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TÓPICOS ABORDADOS
 Componentes e modelos de componentes
 Processos CBSE
 Composição de componentes



DESENVOLVIMENTO BASEADO EM
COMPONENTES
 A engenharia de software baseada em componentes (CBSE) é

uma abordagem para desenvolvimento de software que conta
com o reuso de entidades chamadas "componentes de
software".

 Ela surgiu do fracasso do desenvolvimento orientado a objetos
em apoiar o reuso eficaz.

 As classes de objetos individuais são muito detalhadas e
específicas.

 Os componentes são mais abstratos que as classes de objetos e
podem ser considerados prestadores autônomos de serviços.

 Eles podem existir como entidades autônomas.



O ESSENCIAL A RESPEITO DA CBSE 
 Componentes independentes especificados pelas

suas interfaces.
 Padrões de componentes para facilitar a

integração de componentes.
 Middleware que fornece suporte para a

interoperacionalidade do componente.
 Um processo de desenvolvimento voltado para o

reuso.



CBSE E PRINCÍPIOS DE PROJETO
 Além dos benefícios do reuso, a CBSE é baseada em

princípios sólidos de projeto da engenharia de
software:
 Componentes são independentes, de modo que não

interfiram uns com os outros;
 As implementações de componentes são ocultas;
 A comunicação acontece por meio de interfaces bem

definidas;
 Plataformas de componentes são compartilhadas e

reduzem os custos de desenvolvimento.



PADRÕES DE COMPONENTES
 Padrões precisam ser estabelecidos para que os componentes

possam se comunicar uns com os outros e interoperar.
 Infelizmente, foram estabelecidos vários padrões de

componentes concorrentes:
 Enterprise Java Beans da Sun
 COM e .NET da Microsoft
 CCM da CORBA

 Na prática, esses padrões múltiplos têm dificultado a absorção
da CBSE. Era impossível os componentes desenvolvidos
usando diferentes abordagens trabalharem juntos.



PROBLEMAS DA CBSE
 Confiabilidade do componente – como pode um

componente sem código fonte disponível ser confiável?
 Certificação de componentes – quem vai certificar a

qualidade dos componentes?
 Previsão de propriedades emergentes – como as

propriedades emergentes das composições
componentes podem ser previstas?

 Requisitos de compromisso – como fazemos a análise
de compromisso entre as características de um
componente e outro?



COMPONENTES
 Componentes fornecem um serviço sem levar em

conta onde o componente está executando ou sua
linguagem de programação
 Um componente é uma entidade executável

independente que pode ser composta por um ou mais
objetos executáveis  ;

 A interface do componente é publicada e todas as
interações são por meio da interface publicada;



DEFINIÇÕES DE COMPONENTES
Councill e Heinmann:
 Um componente de software é um elemento de software

que obedece a um modelo de componente e pode ser
independentemente implantado e composto sem
modificações, de acordo com um padrão de composição.

Szyperski:
 Um componente de software é uma unidade de composição

com interfaces especificadas contratualmente e apenas
dependências de contexto explícitas. Um componente de
software pode ser implementado de forma independente e
está sujeito a composição por terceiros.



CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES



COMPONENTE COMO UM PROVEDOR DE
SERVIÇOS
 O componente é uma entidade independente, executável.
 Ele não precisa ser compilado antes de ser usado com

outros componentes.
 Os serviços oferecidos por um componente são

disponibilizados por meio de uma interface e todas as
interações dos componentes ocorrem por meio dessa
interface.

 A interface do componente é expressa em termos de
operações parametrizadas e seu estado interno nunca é
exposto.



INTERFACES DE COMPONENTES
 Interface ‘provides’

 Define os serviços fornecidos pelo componente de outros componentes.
 Essencialmente, essa interface, é a API do componente. Ela define os

métodos que podem ser chamados por um usuário do componente.
 Interface ‘requires’

 Define os serviços que especificam quais serviços devem ser
disponibilizados para o componente executar conforme especificado.

 O que não compromete a independência ou a capacidade de
implantação de um componente, pois a interface “requires" não define
como esses serviços devem ser prestados.



INTERFACES DE COMPONENTES



MODELOS DE COMPONENTES
 Um modelo de componente é uma definição de normas

para implementação, documentação e implantação do
componente.

 Exemplos de modelos de componentes:
 Modelo EJB (Enterprise Java Beans)
 COM + modelo (Modelo .NET)
 Modelo de Componentes Corba

 O modelo de componente especifica como as interfaces
devem ser definidas e os elementos que devem ser
incluídos em uma definição de interface.



