodos cujo nome começa com set ou get. 

 

Figura 6 - Agrupamento baseado em padrões 

Este pointcut também é frágil com relação à evolução do código base. Considere uma 

evolução do código onde um método setting() é adicionado, porém este método não altera o 

estado do buffer. Com esta definição do pointcut, as chamadas a este método serão 

erroneamente capturadas e interceptadas pelo aspecto de sincronização. 

Pointcuts baseados em propriedades estruturais (Structural property-based 

pointcuts) – As linguagens de pointcuts mais avançadas permitem extrair propriedades 
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estruturais dos elementos do código base para descrever os join points. É possível, por 

exemplo, declarar o pointcut que captura os métodos de acesso como sendo todos os métodos 

que recebem ou retornam uma variável de instância diretamente. No exemplo da Figura 7 

podemos ver um pointcut expresso na linguagem CARMA (Gybels, 2003), que é uma 

linguagem de definição de pointcuts baseada em lógica. Na Figura 7 o primeiro pointcut 

captura todas as chamadas para métodos que atribuem um valor a uma variável de instância 

(setters) e a segunda expressão captura todos os métodos que recuperam o valor de uma 

variável de instância (getters). Os prefixos assigns e returnsVariable fazem referência as 

propriedades estruturais de atribuição ou retorno de valor de um método, respectivamente. O 

predicado instanceVariable faz referência a variáveis de instâncias definidas na classe. 

 

Figura 7 - Pointcuts baseado em propriedades estruturais 

Embora estes pointcuts não sejam frágeis com relação à mudança de nome dos 

métodos, eles continuam frágeis, pois capturam apenas métodos que respeitam as convenções 

estruturais codificadas pelo pointcut. Por exemplo, caso seja adicionado um método que 

recupera uma variável de instância como o exibido na Figura 1,  que não retorna a variável de 

instância diretamente, mas uma variável temporária. Para esta evolução do código o pointcut 

não condiz com o esperado. 

 

Figura 8 - Método getter 



31 

 

Pointcuts baseados em comportamentos (Behavioural property-based pointcuts) - 

Neste caso a definição dos pointcuts é implementada com base em características 

comportamentais da execução da aplicação. Uma propriedade comportamental bem 

conhecida para qualificar pointcuts são os predicados cflow. Utilizando cflow nós podemos 

especificar joint points que não estão no fluxo de execução de outros join points. Por 

exemplo, o pointcut exibido na Figura 9 captura apenas aqueles join points que são getters, 

utilizando a definição anterior, mas não estão no fluxo de execução de outro join point 

também caracterizado como getter. Usando o pointcut optimisedGetter exibido na Figura 9, 

nós evitamos que a execução do aspecto de sincronização seja disparada se ela já estiver 

sendo executada tendo iniciado por outro join point. 

 

Figura 9 - Pointcuts baseado em comportamentos 

Porém, os pointcuts baseados em comportamentos também são frágeis a evolução do 

código base, pois eles ainda precisam referenciar as entidades do código base que 

caracterizam o comportamento. Neste exemplo particular a definição do pointcut é feita em 

termos do pointcut getter definido na Figura 7. Então, como o primeiro pointcut é frágil, 

consequentemente o optimisedGetter também será, já que utiliza de uma definição de 

pointcut que é frágil e se a definição dos getters for invalidada por alguma evolução a 

definição de optimisedGetter também será invalidada. 

(Uncapturable join points) – Enquanto os exemplos anteriores ilustraram o problema da 

fragilidade dos pointcuts de acordo com as técnicas utilizadas para defini-los ou a 

expressividade provida pela linguagem de pointcuts, outro grande problema relativo a 

fragilidade de pointcuts advém do fato de que alguns join points simplesmente não podem ser 

capturados pelos seguintes motivos: 

• O modelo de join point é restritivo e o código a ser inserido pelo aspecto não é restrito 

a um join point. Por exemplo, a maioria das linguagens de aspecto hoje em dia não 

permite que os advices sejam inseridos em apenas partes do corpo de um método. No 

exemplo do buffer isso significa que nós temos que organizar todos os trechos críticos 
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da implementação do buffer em métodos completos, caso contrário não será possível 

sincronizar apenas a área necessária com o advice. 

• O pointcut não pode ser descrito porque os join points não compartilham propriedades 

estruturais ou comportamentais suficientes para que seja possível criar a definição do 

pointcut. Como conseqüência, os desenvolvedores são forçados a utilizar a frágil 

técnica de enumeração de pointcuts. 

Em todos os exemplos mostrados anteriormente, os poincuts são frágeis porque a sua 

definição é fortemente acoplada com uma estrutura ou comportamento particular do código 

base. Da mesma forma como a maioria dos outros paradigmas de programação conta com 

referências simbólicas, por exemplo, chamando uma função através do seu nome, a 

programação orientada a aspectos conta com referências as propriedades estruturais ou 

comportamentais da aplicação através das definições dos pointcuts.  Mais precisamente, os 

pointcuts impõem regras de design (do inglês design rules) que os desenvolvedores do código 

base precisam conhecer plenamente para evitar que uma evolução no código base faça com 

que algum join point seja capturado acidentalmente ou um joint point não seja capturado 

quando necessário. Estas regras de design surgem do fato de que as definições de pointcuts 

especificam regras estruturais ou comportamentais com as quais o código fonte deve estar de 

acordo para que ele funcione corretamente. Por exemplo, uma regra de design imposta seria 

que os métodos de acesso (getters) iniciam com get e os métodos de atribuição (setters) 

inicial com set. Se o desenvolvedor do código base criar um método de acesso que não inicie 

com get ou criar um método que não seja de acesso que inicie com get a semântica do 

pointcut falhará, pois se atingirá ou se perderá um join point de forma incorreta. Então, passa 

a ser necessário que qualquer evolução do sistema de software seja perfeitamente planejada 

para não quebrar nenhuma das regras de design impostas.  

Embora existam formas de amenizar o problema fazendo uso de linguagens de 

definição de pointcuts mais expressivas ou utilizando definição de pointcuts baseada em 

comportamento, etc., mesmo fazendo uso destas técnicas não há como verificar 

automaticamente se a evolução violou alguma das regras impostas. A verificação tem que ser 

feita manualmente, ou seja, a cada evolução do sistema, se os desenvolvedores não estiverem 

cientes de todas as regras de design impostas, eles precisam revisar cada pointcut juntamente 

com o código da evolução para garantir que não houve uma violação. O fato dessas regras de 
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design não serem explicitamente especificadas agrava seriamente o problema, pois como elas 

não existem formalmente não dá pra criar nenhum mecanismo automático que verifique se 

aquela regra de design segue obedecida. Em sistemas grandes, onde há uma grande 

quantidade de membros da equipe e uma grande quantidade de código desenvolvido, é 

improvável que todos os desenvolvedores conheçam todas as regras de design existentes. 

Fazer este controle manualmente é um risco muito grande e na prática fatalmente irá ocorrer 

violação de alguma regra.   

3.2 Abordagens atuais que atacam a fragilidade de pointcuts 

Existem várias abordagens para lidar com a fragilidade de pointcuts como por 

exemplo: Expressive pointcut languages (Suzuki & Yamamoto, 1999), Pointcut delta analysis 

(Stoerzer & Graf, 2005), Source-code annotations (Kiczales & Mezini, 2005), Design rules e 

XPI  (Sullivan, et al., 2005), todas essas abordagens propõem formas diferentes de tratar a 

fragilidade de pointcuts e todas conseguem de fato minimizar a ocorrência do problema da 

fragilidade de pointcuts, porém nenhuma consegue eliminar o problema na totalidade e 

nenhuma fornece meios de verificar automaticamente se o problema da fragilidade de 

pointcuts está ocorrendo. Portanto, mesmo reduzindo a ocorrência do problema para garantir 

que ele não vá ocorrer é necessário verificar manualmente os pointcuts após qualquer 

alteração do modelo de negócio. 

O capítulo 7 apresenta estas abordagens com mais detalhes, neste capítulo vamos nos 

aprofundar especificamente na abordagem de pointcuts baseados em modelos (Kellens, 

Mens, Brichau, & Gybels, 2006) pois é a abordagem que fundamenta a proposta deste 

trabalho.  

A abordagem de Kellens diferencia-se das outras, pois ela fornece formas de verificar 

automaticamente se está ocorrendo a fragilidade de pointcuts. Na seção seguinte 

apresentaremos essa abordagem. 

3.2.1 Model-based pointcuts 

 Pointcuts baseados em modelos  (Kellens et al., 2006) é uma promissora abordagem 

desenvolvida para contornar o problema da fragilidade de pointcuts. Os pointcuts baseados 

em modelos são definidos com base em um modelo conceitual do software, ao invés de 
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referenciar diretamente o código base. Esta nova definição de pointcuts favorece um menor 

acoplamento da definição do pointcut com a estrutura do código base do sistema, assim como 

provê meios para documentar explicitamente as regras de design e verificar a sua consistência 

entre as regas de design e o modelo base. Esta abordagem eleva o grau de abstração do 

relacionamento criado entre o modelo base e o de aspectos. Como os modelos conceituais 

possuem uma maior estabilidade quando comparado com código, os efeitos da evolução do 

software são minimizados. 

A Figura 10 ilustra a diferença entre pointcuts tradicionais e orientados a modelos. Do 

lado esquerdo tem-se pointcuts tradicionais que, como podemos ver, são baseados 

diretamente na estrutura do código base. Do lado direito podem ser vistos pointcuts baseados 

em modelos que são definidos com base no modelo conceitual do software. Este modelo 

conceitual provê uma abstração da estrutura do código fonte e classifica as entidades do 

código base de acordo com os conceitos que o modelo conceitual implementa. Como 

resultado do desacoplamento dos pointcuts da estrutura do código base, os pointcuts baseados 

em modelos são significativamente menos frágeis à evolução do sistema porque o modelo 

conceitual é especificamente concebido para ser mais robusto à evolução do software, 

sofrendo, portanto, menos impacto com a evolução. 
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Figura 10: Pointcuts tradicionais versus pointctus baseados em modelos  (Kellens, Mens, Brichau, & 

Gybels,  2006) 

Por exemplo,  assumindo que o modelo conceitual contenha uma classificação para os 

métodos de acesso (getters e setters) da implementação do buffer, a especificação do pointcut 

baseado em modelo que captura todas as chamadas aos métodos de acesso pode ser definida 

como:   

 

Figura 11 - Pointcut baseado em modelo 

onde a expressão classifiedAs(?methSignature,AccessorMethods) captura todos os 

métodos que são classificados como métodos de acesso no modelo conceitual do sistema de 

buffer. O trecho call(?methSignature) diz que o aspecto será invocado na chamada de cada 

método que se enquadra na definição do pointcut. A definição do pointcut referencia a 

abstração de métodos de acesso no modelo conceitual ao invés de capturar todos os join 

points testando as regras de design diretamente no código base. Conseqüentemente o pointcut 
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não precisa ser verificado ou alterado caso código base evolua. Enquanto o modelo conceitual 

classificar corretamente os métodos de acesso, o pointcut permanecerá válido. 

Simplesmente definir os pointcuts considerando o modelo conceitual não elimina o 

problema da fragilidade de pointcuts, mas apenas o transfere para outra camada, pois se faz 

necessário verificar se as classificações no modelo conceitual permanecem consistentes com 

a evolução do software. Para detectar falhas nas classificações das entidades a abordagem de 

Kellens para pointcuts baseados em modelo conceitual provê um conjunto de restrições sobre 

as classificações que precisam ser respeitadas para o modelo ser consistente. Formalmente 

nós temos dois casos, definidos a seguir e ilustrados nas Figura 12, Figura 13 e Figura 14. 

1. No primeiro caso temos um conjunto de join points possivelmente capturados 

erroneamente, como sendo um conjunto de join points que são enquadrados em um 

conceito A definido no modelo conceitual, porém não satisfazem alguma das restrições 

existentes no conceito A. Na fórmula da Figura 12 Ca representa o conjunto de restrições 

sobre o conceito A e ext(C) representa o conjunto de todos os elementos do código base 

que satisfazem a restrição C. Então a definição representa todas as entidades classificadas 

como A, mas que não satisfazem as restrições definidas sobre A. Intuitivamente talvez 

essas entidades tenha sido classificada como A erroneamente.  

 

Figura 12 - Join Points Capturados Erroneamente 

2. No segundo caso ilustrado na Figura 13, tem-se um conjunto de join points possivelmente 

erroneamente não capturados como sendo elementos que não se enquadram na definição 

de A, porém que satisfazem pelo menos uma das restrições definidas sobre A. 

Intuitivamente talvez esses join points devam ser classificados como A. 

 

Figura 13 - Join Points Não Capturados 
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O conjunto de todas as potenciais falhas de captura de join points detectados está 

representado na Figura 14 onde ∆ representa a diferença simétrica dos dois casos. 

 

Figura 14 - Potenciais falhas na captura de join points 

Desta forma a abordagem de pointcuts baseados em modelo provê suporte para 

detectar e resolver ocorrências do problema da fragilidade de pointcuts porquê: (i) as 

definições de pointcuts baseado em modelo são desacopladas da estrutura do código fonte, já 

que os pointcuts referenciam o modelo conceitual que representa uma abstração do código; 

(ii) no modelo conceitual está incluso um conjunto de restrições que permitem verificar a 

sincronia das classificações com relação ao código base diante da evolução do mesmo. 

3.2.2 View-based Pointcuts (Kellens et al., 2006) 

Pointcuts baseados em visões (View-based pointcuts) são instâncias dos pointcuts 

baseados em modelos que utilizam o formalismo das intensional views e são responsáveis por 

expressar o modelo conceitual e mantê-lo sincronizado de acordo com o modelo base. 

