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RESUMO

Um dos principais motivos para se utilizarlramewor#s é a reutilização de sohvare, alcançando com

isso reutilização de código e deifgn. Hoje, o desenvolvimento de aplicação baseado em Jrn/ zaporks está

mudando de baseado cm um único Jra/nework para baseado em múltiplos #rnmeworks. Contudo, a maioria

doslra/neu'orkx não 6oi proyetada para ser composta com outroslra/newor#s ou componentes (biblioteca de

classes, componentes legados ou design par/e/'ns), mas para scr reutilizado individualmente. Então, quando

Jrameworks são compostos, surgem problemas tais como: composição de fluxo de controle; composição com

sistemas legados; Jramewor#s gap; sobreposição de entidades e composição de funcionalidade de entidade
[1 ]

Este trabalho trata dos problemas que podem acontecer durante a composição de fluxo de controle de

Jrameworkx construídos utilizando a linguagem Java. A Êomla de comunicação entre os Jramewor#s está

limitada à troca de mensagens. Foram definidas quatro formas de composições: sem composição; seqüencial,

unidirecional e bidirecional. Para cada 6omla de composição foram levantados os problemas quc podem
acontecer durante a composição do fluxo dc controle

Para cada problema foram analisados: suas causas; consequências; forma dc detecção c algumas

sugestões. Baseado nessas informações, foi desenvolvida uma ferramenta de diagnóstico. Tal ferramenta

verifica, a partir de doislrameworkx e da forma de composição desqada, que tipos dc problemas podem

acontecer, onde eles podem acontecer e uma possível sugestão para o problema

Palavras Chaves: Framelvorks; Reutilização de Fra/7?eworks; Composição de Fra/ne vorks; Composição de
Fluxo de Controle de F/61mewo/'ks c Fra/neworks Java.



ABSTRACT

One ofthe main reasons to usc âamcworks is sohvare reuse, obtaining with this bode and design

reuse. Today, the â-amework-based application devclopment is changing from bascd on single fhmework to

based on multiple ftameworks. However, most of the frameworks were not designed to be composed with

other âameworks or components (class library, legacy componente or design pattems), but to be reused

individually. Then, when ftameworks are composed, several problems appear, rclated to: compositions of

framework control, composition with legacy componente, framework gap, ovcrlap of ftamcwork entities and

composition ofentity fünctionalily.

This work treats the problcms that can happen during üc composition of flow of control of

frameworks using the Java language. The communication form among the frameworks is limited to message

passing. It was deHined tour 6orms of compositions based on message passing: without composition;

sequencial, unidirectional and bidirectional. For each composition form the problems that can happen during
the composition of the control flow werc raised.

For each problem it was analyzed: its causei; consequcnces; detection fome and some suggestions

Bascd on that in6ormation, a diagnosis tool was developcd. Such tool veriüies, starting âom two frameworks

and üom thc desircd fome ofcomposition, the Wpes of problems that can happcn, whcre they can happen and

a possible suggcstion for the problem.

Keywords: Frameworks; Framcworks Reusc; Frameworks Composition; Çomposition of framcworks
control, and Java Frameworks
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Capítulo Introdução

Sohvare tem sido o fator dominante no custo de desenvolvimento de sistemas baseados em

computador. Colmo os sistemas estão sc tomando cada vez maiores c mais complexos, os engenheiros dc

sohvarc estão buscando mecanismos para controlar essa complexidade. Os principais obyetivos são: o

aumento da produtividade c a diminuição do custo dc desenvolvimento. Muitos dos paradigmas de

programação têm sido anunciadores da solução para tais problemas. O paradigma orientado a procedimentos

e a programação estruturada foram, ambos, populares durante algum tempo. Mas hoje, indicadores apontam

para a orientação a objetos (00) como uma solução promissora [l e 2]. Um dos principais benefícios da 00

é a reutilização dc sofhvare

A reutilização de software, em contrapartida ao desenvolvimento de aplicações desde o início, é vista

como um princípio que pode levar ao aumento da produtividade do desenvolvimento dc software, na medida

cm que o uso de elementos de sohvare já desenvolvidos e depurados reduz o tempo de desenvolvimento, dc

testes e as possibilidades dc introdução dc en-os ao longo do desenvolvimento. Anterionncnte, a reutilização

estava apenas associada à reutilização de código através da chamada de rotinas dc bibliotecas de

procedimentos, realizada na fase de implementação do sistema. Entretanto, essa é uma forma limitada de

reutilização. Maiores benefícios podem ser obtidos quando a reutilização é aplicada também às fases de
análise e design no desenvolvimento de sohvare.