ELEMENTOS BÁSICOS DE UM MODELO DE
COMPONENTES



ELEMENTOS DE UM MODELO DE
COMPONENTES
 Interfaces

 Componentes são definidos pela especificação de suas interfaces. O modelo
de componente especifica como as interfaces devem ser definidas e os
elementos, tais como nomes de operação, parâmetros e exceções, que devem
ser incluídos na definição de interface.

 Uso
 Para que os componentes sejam distribuídos e acessados   remotamente,

eles precisam ter um nome exclusivo ou identificador associado a eles. Os
quais precisam ser globalmente únicos.

 Implantação
 O modelo de componente inclui uma especificação de como os componentes

devem ser empacotados para implantação como entidades executáveis
independentes.



SUPORTE DE MIDDLEWARE
 Modelos de componentes são a base para um middleware

que forneça suporte para a execução de componentes.
 A implementação de modelos de componentes fornece:

 Serviços de plataforma que permitem componentes escritos de
acordo com o modelo para se comunicar;

 Serviços de suporte que são serviços independentes da
aplicação usados por componentes diferentes.

 Para usar os serviços fornecidos por um modelo, os
componentes são implantados em um ‘contêiner’. Esse é um
conjunto de interfaces usadas para acessar as
implementações de serviço.



SERVIÇOS DE MIDDLEWARE DEFINIDOS EM UM
MODELO DE COMPONENTES



PROCESSOS CBSE
 Processos CBSE são processos de software que dão suporte a

engenharia de software baseada em componentes.
 Eles levam em conta as possibilidades de reuso e as diferentes

atividades do processo envolvidas no desenvolvimento e uso de
componentes reusáveis.

 Desenvolvimento para reuso
 Esse processo está preocupado com o desenvolvimento de componentes

ou serviços que serão reusados em outras aplicações. Geralmente
envolve generalizar componentes existentes.

 Desenvolvimento com reuso
 Esse é o processo de desenvolvimento de novas aplicações usando

serviços e componentes existentes.



PROCESSOS CBSE



PROCESSOS DE APOIO
 A aquisição de componentes é o processo de aquisição de

componentes para reuso ou desenvolvimento em um componente
reusável.
 Pode envolver o acesso a componentes ou serviços

desenvolvidos localmente, ou encontrar esses componentes a
partir de uma fonte externa.

 O gerenciamento de componentes está preocupado com o
gerenciamento de componentes reusáveis   de uma empresa,
garantindo que esses sejam devidamente catalogados,
armazenados e disponibilizados para o reuso.

 A certificação de componente é o processo de verificação e
certificação de um componente que corresponde às suas
especificações.



PONTOS IMPORTANTES
 A CBSE é uma abordagem para definição e implementação

de componentes fracamente acoplados em sistemas baseada
no reuso.

 Um componente é uma unidade de software cuja
funcionalidade e dependências são completamente
definidas por suas interfaces.

 Um modelo de componentes define um conjunto de padrões
que os fornecedores e compositores de componentes devem
seguir.

 Os processos CBSE mais importantes são a CBSE para
reuso e CBSE com reuso.



CBSE PARA REUSO
 A CBSE para reuso se centra no desenvolvimento de

componentes.
 Normalmente os componentes desenvolvidos para uma

aplicação específica, precisam ser generalizados para
tornarem-se reusáveis.

 É mais provável que um componente seja reusável se
associado a uma abstração de domínio estável (objeto de
negócio).

 Por exemplo, em um hospital, as abstrações estáveis   de
domínio estão associadas com os objetos fundamentais –
enfermeiros, pacientes, tratamentos, etc.



DESENVOLVIMENTO DE COMPONENTES PARA
REUSO
 Os componentes para reuso podem ser especialmente

construídos através da generalização dos componentes
existentes.

 O reuso de componentes
 Deve refletir abstrações estáveis   de domínio;
 Deve esconder a representação do estado;
 Deve ser tão independente quanto possível;
 Deve publicar exceções por meio da interface do componente.

 Existe um compromisso entre capacidade de reuso e
capacidade de uso.
 Quanto mais geral a interface, maior a capacidade de reuso, mas

então é mais complexa e, portanto, menos usável.



MUDANÇAS PARA REUSO
 Remover métodos específicos de aplicação.
 Alterar os nomes para torná-los gerais.
 Adicionar métodos para ampliar a cobertura.
 Tornar consistente o tratamento de exceções.
 Adicionar uma interface ‘configuração’ para a

adaptação do componente.
 Integrar os componentes necessários para reduzir

as dependências.



TRATAMENTO DE EXCEÇÕES
 Os componentes em si não devem tratar exceções, pois cada

aplicação terá seus próprios requisitos para o tratamento
de exceções.
 Em vez disso, o componente deve definir quais exceções

podem surgir e deve publicá-las como parte da interface.
 Porém, na prática, existem dois problemas com isso:

 A publicação de todas as exceções leva a interfaces inchadas,
as quais são mais difíceis de entender. O que pode afastar
potenciais usuários do componente.