Intensional views implementam o formalismo necessário para descrever o modelo conceitual 

da estrutura de um sistema e verificar a consistência deste modelo com relação ao código  

(Mens et al., 2006). As intensional views descrevem formalmente o modelo conceitual 

agrupando os elementos do código (método, atributo, classes, pacotes, etc.) a partir de 

propriedades comuns. Para isso é utilizada a linguagem de meta-programação lógica Soul  

(Mens & Y, 1999). Esta abordagem foi proposta por Kellens e colegas em (Kellens et al., 

2006)  (Douence, Fritz, Loriant, Menaud, Segura-Devillechaise, & Sudholt, 2005) como uma 

instanciação da abordagem de pointcuts baseados em modelos e aplicada ao estudo de caso 

descrito em  (Kellens et al., 2006). 

Para o completo entendimento vamos apresentar brevemente o formalismo das 

intensional views e como ele pode ser utilizado para definir e verificar o modelo conceitual. 

Por exemplo, no caso da implementação do buffer (descrita na seção 141.1) poderíamos 

especificar uma intensional view chamada “Métodos de Acesso” que agrupa todos os 

métodos que iniciam com get ou set como apresentado na Figura 15: 
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Figura 15 - Intensional view: Métodos de acesso 

Sem entrar em detalhes sobre a sintaxe e semântica de Soul, a sentença ilustrada na 

Figura 15 captura todos os elementos do código que são métodos, que são implementados em 

alguma classe do namespace Buffer e cujo nome inicia com get ou set. Isso é o que 

chamamos de intensão1 desta sentença.  

Como as sentenças declaradas podem ser muito amplas ou muito restritivas, as 

intensional views possuem um recurso chamado de desvios (deviations) os quais permitem  

que um elemento do código base seja explicitamente adicionado ou removido de uma visão.  

Por exemplo, na implementação do buffer poderia haver um método chamado setting que não 

tem a função de um método de acesso, porém inicia com o prefixo set. Nesse caso este 

método precisa ser explicitamente excluído da visão de métodos de acesso definida na Figura 

15 para que esta visão continue consistente. 

Com a evolução do código, uma visão simples como esta pode capturar ou deixar de 

capturar uma entidade do código base acidentalmente, o que é um problema similar ao 

problema da fragilidade de pointcuts. Houve apenas uma transferência, pois a fragilidade não 

ocorre mais na definição do pointcut e sim nas classificações do modelo conceitual. O 

principal diferencial desta abordagem é prover um conjunto de restrições que permitem lidar 

com este problema. O conjunto de restrições pode ser validado automaticamente com o 

código base de forma a manter as visões e o código base sincronizados. Nós podemos 

destacar dois diferentes tipos de restrições que podem ser definidas nas intensional views: as 

alternative intensions e as intensional relations. 

Alternative intensions. Freqüentemente, um mesmo conjunto de elementos do código 

pode ser especificado de diferentes maneiras. Isto ocorre quando tais elementos compartilham 

uma mesma nomenclatura ou as mesmas convenções de código. Este primeiro tipo de 
                                                 
1 Intensão neste trabalho é escrito com "S" pois é um conceito que remete a idéia de intensão em oposição à 

relação (termo muito conhecido na área de BD). 
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restrição permite que sejam declaradas explicitamente várias intensões alternativas 

(Alternative intensions) para um mesmo conjunto de elementos. Cada visão alternativa 

precisa ser consistente uma com a outra, ou seja, todas elas obrigatoriamente têm que 

referenciar o mesmo conjunto de elementos do código. Por exemplo, todos os métodos set 

não apenas iniciam com set, mas também atribuem um valor a uma variável de instância de 

uma classe. Assim, seriam definidas duas visões alternativas, uma que captura todos os 

métodos que iniciam com set e outra que captura todos os métodos que atribuem um valor a 

uma variável de instância.  

Intensional relations. Enquanto as alternative intensions definem uma relação de 

igualdade entre as diferentes intensões, uma segunda maneira de especificar restrições é 

através das relações intensionais (intensional relations) que estabelecem relações binárias 

sobre as visões. Formalmente temos: 

 

Figura 16 - Definição das intensional relations 

Onde Q1 e Q2 são quantificadores lógicos (∀,∃,∃!, ou ∄), View1 e View2 são as intensional 

views, x e y são os elementos do código capturados a cada visão e R é uma relação binária 

sobre os elementos do código capturados pelas visões.  

 Depois de criado o modelo conceitual que engloba as visões e as restrições sobre elas 

a ferramenta IntensiVE  (Mens & Kellens, 2006) pode ser utilizada para verificar a 

consistência das regras definidas. O IntensiVE é uma ferramenta que complementa a proposta 

de Kellens e foi apresentada no mesmo trabalho das visões intensionais. Ela é utilizada para 

validar as restrições de acordo com os elementos do código no momento que ele é executado. 

A detecção de alguma inconsistência das restrições indica que aquela restrição não é mais 

válida e deve ser modificada ou removida. Pode acontecer também de a restrição estar 

correta, porém devido à evolução do código uma classificação relacionada com a restrição 

inconsistente deixou de ser válida. Neste caso, é necessário adaptar a classificação ou o 

código e não as restrições.  



40 

 

3.3 Considerações finais 

Nesse capítulo foi apresentado o problema da fragilidade de pointcuts, que é a 

problemática abordada neste trabalho. A fragilidade de pointcuts ocorre, pois a definição de 

pointcuts tem uma dependência direta do modelo base devido a possuir uma referencia direta 

às características estruturais e comportamentais do modelo base para definir os pontos onde 

os aspectos interceptaram. 

A abordagem de Kellens (Kellens et al., 2006), também apresentada nessa seção, 

serve de base para o nosso trabalho e propõe uma abordagem onde os pointcuts são definidos 

com base em um modelo intermediário que especifica explicitamente as regras de design 

existentes no modelo base. Além disso, as visões intensionais permitem ainda que seja 

verificado automaticamente se as classificações existentes nas visões permanecem válidas.  

No próximo capítulo será apresentada a proposta  desse trabalho, a abordagem de 

pointcuts baseados em visões conceituais. 
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4. Proposta: Pointcuts baseados em visões conceituais 

Este trabalho propõe uma nova instanciação do conceito de pointcuts baseados em 

modelos denominada de pointcuts baseados em visões conceituais. As visões conceituais 

formalizam as regras de design existentes no modelo de negócios, descrevendo conceitos 

existentes que são do interesse do desenvolvedor e agrupando entidades do modelo (classes, 

métodos, etc) que compartilhem características estruturais e/ou comportamentais comuns. A 

proposta deste trabalho alinha a abordagem de DSOA com MDA, pois permite especificar no 

nível de modelos, os requisitos transversais de forma independente de plataforma e de um 

domínio de negócio específico. O que significa que os aspectos podem ser reutilizados em 

diversas aplicações com domínios de negócio diferentes. Além disso, permite que estes 

pointcuts sejam definidos com base nas visões conceituais garantindo um alto grau de 

desacoplamento entre as definições de pointcuts e o modelo base.  

O modelo conceitual possui, além do conjunto de visões, um conjunto de relacionamentos 

entre estas visões. Esses relacionamentos são importantes, pois garantem que não haja uma 

transferência do problema da fragilidade de pointcuts. Essa transferência pode ocorrer, pois 

as classificações também podem se tornar inconsistentes com relação ao modelo de negócio 

se for inserido algum elemento no modelo de negócio que não esteja de acordo com a regra 

de design especificada pela visão conceitual. Para evitar esta transferência da fragilidade de 

pointcuts o modelo conceitual dispõe de um conjunto de relacionamentos entre as visões que 

permitem o sincronismo entre o modelo conceitual e o modelo de negócio. 

 Como estamos utilizando uma abordagem MDA os artefatos estão distribuídos nas 

quatro camadas de abstração propostos pela MDA, conforme descrito a seguir. A camada M0 

é a instância do modelo de dados, por exemplo, um modelo classes de domínio específico. A 

camada M1 compreende o modelo de metadados que descrevem os dados da camada M0, 

como por exemplo: esquemas relacionais, modelos UML e, no nosso caso, o modelo 

conceitual, de negócio e de aspectos. A camada M2 compreende as descrições que definem a 

estrutura e semântica do metadado, em outras palavras, ela representa o metamodelo como, 

por exemplo: metamodelo da UML ou  o metamodelo conceitual definido na Figura 17, o 

metamodelo conceitual é uma especialização do metamodelo UML. A camada M3 

compreende a descrição da estrutura e semântica do metametamodelo, em outras palavras, é 

uma linguagem abstrata para definição de diferentes tipos de metadados, por exemplo: o 
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modelo MOF (OMG 2008) que é responsável pela definição das entidades como classes, 

atributos e operações.  

Sendo assim, a definição do modelo conceitual, que representa o nível M0 da 

arquitetura MDA, é realizada a partir de um metamodelo (M1), especificamente concebido 

para criação de modelos conceituais e apresentado na Figura 17. No metamodelo definem-se 

as visões (views) como tendo uma classificação (classification), que é uma expressão 

especificada na linguagem OCL (OCL 2006). A OCL,  além de ser capaz de expressar 

classificações e validações sobre elementos de modelos UML, é uma linguagem padrão 

definida pela OMG (OMG 2008), possuindo compiladores disponíveis em diversas 

ferramentas de modelagem existentes no mercado tanto de software de código aberto quanto 

comercial (OCL 2006). Cada visão pode ter ainda desvios e relações intensionais (intensional 

relations) ou alternativas (alternative intensions). 

 

Figura 17 - Metamodelo conceitual 

Por exemplo, para modelar o conceito “todos os métodos que realizam atualização da 

base de dados”, pode ser criada uma visão conceitual denominada Métodos de atualização 

que classifica todos os métodos que estão marcados com o estereótipo @updateMethod. A 

expressão definida na Figura 18 classifica as entidades representadas por self que sejam do 

tipo método (Operation) e que tenham aplicado a si o estereótipo @updateMethod.  
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Figura 18 - Exemplo de pointcut baseado em visões conceituais 

 Como pode ser observado no metamodelo da Figura 17, as visões possuem uma 

descrição e possuem vários desvios (deviations). Um desvio é uma inclusão ou exclusão 

explícita na visão de um elemento do modelo de negócio. Por exemplo, se uma classificação 

diz que todas as classes que estão no pacote dao representam classes que implementam o 

padrão DAO (Data Access Object) (J2EE 2009), então não seria possível ter uma fábrica de 

DAOs no mesmo pacote, visto que a entidade fábrica não implementa o padrão DAO. Para 

tornar possível que a fábrica permaneça no pacote dao, ela deve ser indicada explicitamente 

como uma exceção à visão que classifica os DAOs. Isso é feito através do uso de um desvio. 

Sendo assim, a visão que classifica os DAOs permaneceria válida mesmo tendo uma 

entidade, neste caso a fábrica de DAOs, que não se enquadra na sua classificação, visto que 

esta exceção está identificada através do desvio.  

 No caso de evolução no sistema de software, pode ocorrer que as visões  conceituais 

tornem-se inconsistentes devido a captura ou perda acidental de algum novo elemento do 

modelo base que não existia antes da evolução ou que foi alterado pela mesma, fato que é 

semelhante ao problema da fragilidade de pointcuts. Por exemplo, no caso de um sistema que 

faz uso da visão conceitual definida na Figura 18 evoluir e ser adicionado um método o qual 

realiza alteração do banco de dados, porém não encontra-se marcado com o estereótipo 

@updateMethod, este método não seria corretamente classificado por esta visão. Para evitar 

que este problema ocorra, as visões conceituais possuem, além das classificações, um 

conjunto de relacionamentos que impõem relações e restrições entre as visões de forma que 

as mesmas possam ser verificadas para garantir que nenhuma inconsistência será adicionada 

ao modelo. Existem dois tipos de relacionamentos entre as visões conceituais: intensões  

alternativas e relações intensionais, relações estas que foram definidas por Kellens et al em 

(Kellens, Mens, Brichau e Gybels 2006b) na sua proposta de definição de pointcuts. As 

restrições definidas e utilizadas no presente trabalho são descritas nas sub-seções a seguir. 
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4.1 Restrições  

Como visto, o modelo conceitual proposto é composto por: (i) visões que classificam os 

elementos do modelo conceitual;  e (ii) restrições que validam a corretude do modelo de 

negócio com relação às visões definidas. São as restrições que possuem o papel de garantir o 

sincronismo entre os modelos durante a evolução do sistema. As restrições são 

semanticamente semelhantes as propostas por Kellens, porém aqui elas são definidas apenas 

visualmente através de relacionamentos no modelo conceitual. Além disso, como será visto 

adiante o desenvolverdor aqui tem flexibilidade de criar suas próprias restrições. 

As restrições são representadas no modelo conceitual por relacionamentos entre as visões, 

como pode ser observado na Figura 17, e podem ser de dois tipos: intensões  alternativas e 

relações intensionais. 

4.1.1 Intensões alternativas (Alternative intensions)  

As intensões alternativas definem que uma visão é alternativa, ou equivalente a outra 

visão. Ou seja, uma visão A é uma visão alternativa a visão B se os elementos do modelo de 

negócio capturados pela visão A são exatamente iguais aos elementos do modelo de negócio 

capturado pela visão B. Caso os elementos de negócio capturados por ambas não sejam os 

mesmos então será notificada uma inconsistência para o arquiteto para que ele possa tomar a 

decisão para solucionar a inconsistência. 

 

Figura 19 - Exemplo intensão alternativa 

Na Figura 19 é apresentado um exemplo de intensões alternativas, a visão controller   (1) 

classifica como controlador toda classe que está na hierarquia de alguma classe marcada com 

o estereótipo @controller, já a visão Controller2 (2) classifica como controlador toda classe 

que está em um pacote marcado com o estereótipo @controller. No nosso exemplo foi 

utilizado o padrão Layer Supertype (Fowler 2002) na camada de controladores. Este padrão é 
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utilizado quando há um conjunto de funcionalidades que todos as entidades de uma camada 

precisam implementar; neste caso estas classes são implementadas em uma única classe e 

todas as entidades desta camada implementam uma relação de herança com essa entidade. 

