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MATÉRIA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

� Aula N°: 16

� Tema: Engenharia de Software Orientada a 
Aspectos

� Tópico do Plano de Ensino: 16



TÓPICOS ABORDADOS

� A separação de interesses

� Aspectos, pontos de junção e pontos de corte

� Engenharia de software com aspectos



ENGENHARIA DE SOFTWARE ORIENTADA A

ASPECTOS

� Uma abordagem do desenvolvimento de software baseada

em um tipo relativamente novo de abstração – um aspecto.

� Usada em conjunto com outras abordagens – normalmente

engenharia de software orientada a objetos.

� Aspectos encapsulam a funcionalidade que cruza e coexiste

com outra funcionalidade.

� Aspectos incluem uma definição de onde eles devem ser

incluídos em um programa, bem como a implementação de

código que o interesse transversal.



A SEPARAÇÃO DE INTERESSES

� O princípio da separação de interesses afirma que o

software deve ser organizado de modo que cada

elemento do programa faça uma coisa e apenas uma

coisa.

� Assim, cada elemento do programa deve poder ser

compreensível sem referências de outros elementos.

� Abstrações de programa (sub-rotinas, procedimentos,

objetos, etc.) apoiam a separação de interesses.



INTERESSES

� Os interesses não são problemas de programa, mas refletem os

requisitos do sistema e as prioridades dos seus stakeholders.

� Exemplos de interesses são desempenho, proteção, funcionalidade

específica, etc.

� Refletindo a separação de interesses em um programa, existe

uma clara rastreabilidade desde os requisitos até a

implementação.

� Os principais interesses são os interesses funcionais que se

relacionam com o objetivo principal de um sistema; interesses

secundários são interesses funcionais, que refletem os

requisitos não-funcionais e qualidade de serviço (QoS).



INTERESSES DOS STAKEHOLDERS

� Interesses funcionais relacionados com a

funcionalidade específica a ser incluída em um

sistema.

� Interesses de qualidade de serviço são os

interesses relacionados com comportamentos

não-funcionais de um sistema.

� Interesses políticos que estão relacionados com as

políticas globais que regem o uso do sistema.



INTERESSES DOS STAKEHOLDERS

� Interesses de sistema que estão relacionados aos

atributos do sistema como um todo, tais como a

sua manutenção ou sua configurabilidade.

� Interesses organizacionais que estão relacionados

com as metas e prioridades organizacionais, como

a produção de um sistema dentro do orçamento,

fazendo uso de ativos de software existente ou

manter a reputação de uma organização.



INTERESSES TRANSVERSAIS

� Interesses transversais são interesses cuja

implementação atravessa uma série de

componentes do programa.

� Isso resulta em problemas quando uma mudança

de interesse tem de ser feita – o código a ser

alterado não é localizada, mas é em lugares

diferentes em todo o sistema.

� Interesses transversais levam ao entrelaçamento

e espalhamento.



INTERESSES TRANSVERSAIS



ENTRELAÇAMENTO DO CÓDIGO DE

GERENCIAMENTO E SINCRONIZAÇÃO DE BUFFER



ESPALHAMENTO DE MÉTODOS QUE

IMPLEMENTAM INTERESSES SECUNDÁRIOS



ASPECTOS, PONTOS DE JUNÇÃO E PONTOS DE

CORTE

� Um aspecto é uma abstração que implementa um

interesse. Ele inclui informações as quais devem

ser incluídas em um programa.

� Um ponto de junção é um lugar em um programa

onde um aspecto pode ser incluído (composto).

� Um ponto de corte define onde (nos pontos de

junção) o aspecto será incluído no programa.



TERMINOLOGIA USADA NA ENGENHARIA DE

SOFTWARE ORIENTADA A ASPECTOS



UM ASPECTO DE AUTENTICAÇÃO



ASPECTJ – MODELO DE PONTOS DE JUNÇÃO

� Eventos de chamada

� Chamadas para um método ou construtor

� Eventos de execução

� Execução de um método ou construtor

� Eventos de iniciação

� Iniciação de classe ou objeto

� Eventos de dados

� Acesso ou atualização de um campo

� Eventos de exceção

� Tratamento de uma exceção



PONTOS DE CORTE

� Identifica os eventos específicos com os quais

cada adendo deve ser associado.

� Exemplos de contextos em que o adendo pode ser

composto em um programa

� Antes da execução de um método específico

� Após o retorno normal ou excepcional de um método

� Quando um campo em um objeto é modificado



COMPOSIÇÃO DE ASPECTOS

� Compositores de aspectos processam o código

fonte e compõem os aspectos no programa nos

pontos de junção especificados.