 O funcionamento do componente pode depender do tratamento
de exceções locais, e mudar isso pode ter sérias implicações
para a funcionalidade do componente.



COMPONENTES DO SISTEMA LEGADO
 Os sistemas legados existentes que realizam uma

função de negócio útil podem ser reempacotados
como componentes para reuso.

 O que envolve a escrita de um componente
empacotador que implementa oferece e exige
interfaces e depois acessa o sistema legado.

 Apesar de caro, isso pode ter menos custos do que
reescrever o sistema legado.



COMPONENTES REUSÁVEIS
 O custo de desenvolvimento de componentes

reusáveis   pode ser maior do que o custo de
equivalentes específicos.

 Este aumento extra dos custos de reuso deve ser
da organização em vez de um custo do projeto.

 Componentes genéricos podem ser menos
eficientes e podem ter períodos de execução
maiores do que seus equivalentes específicos.



GERENCIAMENTO DE COMPONENTES
 O gerenciamento de componentes envolve decidir como

classificar o componente para que ele possa ser descoberto,
tornando o componente disponível ou em um repositório ou
como um serviço, a manutenção de informações sobre o uso
do componente e manter o controle das diferentes versões
de componentes.

 Uma empresa com um programa de reuso pode realizar
alguma forma de certificação de componentes antes do
componente ser disponibilizado para reuso.
 A certificação significa que alguém, além do desenvolvedor,

verifica a qualidade do componente.



CBSE COM REUSO
 A CBSE com o processo de reuso precisa encontrar e integrar

componentes reusáveis.
 Ao reusar componentes, é essencial ter compromissos entre os

requisitos ideais e os serviços efetivamente prestados pelos
componentes disponíveis.

 O que envolve:
 Desenvolvimento de esboço de requisitos;
 Pesquisar componentes, e em seguida, modificar os requisitos de

acordo com a funcionalidade disponível;
 Pesquisar novamente para descobrir se existem componentes

melhores que atendam aos requisitos revistos;
 Composição de componentes para criar o sistema.



CBSE COM REUSO



O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE
COMPONENTES



PROBLEMAS COM A IDENTIFICAÇÃO DE
COMPONENTES
 Confiança. Você precisa ser capaz de confiar no fornecedor de

um componente. Na melhor das hipóteses, um componente não
confiável pode não funcionar como proposto, na pior das
hipóteses, ele pode violar a sua proteção.

 Requisitos. Diferentes grupos de componentes irão satisfazer
diferentes requisitos.

 Validação.
 A especificação de componentes pode não ser detalhada o suficiente

para permitir que sejam desenvolvidos testes abrangentes.
 Componentes podem ter funções desnecessárias. Como fazer esse teste

sem interferir na sua aplicação?



VALIDAÇÃO DE COMPONENTES
 A validação de componentes envolve o desenvolvimento de um

conjunto de casos de teste para um componente (ou,
possivelmente, estender os casos de teste fornecidos com esse
componente) e o desenvolvimento de um equipamento de teste
para executar testes de componente.
 O maior problema com a validação de componentes é que a

especificação do componente pode não ser suficientemente detalhada
para permitir o desenvolvimento de um conjunto completo de testes de
componentes.

 Assim como testar se um componente para reuso faz o que
você precisa, você também pode precisar verificar se o
componente não inclui qualquer código malicioso ou
funcionalidade desnecessária.



FALHA DO LANÇADOR ARIANE – FALHA DE
VALIDAÇÃO?
 Em 1996, o primeiro voo de teste do foguete Ariane 5

terminou em desastre quando o lançador ficou fora de
controle por 37 segundos após a decolagem.

 O problema foi devido a um componente reusado de
uma versão anterior do lançador (o sistema de
navegação inercial) que falhou porque suposições
feitas quando esse componente foi desenvolvido não
eram válidas para o Ariane 5.

 A funcionalidade que falhou nesse componente não foi
requerida para o Ariane 5.



COMPOSIÇÃO DE COMPONENTES
 O processo de montagem de componentes para

criar um sistema.
 A composição envolve a integração de

componentes uns com os outros e com a
infraestrutura do componente.

 Normalmente, para integrar componentes você
precisa escrever ‘glue code’.



TIPOS DE COMPOSIÇÃO
 Composição sequencial, na qual os componentes compostos são

executados em sequência. O que envolve a composição de interfaces
‘provides’ de cada componente.

 Composição hierárquica, na qual um componente solicita os serviços
de outro.

 A interface ‘provides’ de um componente é composta com a interface
‘requires’ do outro.

 Composição aditiva, na qual as interfaces de dois componentes são
colocadas juntas para criar um novo componente.