Outra característica que define os controladores é que todos eles devem estar dentro de 

pacotes anotados com o estereótipo @controller. Neste exemplo temos duas visões definindo 

de formas diferentes o mesmo conjunto de entidades, portanto chamamos essas visões de 

alternativas. Este relacionamento impede, por exemplo, que um desenvolvedor crie uma 

classe controladora, implementando por exemplo uma herança de outro controlador porém 

fora do pacote de controladores. Nesse caso seria notificada uma inconsistência no modelo de 

negócios. 

4.1.2 Relações intensionais (Intensional relations) 

As relações intensionais definem relações binárias entre as visões. As relações binárias 

são definidas conforme a fórmula lógica apresentada na Figura 20. Como podemos ver, todos 

os elementos da equação estão presentes no elemento intensional relations no metamodelo 

apresentado na Figura 17.  

 

Figura 20 - Definição das intensional relations 

Na fórmula, Q1 e Q2 são quantificadores lógicos (∀, ∃, ∃!, ou ∄) e são respectivamente 

equivalentes aos atributos quantificador1 e quantificador2 no metamodelo (ver Figura 17). 

View1 e View2 são as intensional views equivalentes a cada uma das visões nas duas pontas 

no relacionamento representado pela relação. R é uma relação binária sobre os elementos do 

modelo de negócio capturados pelas visões, sendo tais elementos denotados por x e y. Um 

exemplo de relação é apresentado na Figura 21, cuja relação é intensional, pois está marcada 

com o estereótipo intensional_relation. Analisando a relação temos as visões Controller e 

UpdateMethods como sendo as visões view1 e view2 na fórmula, x e y são os elementos 

classificados pela visão Controller e UpdateMethods respectivamente. Os quantificadores Q1 

e Q2 são respectivamente forAll e notBelongsTo e, por fim, reaches é a relação R. Esta 

relação diz que para todo elemento x classificado na visão Controller (1) não existe um 

elemento y classificado na visão UpdateMethods (13) tal que x referencie y. Isto ocorre pois 
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os métodos de atualização deve ser invocados apenas dentro de contextos transacionais, no 

caso, de classes da camada de serviço. 

 

Figura 21 - Exemplo relação intensional 

Toda relação intensional verifica alguma propriedade existente entre elementos de dois 

conjuntos: a visão1 e a visão2. O arquiteto tem flexibilidade de definir suas próprias relações 

intensionais. Para tal, ele deve criar a relação, criar uma classe que implemente a interface 

IntensionalRelationValidator apresentada na Figura 22 e dentro do método validate() 

especificar o teste que a relação significa. Com isso é possível definir qualquer tipo de 

relação entre as visões conceituais criadas, ampliando a eficiência na detecção de 

inconsistências entre o modelo conceitual e de negócios. 

 

Figura 22 - Interface  para criação de novas relações intensionais 

4.2 Desvios (deviations) 

Os desvios são elementos fundamentais para tornar a abordagem proposta flexível para 

a ocorrência das exceções, inevitáveis em qualquer sistema de software dadas as 

características dinâmicas e voláteis dos requisitos e das tecnologias envolvidas. Os desvios 

são utilizados para o caso de haver um ou mais elemento(s) do modelo de negócio que 
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constituam uma exceção a alguma classificação definida no modelo conceitual, ou seja, 

elementos que não se enquadram totalmente em nenhuma das classificações existentes.  

Por exemplo, suponhamos que existe uma visão que classifica todos os métodos de 

acesso como sendo métodos que iniciam com o prefixo set, e temos um método setting que, 

apesar de iniciar com o prefixo set, não é um método de acesso. Esse caso está ilustrado na 

Figura 23. Para contornar este problema fazemos uso dos desvios.  Nesse exemplo é 

registrado um desvio para a visão Setters informando que o método setting não deve ser 

classificado como setter.  

 

Figura 23 - Exemplo de desvio 

Um desvio pode ser tanto de inclusão, ou seja, um elemento que não foi classificado na 

visão, porém deveria ter sido, ou de exclusão, caso um elemento tenha sido classificado em 

uma visão embora não deva fazer parte da mesma. Nos casos de inclusão, o elemento do 

modelo de negócio deve ser incluído na visão através de um desvio. De modo análogo, nos 

casos de exclusão, o elemento será excluído da visão através de um desvio de exclusão. O 

atributo include no metamodelo (ver Figura 17) define se o desvio é de inclusão, caso seu 

valor seja verdadeiro, ou exclusão, caso seu valor seja falso. No exemplo anteriormente 

citado o método setting seria registrado como um desvio de exclusão à visão que define os 

métodos de acesso. 

Como pode ser observado, o modelo conceitual proposto é um modelo UML que está 

de acordo com o metamodelo conceitual definido neste trabalho. Além da linguagem UML é 

necessário conhecimento também na linguagem OCL para especificar as visões. As 

definições das relações alternativas e intensionais, assim como dos desvios, são feitas 

utilizando apenas UML e podem ser realizadas por qualquer ferramenta UML. 

Além disso, a abordagem de pointcuts baseados em visões conceituais provê uma 

grande flexibilidade ao desenvolvedor na definição do modelo conceitual, pois permite criar 
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qualquer tipo de relacionamento entre as visões, garantindo assim uma maior eficiência na 

manutenção do sincronismo entre o modelo conceitual e de negócios. 

4.3 Considerações finais 

 

Este trabalho propõe uma instanciação particular da abordagem de pointcuts baseados 

em modelos (Kellens, Mens, Brichau, & Gybels,  2006) para tratar o problema da fragilidade 

de pointcuts.  

As visões conceituais tratam da fragilidade de pointcuts que é um problema que 

acontece exclusivamente durante a evolução do software, porém, por serem alinhadas a 

abordagem MDA promovem um alto grau de reuso principalmente durante a fase de 

concepção dos softwares. Além dessa característica intrínseca, a proposta este trabalho 

diferencia-se do de Kellens (Kellens, Mens, Brichau, & Gybels,  2006) nos seguintes pontos: 

• Como é uma abordagem baseada em modelos os artefatos do desenvolvimento 

são modelos. Portanto tanto a especificação das visões, desvios e relações no 

modelo conceitual pode ser realizada de forma visual utilizando qualquer 

ferramenta UML. Além disso, o fato de ser uma linguagem visual simples e 

bem conhecida facilita o aprendizado e utilização. 

• Permite total flexibilidade para o desenvolvedor criar qualquer tipo de 

relacionamento entre as visões do modelo conceitual. No trabalho de Kellens  

os tipos de relacionamentos entre as visões são fixos, reduzindo assim a 

flexibilidade e conseqüentemente a robustez do modelo conceitual aumentando, 

portanto a possibilidade de ocorrência do problema da fragilidade de pointcuts 

devido à falta de precisão semântica do modelo.  
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5. O Arcabouço CrossMDA2 

Este capítulo descreve  a implementação da proposta a qual é baseada no arcabouço 

CrossMDA. Inicialmente será apresentado o arcabouço CrossMDA para dar uma visão geral 

do arcabouço e demonstrar o seu funcionamento, em seguida será descrito como foi feito o 

processo de migração das tecnologias utilizadas para as tecnologias atuais e, por fim, será 

apresentado a versão estendida do arcabouço, o CrossMDA2. 

5.1 CrossMDA   

O CrossMDA é o arcabouço que este trabalho se propõe a estender. Nesta seção são 

apresentados detalhes sobre seu funcionamento em sua versão atual. Ele é um arcabouço que 

permite o tratamento de aspectos no nível de modelagem e fornece mecanismos que 

possibilitam a separação de interesses na dimensão horizontal, entre modelos de um mesmo 

nível de abstração, bem como a separação na dimensão vertical, entre modelos de diferentes 

níveis de abstração. A dimensão horizontal permite a modelagem de interesses transversais 

independentemente dos elementos de negócio. Para tanto, o CrossMDA sugere um processo 

que utiliza modelos de aspectos no nível de PIM. Tal modelo de aspectos é uma 

representação abstrata de um determinado interesse transversal, que permite esconder os 

detalhes de implementação do aspecto para o projetista de negócio, elevando assim o nível da 

modelagem no PIM  (Miller & Mukerji, 2003).  

Quanto à dimensão vertical, ela é endereçada através da implementação de um processo 

de transformação para gerar modelos das instâncias dos aspectos. Como os modelos de 

aspectos e de negócio são independentes, é oferecido ao projetista um processo para guiar e 

documentar os relacionamentos entre o aspecto e o elemento de negócio, a serem utilizados 

na composição do novo modelo. Através do uso de uma linguagem formal de transformação 

baseada no padrão MOF-QVT (Query, View, Transformation), o CrossMDA oferece, ao final 

de seu processo de composição de modelos, a geração automática de um programa de 

transformação, o qual corresponde à implementação da especificação formal do processo de 

composição de modelos. Esse processo permite a edição, pelo projetista, de composições de 

modelos já existentes sem perda dos mapeamentos entre os aspectos e elementos de negócio 

(Miller & Mukerji, 2003). 
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No CrossMDA os modelos são todos criados utilizando UML adicionada de estereótipos, 

inclusive para o modelo de aspectos, apesar de haver várias propostas para representar 

aspectos, como ThemeUML (Robert e Siobhán, 2005), Aside (Christina, 2004). Esta decisão 

foi tomada devido a UML já estar alinhada com MDA e com várias ferramentas existentes, 

permitindo assim uma maior compatibilidade e aceitação. 

O processo CrossMDA, apresentado no Diagrama de Atividades da Figura 24, é 

composto de atividades, as quais são por sua vez organizadas em 3 fases: Fase 1 - seleção de 

fontes, Fase 2 - mapeamento e Fase 3 - composição do modelo. 

A fase 1 engloba as atividades (1) e (2) (ver Figura 24). A atividade (1) consiste em 

realizar a escolha dos modelos PIM fontes a serem utilizados durante o processo de 

transformação e a atividade (2) é responsável pela carga e persistência dos modelos no 

repositório de metadados. Os modelos fontes são de dois tipos: modelo de aspectos e modelo 

de negócio. O modelo de aspectos consiste na representação abstrata, isto é, independente de 

plataforma, de interesses transversais, modelados como classes com o estereótipo 

<<Aspect>> (Stein, 2002) e organizados em pacotes. No CrossMDA, um pacote de aspectos 

é uma entidade que agrupa aspectos relacionados, ou seja, que dizem respeito a uma mesma 

categoria de requisito. Por exemplo, um pacote pode conter vários aspectos relacionados a 

autenticação, outro a logging, etc. O modelo de negócio, por sua vez, é composto pelas 

entidades, classes de serviços, relacionamentos, restrições, diagramas de classes e interação e 

demais elementos que representam toda a modelagem do processo de negócio. A fase 2 é 

responsável por mapear os tipos de relacionamentos entre os aspectos e os elementos do 

modelo de negócio. Essa fase inicia-se com a atividade (3) que permite ao projetista 

selecionar os pacotes de interesses transversais que são relevantes ao domínio da aplicação. 

Por exemplo, se o projetista deseja incluir no modelo funcionalidades de segurança, então ele 

seleciona um pacote que contém os aspectos relativos à segurança. Em seguida, é iniciado o 

processo repetitivo de definição de relacionamento que engloba as atividade (4), (5) e (6). A 

atividade (4) é responsável pela seleção dos elementos aspectuais; a atividade (5) é 

responsável pela seleção dos elementos do negócio e; a atividade (6) realiza o mapeamento 

final do relacionamento, armazenando os elementos selecionados nas atividades (4) e (5) 

juntamente com o tipo designador do ponto de junção (join point) e os tipos de adendo 

(advice) selecionados no modelo de mapeamento. 
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A fase 3 é a responsável por realizar a composição do novo modelo, incluindo todos 

os elementos do modelo de negócio existentes e os novos elementos que representam as 

instâncias dos aspectos mapeados em um nível já dependente de plataforma computacional 

(PSM). É composta por 4 atividades que representam a combinação de modelos (weaving) e a 

transformação. A fase é iniciada com as atividades (7) e (8) do combinador (weaver). A 

atividade (7) é responsável por gerar um modelo intermediário a partir dos relacionamentos 

mapeados da fase 2. Em seguida, a atividade (8) é iniciada, cuja responsabilidade é 

transformar o modelo intermediário em uma especificação formal através da geração de um 

programa de transformação baseada na especificação MOF QVT da OMG (OMG 2008). As 

atividades (9) e (10) representam as funções do transformador de modelos, e consistem 

respectivamente em compilar e executar o programa de transformação gerado pelo 

combinador de modelos. 

5.1.1 Serviços do CrossMDA 

Esta seção descreve os principais serviços providos pelo CrossMDA para permitir a 

realização das atividades componentes do processo oferecido pelo arcabouço. Os serviços 

são: (i) persistência de modelos; (ii) mapeamento de elementos; (iii) combinador e; (iv) 

transformador de modelos.  

5.1.2 Serviço de Persistência de Modelos 

Este serviço é o responsável por implementar as operações básicas para permitir a carga e 

persistência dos modelos e as operações para navegar, recuperar e instanciar novos elementos 

em modelos existentes. O serviço utiliza um repositório de persistência de metadados que é 

uma implementação externa ao ambiente CrossMDA e sua manipulação é realizada através 

de uma classe que implementa a interface IRepository. No CrossMDA, o repositório 

escolhido para gerenciar e persistir os elementos do modelo é o NetBeans Metadata 

Repository (NetBeans-MDR 2008). Tal escolha deve-se principalmente ao fato desse 

repositório ser uma implementação popular e aberta do padrão OMG MOF (Meta Object 

Facility) (OMG, 2008). 
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Figura 24 - Processo CrossMDA 
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5.1.3 Serviço de Mapeamento de Elementos  

Este serviço provê mecanismos para gerenciar o mapeamento dos relacionamentos entre 

os aspectos e os elementos de negócio, que é uma atividade chave do processo de 

CrossMDA. Os mapeamentos do CrossMDA seguem o padrão de especificação de pontos de 

atuação da abordagem POA e da linguagem AspectJ (AspectJ, 2006)  (Laddad, 2003), devido 

essa especificação ser utilizada também por outras linguagens e arcabouços orientados a 

aspectos. A especificação de um ponto de atuação é realizada através do uso de um tipo de 

ponto de atuação primitivo e da assinatura de um ponto de junção. Um tipo de ponto de 

atuação primitivo ou PCD provê uma definição ao redor dos pontos de junção, por exemplo: 

um PCD do tipo chamada (call) corresponde a uma chamada para um método ou para um 

construtor. 

