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Abstract: Aspect-oriented development allows to separate and en-
capsulate crosscutting-concerns that cannot be effectively modularized when
using for example, object-oriented programming. AOP may be used as a tech-
nique for introducing variations to customizing systems. However, problems
inherent to the evolution of aspect-oriented software, can become obstacles
in system updates. This work aims to assess a language for specification of
design rules that can assist the developers in the evolution of aspect-oriented
systems. As result, in addition to evaluation, it also intends to provide a
solution for a real problem.
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1. Introdução

Com a proposta de modularizar e encapsular corretamente os requisitos transversais
(crosscutting concerns), Kiczales apresenta a POA [Kiczales et al. 1997], a qual utiliza
Aspectos como uma forma de modularizar esses requisitos. A programação orientada a
objetos não permite uma modularização adequada de interesses transversais de um soft-
ware [Kiczales et al. 2001], essa limitação ocorre quando a implementação de funcional-
idades tende a se espalhar pelo código, entrelaçando-se com a implementação de outras
funcionalidades, aumentando o acoplamento e reduzindo a coesão do software. Na POA
esses requisitos são tratados como uma dimensão distinta dos demais requisitos do sis-
tema. Através da sua integração à POO, é possı́vel modularizar os interesses transversais
e consequentemente melhorar o projeto e facilitar a manutenção do software.

Entretanto, apesar dos benefı́cios apresentados, a POA pode in-
troduzir problemas como o alto acoplamento entre classes e aspectos
[Kellens et al. 2006, Rashidi and Alexander 2008, Kojima and Aotani 2013], a
quebra de modularidade de classes [Fernandes et al. 2009, Steimann et al. 2010,
Gasiunas et al. 2011, Rebelo et al. 2013] e restringir o desenvolvimento em paralelo
[Rebelo et al. 2013, Neto et al. 2013]. Com a finalidade de tratar estes problemas,
[Neto 2010] apresenta uma linguagem para especificação de regras de projeto. A adoção
desta especificação proporciona uma melhoria na modularidade dos sistemas orientados
a aspectos (OA) implementados com AspectJ 1, através da especificação de uma interface
com a estrutura e o comportamento essencial que cada componente desenvolvido deve
fornecer. Porém, a linguagem proposta ainda precisa de uma avaliação maior em outros
cenários e sistemas.

Diante do cenário apresentado, pretende-se avaliar os benefı́cios da adoção de uma
linguagem de especificação de regras de projeto (LSD), proposta por [Neto 2010] em seu
trabalho de doutorado, possibilitando a avaliação deste trabalho em um sistema real, bem
como fornecendo uma solução para os problemas encontrados na adaptação e atualização
de Sistemas Integrados de Gestão (SIG) 2, como vem ocorrendo em Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES) [Passos et al. 2013].

1http://eclipse.org/aspectj
2http://info.ufrn.br/wikisistemas/



2. Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados
De acordo com Kiczales [Kiczales et al. 2001], a POA fez pelos interesses transversais
o mesmo que a POO fez por um objeto, com o encapsulamento e a herança, fornecendo
mecanismos de linguagem para capturar explicitamente requisitos transversais. Através
da POA, interesses transversais podem ser escritos de forma modular, possibilitando a
escrita de código mais simples e mais fácil de desenvolver e manter, e ainda com maior
potencial de reutilização.

Em um estudo conduzido por [Passos et al. 2013] foram levantadas técnicas e
abordagens adequadas para a introdução de variações no SIG desenvolvido pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o qual vem sendo adquirido por diversas
IFES do Brasil. Dentre as técnicas levantadas, observou-se que a adoção da programação
OA trouxe impactos positivos para a customização do SIG. Como principal benefı́cio, a
POA possibilita a alteração da estrutura estática e dinâmica de sistemas sem a necessidade
de alterar o código base do SIG, mantendo-o intacto.

Por outro lado, alguns problemas que podem se tornar obstáculos durante a
atualização para novas versões de um sistema, foram identificados, como por exemplo: a
mudança semântica, a complexidade de manutenção e a fragilidade de pointcuts foram
discutidas por [Stoerzer and Graf 2005, Anbalagan and Xie 2006, Kellens et al. 2006,
Sakurai and Masuhara 2007, Rashidi and Alexander 2008, Bynens et al. 2011b,
Rebelo et al. 2013, Brichau et al. 2007, Sakurai and Masuhara 2008, Wloka et al. 2008,
Kojima and Aotani 2013]. O alto acoplamento, a violação de integridade
e a quebra de modularidade entre classes e aspectos foram tratados por
[Fernandes et al. 2009, Camilleri et al. 2009, Chiba et al. 2010, Steimann et al. 2010,
Gasiunas et al. 2011, Bynens et al. 2011a, Rebelo et al. 2013]. A restrição ao desen-
volvimento em paralelo é um problema abordado por Rebelo [Rebelo et al. 2013]. Estes
trabalhos buscam garantir maior estabilidade para a evolução de sistemas orientados a
aspectos e conseguem minimizar a ocorrência destes problemas. Contudo, a exceção
de [Kellens et al. 2006, Fernandes et al. 2009], os demais trabalhos não possibilitam a
verificação de conformidade ao longo da evolução dos sistemas. Estes dois trabalhos,
tratam dos problemas a nı́vel de modelos conceituais. Em um levantamento sistemático
de literatura realizado, observou-se que, apesar de detectados e analisados desde 2005,
ainda não se encontrou uma solução definitiva para estes problemas, e por isso continuam
sendo objetos de estudo.