 As interfaces ‘provides’ e ‘requires’ de componentes integrados são
uma combinação das interfaces dos componentes constituintes.



TIPOS DE COMPOSIÇÃO DE
COMPONENTES



INCOMPATIBILIDADE DE INTERFACES
 Incompatibilidade de parâmetro, quando as

operações têm o mesmo nome, mas são de tipos
diferentes.

 Incompatibilidade de operação, quando os nomes
das operações nas interfaces compostas são
diferentes.

 Incompletude de operação, quando a interface
‘provides’ de um componente é um subconjunto
da interface ‘requires’ de outro ou vice-versa.



COMPONENTES COM INTERFACES
INCOMPATÍVEIS



COMPONENTES ADAPTORES
 Resolvem o problema da incompatibilidade de

componentes, conciliando as interfaces dos
componentes que são compostos.

 Dependendo do tipo de composição são necessários
diferentes tipos de adaptadores.

 Um componente addressFinder e um componente
mapper podem ser compostos por meio de um
adaptador que tira o código postal de um endereço e
passa esse para o componente mapper.



COMPOSIÇÃO POR MEIO DE UM
ADAPTADOR
 O componente postCodeStripper é o adaptador

que facilita a composição sequencial dos
componentes addressFinder e mapper.

address = addressFinder.location (phonenumber) ;
postCode = postCodeStripper.getPostCode (address) ;

mapper.displayMap(postCode, 10000) 



UM ADAPTADOR CONECTANDO O COLETOR DE
DADOS E UM SENSOR



COMPOSIÇÃO DE UMA BIBLIOTECA DE
FOTOGRAFIAS



SEMÂNTICA DA INTERFACE
 É necessário confiar na documentação do componente

para decidir se as interfaces que são sintaticamente
compatíveis são realmente compatíveis.

 Considere uma interface para um componente da
biblioteca de fotografias:

public void addItem (Identifier pid ; Photograph p; CatalogEntry photodesc) ;
public Photograph retrieve (Identifier pid) ;

public CatalogEntry catEntry (Identifier pid) ;



DOCUMENTAÇÃO DA BIBLIOTECA DE
FOTOGRAFIAS
 "Esse método adiciona uma fotografia na biblioteca e

associa o identificador de fotografias e o descritor de
catálogo com a fotografia."

 "O que acontece se o identificador da fotografia já
estiver associado com uma fotografia da biblioteca?"

 " Assim como a fotografia, o descritor da fotografia
está associado à entrada do catálogo? Ou seja, se eu
apagar a fotografia, eu também excluirei as
informações do catálogo?"



A LINGUAGEM OCL
 A linguagem ObjectConstraintLanguage (OCL)

tem sido destinada para definir as restrições que
estão associadas com os modelos da UML.

 É baseada em torno da noção de especificações
das pré/pós condições - comum a muitos métodos
formais.



A DESCRIÇÃO OCL DA INTERFACE DA PHOTOLIBRARY



CONDIÇÕES PARA BIBLIOTECA DE
FOTOGRAFIAS
 Conforme especificado, a OCL associada aos

componentes da biblioteca de fotografias afirma que:
 Na biblioteca, não deve haver uma fotografia com o mesmo

identificador que a fotografia a ser inserida;
 A biblioteca deve existir - assuma que a criação de uma

biblioteca adiciona um único item a ele;
 Cada nova entrada aumenta o tamanho da biblioteca em 1;
 Se você recuperar usando o mesmo identificador, em

seguida você recebe de volta a fotografia adicionada;
 Se você olhar o catálogo usando esse identificador, então

você volta para a entrada do catálogo que você fez.



COMPROMISSOS DE COMPOSIÇÃO
 Ao compor componentes, você pode encontrar conflitos

entre requisitos funcionais e não funcionais, e
conflitos entre a necessidade de entrega rápida e a
evolução do sistema.

 É necessário tomar decisões, tais como:
 Qual composição de componentes é eficaz para cumprir os

requisitos funcionais?
 Qual composição de componentes permite mudanças no

futuro?
 Quais serão as propriedades emergentes do sistema

composto?



COLETA DE DADOS E COMPONENTES DE
GERAÇÃO DE RELATÓRIO



PONTOS IMPORTANTES
 Durante o processo de CBSE, os processos da engenharia

de requisitos e projeto de sistema são intercalados.
 A composição de componentes é o processo de “conexão" dos

componentes juntos para criar um sistema.
 Normalmente, ao compor componentes reusáveis  , é

necessário escrever adaptadores para reconciliar interfaces
de componentes diferentes.

 Ao escolher composições, é necessário considerar a
funcionalidade necessária, requisitos não-funcionais e a
evolução do sistema.



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? AFLIÇÕES?
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