5.1.4 Serviços de Composição do Modelo 

A composição do modelo é uma fase que finaliza o processo de mapeamento, gerando 

um modelo que especifica o entrelaçamento entre os aspectos e os elementos de negócios. 

Esta fase é dividida em 2(duas) subfases que são: (i) combinação (weaving) e; (ii) 

transformação. Para cada sub-fase o CrossMDA provê um serviço. 

Combinação (weaving) - A combinação consiste em integrar o modelo de aspectos 

ao modelo de negócio gerando as instâncias dos aspectos selecionados e as associações destas 

com os elementos de negócio. A atividade inicia-se quando o combinador recebe um 

conjunto de instâncias de mapeamentos e gera, internamente no arcabouço CrossMDA, uma 

representação intermediária que contém a hierarquia de composição de uma instância de uma 

classe aspecto e a sua dependência com o elemento de negócio ao qual se relaciona. Com 

base nessa representação intermediária é iniciada então a geração do programa de 

transformação. O programa de transformação é gerado através do uso de arquivos de 

templates de códigos os quais são combinados, ou seja, é feita uma fusão dos vários 

templates para a criação de um único template, e suas tags são substituídas pelas informações 

dos aspectos, oriundas do modelo de mapeamento, para geração do código final do programa 

de transformação. 

O modelo PSM de aspectos gerado em CrossMDA é uma adaptação do modelo de 

aspectos proposto por (Stein, 2002), em que os aspectos são representados por classes da 
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UML marcadas com o estereótipo <<Aspect>>. Os pontos de atuação são representados por 

métodos da classe aspecto marcados com o estereótipo <<Pointcut> e também com 

estereótipo do tipo de ligação do adendo (before, after ou around). 

Transformação do modelo - atividade de transformação do modelo é iniciada 

quando um programa de transformação, gerado pelo combinador, necessita ser compilado e 

executado. O motor de transformação é um arcabouço que inclui uma máquina virtual 

(ATLvm) e um compilador. Também é fornecido um conjunto de classes escritas usando 

linguagem Java que oferece, entre outros serviços: (i) parser, para realizar a análise sintática 

do programa de transformação; (ii) compilador, para gerar o byte-code (asm) da máquina 

virtual (vm) e; (iii) executor, responsável por realizar a carga e execução do programa de 

transformação.  

O resultado final da execução da transformação é um novo modelo que contém as 

adaptações previstas nas regras declaradas no programa de transformação. Assim, o resultado 

da execução do programa para o exemplo utilizado é o modelo de negócio adaptado com 

novas instâncias de classes que representam os aspectos e seus relacionamentos com os 

elementos de negócio. 

Na versão atual do CrossMDA as regras de mapeamento definidas para realizar o 

weaving no CrossMDA são criadas diretamente entre o modelo de aspecto e o modelo base, 

gerando portanto uma forte dependência entre esses dois modelos e ocasionando o problema 

conhecido como fragilidade de pointcuts. Este trabalho propõe a abordagem de pointcuts 

baseado nas visões conceituais para solucionar este problema e propõe ainda uma extensão 

do CrossMDA, denominada CrossMDA2, que dê suporte funcional aos pointcuts baseados 

em visões conceituais. O processo de desenvolvimento do CrossMDA também foi adaptado 

para suportar a nova abordagem.  

Além de ser susceptível ao problema da fragilidade de pointcuts, o CrossMDA em sua 

versão original apresentava ainda problemas relacionados à evolução das tecnologias nas 

quais ele foi implementado. O CrossMDA foi implementado utilizando UML 1.4, de forma a 

ser compatível com o AndroMDA 3.2 (AndroMDA, 2008). Ambas as tecnologias se 

encontram atualmente ultrapassadas.  

Pesquisas desenvolvidas na área de desenvolvimento dirigido a modelos estabeleceram 

um novo formato para a representação de modelos, o formato Ecore (NetBeans-MDR, 2008). 
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O Ecore é o metamodelo padrão para construção de modelos definido pelo framework EMF 

(NetBeans-MDR, 2008). Modelos Ecore são compatíveis com UML 2 e incompatíveis com 

modelos UML 1.4. Ferramentas e frameworks atualmente desenvolvidos são implementados 

utilizando este formato para a definição de modelos e metamodelos.  

Além disso a plataforma utilizada para a realização de transformações no CrossMDA, o 

AndroMDA, seguiu este novo padrão para a implementação de modelos, o Ecore, e sua 

versão atual (versão 4.0) faz uso da UML2.0.   

Desta forma identificou-se a necessidade de migrar o CrossMDA de forma a atualizá-lo 

para as tecnologias e padrões atuais para que o mesmo esteja alinhado com os cenários de 

DSOA e MDA atuais. Portanto, como parte do desenvolvimento deste trabalho, foi 

necessário migrar o CrossMDA removendo todas as dependências existentes à tecnologias 

obsoletas e atualizando-o para tecnologias atuais. Além disto, com o intuito de alinhar o 

objetivo principal deste trabalho, de propor uma abordagem baseada em visões conceituais 

para desacoplar os modelos base e de aspectos e minimizar o problema da fragilidade de 

pointcuts, a um ciclo de desenvolvimento MDA, foram realizadas extensões tanto na 

arquitetura do CrossMDA quanto no processo de desenvolvimento suportado.  

Nas seções a seguir são detalhadas todas as etapas necessárias para estender o CrossMDA 

e possibilitar o desacoplamento proposto neste trabalho. Para facilitar o entendimento, 

sempre que houver ocorrência do termo CrossMDA será referente a sua versão inicial, que 

será estendida neste trabalho. Sempre que houver ocorrência do termo CrossMDA2 será 

referente a extensão do arcabouço proposta neste trabalho. 

5.2 Migração do CrossMDA 

Como dito anteriormente, na versão sua original, o CrossMDA apresenta alguns 

problemas oriundos da evolução da tecnologia na qual ele foi implementado. O CrossMDA 

foi implementado utilizando UML 1.4. Porém, após o seu desenvolvimento, foi estabelecido 

o Ecore como formato padrão para construção de modelos no plataforma java, sendo este a 

base da construção de várias ferramentas e frameworks de construção de modelos. O formato 

Ecore é compatível apenas com modelos UML 2. Desta forma, identificou-se a necessidade 

de migrar o CrossMDA de modo a torná-lo compatível e em conformidade com as 

tecnologias e padrões atuais, aumentando assim os seus benefícios e contribuições e 
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incrementando o potencial de sua utilização pela comunidade. Portanto antes de estender o 

CrossMDA para atingir os objetivos do presente trabalho, foi necessário portá-lo para as 

tecnologias e padrões atuais. Nos parágrafos a seguir são descritas as tecnologias e padrões 

atuais que são utilizados no CrossMDA2 assim como as principais modificações que se 

fizeram necessárias para realizar a migração.  

Para viabilizar seu funcionamento, o CrossMDA carrega os modelos de entrada em uma 

estrutura chamada repositório MDR (Metadata Repository) (NetBeans-MDR 2008). O 

repositório MDR implementa a especificação do repositório de metadados MOF definido 

pela OMG. O repositório MDR suporta documentos XMI 1.1 e 1.2 sendo compatível, 

portanto, com a versão da UML 1.4. Como é necessário que os modelos de entrada sejam 

construídos utilizando UML 2 para garantir a compatibilidade com o formato Ecore, se fez 

necessário que o repositório MDR fosse substituído pelo repositório EMF (NetBeans-MDR 

2008), que é a implementação do repositório que suporta modelos compatíveis com o formato 

Ecore, incluindo UML 2. Devido a esta alteração, toda a representação em memória dos 

modelos no CrossMDA precisou ser modificada, incluindo a forma de armazenamento e de 

manipulação. Adicionalmente, a UML 2 incorpora mudanças significativas com relação à 

UML 1.4 que serão apresentadas a seguir.  

Todas as classes do arcabouço CrossMDA manipulam diretamente os elementos dos 

modelos de entrada fornecidos que seguem o metamodelo UML 1.4. Portanto, com a 

alteração dos modelos fornecidos para UML 2 todo o arcabouço teve de ser alterado de modo 

a considerar que os elementos manipulados sigam o metamodelo da UML 2. Muitas das 

alterações foram realizadas apenas na importação das classes, passando a referenciar-se agora 

as bibliotecas que implementam a versão 2 da UML. Porém, como a semântica de alguns 

elementos mudou, outros deixaram de existir e outros foram adicionados, aproximadamente 

70% do código teve de ser reescrita. 

O CrossMDA define uma fachada  (Gamma et al., 1995) implementada na classe 

br.ufrj.nce.crossmda.xmi.util.XMIRepositoryImpl que contém métodos de manipulação do 

repositório MDR e métodos utilitários bastante utilizados em todo o arcabouço. Esta classe 

teve de ser totalmente reimplementada para considerar o repositório EMF ao invés do 

repositório MDR e manipular elementos UML 2. Além disso, o CrossMDA utiliza uma 

classe utilitária fornecida pelo AndroMDA que implementava uma fachada para o repositório 
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MDR de forma a facilitar a manipulação deste repositório. Tal classe era implementada na 

classe org.andromda.repositories.mdr.MDRepositoryFacade. Como não existe uma fachada 

de acesso ao repositório EMF, mas apenas uma API, esta interface com os métodos de carga, 

configuração, descarga, gravação e outros também teve de ser implementada na classe 

br.ufrj.nce.crossmda.xml.util.PersistUML2Model.  

Para realizar o processo de weaving, o CrossMDA gera um conjunto de transformações 

em ATL, as quais são executadas de acordo com o mapeamento realizado entre os modelos 

de modo a gerar um modelo com os elementos de negócio sendo interceptados pelos devidos 

aspectos nos pontos definidos. As regras de transformação são escritas com base no 

metamodelo de negócios e no metamodelo de aspectos. Estes metamodelos eram parte do 

metamodelo UML 1.4 que não é mais utilizado. Desta forma, todas as regras de 

transformação, bem como o programa que gera essas regras, tiveram de ser alterados para 

considerar agora o metamodelo UML2.  

Os principais impactos devido a mudança para a versão 2 da UML são listados a seguir. 

Deve-se observar que não serão detalhadas todas as mudanças que foram realizadas durante a 

migração, sendo omitidas as mudanças muito triviais, tais como, uma pequena troca no nome 

ou alteração de uma propriedade com nome diferente, porém com mesmo funcionamento.  

• Os elementos TaggedValues não existem mais na UML2. Então, nos modelos de 

entrada onde havia TaggedValues agora existirá um estereótipo (Stereotype) com uma 

propriedade (Property). Se houver TaggedValues relacionados devem ser criadas 

várias propriedades para um mesmo estereótipo (Hussey, 2008). 

• Na UML 2, os Profiles precisam ser definidos em arquivos XMI separados e 

importados nos modelos para que só assim possam ser utilizados. Então, para fazer 

uso dos estereótipos torna-se necessário importar os profiles explicitamente no 

modelo, sendo que antes isso era feito de forma implícita. Tal alteração fez necessário 

que o processo de carga dos modelos fosse alterado. 

• A propriedade namespace dos elementos na UML 2 é apenas para leitura. Durante o 

processo de weaving os elementos do modelo de aspectos que são mapeados aos 

elementos de negócio são criados dentro do modelo de negócio para que seja 

realizado o relacionamento de forma explicita pelo programa de transformação. 
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Porém, como esta propriedade é apenas de leitura não é possível configurar 

programaticamente, através da linguagem de transformação, o pacote onde o aspecto 

deverá ser criado, fazendo com que os aspectos que deveriam aparecer dentro do 

modelo de negócios apareçam foram do modelo, diretamente na raiz do documento 

XMI. Este problema ainda não foi resolvido. 

5.3 O processo de desenvolvimento suportado pelo CrossMDA2  

O CrossMDA2 é a implementação da proposta deste trabalho. O processo original do 

CrossMDA teve que ser alterado para atender aos novos requisitos derivados da nova 

proposta para dar suporte a evolução de sistemas OA. Ele é um arcabouço que permite o 

tratamento de aspectos no nível de modelagem e fornece mecanismos que possibilitam a 

separação de interesses na dimensão horizontal, entre modelos de um mesmo nível de 

abstração, bem como a separação na dimensão vertical, entre modelos de diferentes níveis de 

abstração. A dimensão horizontal permite a modelagem de interesses transversais 

independentemente dos elementos de negócio. Para guiar o desenvolvimento apoiado pelo 

CrossMDA2 foi necessária a extensão também do processo de desenvolvimento que guia a 

construção de sistemas com o CrossMDA. Neste capítulo é apresentado o processo de 

desenvolvimento proposto para apoiar o desenvolvimento de aplicações utilizando o 

CrossMDA2. 

Os papéis envolvidos no processo de desenvolvimento CrossMDA2 são listados a seguir: 

• Arquiteto de aspectos – responsável por criar e manter os modelos de aspectos que 

serão necessários. 

• Analista de negócios – papel com responsabilidade de conhecer as regras de 

negócio da aplicação e criar um modelo de negócio que represente estas regras, 

sendo tal modelo de negócio criado independente de plataforma e devendo conter 

apenas os interesses não transversais. 

