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Resumo do Artigo 

“When to use features and aspects?: a case study”1 
 

Segundo o autor feature oriented programing e aspect oriented programing possuem 

limitações, contudo a fraqueza de um está aproximadamente associada a força do outro. Esses 

paradigmas não são concorrentes, eles podem se unir para que um tire vantagem das forças do 

outro. O autor afirma que estudos recentes sugerem que eles podem ser combinados para explorar 

sua potencial sinergia. 

O autor propõe através do seu estudo o uso de Aspectual Mixin Layers(AML) como uma 

abordagem representativa que integra AOP e FOP ,apresenta um estudo de casos usando AML e um 

guia para programadores, onde ajuda a decidir quando usar mecanismos de FOP ou de AOP. 

FOP estuda a modularidade de features em linhas de produto, uma feature é um incremento 

na funcionalidade do programa. A idéia da FOP é sintetizar software através da composição de 

features, onde normalmente, features refinam o conteúdo de outras features de uma forma 

incremental. Essa adição incremental de features é chamada de stepwise refinement. Mixin layers é 

uma das abordagens para implementar features. 

AOP visa basicamente separar e modularizar os interesses transversais, uma vez que o uso 

de OO resulta em interesses transversais entrelaçados e espalhados no código, AOP implementa 

esses interesses transversais como aspectos. Aspectos usam a noção de pointcuts e advices. 

Tipicamente, os aspectos introduzem novos membros a classes existentes e estendem os métodos 

existentes. 

A essencial diferença entre AOP e FOP é a ênfase em diferentes tipos de “crosscuts”. 

Segundo o autor AOP e FOP pretendem resolver problemas em diferentes níveis de abstração. 

Enquanto aspectos agem no nível de classes e objetos, FOP age no nível arquitetural uma vez que 

as features decompõem uma arquitetura OO em uma composição de colaborações. 

A AML proposta pelo autor estende a noção de mixin layers através do encapsulamento de 

mixins e aspectos. Dessa forma, ela pode refinar um programa base de 2 formas, usando a 

composição de mixins comum ou usando mecanismos de AOP. 

Com o uso da AML podemos obter um maior reuso, refinamento e ainda desenvolver 

implementações de aspectos. Ele faz uma proposta de herança de aspecto baseada em mixin, 

trazendo a noção de pointcut, refinement, named advice e advice refinement. 

Para apresentar a AML o autor faz um estudo de caso com uma linha de produtos para P2P 

que ele chama de P2P-PL. Essa linha de produto segue o princípio de desenvolver o projeto a partir 

de uma base mínima e aplicar incrementalmente refinamentos mínimos para implementar decisões 

de projeto. Esse estudo de caso consiste de 113 features visíveis para os usuários finais, que foram 

implementadas usando AHEAD tool suite para integrar aspectos nas mixin layers. Os aspectos 

foram implementados usando ARJ. 

Por fim o autor conclui que realmente AOP e FOP são complementares e que AML ajuda a 

integrar essas tecnologias. Segundo o autor os estudos mostraram que a combinação de AOP e FOP 

melhora a modularidade das features em uma linha de produto. O autor observou que a atividade 

dominante de features é a introdução de novas classes e membros aos que já existem ao invés de 

refinar métodos existentes. Embora não tenham sido muito usados, o autor observou que os 

aspectos aumentaram a crosscut modularity das features e reduziram a redundância do código. 
 

 