A produção dc elementos dc sohvare reutilizáveis se coloca como um requisito para que ocorra

reutilização dc sofhvare. Nesse aspecto, a 00 aguda aos cngenheilos de sohvare na constntção de

componentes dc sohvare, através dos seus princípios como: modularidade; herança; composição;

encapsulainento e ligação dinâmica. A principal razão pela qual os sistemas 00 estão sendo bem sucedidos

na reutilização de soRwarc é a maneira pela qual eles são projetados: enfatizando a parte dc des/gn [2]. Mas

apenas com a 00 não sc consegue altos níveis de reutilização. E necessária uma representação mais abstrata

do prometo que junta várias partes do prometo ao invés dc se ter algumas classes soltas; tal representação

abstrata é chamada de./}'amewor#
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Fra/neworÉs orientados a objetos' rcutilizam design e implementação de soRware (código) a üim de

reduzir o custo c aumentar a qualidade do sohvare. Um .#a/nework é uma aplicação gemi-completa

reutilizávcl, que pode ser especializada para produzir aplicações personalizadas; eles são específicos para um

domínio de aplicação enfatizando a reutilização de código c deifgn. A reutilização de código é possível

porque o.#a/nework facilita o desenvolvimento de bibliotecas de componentes, as quais herdam grande parte

das implementaçõcs das superclasses abstratas que fazem parte do Jramework. A reutilização de design é

possível porque ele descreve algoritmos abstratos c as interfaces das classes quc o projetista deve

implementar c contém restrições quc as implcmentações devem respeitar. A habilidade do Jrnm?ework de

pcmlitir a extensão de componentes existentes é uma das suas principais características [2]

Frameworks são uma maneira pela qual os sistemas orientados a objetos conseguem uma reutilização

de des/gn. Aplicações orientadas a objetos maiores temlinarão por consistir dc camadas de Jxn/7?eworks quc

cooperam entre si e com outros componentes. A maior parte do projeto e do código da aplicação virá dos, ou
será influenciada pelos,Jramen'orks que utiliza

1.1 -- Relação de H'anoemo/üs com Outras Formas de
Reutilização

Fra/newor#s são uma forma de reutilizar design e código e têm relações com outras formas de

reutilização, a saber: pa//ern ; biblioteca de classes; componentes e uma aplicação orientada a objetos [3]

a) .f'ã//er/zs: representam soluções de problemas recorrentes no desenvolvimento de sohvarc em um

detemlinado contexto [4]. A diferença básica entre eles c]rameworÉx, é que os últimos focam a reutilização

de desfgni concretos, algoritmos e implementações cm uma linguagem de programação particular, enquanto

pa//eras focam reutilização de dei/gns abstratos c micro-arquiteturas de soRware. /'a//erros podem scr vistos

como elementos de micro-arquiteturas mais abstratos do .Pa/7zewor#, os quais documentam e motivam sua

semântica de uma maneira eHetiva [3]. Design pafrerns têm sido utilizados com sucesso na documentação [5]

c no desenvolvimento dc]ra/}7en'orks [6, 7 c 37]

b) Bibliotecas de classes:Jrameworks estendem os benefícios das bibliotecas dc classes dc duas maneiras: (i)

Jra/ leworks definem aplicações semicompletas cspecíülcas dc domínio, enquanto que bibliotecas de classes