• Arquiteto de sistemas – este papel representa o desenvolvedor responsável por 

conhecer todas as regras de design existentes na aplicação e criar o modelo 

conceitual que formalize estas regras, sendo que todas as validações ocorrerão 

sobre o modelo conceitual definido por ele. Ele também é responsável por 
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selecionar quais os modelos conceitual, de negócios e de aspectos que serão 

utilizados no processo de desenvolvimento, assim como indicar os 

relacionamentos entre os elementos de cada um destes. 

O processo CrossMDA2, apresentado no Diagrama de Atividades da Figura 25, é 

composto de atividades realizadas em 5 fases: Fase 0 – modelagem; Fase 1 - seleção de 

fontes; Fase 2 – validação de modelos; Fase 3 - mapeamento e Fase 4 - composição do 

modelo. Cada fase será detalhada nas subseções a seguir.  Na Figura 25 as atividades 

destacadas de amarelo são atividades novas, que não existam na versão anterior. Nessa 

condição temos a atividade de modelagem conceitual e a fase de validação das restrições 

existentes no modelo conceitual. As atividades destacadas na cor azul são atividades que 

existiam no CrossMDA, porém sofreram adaptações para suportar os novos requisitos do 

CrossMDA2. As atividades na cor cinza são atividades que já existiam e não sofreram 

alterações. 
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Figura 25 - Processo de desenvolvimento do CrossMDA2 
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5.3.1 Modelagem (Fase 0) 

A primeira fase do processo CrossMDA2 (fase 0) engloba a modelagem de 3 artefatos 

com visões diferentes do software: (1) modelagem dos aspectos; (2) modelagem do negócio e 

(3) modelagem conceitual do sistema.  

(1) O modelo de aspectos é uma representação abstrata dos interesses transversais, uma 

representação independente de plataforma. Os interesses transversais são 

modelados utilizando o metamodelo  UML (UML2, 2008) adicionado de um profile 

específico do CrossMDA2 onde os aspectos são modelados como classes anotadas 

com o estereótipo <<aspect>> (Stein, 2002) e organizadas em pacotes. No 

CrossMDA2 um pacote de aspecto é uma entidade que agrega aspectos 

relacionados, ou seja, aspectos que tratam da mesma categoria de interesses. Por 

exemplo, um determinado pacote pode conter aspectos relacionados à autenticação, 

autorização e logging; como todos estes aspectos tratam de interesses relativos a 

segurança estariam agregados em um mesmo pacote. 

(2) O modelo de negócios, de forma semelhante ao modelo de aspectos, é uma 

representação abstrata e independente de plataforma do negócio da aplicação.  Para 

construir o modelo de negócios é utilizado o metamodelo UML. O processo  

CrossMDA2 não impõe nenhuma restrição na modelagem do modelo de negócios, 

podendo ser utilizado qualquer elemento UML válido para representar as entidades 

e relacionamentos do modelo de negócio. O modelo de negócios deve utilizar ainda 

um perfil UML que classificará as entidades do modelo acrescentando uma 

informação semântica no modelo que poderá ser utilizada na definição das visões, 

tornando-as mais flexíveis.  

(3) O modelo conceitual é uma representação abstrata das características estruturais da 

aplicação. O modelo conceitual formaliza as regras de design que deverão ser 

seguidas durante todo o desenvolvimento e evolução do sistema no nível de 

modelagem. Além disso, ele contém restrições e relacionamentos entre os 

elementos do modelo de negócios de modo a tornar possível realizar uma validação 

para verificar a sua corretude com relação ao modelo conceitual. O modelo 

conceitual é construído utilizando um metamodelo específico que será detalhado no 
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Capítulo 3. O arquiteto de sistema cria esse modelo instanciando o metamodelo de 

acordo com os conceitos que melhor representam as regras de design.  

Cada um dos três modelos supracitados podem ser desenvolvidos de forma 

independente por diferentes atores. O modelo de aspectos deve ser desenvolvido pelo 

arquiteto de aspectos, o modelo de negócio pelo analista de negócio e o modelo conceitual 

pelo arquiteto de sistema. Os modelos construídos nesta fase serão carregados pelo 

CrossMDA2 e utilizados durante todo o restante do processo. O processo de carga é 

responsável por ler os documentos XMI do sistema de arquivos e armazenar em uma 

estrutura de memória chamada de repositório EMF. Esta carga é feita utilizando API de 

manipulação do repositório disponibilizado nas bibliotecas que implementam o arcabouço 

EMF (EMF, 2008).  

5.3.2 Seleção dos modelos (Fase 1) 

A próxima fase é realizada pelo arquiteto de sistemas a fim de obter um modelo de 

negócios interceptado pelos interesses transversais necessários para alcançar os requisitos do 

sistema. Esta fase engloba duas atividades (4) e (5) (ver Figura 25). A atividade (4) consiste 

em realizar a escolha dos três modelos PIM fontes a serem utilizados durante o processo de 

transformação. A atividade (5) é responsável pela carga e persistência dos modelos no 

repositório de metadados na memória. A partir deste ponto todos os dados necessários dos 

modelos são obtidos através do repositório.  

5.3.3 Validação do modelo (Fase 2) 

Após a carga dos modelos, na fase 2, é realizada a validação (6) das restrições 

definidas no modelo conceitual junto ao modelo de negócio. No modelo conceitual estão 

definidos as restrições e os relacionamentos entre as várias visões de forma que as entidades 

do modelo de negócio classificadas por cada visão do modelo conceitual deve obedecer às 

restrições definidas pela visão que as classifica. Desta forma é possível verificar a 

consistência do modelo de negócio com relação às visões definidas no modelo conceitual. 

O CrossMDA2 carrega os elementos do modelo de negócio, classificados segundo as 

visões, e aplica a eles as restrições definidas nos relacionamentos entre as visões. Se não for 

constatado nenhum erro, o fluxo do processo é encaminhado para a fase de mapeamento (fase 

3). Caso sejam identificadas inconsistências do modelo de negócio frente ao modelo 
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conceitual, o CrossMDA2 apresenta as inconsistências detectadas ao usuário e finaliza a 

execução. Ao finalizar, o arquiteto, agora ciente das inconsistências detectadas, pode 

refatorar tanto o modelo de negócios quanto o modelo conceitual a fim de solucionar as 

inconsistências encontradas e o fluxo do processo é novamente retomado do início. A Figura 

26 mostra o resultado de uma validação onde ocorreram erros de validações de relações 

alternativas e intensionais.  

 

Figura 26 - Validação modelo conceitual 

 Deve-se observar que o CrossMDA2 só executa todo o fluxo do processo se não for 

encontrada nenhuma inconsistência entre os modelos. Tal procedimento foi adotado a fim de 

garantir a consistência do modelo conceitual e de negócios definidos e garantir a evolução do 

sistema de forma correta. 
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5.3.4 Mapeamento (Fase 3) 

Após a validação do modelo de negócio de acordo com as regras definidas no modelo 

conceitual, caso não haja ocorrência de falhas, o processo segue para a fase de mapeamento 

(fase 3).  

Nesta fase o usuário realiza o mapeamento entre os aspectos selecionados e os 

elementos do modelo conceitual. O mapeamento é realizado com auxílio da interface do 

CrossMDA2 apresentada na Figura 27. Observe que para especificar os pointcuts é 

necessário apenas selecionar o aspectos e quais visões ele vai interceptar, o combinador do 

CrossMDA2 será responsável por repassar o mapeamento para os elementos de negócio de 

acordo com as classificações das visões. A expressão de pointcut gerada nesse exemplo 

intercepta a execução de todos os métodos dos elementos classificados na visão controller.  

 

Figura 27 - Interface mapeamento CrossMDA2 

O fluxo de execução desta fase ocorre como descrito a seguir, cabendo ressaltar que 

toda a interação é realizada através da interface visual do CrossMDA2: 
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1. O CrossMDA2 apresenta todos os pacotes com seus respectivos aspectos 
definidos no modelo de aspectos; 

2. O usuário seleciona os pacotes do modelo de aspectos que contêm as 
características transversais que são de interesse para o domínio da aplicação 
sendo criada; 

3. O CrossMDA2 apresenta os aspectos selecionados para que o usuário selecione 
qual aspecto participará do mapeamento; 

4. O usuário seleciona o aspecto que deseja mapear; 

5. O CrossMDA2 apresenta todas as visões definidas no modelo conceitual para 
que o usuário possa selecionar para qual das visões o aspecto selecionado deve 
ser mapeado, sendo também  apresentadas as opções de mapeamento possíveis; 

6. O usuário seleciona a visão para o qual o aspecto deve ser mapeado e todas as 
regras de mapeamento de acordo com sua necessidade; 

7. O CrossMDA2 gera e persiste a definição do pointcut gerada com o 
mapeamento e inicia o fluxo novamente. 

Observe que o mapeamento é realizado entre os aspectos e os elementos do modelo 

conceitual, eliminando totalmente a dependência entre a definição dos pointcuts, o modelo de 

negócio e o modelo de aspectos minimizando, portanto, o problema da fragilidade de 

pointcuts. 

5.3.5 Weaving de modelos (Fase 4) 

A fase 4 é a responsável por realizar a composição do novo modelo, incluindo todos 

os elementos do modelo de negócio existentes e os novos elementos que representam as 

instâncias dos aspectos mapeados em um nível já dependente de plataforma computacional 

(PSM). Essa fase é composta por 4 atividades que representam a combinação de modelos 

(weaving) e a transformação. A fase é iniciada com as atividades (11) e (12) do combinador 

(weaver). A atividade (11) é responsável por gerar um modelo intermediário a partir dos 

relacionamentos mapeados da fase 3. Em seguida, a atividade (12) é iniciada, cuja 

responsabilidade é transformar o modelo intermediário em uma especificação formal através 

da geração de um programa de transformação baseada na especificação MOF QVT da OMG 

(OMG 2006).  
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Observe que os mapeamentos realizados na fase 3 foram realizados entre o modelo de 

aspectos e o modelo conceitual, no entanto o weaving é realizado entre o modelo de negócio 

e o modelo conceitual, sendo o resultado do weaving o modelo de negócio acrescido dos 

aspectos que foram mapeados. Portanto, para realizar o weaving entre os elementos do 

modelo de negócio e os elementos do modelo de aspectos é necessário obter os elementos do 

modelo de negócio a partir do modelo conceitual. O modelo conceitual classifica os 

elementos do de negócio em visões, de forma que elementos que possuem uma determinada 

característica em comum serão enquadrados numa mesma visão, e, como é realizado 

mapeamento entre o modelo de aspectos e o modelo conceitual, todos os elementos do 

modelo de negócio que são classificados em uma visão do modelo conceitual serão 

interceptados pelos aspectos mapeados a esta visão.  

As atividades (13) e (14) representam as funções do transformador de modelos, e 

consistem, respectivamente, em compilar e executar o programa de transformação gerado 

pelo combinador de modelos. Nesta atividade o modelo conceitual não exerce mais papel 

nenhum dado que o script de transformação já foi gerado, restando apenas a compilação e 

execução do mesmo.  
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6. Estudo de caso 

Neste capítulo será apresentado um estudo de caso implementado como prova de 

conceito da presente proposta, o qual foi extraído de um sistema real. No estudo de caso serão 

tratados problemas encontrados em um cenário real de desenvolvimento de sistemas e será 

mostrado como a utilização dos pointcuts baseados em visões conceituais aqui propostos 

auxiliou a detecção e minimização da ocorrência do problema da fragilidade de pointcuts.  

O sistema implementado como estudo de caso é baseado no SIGAA (Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas), um software integrado de gestão de atividades 

acadêmicas, desenvolvido e utilizado pela UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (SIGAA 2009). O SIGAA é integrado, pois além de gerir as atividades de ensino da 

UFRN como, por exemplo, controle de turmas, matrículas, notas, diários de turma, ambiente 

virtual de aprendizado, possui várias extensões, dentre elas destacando-se o módulo de 

controle das atividades de pesquisa, monitoria, e extensão, além dos módulos para ensino a 

distância, técnico, pós graduação stricto-sensu e lato-sensu e ainda o módulo para gestão e 

administração diária da biblioteca. Ele vem sendo desenvolvido desde 2004 estando em 

constante evolução desde 2006 quando entrou em produção apenas com o módulo de 

pesquisa ativo. O SIGAA possui entregas contínuas de novas funcionalidades, portanto, tanto 

as novas funcionalidades quanto o núcleo da arquitetura do sistema estão em constante 

evolução, característica esta que faz necessária uma forma de monitorar a evolução do 

software. 

O SIGAA é desenvolvido em Java e funciona na web, sendo acessado via um 

navegador (browser). As principais tecnologias utilizadas no seu desenvolvimento são: J2EE 

(J2EE, 2009) como plataforma, JSF (JSF, 2009) e Struts (Struts, 2009) como frameworks 

web, Hibernate (Hibernate, 2009) e JDBC (JDBC, 2009) como frameworks de acesso a 

dados. O SIGAA é um sistema dividido em camadas e que possui quatro camadas principais: 

visão, controle, negócio ou serviço e integração (persistência de dados). 

6.1 Descrição do experimento 

Para ilustrar e avaliar a solução proposta foi conduzido um estudo de caso com as 

seguintes etapas: 
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1. Três aspectos foram selecionados para serem aplicados ao SIGAA. 

2. Os aspectos selecionados foram então aplicados a release 1 utilizando a 

abordagem de pointcuts baseados em visões conceituais. 

3. Em seguida os mesmos aspectos que foram aplicados a release 1 foram também 

aplicados a release 2, inclusive utilizando as mesmas definições de pointcuts da 

release 1. Feito isso, a validação das restrições definidas no modelo conceitual foi 

executada para identificar possíveis inconsistências adicionadas devido a 

evolução.   

4. Por fim, foi realizada uma análise do impacto da evolução do release 1 para o 

release 2 nas definições de pointcuts utilizadas, e em seguida foi comparado o 

impacto da evolução obtido utilizando-se a técnica de pointcuts baseados em 

visões conceituais com a técnica de pointcuts baseados em visões intensionais 

proposta por Kellens  (Kellens, Mens, Brichau e Gybels 2006b). 