A proposta apresentada por [Neto et al. 2013] é uma linguagem para especificação
de regras de projeto (LSD) com o objetivo principal de apoiar o desenvolvimento mod-
ular de classes e aspectos, permitindo a implementação de interesses transversais sem
quebrar a modularidade de classes. De acordo com [Neto et al. 2013], nenhuma abor-
dagem prévia apresenta o propósito especı́fico de descrever regras de design em sistemas
orientados a aspectos. A linguagem é implementada através de uma extensão do abc
(AspectBench Compiler) 3 e possibilita a especificação da estrutura e do comportamento
essencial que cada componente desenvolvido deve fornecer. Uma regra de projeto contém
um conjunto de restrições que devem ser seguidas por componentes que declaram imple-
mentá-las. Estas restrições são verificadas automaticamente por uma ferramenta (anal-
isador estático) que alerta quando alguma restrição é desrespeitada [Neto et al. 2013].

3http://abc.comlab.ox.ac.uk/



A LSD tem como proposta auxiliar os desenvolvedores a escrever as regras de projeto
sem ambiguidades, prover a modularidade de interesses transversais sem quebrar a mod-
ularidade de classes, reduzir a complexidade encontrada em outras abordagens e ainda
possibilitar o desenvolvimento independente de classes e aspectos, após a definição das
regras de projeto. Sendo esta última, uma caracterı́stica importante e necessária para
atualização do SIG, uma vez que as atualizações de versões produzidas pela UFRN são
desenvolvidas de forma paralela e totalmente independente das variações introduzidas
pelos desenvolvedores da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A linguagem possui
ainda uma semântica definida e suporte à verificação automática de conformidade com o
código.

Um estudo conduzido por [Passos et al. 2013] apresentou um levantamento e
catalogação de variações introduzidas pela UFS no código base da UFRN. Com base neste
levantamento, foram implementadas algumas variações através de Aspectos codificados
em AspectJ. Observou-se que todas as variações encontradas e contabilizadas puderam
ser convertidas em aspectos com comportamento equivalente. Contudo, observou-se que
devido aos problemas evolutivos inerentes à POA, existem alguns riscos associados à
sua adoção, como por exemplo mudanças no código fonte da UFRN, causando o desa-
parecimento ou o surgimento inesperado de um join point. Diante disso, identificou-se
a possibilidade de adotar a LSD com o objetivo de mitigar esses riscos. Os benefı́cios
apresentados pela LSD demonstram que esta é uma abordagem interessante para lidar
com os problemas inerentes a atualizações necessárias ao longo da evolução de SIG’s,
contudo ainda carece de uma avaliação formal em outros cenários. Esta linguagem requer
a criação de novos artefatos e exige certa experiência dos projetistas de software, bem
como o conhecimento das novas construções da linguagem. Por isso, a importância de
avaliar a LSD apresentada no contexto descrito.

3. Estado atual

Foi realizado um levantamento sistemático de obstáculos para a evolução de sistemas ori-
entados a aspectos e das propostas existentes para solucionar esses problemas. Está sendo
configurado um ambiente de desenvolvimento necessário para a condução dos experimen-
tos, semelhante ao adotado atualmente pela UFS, utilizando-se o código base da UFRN
e as variações catalogadas e produzidas pela UFS para customização do SIG. Ao ambi-
ente de desenvolvimento será integrado o compilador implementado por [Neto 2010] para
permitir a definição das regras de projeto necessárias para implementação das variações
no cenário atual. Este ambiente, versões e variações serão utilizados para a especificação
das interfaces através da LSD adotada e para a realização de um experimento, no qual
será realizada a atualização do sistema para novas versões mediante a utilização das
especificações projetadas.

4. Desenvolvimento necessário para a conclusão

• Especificação das interfaces relacionadas às variações do SIG utilizando a lin-
guagem de regras de projeto.

• Definir e realizar um novo experimento controlado com objetivo de atualizar o SIG
para novas versões e avaliar a especificação projetada com a LSD e seu impacto
sobre a evolução do SIG.



• Coletar e validar os dados dos experimentos, analisar os resultados e empacotar
os dados.

5. Avaliação dos resultados
O estágio atual deste trabalho encontra-se na fase de estudo da linguagem para
especificação de regras de projeto e configuração do ambiente de desenvolvimento para
realização dos experimentos. Foi conduzido um levantamento sistemático de literatura
envolvendo os obstáculos e soluções para evolução de sistemas OA, bem como um estudo
necessário para embasar o desenvolvimento deste trabalho. Espera-se publicar os resulta-
dos das atividades conduzidas até o momento, e como resultado final, além da avaliação
da linguagem no contexto descrito, apresentar uma abordagem para melhorar o processo
de atualização, e consequentemente auxiliar na adaptação e na evolução de SIG’s.
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