' Este uabalho trata apenas della/nai,ork orientado a objetos e durante o restante do texto será chamado dali'a//ielpork.
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são menos específicas dc domínio e comecem um menor escapo de reutilização; e (ii)Jrameworh gcrenciam

o fluxo de controle dentro da aplicação (inversão de controle), enquanto quc bibliotecas de classes são

tipicamente passivas, isto é, não gcrenciam o fluxo de controle. Na prática, Jra/newor#s e bibliotecas de

classes são tecnologias complementares

c) Componentes: são instâncias de tipos abstratos dc dados quc podem ser compostos com outros
componentes para tornar aplicações completas. Em termos de design 00, um componente é uma entidade

'caixa preta" que deHlne um conjunto dc operações coesivas e pode ser rcutilizado tendo somente

conhecimento da sintaxe e semântica da sua inteúace. O relacionamento entrelramewor#x e componentes é

altamente sinérgico [2]. Em gera], JrnmeworX:s são usados para simp]if]car o desenvolvimento de infta-

estruhtra, enquanto que componentes são usados para simplificar o desenvolvimento dc aplicações para
usuários finais [71

d) Uma aplicação orientada a objeto: descreve a execução de um programa quc atende aos requisitos de

uma dada especificação. No entanto, um jxu/nework captura as funcionalidades de diversas aplicações no

domínio, mas não é executável, já que não cobre o comportamento de uma aplicação específica

Framewox# está no meio das técnicas de reutilização. E é mais abstrato e flexível do que componente:

mas mais concreto c mais fácil de reutilizar do que um pa//ern puro, porém, menos flexível c menos provável
de seraplicávelÍ7]

1.2 - Motivação

Atualmente, experiências signiâlcativas de reutilização de design envolvem a utilização de

Jra/neworAs, ao invés de componentes isolados de sohvare. Objetos e classes são blocos de constrição de

sohvare muito pequenos para se alcançar altos níveis de reaproveitamcnto. Fra/newor#s são blocos de

constntção bcm maiores do que objetos c classes, eles definem colcções de classes colaborativas, penllitindo

a reutilização dc dei/gn e código. Experiências de sucesso na reutilização de yPa/ zeworks podem ser

encontradas cm [8, 9, 10, 1 1, 32, 44, 46, 61 e 64]. O dcsenvo]vimento de aplicações baseadas cmlra/ /eworks,

depois dc um período dc aprendizado, diminui o custo e o esforço de desenvolvimento, por issolrameworAç

têm valor comercial [2, 7, 18 e 19]
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O desenvolvimento tradicional dc aplicações baseadas em 7Pa»zeworks está centrado em um único

jramewor#, o qual é estendido cobrindo partes especíHlcas da aplicação. Nos últimos anos, temos visto que o

desenvolvimento de aplicações é fteqticntementc baseado em mú]tip]os]ramewor#s [1, ]2, 36, 42, 50, 5 1 e

52]. Quando usado cm conjunto com outros componentes,Jra/newox#s podem aumentar significativamente a

qualidade e reduzir o esforço de desenvolvimento dc sohvarc. Porém, alguns desafios precisam ser vencidos

para se reutilizar.»czmeworAs cfetivamcnte. Um desses desaâos é o processo de composição de.#amewor#s

com outros componentes

Composição é um tópico importante para a reutilização efetiva de JrameworÉs, uma vez que hoje a

maioria das aplicações é baseada cm vários componentes: Jra/neworks; bibliotecas de classes; componentes

legados e design paf/eras [1, 50 e 5 1]. Toma-se, dessa forma, necessário o desenvo]vimento dc técnicas que

auxiliem a integração de tais componentes cm uma aplicação ou para a criação de novos componentes.

Os problemas de composição vêm do fato quelramewor#s não foram proüetados para ser compostos,

mas para ser estendidos e trabalhar como o únicolrnmework da aplicação. Composição delrameworks tem

vários problemas associados, como: composição de fluxo de controle; composição com sistemas legados;

JrameworÉs gap; sobreposição de entidades c composição dc fimcionalidadc de entidades [1, 50 e 5 1]

1.2.1 -- Exemplo

Suponha o desenvolvimento de um Jrnmewor# para controle acadêmico. Tal Jramelt,ork deve

representar a vida acadêmica do aluno com as disciplinas que elc cursou, seu histórico, etc. Além disso, cle

deve representar as bolsas de pesquisa distribuídas aos alunos e para isso devemos tcr infomlações sobre o

órgão financiador, a pesquisa e as atividadcs envolvidas. Para desenvolver esselra/newort podemos partir de

doislra/ zeworh já existentes: (i) Hcaí7êmico: representa a vida acadêmica do aluno com as disciplinas que

elc está matriculado e o histórico; para as disciplinas temos infomtações sobre: o departamento e o professor

responsável; c (ii) Bo/sa: temos infomiações sobre: os bolsistas; bolsa dc pesquisa c suas atividades

(cronograma); pesquisa quc a bolsa implemcnta c o órgão financiador.