Os aspectos escolhidos para serem adicionados ao estudo de caso foram: transação, 

logging e autenticação. O aspecto de transação foi especificado como sendo aplicado às 

classes que executam métodos de negócio, identificadas como classes de serviço. O aspecto 

de logging foi especificado para interceptar todos os métodos que atualizam o banco de dados 

com o objetivo de registrar qualquer alteração persistida no banco. Já o aspecto de 

autenticação foi especificado intercepta qualquer método de negócio ou dos controladores 

para verificar se o usuário encontra-se autenticado. Na Figura 28 encontra-se um diagrama da 

arquitetura utilizada no estudo de caso. 

6.2 Especificação e Implementação Inicial do Sistema – Release 1 

Na release 1 foram selecionados alguns componentes da arquitetura do SIGAA que 

estavam em uso no ambiente de produção no período de janeiro de 2006 e então, a partir 

destes componentes foi construído pelo analista de negócios um modelo de negócio (fase 1 

no processo CrossMDA,  Figura 25)  a ser utilizado como entrada no processo do 

CrossMDA2. Este modelo pode ser visualizado na Figura 28.  
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Figura 28 - Modelo de negócio - Release 1 

Na Figura 28 podemos perceber as camadas lógicas da aplicação divididas em quatro 

pacotes: negócio, domínio, struts e dao. No pacote de serviço estão as classes de serviço que 

utilizam o padrão EJBCommand (J2EE 2009) e também uma fachada (ArqFacadeBean) de 

acesso onde todas as chamadas aos processadores de comando se dão através dela. No pacote 

dao temos todos os objetos que fazem acesso ao SGBD, sendo utilizado nesta camada o 

padrão de projeto DAO (J2EE 2009). Todos os DAOs do sistema herdam de 

GenericDaoImpl, uma classe que contém a implementação de vários métodos comuns aos 

DAOs. Além disso, é feito uso do padrão de projeto Factory (Gamma et al 1995) através da 

entidade DaoFactory para criar instâncias dos DAOs. No pacote controlador estão os 

componentes que fazem a recepção e o encaminhamento das requisições web. Como nesta 

release é utilizado o Struts como framework web no sistema,  há uma entidade abstrata - 

AbstractAction - que é uma instanciação do padrão Layer Supertype (Fowler 2002) e 

implementa as funcionalidades comuns a todos os  controladores do Struts. Assim, todos os  

controladores do sistema herdam de AbstractAction. 
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Como visto no Capítulo 5, o CrossMDA2 tem como uma das entradas o modelo 

conceitual, modelo este selecionado na fase 1 do processo pelo arquiteto de sistemas. A 

Figura 43 mostra o modelo conceitual especificado na release 1. Este modelo é uma instância 

do metamodelo descrito na Figura 17. Os estereótipos utilizados neste modelo foram 

definidos no profile apresentado na Figura 29 e ele enriquece o modelo de negócio 

acrescentando informação semântica nele. Na Figura 43, as entidades  são representadas  com 

o estereótipo view enquanto que os relacionamentos entre essas classes representam as 

restrições existentes entre as visões. Há dois tipos de restrições: as relacionais e as 

alternativas. As restrições relacionais são marcadas com o estereótipo intensional_relation, já 

as restrições alternativas são marcadas com o estereótipo alternative_intension. A Tabela 1 

mostra as restrições criadas entre as visões. 

Uma descrição das visões conceituais criadas, assim como a definição de cada uma 

delas é feita a seguir, podendo-se observar que quando um mesmo conceito é representado 

por duas visões diferentes, estas são alternativas. 

 

Figura 29 - Profile SIGAA 

Controladores  - (1) Todas as classes que estão na hierarquia de alguma entidade marcada 

com o estereótipo @controller. (2) Todas as classes que estão no pacote marcado com o 

estereótipo @controller. 

 

Figura 30 - Relação intensional  1 (controller1) 
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Figura 31 - Relação intensional  2 (controller2) 

Dominio – (3) Classes de domínio são todas aquelas que estão na hierarquia de alguma 

entidade marcada com o estereótipo @domain. (4) Todas as classes que estão no pacote 

marcado com @domain. 

 

Figura 32 - Relação intensional  3 (domain1) 

 

Figura 33 - Relação intensional  4 (domain2) 

Daos – (5) Todas as classes que estão na hierarquia de alguma entidade marcada com o 

estereótipo @dao. (6) Todas as classes que estão no pacote marcado com @dao. 

 

Figura 34 - Relação intensional  5 (dao1) 

 

Figura 35 - Relação intensional  6 (dao2) 

Processadores (Executor de comando) – (7) Todas as classes que estão na hierarquia de 

alguma entidade marcada com o estereótipo @service. (8) Todas as classes que estão no 

pacote marcado com @service. 

 

Figura 36 - Relação intensional  7 (service1) 
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Figura 37 - Relação intensional  8 (service2) 

Fachada – (9) Todas as classes marcadas com @facade. 

 

Figura 38 - Relação intensional  9 (facade) 

Métodos da fachada – (10) Todos os métodos das classes marcadas com o estereótipo 

@facade. 

 

Figura 39 - Relação intensional  10 (facadeMethods) 

Movimento (Command) – (11) todas as classes que estão na hierarquia de alguma entidade 

marcada com o estereótipo @command. 

 

Figura 40 - Relação intensional  11 (command) 

Métodos de consulta – (12) Todos os métodos marcados com o estereótipo @findMethod. 

 

Figura 41 - Relação intensional 12 (findMethod) 

Métodos de atualização – (13) Todos os métodos que estão marcados com @updateMethod. 

 

Figura 42 - Relação intensional  13 (updateMethod) 
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Figura 43 - Modelo conceitual - Release 1 

 

 Observe que foi necessário fazer o uso dos desvios para garantir a integridade das 

visões. Os desvios criados estão apresentados abaixo. 

• A classe ArqFacadeBean é a fachada da camada de negócio e por isso encontra-se no 

pacote de serviço, porém não é um processador de comando e não está na hierarquia 

de uma classe marcada com o estereótipo @service, portanto, ela teve que ser 

registrada como um desvio da visão 8 para que o modelo se mantenha consistente.  

• DaoFactory é a entidade que implementa o padrão factory para criar objetos do tipo 

DAO. Esta classe encontra-se no pacote dao (visão 6), porém não implementa uma 

interface marcada com o estereótipo @dao (visão 5). Como essas visões são 

alternativas, então isso ocasionaria uma inconsistência. Para que tal ocorrência não 

seja acusada como inconsistência, esta entidade é classificada como um desvio a visão 

6, não sendo considerado então como um objeto de acessos a dados (DAO). 
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Tabela 1 – Restrições definidas no modelo conceitual da release 1 

Quantificador1 Visão1 (V1) Quantificador2 Visão2 (V2) Relação (V1 R 

V2) 

PARA TODO Controlador EXISTE Fachada Reaches 

PARA TODO Controlador NÃO EXISTE Processadores Reaches 

PARA TODO Dao NÃO EXISTE Processadores Reaches 

PARA TODO Fachada EXISTE Métodos de 

ação 

someCall 

PARA TODO  Métodos de 

consulta 

EXISTE Dao isImplementedBy 

PARA TODO Controlador NÃO EXISTE Métodos de 

update 

Call 

PARA TODO  Método de 

ação 

EXISTE Métodos de 

update 

Call 

PARA TODO  Método de 

ação 

EXISTE Processador isImplementedBy 

PARA TODO Métodos da 

fachada 

EXISTE Fachada isImplementedBy 

PARA TODO Processador EXISTE UM  Movimento Reaches 

PARA TODO Domínio NÃO EXISTE Processador Reaches 

PARA TODO Domínio NÃO EXISTE Dao Reaches 

PARA TODO Domínio NÃO EXISTE Controlador Reaches 
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 Por fim, temos o modelo de aspectos, apresentado na Figura 44 e também criado na 

fase 1 do processo CrossMDA2. Estão representados no modelo os três aspectos utilizados na 

implementação do estudo de caso. O aspecto de Logging é responsável por registrar qualquer 

alteração que seja realizada no banco de dados. O aspecto Auth é responsável por garantir que 

apenas usuários autenticados terão acesso aos métodos definidos na camada de controladores 

quanto de negócio. Por fim, o aspecto Transaction é responsável por injetar transação em 

todo o contexto de negócio, e definiu-se que todas as operações invocadas na camada de 

negócio devem ser transacionais. Para especificar o modelo de aspectos é necessário utilizar o 

profile proposto pelo CrossMDA para especificar modelos de aspectos, nele os aspectos são 

marcados com o estereótipo <<aspect>> e os advices com o estereótipo <<advice>>. 

 

Figura 44 - Modelo de aspectos - Release 1 

6.3 Evolução do Sistema – Release 2 

Para a release 2 foram extraídos componentes da arquitetura que estavam em uso no 

ambiente de produção do mês de janeiro de 2008, dois anos após a primeira release. O 

modelo de negócio extraído pode ser visto na Figura 45. Tanto o modelo conceitual quanto o 

modelo de aspectos não sofreram alterações, sendo os modelos utilizados os mesmo 

utilizados na release 1 e apresentados na Figura 44 e Figura 43, respectivamente. As 

principais alterações realizadas no modelo de negócios e que tiveram algum impacto na 

porção da arquitetura retirada para o estudo de caso são:  
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(i) Foi adicionado o framework JSF (JSF, 2009) ao projeto, portanto foi criada 

uma nova hierarquia de classes na camada de controladores;  

(ii)  Foram adicionadas operações as quais os usuários não precisam estar logados 

para realizar;  

(iii)  Foram criadas classes que realizam operações orientadas por evento temporal 

as quais fazem atualização do banco de dados, embora não sejam classes de 

serviço. 

 Após a extração do modelo de negócio para a release 2, todos os modelos foram 

processados pelo CrossMDA2 sendo executada a validação entre o modelo conceitual e de 

negócio, fase 2 e atividade 6 do processo CrossMDA2. Essa validação acusou a ocorrência de 

inconsistências no modelo de negócio. A evolução de um software permite que sejam 

adicionadas inconsistências ao mesmo, estas inconsistências podem ser adicionadas devido a 

falhas humanas, por exemplo, a adição de uma classe que não segue a regra de design 

definida para a mesma, ou ainda devido a uma nova situação que ainda não existe e, 

conseqüentemente, não possui uma regra de design que a defina, como é o caso, do uso de 

uma nova tecnologia para a camada de controle. Todas as inconsistências encontradas são 

apresentadas nas subseções a seguir. 

6.3.1 Adicionada a tecnologia JSF no projeto 

Descrição: O projeto foi iniciado utilizando Struts como framework web. Em janeiro 

de 2006, quando foram extraídos os componentes da release 1 do estudo de caso o Struts era 

o framework utilizado. Após o surgimento do framework JSF este foi adicionado ao projeto 

de forma que o que estava implementado em Struts foi mantido e as novas funcionalidades a 

serem desenvolvidas faziam uso de JSF. Portanto, a arquitetura do sistema teve que ser 

adaptada para suportar os dois tipos de controladores.  

Impacto: Como a  ligação do aspecto de autenticação com a camada de controle foi 

realizada com base na hierarquia que segue o padrão Layer Supertype, com a adição de mais 

um framework web foi criada outra classe supertype para a hierarquia de controladores do 

JSF.  
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Solução: Para solucionar este problema bastou marcar a classe AbstractMBean com o 

estereótipo @Controller. A classe AbstractMBean é a raiz da hierarquia de controladores, 

com a adição do estereótipo ela passa a ser capturada pelo aspectos e a verificar a 

autenticação. 

6.3.2 Operações realizadas sem autenticação 

Descrição:  Até então só havia acesso a páginas onde o usuário encontrava-se logado 

no sistema. Porém, foi adicionada uma funcionalidade onde usuários não registrados realizam 

inscrição em processos seletivos on-line, estas operações são realizada por usuários não 

autenticados. 

Impacto: Neste caso o aspecto de autenticação não iria permitir o acesso a esta 

funcionalidade devido ao usuário não estar logado no sistema. 

Solução: Como é uma situação nova teve que ser criado um estereótipo 

@withoutAuthentication  e os controladores que permitem acesso sem autenticação teriam 

que ser marcados com este estereótipo, como é o caso do controlador 

InscricaoSelecaoMBean. 

6.3.3 Criação de tarefas automáticas 

Descrição:  Também foi adicionada ao projeto a execução de tarefas automaticamente de 

tempos em tempos Essas tarefas realizam processamento sobre os dados do banco de dados. 

As entidades que realizam este tipo de tarefa ficam no pacote timer e as operações que 

implementam tais tarefas devem ser transacionais. 

Impacto: Estas classes podem realizar alterações no banco de dados e por isso devem estar 

em um contexto transacional, sendo que por não se enquadrarem na definição de serviço elas 

não eram capturadas pelo aspecto de transação. 

Solução: Para solucionar este problema bastou enquadrar estas entidades no conceito de 

serviço, e para isto foi necessário marcar o pacote timer e a classe CalcularHistoricoThread 

com o estereótipo @service. 

 



78 

 

 

Figura 45 - Modelo de negócio - Release 2 

 

6.4 Análise e Discussão dos Resultados 

Para analisar os resultados obtidos foi adotada a abordagem Goal/Question/Metric 

(GQM) [Basili et al. 1994] que é uma abordagem orientada a metas e utilizada em engenharia 

de software para a medição de produtos e processos de software. GQM parte do requisito de 

que toda a coleta dos dados deve ser baseada em um fundamento lógico, em um objetivo ou 

meta, que é documentado explicitamente. O primeiro passo nessa abordagem é definir metas 

a serem alcançadas no plano de medição. Após a identificação das metas, um plano GQM é 

elaborado para cada meta selecionada. O plano consiste, para cada meta, em um conjunto de 

questões quantificáveis que especificam as medidas adequadas para sua avaliação [Basili et 
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al. 1994]. As questões identificam a informação necessária para atingir a meta e as medidas 

definem operacionalmente os dados a serem coletados para responder as perguntas. 

