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Resumo do Artigo 

“A Symmetric and Unified Approach Towards Combining Aspect-Oriented and 
Component-Based Software Development” 1 

 

Neste artigo os autores têm como objetivo demonstrar uma arquitetura unificada e 
simétrica que trate de aspectos e componentes em entidades uniformes, este objetivo é 
alcançado e demonstrado no decorrer do artigo através da linguagem FuseJ. 

A principal motivação para a utilização do paradigma de desenvolvimento orientado a 
aspectos (AOSD) é uma implementação que seja mais compreensível, reusável e aplicações de 
software que sejam mais fáceis de manter. Estes objetivos são alcançados através de uma 
modularização que separa interesses transversais como por exemplo log, segurança e 
armazenamento. Esta solução modular de interesses transversais é implementada através de 
uma entidade chamada aspectos. Os autores citam diversos conjuntos de tecnologias 
disponíveis que integram as idéias de AOSD e também desenvolvimento baseado em 
componentes (CBSD) de diversas maneiras. Uma delas é a linguagem AspectJ na qual os 
interesses transversais são implementados através de uma linguagem totalmente voltada para 
aspectos. Outro exemplo são frameworks de orientação a aspectos que implementam aspectos 
através de uma linguagem de programação base, permitindo uma maior integração de aspectos 
dentro de um processo padrão de desenvolvimento de software, ainda reforçados através de 
interfaces de aspectos. No entanto a distinção explícita entre aspectos e componentes induz a 
uma série de desvantagens. O comportamento fornecido por aspectos não é diferente do 
comportamento de um componente regular. Ambos implementam alguma funcionalidade 
requerida na aplicação e apenas diferem na maneira de interagir com o resto do sistema de 
software.  No momento no entanto, não há nenhuma solução disponível que seja elegante e 
direcionada a integração do comportamento de componentes existentes de uma maneira 
orientada a aspectos. 

Ao invés de introduzir e considerar aspectos em entidades especializadas, os autores 
propõe a aplicação de mecanismos de composição orientado a aspectos em construções de 
componentes existentes. Esta possibilidade permite que os aspectos adotem características de 
componentes como a reusabilidade e a independência de instalação, podendo ao mesmo tempo 
expor e adicionar aspectos em uma interface especificada contratualmente. Além disso 
componentes podem ser integrados de uma forma regular ou de uma maneira orientada a 
aspectos. 

Para alcançar o objetivo de unificação entre AOSD e CBSD, a linguagem FuseJ mescla 
as idéias em um modelo expressivo de componente e introduz uma linguagem de configuração 
para descrever a composição do aspecto/componente.  Primeiramente são modeladas 
interfaces do tipo fornecido-esperado (provided-expected). Estas interfaces tem como objetivo 
principal manter a junção entre componentes o menos possível, procurando alcançar o máximo 
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de reusabilidade. Para este fim, o FuseJ propõe o conceito de especificação de serviços 
esperados e fornecidos através de especificações descritas em interfaces Java. 

Segundo os autores, o modelo de componentes FuseJ não dá suporte a nível de 
linguagem de especificação para propriedades não funcionais tipicamente encontradas em 
sistemas CBSD, como qualidade de serviços, segurança e ciclo de vida de manutenção. No 
entanto a linguagem fornece e modela estas propriedades como componentes regulares, que 
mais tarde serão compostos com interesses de uma maneira orientada a aspectos. 

Para descrição do processo de composição dos componentes, o FuseJ faz o uso de uma 
construção explícita de configuração. Esta configuração age como um tipo de mediador, que 
prescreve como dois ou mais componentes devem interagir para ligar operações 
fornecidas/esperadas. Cada configuração terá uma ou mais linklets que ligam as operações 
definidas em um ou mais componentes que geralmente são feitas em quatro partes individuais: 
regras alvo (target role) que enumera o conjunto de operações a executar, as regras de código 
(source role) que enumeram o conjunto de operações que agem como gatilhos e dois itens 
opcionais que servem para enumerar o conjunto de propriedades de mapeamento e também 
pré-condições. No mesmo conjunto de interações baseados em componentes, também pode  
haver uma descrição de  interações orientadas a aspectos. O artigo utiliza um exemplo de um 
software P2P com alguns conceitos transversais (aspectos) que podem ser acoplado a seus 
componentes. 

Diversas tecnologias orientadas a aspectos também foram introduzidas para evitar a 
especialização de módulos de aspectos. O artigo cita a separação multidimensional de 
interesses através da modularização de múltiplos interesses, sem um domínio sobre a outra, 
além da utilização de hypermódulos que são focados no mapeamento de componentes ao 
invés de interações entre componentes como a linguagem FuseJ. A composição evasiva de 
software também é uma aproximação baseada em componentes que unifica diversas técnicas de 
engenharia de software, como a arquitetura de sistemas e programação orientada a aspectos. 
Procurando a partir disso aumentar a reusabilidade de componentes de software.  Os 
mecanismos utilizado por essa composição resultam em um nível de granularidade fina e com 
uma composição com mais força de expressividade. Por fim o artigo cita outras duas 
tecnologias (FAC e DyMac) que possibilitam a decomposição de aplicações de software em 
componentes regulares e componentes com aspectos, aonde um componentes de aspecto é um 
componente regular que modulariza o comportamento de um interesse transversal. 

Por fim é citado algumas características da linguagem FuseJ que permitem um suporte 
mais avançado para mecanismos de orientação a aspectos. A conclusão em relação a linguagem 
FuseJ é que ela realmente unifica uma arquitetura de aspectos/componentes que produz 
diversas vantagens, sendo que algumas técnicas de encapsulamento e composição orientado a 
aspectos ainda devem ser integrados para chegar-se a uma expressividade total de AOSD. 

 
 