� Três abordagens para composição de aspectos:

� Pré-processamento de código-fonte

� Composição em tempo de ligação

� Composição dinâmica em tempo de execução



COMPOSIÇÃO DE ASPECTOS



ENGENHARIA DE SOFTWARE COM

ASPECTOS

� Aspectos foram introduzidos como uma construção de

linguagem de programação, mas, como a noção de

interesses vem dos requisitos, uma abordagem orientada a

aspectos pode ser adotada em todas as fases no processo de

desenvolvimento de software.

� A arquitetura de um sistema orientada a aspectos é

baseada em torno de um sistema central mais extensões.

� O sistema central implementa os principais interesses.

� As extensões implementam interesses secundários e

transversais.



SISTEMA CENTRAL COM EXTENSÕES



TIPOS DE EXTENSÃO

� Extensões funcionais secundárias

� Adicionar ao sistema central novas capacidades funcionais.

� Extensões de políticas

� Adicionar capacidades funcionais para apoiar uma política

organizacional, tais como proteção.

� Extensões de qualidade de serviço (QoS – Quality of Service)

� Adicionar capacidades funcionais para ajudar a atingir requisitos de

qualidade de serviço.

� Extensões de infraestrutura

� Adicionar capacidades funcionais para apoiar a implementação do

sistema em algumas plataformas específicas.



PONTOS IMPORTANTES

� Abordagens de desenvolvimento de software orientadas a

aspectos, suportam a separação de interesses.

� Por meio da representação dos interesses transversais

como aspectos, os interesses individuais podem ser

compreendidos, reusados e modificados sem alterar outras

partes do programa.

� O entrelaçamento ocorre quando um módulo em um

sistema inclui códigos que implementa requisitos de

sistemas diferentes.

� O espalhamento ocorre quando a implementação de um

interesse está espalhada por vários componentes.



PONTOS IMPORTANTES

� Os aspectos incluem um ponto de corte que define onde o

aspecto será composto no programa, e um adendo - o código

para implementar o interesse transversal.

� Pontos de junção são eventos que podem ser referenciados

em um ponto de corte.

� Para garantir a separação de interesses, os sistemas podem

ser concebidos como um sistema central que implementa os

interesses primários dos stakeholders, e um conjunto de

extensões que implementam os interesses secundários.



ENGENHARIA DE REQUISITOS ORIENTADA A

INTERESSES

� Uma abordagem de engenharia de requisitos que

incide sobre os interesses dos clientes é consistente

com o desenvolvimento de software orientado a

aspectos.

� Pontos de vista são uma maneira de separar as

interesses dos diferentes stakeholders.

� Pontos de vista representam os requisitos dos grupos

de stakeholders relacionados.

� Interesses transversais são interesses que são

identificados por todos os pontos de vista.



PONTOS DE VISTA E INTERESSES



PONTOS DE VISTA SOBRE UM SISTEMA DE

INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS



REQUISITOS RELACIONADOS COM

DISPONIBILIDADE

(AV – AVAILABILITY) PARA O SISTEMA DE

INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS



SISTEMA DE INVENTÁRIO – REQUISITOS

CENTRAIS

� C.1 O sistema deve permitir aos usuários

autorizados visualizarem a descrição de qualquer

item do equipamento no inventário de serviços de

emergência.

� C.2 O sistema deve incluir um mecanismo de

busca para permitir aos usuários autorizados

pesquisarem em inventários individuais ou no

inventário completo para um item ou tipo

específico de equipamento.



SISTEMA DE INVENTÁRIO - REQUISITOS DE

EXTENSÃO

� E1.1 Deve ser possível para os usuários

autorizados fazer encomendas dos itens de

substituição de equipamentos aos fornecedores

credenciados.

� E1.1.1 Quando um item do equipamento é

solicitado, ele deve ser alocado em um inventário

específico e deve ser sinalizado naquele

inventário como “solicitado".



PROJETO E PROGRAMAÇÃO ORIENTADOS A

ASPECTOS

� Projeto orientado a aspectos

� O processo de projetar um sistema que faz uso de

aspectos para implementar os interesses transversais

e extensões que são identificados durante o processo

de engenharia de requisitos.

� Programação orientada a aspectos

� A implementação de um projeto orientado a aspectos

usando uma linguagem de programação orientada a

aspectos, como a AspectJ.



CASOS DE USO

� Uma abordagem de caso de uso pode servir como base

para a engenharia de software orientada a aspectos.

� Cada caso de uso representa um aspecto.

� Casos de uso de extensão naturalmente adequam o núcleo

+ modelo de extensões da arquitetura de um sistema.

� Jacobson e Ng desenvolveram essas ideias de usar

casos de uso, introduzindo novos conceitos, tais como

fatias de casos de uso e módulos de casos de uso.