As metas GQM devem ser formuladas da seguinte forma: “Analisar o <objeto de 

estudo> com a finalidade de <objetivo> com respeito ao <enfoque> do ponto de vista de 

<ponto de vista> no seguinte contexto <contexto>". Sendo que os atributos em itálico na 

sentença acima podem ser definidos como [21]: 

• Objeto de estudo: identifica o que será analisado. Exemplo:  processo de 

software, projeto, documento, sistema, etc. 

• Objetivo: define o porquê do objeto ser analisado. Exemplo: avaliar, melhorar, 

monitorar, controlar, etc. 

• Enfoque: identifica o atributo que será analisado. Exemplo: confiabilidade, 

custos, correção, etc. 

• Ponto de vista: identifica quem utilizará as métricas coletadas. Exemplo: equipe 

de desenvolvimento, gerente de projeto, etc. 

• Contexto: identifica o ambiente onde o plano  de medição está localizado. 

Exemplo: projeto A, departamento X. 

Neste trabalho, GQM é utilizado para analisar a abordagem de pointcuts baseados em 

visões conceituais com a finalidade de avaliar a eficiência do modelo conceitual com respeito 

a verificação do sincronismo entre as visões conceituais e o modelo de negócios.  

Ao utilizar a abordagem QGM se faz necessária a definição das metas, assim como das 

respectivas questões e métricas. Neste trabalho usaremos as duas metas apresentadas a seguir:  

• Meta 1 - Analisar a abordagem de pointcuts baseados em visões conceituais com 

relação à eficiência na detecção de inconsistências no modelo de negócios durante a 

evolução do software. 

• Meta 2 - Analisar a utilização da abordagem de pointcuts baseados em visões 

conceituais com a finalidade de identificar o custo de reparação das inconsistências 

detectadas a fim de sincronizar os modelos de negócios e conceitual. 
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As métricas utilizadas para analisar a meta 1 foram propostas em (Khatchadourian 

2008) e apresentam quantitativamente a eficiência da atividade de validação no que diz 

respeito à detecção das possíveis inconsistências adicionadas ao software quando de sua 

evolução. Khatchadourian propõe analisar quantitativamente o confidence de pointcuts 

através de quatro métricas base, são elas:  

i. True Positives (TP) – O número de join points corretamente capturados 

ii.  False Positives (FP) – O número de join points erroneamente capturados 

iii.  False Negatives (FN) – O número de join points erroneamente não capturados 

iv. True Negatives (TN) – O número de join points corretamente não capturados 

A partir dessas quatro métricas obtém-se o recall que é a proporção de join points 

corretamente identificados pelos pointcuts e em seguida obtém o Fall-Out que é a proporção 

dos join points corretamente não identificados pelos pointcuts. Por fim, calcula-se o 

confidence, que é a eficiência dos pointcuts, e é obtida através da fórmula apresentada na 

Figura 46. 

 

Figura 46 - Confidence 

Neste trabalho, para verificar a eficiência da atividade de validação no que diz respeito 

à detecção das possíveis inconsistências adicionadas ao software, essas métricas foram 

aplicadas em dois momentos: (i) inicialmente foram aplicadas após a evolução do software e 

antes de realizar qualquer tipo de alteração que tivesse o intuito de corrigir inconsistências 

detectadas (momento T1); (ii) em seguida as mesmas métricas foram aplicadas no software 

no instante após a execução da validação e resolução das inconsistências detectadas 

(momento T2).  

Já as métricas utilizadas para verificar a meta 2 foram elaboradas neste trabalho. Para 

analisar o custo de reparação das inconsistências detectadas, a fim de sincronizar os modelos 

de negócios e conceitual, foram definidas e utilizadas quatro métricas, são elas:  
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i. A percentagem de casos em que foi necessário alterar a definição do pointcut 

para solucionar a inconsistência 

ii.  A percentagem de casos em que foi necessário alterar a estrutura do modelo de 

negócios para solucionar a inconsistência 

iii.  A percentagem de casos em que foi necessário alterar a definição das visões 

para solucionar a inconsistência 

iv. A percentagem de casos em que foi necessário alterar os estereótipos para 

solucionar a inconsistência 

Tabela 2 - Avaliação dos resultados utilizando GQM 

Meta 1: Analisar a abordagem de pointcuts baseados em visões conceituais com relação a eficiência na detecção de 

inconsistências no modelo de negócios durante a evolução do software.  

  T1 T2 

Questão 1.1: Qual valor quantitativo de 

erros de acerto dos pointcuts com 

relação a captura dos elementos do 

modelo de negócio para interceptação? 

 

Métrica: Número de join points corretamente capturados (TP 

– True Positives) 

9 11 

Métrica: Número de join points erroneamente capturados (FP 

– False Positives) 

3 0 

Métrica: Número de join points erroneamente não capturados 

(FN – False Negatives) 

5 0 

Métrica: Número de join points corretamente não capturados 

(TN – True Negatives) 

20 20 

Questão 1.2: Qual a proporção de join 

points corretamente identificados pelos 

pointcuts? 

Métrica: Recall = TP / (TP + FN) 0,64 1 

Questão 1.3: Qual a proporção dos join 

points corretamente não identificados 

pelos pointcuts? 

Métrica: Fall-Out = FP / (FP + TN) 0,13 0 

Questão 1.4: Qual a eficiência da 

validação na detecção de 

inconsistências? 

Métrica: Confidence = 1 – FallOut/Recall 0,79 1 

Meta 2: Analisar a utilização dos pointcuts baseados em visões conceituais com a finalidade de identificar o custo de 
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reparação das inconsistências detectadas a fim de sincronizar o modelo de negócios e conceitual. 

Questão 2.1: Qual o percentual de 

situações onde foi necessário alterar 

pointcuts para solucionar as 

inconsistências?  

Métrica 2.1: Percentagem de casos em que foi necessário 

alterar a definição do pointcut para solucionar a 

inconsistência?  (quantidade de alterações nas PCD / 

quantidade de inconsistências existentes ) * 100 

Resp. 2.1: 

0 / 4 * 100 = 

0% 

Questão 2.2: Qual o percentual de 

situações onde foi necessário alterar o 

modelo de negócios para solucionar as 

inconsistências? 

Métrica 2.2: Percentagem de casos em que foi necessário 

alterar a estrutura do modelo de negócios para solucionar a 

inconsistência 

(quantidade de alterações no modelo de negócios  / 

quantidade de inconsistências existentes ) * 100 

Resp. 2.2: 

0 / 4 * 100 = 

0% 

Questão 2.3: Qual o percentual de 

situações onde foi necessário alterar as 

visões conceituais para solucionar as 

inconsistências? 

Métrica 2.3: Percentagem de casos de foi necessário alterar 

a definição das visões para solucionar a inconsistência 

(quantidade de alterações nas visões / quantidade de 

inconsistências existentes ) * 100 

Resp. 2.3: 

1 / 4 * 100 = 

25% 

Questão 2.4: Qual o percentual de 

situações onde foi necessário alterar os 

estereótipos para solucionar as 

inconsistências? 

Métrica 2.3: Percentagem de casos de foi necessário alterar 

os estereótipos para solucionar a inconsistência 

(quantidade de alterações nos estereótipos / quantidade de 

inconsistências existentes ) * 100 

Resp. 2.3: 

4 / 4 * 100 = 

100% 

 

 A Tabela 2 mostra as metas definidas,  assim como suas respectivas questões, 

métricas e resultados alcançados no estudo de caso. Nesse experimento podemos verificar na 

meta 1 que em um momento inicial os pointcuts possuíam um confidence 0,79 enquanto que 

ao aplicar as métricas no segundo momento alcançamos o confidence de 1. Isso mostra que 

ao solucionar todas as inconsistências, apontadas pelo CrossMDA2 na atividade de validação 

do modelo de negócio com base nas restrições definidas no modelo conceitual, os pointcuts 

apresentaram uma confiabilidade excelente. Observe que embora a confiabilidade alcançada 

no estudo de caso seja 1, em um ambiente real é possível que ainda haja alguma 

inconsistência não detectável pela validação do modelo conceitual, isto dependerá das 

restrições definidas no modelo conceitual. 

Observando os resultados obtidos a partir das questões da meta 2 percebemos que:  

i. Em 0% dos casos foi necessário alterar a definição dos pointcuts para solucionar a 

inconsistência. Esse resultado é ideal, pois as definições de pointcuts representam as 
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regras de design do código, e estas não devem mudar com freqüência, comprovando 

uma amenização da fragilidade de pointcuts. 

ii.  Em 0% dos casos foi necessário alterar o modelo de negócio. Isso demonstra que o 

sistema tem total flexibilidade para evoluir desde que as regras de design existentes 

definidas no modelo conceitual não sejam desrespeitadas.  

iii.  Em 25% dos casos foi necessário alterar a definição das visões presentes no modelo 

conceitual. No caso da introdução de novos elementos e conceitos no sistema esses 

elementos têm de ser descritos no modelo conceitual de forma a possibilitar o modelo 

conceitual reconhecer aquela estrutura e garantir a corretude de sua evolução. O caso 

indicado (de ser necessário alterar visões definidas) foi referente a adição do 

framework JSF no projeto em substituição ao Struts. Tal mudança implicou a adição 

de toda uma camada na arquitetura ainda não existente, e mesmo assim os novos 

elementos foram detectados pelas restrições definidas no modelo conceitual. 

iv. Em 100% dos casos foi necessário alterar a aplicação de estereótipos para solucionar 

a inconsistência detectada. Estereótipos é um recurso da UML que permite adicionar 

um comportamento específico a um elemento através da simples atribuição de um 

rótulo. Devido a simplicidade e praticidade dos estereótipos esta solução representa 

um impacto mínimo no desenvolvimento e, conseqüentemente no custo da 

manutenção evolutiva. 

Como podemos perceber, a resolução das inconsistências se deu de forma simples e sem 

grandes impactos. Isto se deve ao fato de que os conceitos existentes no modelo conceitual 

não são definidos utilizando diretamente a estrutura do modelo de negócio, mas fazem 

referências aos conceitos implícitos que existem nele fazendo uso dos estereótipos. 

 No trabalho de Kellens (Kellens, Mens, Brichau e Gybels 2006b) em seu estudo de 

caso ele apresenta o mesmo problema da adição de uma nova hierarquia de controladores,  e 

para solucionar o problema gerado por tal adição, na definição dos pointcuts, foi necessário 

realizar alterações no código base, para adicionar os elementos a uma mesma hierarquia de 

entidades e também foi necessário refazer a definição das visões para considerar a nova raiz 

da hierarquia criada. 
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É importante enfatizar que como o processo de desenvolvimento proposto é 

totalmente executado pelo CrossMDA2, inclusive a atividade de validação dos modelos, não 

é possível prosseguir com o desenvolvimento caso seja adicionada alguma inconsistência ao 

modelo. No trabalho de Kellens a validação é invocada de uma ferramenta externa ao 

processo de desenvolvimento, e esta validação pode simplesmente não ocorrer, ou ainda, 

permite aos desenvolvedores ignorarem as inconsistências apresentadas durante a validação. 

A abordagem de pointcuts baseados em visões conceituais, portanto, mostrou-se 

minimizar de forma efetiva o problema da fragilidade de pointcuts durante a evolução do 

software e mostrou ainda reduzir custos e tempo durante a fase de concepção dos softwares 

devido ao uso de técnicas de MDA. Além deste diferencial com relação ao trabalho de 

Kellens podemos destacar: 

• A especificação das visões, desvios e relações no modelo conceitual pode ser 

realizada de forma visual utilizando qualquer ferramenta UML. Além disso, o 

fato de ser uma linguagem visual simples e bem conhecida facilita o 

aprendizado e utilização. 

• Permite total flexibilidade para o desenvolvedor criar qualquer tipo de 

relacionamento entre as visões do modelo conceitual aumentando a 

flexibilidade e conseqüentemente a robustez do modelo conceitual. 

• O CrossMDA2 permite que os pointcuts sejam especificados de forma visual 

sem a necessidade de conhecimento de nenhuma linguagem adicional para este 

fim. 
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7. Trabalhos Relacionados 

Existem diversas abordagens que tratam do problema da fragilidade de pointcuts. Porém, 

nas nossas pesquisas nenhuma das soluções encontradas resolve tal problema de forma 

satisfatória e ainda endereça a questão da consistência das regras de design impostas, diante 

da evolução do software. A seguir serão descritas algumas das principais abordagens 

atualmente existentes que tratam do problema sob diferentes perspectivas. 

7.1 Expressive pointcut languages  

Para  permitir definições de pointcuts menos frágeis à evolução do software, várias 

técnicas estão sendo pesquisadas atualmente, sendo uma delas baseada no uso de linguagens 

de definição de pointcuts mais expressivas  (Suzuki & Yamamoto, 1999) (Chaves, 2004)  

(Kellens et al., 2006). A linguagem CARMA  (Kellens et al., 2006), por exemplo, oferece 

uma linguagem de programação baseada em lógica para definição de pointctus. Os recursos 

de classificação e recursão da linguagem oferecem expressividade para construir expressões 

de pointcuts mais robustas do que as linguagens de aspectos tradicionais (Gybels & Brichau, 

2003). Na Figura 47 temos um exemplo de pointcut em CARMA que é uma linguagem que 

permite grande flexibilidade na definição dos pointcuts, nesse exemplo simples temos o uso 

de dois recursos avançados, a definição do pointcut faz referência a variável que é alcançada 

pela funcionalidade através da palavra reservada assigns, e também utiliza o tipo de variável 

de retorno e o contexto onde ela está inserida para definir o pointcut, através das palavras 

reservadas returnVariable e instanceVariable.  