A soma dos requisitos dos Jra/??ewor#s acima "casa" com a necessidade do novo .#amework;

podemos obter o novo domínio através da composição dos Jrcz/z/etvor#s citados acima. Quando eles são

compostos para a criação dc lun terceiro.»a/7zework algtms problemas de composição podem acontecer, por

exemplo
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Composição de fluxo de controle: cadalramework, normalmente, gerência o seu próprio fluxo

de controle, de forma quc no novo Jrnmework ambos supoem gerenciar o fluxo de controle

Portanto, deve-se veriHlcar que consequências isso pode trazer para a composição, por exemplo

colisão de laços de eventos; falta de controle sobre um novo recurso; interferência entre os

JrameworAF; execução incorrcta e parada na execução.

Composição com sistemas legados: além dos 7Pa/neworX:x o prqetista pode querer incluir um

componente legado. A integração desses componentes pode ser problemática, uma vez que eles

geralmente não são construídos de maneira 00, dificultando a integração

Composição de funcionalidade de entidades: nesse exemplo, temos duas entidades em

»rcz/ 7eworks diferentes quc vão representar uma mesma entidade no Jríz/??ework composto. A

classe Aluno no.,#'amework.4ca(/êmfco é a mesma classe Bol sinta no.»'a/nework /ia/sa. No

novo Jra/nelpork essas entidades devem scr integradas dc fomla quc satisfaça os requisitos do
Jra/nework composto

e

Neste trabalho nos concentramos no estudo da composição de fluxo de controle. Nesse exemplo

espccíÊico, poderíamos ter uma composição na qual olxnmework,4ca(/êmíco requisita aolramewor# Bo/sa a

troca de um órgão financiador de um aluno não bolsista. Neste caso, seriam requisitados serviços para

elementos inexistentes e poderia, por exemplo, interromper o fluxo de controle doira/nework Ba/sa. Este e

vários outros tipos de problemas podem aparecer quando dois Jrameworky são compostos, sem que o
proUetista perceba a prior/ aonde os problemas acontecem quc é uma tarefa não trivial, dado que o fluxo de

controle pode ser muito grande c complexo. Assim, surge a necessidade de realizar um estudo dc quais

problemas podem acontecer durante tal composição c de desenvolver uma ferramenta quc auxilie o projetista

a detectar os problemas quc podem acontecer durante a composição de fluxos dc controle de Jra/neworks

Esses são os principais objetivos deste trabalho.

1.3 -- Abordagem

Este trabalho trata da composição dc fluxos de controle dc .#a/7?eworkx Java para a criação dc um

terceiro .»a/nen'o/k. Algtms .»rízmewo/Ês gerenciam o seu fluxo clc controle Mra/?zetpork "quc chama"), ou

seja, o código do.#amework chama o código da aplicação quando apropriado. Quando compomos o fluxo de

controle dc dois./}'a/neworÉs, alguns problemas podem acontecer principalmente por três motivos [ 1, 13, 50,

51, 52 e 65l: (i) algunslra/ zeworks foram projetados para gerenciar o fluxo de controle da aplicação; (ii)
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jra/7zewort é construído para ser reutilizado por instanciação (adaptação) e não por composição; e (iii) o

tamíulho doira/newor# (granularidade), quanto maior obra/nework mais difícil é realizar a composição dele

com outros Jramen'orkç. Integrar os fluxos de controle dos Jra/newor#s compostos requer adaptações nos

fluxos de controle doslrameworAs envolvidos. Este trabalho apresenta composição de fluxos de controle de