CASOS DE USO DO SISTEMA DE

GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO



CASOS DE USO DE EXTENSÃO



UM PROCESSO GENÉRICO DE PROJETO

ORIENTADO A ASPECTOS



ATIVIDADES DE PROJETO

� Projeto de sistema central – Onde se projeta a arquitetura

do sistema para suportar a funcionalidade central do sistema.

� Identificação e projeto de aspectos – Começando com as

extensões identificadas nos requisitos de sistema, é necessário

analisá-las para ver se são aspectos em si ou se devem ser

divididos em vários aspectos

� Projeto de composição – Nessa fase, você analisa o sistema

central e projeta o aspecto para descobrir onde os aspectos

devem ser compostos com o núcleo do sistema.

Essencialmente, você está identificando os pontos de junção de

um programa em que serão compostos os aspectos.



ATIVIDADES DE PROJETO

� Análise e resolução de conflitos – Os conflitos

ocorrem quando há um choque de pontos de corte com

diferentes aspectos especificando que eles devem ser

compostos no mesmo ponto no programa.

� Projeto do nomenclatura – Essencial para evitar o

problema de pontos de corte acidentais. Esses ocorrem

quando, em algum ponto de junção do programa,

acidentalmente o nome é compatível em um padrão de

ponto de corte. Portanto, o adendo é aplicado naquele

ponto involuntariamente.



EXTENSÕES DA UML

� Expressar um projeto orientado a aspectos na

UML requer:

� Uma forma de modelar os aspectos usando

estereótipos da UML.

� Um meio de especificar os pontos de junção onde os

adendos do aspecto devem ser compostos com o

sistema central.



UM MODELO DE PROJETO ORIENTADO A

ASPECTOS



PARTE DO MODELO DE UM ASPECTO



VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

� O processo de mostrar que um programa atende a sua

especificação (verificação) e atende às reais necessidades

dos seus stakeholders (validação).

� Como quaisquer outros sistemas, os sistemas orientados a

aspectos podem ser testados como caixas-pretas usando a

especificação para derivar os testes.

� No entanto, as inspeções de programa e os testes "caixa-

branca" que contam com o código fonte do programa são

problemáticos.

� Os aspectos também introduzem testes adicionais dos

problemas.



PROBLEMAS DE INSPEÇÃO DE

PROGRAMA

� Para inspecionar um programa (em uma linguagem

convencional) de forma eficaz, você deve ser capaz de

ler da direita para a esquerda e de cima para baixo.

� Os aspectos tornam isso impossível pois o programa é

um documento web e não um documento sequencial.

� A partir do código-fonte, você não pode dizer onde um

aspecto será composto e executado.

� O achatamento de um programa orientado a aspectos

para leitura é praticamente impossível.



TESTE DE CAIXA BRANCA

� O objetivo do teste de caixa branca é usar o

conhecimento do código-fonte para projetar testes que

ofereçam algum nível de cobertura do programa, por

exemplo cada ramo lógico em um programa deve ser

executado pelo menos uma vez.

� Problemas de aspectos

� Como o conhecimento sobre o código-fonte pode ser usado

para derivar sistematicamente testes do programa?

� O que significa exatamente cobertura de teste?



PROBLEMAS DE ASPECTOS

� Derivar um fluxograma de programa de um

programa com aspectos é impossível. Portanto, é

difícil projetar sistematicamente testes que

assegurem que todas as combinações de códigos

bases e aspectos sejam executadas.

� O que significa cobertura de teste?

� Código de cada aspecto executado uma vez?

� Código de cada aspecto executado uma vez em cada

ponto de junção em que os aspectos se combinam?



PROBLEMAS DE TESTE COM ASPECTOS

� Como devem ser especificados os aspectos para

que os testes possam ser derivados?

� Como se podem testar de forma independente os

aspectos do sistema base?

� Como se pode testar a interferência do aspecto?

� Como se podem conceber os testes de modo que

todos os pontos de junção sejam executados e

sejam aplicados os testes apropriados?



PONTOS IMPORTANTES

� Para identificar interesses, é necessário usar uma abordagem

orientada a pontos de vista para a engenharia de requisitos

para elicitar requisitos dos stakeholders e para identificar

qualidades de serviço transversais e interesses de políticas.

� A transição de requisitos para projeto pode ser feita por meio

da identificação de casos de uso, onde cada caso de uso

representa um interesse dos stakeholders.

� Os problemas decorrentes da inspeção e derivação de testes

para programas orientados a aspectos são uma significativa

barreira à adopção no desenvolvimento de software orientado

a aspectos em grandes projetos de software.
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