 

Figura 47 - Exemplo pointcut CARMA (Kellens et al., 2006) 
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A linguagem de aspecto Alpha também utiliza uma linguagem de programação com 

recursos lógicos para especificação dos pointcuts que permite utilizar a seqüência de 

execução para definir os pointcuts através da inferência da seqüência por meio da análise do 

histórico de execução (Ostermann, Mezini, & Bockisch, 2005). EAPO  (Douence, Fritz, 

Loriant, Menaud, Segura-Devillechaise, & Sudholt, 2005) e JAsCO  (Vanderperren, Suvee, 

Cibran, & Fraine, 2005) oferecem orientação a eventos ou pointcuts com estado que 

permitem expressar a ativação do aspecto baseado em uma seqüência de eventos durante a 

execução do software, por exemplo, um pointcut pode ser acionado ao fim da execução de 

uma seqüência de três eventos específicos. 

Embora essas linguagens expressivas de definições de pointcuts permitam criar 

definições de pointcuts consideravelmente menos acopladas ao código base, elas não acabam 

totalmente com o problema de fragilidade dos pointcuts. A definição do pointcuts continua 

tendo que referenciar a estrutura ou o comportamento do código base para especificar os 

pointcuts, o que ocorre é apenas que estas definições podem ser mais genéricas e 

conseqüentemente mais resistentes a quebra caso o código evolua. Outro ponto importante é 

que estas linguagens de definição de pointcuts, a fim de serem mais expressivas, acabam 

tendo que usar conceitos e técnicas mais complexos, para tornas as expressões mais genéricas 

e, portanto, fatalmente acabam aumentando a complexidade das expressões e dificultando a 

detecção de join points errados, quando eles acontecerem  (Kellens et al., 2006). 

7.2 Pointcut delta analysis 

A abordagem pointcut delta analysis  (Stoerzer & Graf, 2005) tenta solucionar o 

problema da fragilidade de pointcuts analisando a diferença entre os join points capturados 

antes e depois de cada evolução do software. A análise considera variações do conjunto de join 

points capturados em cada pointcut e fornece a variação no conjunto de join points que foram 

capturados ou perdidos devido à evolução. A partir desta variação o desenvolvedor consegue 

inferir onde houve ou não perda de pointcuts. Um problema desta abordagem é que, caso haja 

uma mudança significativa no sistema e seja preciso, por exemplo, adicionar um conjunto de 

elementos com novas características e particularidades que até então não existiam. Por 

exemplo, adicionando uma nova tecnologia ao projeto, como a análise delta é realizada com 
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base no histórico de evolução e estes elementos não existiam anteriormente, então ele não 

detecta falhas na evolução dessa porção do software.  

7.3 Source-code annotations 

Outra solução proposta para tratar o problema de fragilidade de pointcuts baseia-se na 

definição de pointcuts em termos de anotações explicitamente adicionadas ao código base  

(Kiczales & Mezini, 2005) (Havinga, Nagy, & Bergmans). De maneira semelhante às 

intensional views, as anotações classificam as entidades do código base realizando através 

desta classificação uma adição explicita de semântica. Porém, esta solução trata apenas 

parcialmente da principal causa da ocorrência do problema da fragilidade de pointcuts. Nessa 

abordagem as definições de pointcuts são especificadas considerando as propriedades 

semânticas adicionadas através das anotações, e como conseqüência, os pointcuts continuam 

tão frágeis quanto às anotações sobre o código. Qualquer evolução do código base precisa ser 

anotado manualmente de acordo com os padrões adotados na definição das anotações. 

Enquanto houver código base que não esteja corretamente anotado haverá ocorrência do 

problema da fragilidade de pointcuts.  

 

Figura 48 - Source-code annotations (Havinga et al., 2006) 

A Figura 48 mostra um código onde os métodos setters estão marcados com a 

anotação Update e os métodos getters estão marcados com a anotação Query. A abordagem 

de pointcuts baseados em anotações em código fonte continua com o problema da fragilidade 

de pointcut, pois embora a definição do pointcut seja feita com base nas anotações, e estas 

por sua vez são imutáveis, o código evoluído precisa ser revisado para garantir que as 

anotações foram aplicadas corretamente. Nossa abordagem diferencia-se desta pois fornece 

meios de verificar automaticamente quando um pointcut quebra devido a uma evolução do 
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modelo base enquanto que os pointcuts baseados em anotações no código fonte precisam ser 

revisados manualmente a cada evolução para garantir a sua consistência. 

7.4 Design rules e XPI 

 Outra abordagem para tratar o problema da fragilidade de pointcuts é a proposta de 

Sullivan et al em  (Sullivan, et al., 2005) onde eles propõem a definição de regras de design 

(design rules) explicitamente através de interfaces que devem ser implementadas pelo código 

base e pelos aspectos. Estas regras de design não são implementadas explicitamente através 

de código, de forma que seja possível verificar automaticamente os elementos que 

implementam ou não estas interfaces, mas são documentadas em especificações não formais 

e os desenvolvedores do código base, assim como os de aspectos, devem necessariamente 

conhecê-las e garantir que os seus respectivos códigos irão implementá-las. A verificação da 

implementação é realizada manualmente. Uma vez as interfaces definidas e respeitadas, os 

aspectos e código base tornam-se ambos oblivious um para o outro. Ao contrário da 

abordagem proposta no presente trabalho, que permite que seja realizada uma verificação 

automática de se o modelo base está seguindo as regras de design definidas, utilizando apenas 

a abordagem de design rules não é possível que os desenvolvedores verifiquem se tanto o 

código base como os aspectos estão implementando as interfaces..  

 Griswold et al. em  (Griswold, et al., 2006) propõem uma continuidade do trabalho 

do XPI que é instanciação da abordagem de design rules aplicando ferramentas para permitir 

a implementação explicita das interfaces utilizando Explicit Pointcut Interfaces (XPI’s) e o 

AspectJ. Usando XPIs os pointcuts são definidos globalmente e algumas restrições sobre 

estes pointcuts podem ser verificadas automaticamente. A abordagem orientada a modelos é 

diferente, pois as definições dos pointcuts permanecem no aspecto, permitindo uma maior 

flexibilidade para o desenvolvedor do aspecto. Outra característica é que com XPIs é 

necessário definir todas as interfaces com as regras de design antes de iniciar o projeto, pois 

todos os componentes do projeto precisam implementar as interfaces, enquanto que na 

abordagem orientada a modelos, o modelo conceitual apenas classifica a estrutura das 

entidades do código base não necessitando, portanto, o estabelecimento de regras de design 

antes do inicio do projeto como provado em  (Mens et al., 2006). A diferença da 

aplicabilidade e expressividade das duas abordagens ainda precisa ser investigada. 



89 

 

8. Conclusão e trabalhos futuros 

Esse trabalho propôs uma abordagem denominada pointcuts baseados em visões 

conceituais, uma abordagem para definir pointcuts desacoplados do modelo base, atacando 

assim o problema da fragilidade de pointcuts, e promovendo uma evolução do software mais 

segura e com menor custo.  

A abordagem de pointcuts baseados em visões conceituais é uma instanciação da 

abordagem dos pointcuts baseados em modelos a qual por sua vez é uma abordagem que 

sugere a criação de uma camada que contém representações mais abstratas dos elementos do 

modelo de negócios, de forma a permitir que as definições de pointcuts sejam realizadas com 

base nesta nova camada e não mais com base no modelo de negócios. Pointcuts baseados em 

modelos tratam o problema da fragilidade de pointcuts, que é um problema que ocorre 

durante a evolução dos softwares desenvolvidos segundo o paradigma de orientação a 

aspectos. Este trabalho propôs ainda que essa abordagem seja alinhada a abordagem MDA, 

conseqüentemente, possuindo modelos como artefatos de primeira ordem. A abordagem 

MDA promove, através da separação vertical de interesses, um alto grau de reuso 

principalmente durante a fase de concepção dos softwares. Já a abordagem das visões 

conceituais ataca o problema da fragilidade de pointcuts. Este alinhamento entre a abordagem 

DSOA e MDA utilizando a definição de pointcuts baseados em visões conceituais visa obter 

da sinergia entre essas abordagens um alto grau de reuso e desacoplamento a fim de reduzir 

riscos e custos durante as fases de concepção e evolução dos softwares. 

As visões conceituais propostas neste trabalho compõem o modelo conceitual, que é um 

modelo UML que possui metamodelo próprio, e nessa abordagem é a camada responsável 

por desacoplar os pointcuts do modelo de negócios. O modelo conceitual é uma 

representação em um nível mais abstrato do modelo de negócio onde cada visão conceitual 

classifica um conjunto de entidades do modelo de negócios de acordo com características 

estruturais comuns. Com isso é possível especificar os pointcuts com base no modelo 

conceitual ao invés do modelo de negócios. O modelo conceitual possui ainda um conjunto 

de relacionamentos entre as visões que permite verificar automaticamente se o modelo de 

negócios está de acordo com o modelo conceitual. 
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Nesse trabalho foi implementado o CrossMDA2, uma extensão do arcabouço CrossMDA 

(Alves et al. 2006), que é um arcabouço para se trabalhar com DSOA em uma abordagem 

MDA. A extensão realizada neste trabalho tem objetivo de permitir que os pointcuts sejam 

definidos com base  nas visões conceituais propostas. O processo de desenvolvimento que  é 

parte integrante do arcabouço CrossMDA também foi estendido. No CrossMDA2 existe uma 

fase adicional onde é realizada uma verificação automática para verificar se o modelo de 

negócios está sincronizado com o modelo conceitual. 

Para avaliação da proposta foi implementado um estudo de caso no qual foram aplicadas 

duas métricas. Uma métrica usada foi de acordo com o trabalho proposto em 

(Khatchadourian 2008) que demonstra quantitativamente a eficiência dos relacionamentos do 

modelo conceitual no sentido de detectar inconsistências inseridas no modelo de negócios. 

No estudo de caso realizado essa métrica nos mostrou que com base nos relacionamentos 

entre as visões conceituais foi possível detectar todas as inconsistências surgidas decorrentes 

da evolução. A segunda métrica foi proposta neste trabalho para analisar o custo de correção 

das inconsistências para permitir a evolução segura. Com essa métrica constatamos que a 

utilização de um profile que pré-classifica as entidades do modelo de negócio torna a 

manutenção do modelo de negócios mais simples quando necessário sincronizá-lo com o 

modelo conceitual e na nossa abordagem não foi necessário realizar nenhuma alteração nas 

definições de pointcuts ou no modelo de negócios. 

O trabalho desenvolvido estende o de Kellens (Kellens, Mens, Brichau, & Gybels,  2006), 

pois além de ser centrado em uma abordagem MDA e promover benefícios na fase de 

concepção do software, diferencia-se daquele trabalho também nos pontos listados a seguir: 

• Provê flexibilidade para o desenvolvedor criar qualquer tipo de relacionamento 

entre as visões do modelo conceitual. No trabalho de Kellens, os tipos de 

relacionamentos entre as visões são fixos, reduzindo assim a flexibilidade e 

conseqüentemente a robustez do modelo conceitual e aumentando, portanto, a 

possibilidade de ocorrência do problema da fragilidade de pointcuts devido à falta 

de precisão semântica do modelo. 

• Utiliza linguagens e ferramentas padrões, o que permite que seja realizado uma 

integração com outros frameworks e ferramentas de forma mais simples. Na 
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abordagem de Kellens, ele utiliza as linguagens CARMA (Gybels, 2003) e SOUL 

(Mens & Y, 1999) para definição do modelo conceitual e dos pointcuts. No 

entanto, estas linguagens não são padrões de mercado para estes fins. Nossa 

proposta utiliza UML (OMG, 2006) em conjunto com OCL (OMG, 2006) salvos 

no formato Ecore, que é formato padrão para especificação de modelos definido 

pela OMG. Além disso, utiliza a linguagem ATL (Jouault & Kurtev, 2006) para 

especificação das transformações dos modelos, linguagem baseada no padrão 

MOF-QVT (Query, View, Transformation).  

• Além de utilizar linguagens padrões para criar o modelo conceitual e as definições 

de pointcuts nossa abordagem permite que a definição dos pointcuts seja feita 

através de uma interface visual, sem precisar escrever estas definições em uma 

nova linguagem de programação. 

• É apoiado por um processo de desenvolvimento MDA e uma ferramenta que guia 

o desenvolvedor e inibe a ocorrência de falhas devido a erros na execução do 

processo. Por exemplo, no processo de Kellens a verificação do sincronismo entre 

modelo conceitual e modelo de negócio é realizada por uma ferramenta externa ao 

processo de desenvolvimento, de forma que é possível concluir o processo sem 

realizar a verificação, ou ainda ignorando as falhas indicadas na verificação. No 

nosso caso, como o processo é apoiado pela ferramenta CrossMDA2, que também 

é responsável por realizar a verificação entre os modelos, não é possível 

prosseguir a execução enquanto houver inconsistências entre o modelo conceitual 

e o de negócios. 

• Os resultados foram avaliados positivamente com base em métricas que 

mostraram quantitativamente os benefícios obtidos. 

Além das contribuições oferecidas, esse trabalho abre a possibilidade de desenvolvimento 

de novos trabalhos, dentre os quais podemos citar: 

• Implementação do estudo de caso desenvolvido por Kellens para avaliar mais 

precisamente os benefícios com relação a abordagem proposta por ele. 
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• Propor e aplicar métricas para analisar o custo de criação e manutenção do modelo 

conceitual dentro do processo com relação ao custo de criação e manutenção dos 

pointcuts quando definidos utilizando a abordagem tradicional. 

• Analisar as limitações existentes durante a criação do modelo conceitual e da 

atividade de mapeamento e propor melhorias. 

• Aplicar este trabalho a linhas de produtos de software através do estabelecimento 

de um profile único para vários modelos de negócios, profile este que contém a 

caracterização semântica dos componentes comuns da linha de produtos. Com 

isso, como os pointcuts são definidos com base nos elementos do profile então 

seria possível reutilizar também as definições de pointcuts e não apenas a 

especificação dos aspectos reduzindo mais ainda o custo da 

concepção/manutenção dos softwares. 
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