»ra/neworh Java baseado em troca de mensagens e um estudo dos problemas que podem acontecer durante
tal composição. Os problemas encontrados durante o estudo foram

e

e

e

e

Chamada dc um método com argumento inválido

Retomo inválido da chamada de um método

Interferência em variáveis

Chamada de um método

controle)

Deadlock

ainda deveriaque l nao (pré-condições do fluxo de

Cada problema foi analisado individualmente, verificando suas causas e conscqüências. Baseado

nesse levantamento de problemas foi construída uma ferramenta que auxilia os projetistas na composição de

dois Jra/newox#s Java: ela detecta que tipos dc problemas podem acontecer (somente detecção estática)

quando dois.P'ameworÉs são compostos e sugere formas de contomá-los

1.4 -- Sumário

O restante deste trabalho está dividido em 6 capítulos; os capítulos restantes são

2. Reutilização de .fD'í/melhoras: trata dos conceitos básicos de Jramewor#s, seus componentes,

desenvolvimento e os problemas associados, propriedades desdáveis, alguns exemplos de ./}a/neworks

comerciais e como desenvolver aplicações baseadas em Jra/neworks. Descreve um modelo de

desenvolvimento de Jra/?zeworks que isola o fluxo de controle cm uma entidade separada. Apresenta

reutilização dc .»raio/elporÉs c as suas tornas: por extensão e por composição c apresenta os problemas
relacionados à composição

3. .F'ra//ze pores Java: mostrar como Java trata as características que uma linguagem dc construção de

#ra/7zelPorks deve ter: herança; ligação dinâmica e polimorntsmo; delegação e composição de objetos. Além
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disso, descreve outras características úteis ao desenvolvimento de Jra/newor#s como: pacotes; interfaces;

thrcads; sincronização; tratamento de erros e modelo de eventos . Apresenta um modelo doira/neworks Java

e como eles gercnciam o fluxo dc controle, descrevendo o estilo, os níveis de fluxo de controle e

comunicação entre Jraozeworts. Mostra a representação de Jramewor#s utilizada nesse trabalho c alguns

exemplos delranze t,or#s Java

4. Composição de Fluxos de Controle de /ü'amelpor#s: apresenta o conceito de composição de soRware e

composição de Jra/zzeworks, descreve os problemas associados à composição dc .»a/neworkF. Apresenta

composição dc fluxo dc controle de Jrízmewor#s Java c como algtms trabalhos tratam o problema de
composição de fluxo dc controle

5. Composição de Fluxos de Controle de .fO'amelt'aras Java Baseada em Troca de Mensagens: descreve

como compor.#a/neworÉ= e seu fluxo dc controle, sendo que os componentes dos.»a/neworks sc comunicam

apenas por troca de mensagens. Mostrando as restrições dessa fomta dc composição, os novos elementos

envolvidos e como implementá-la. Define as formas de composições: sem comunicação; scqüencial;

unidirecional e bidirccional, exemplificando cada uma delas. Apresenta um levantamento de problemas para

cada forma de composição descrita. Além disso, descreve os problemas encontrados e as consequências dos
problemas para o novo fluxo de controle

6. Ferramenta para a Composição de Fluxos de Conta-ole de /}amat,or#s Java: descreve a estrutura

ftlncionamento e uso dc uma ferramenta construída para vcriHicar que tipos de problemas de fluxo de controle

podem acontecer durante a composição de doislramewor#s Java. Apresenta exemplos de uso da ferramenta

7. Conclusões: apresenta as contribuições do trabalho, comparação com outras abordagens, trabalhos futuros

e considerações finais
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Capítulo 2 -- Reutilização de H'ameno/üs

Framewor#s são uma importante fomta de sc reutilizar des/gn. Este capítulo trata da reutilização de

Jrameworks e como eles se encaixam numa abordagem para reutilizar design 00. Para isso são apresentados:

Jra/namoras e seu desenvolvimento; suas propriedades desejáveis; alguns exemplos de Jra/neworh

comerciais e os problemas associados ao seu desenvolvimento. Além disso, mostra o desenvolvimento de

aplicações baseadas emlra/ zeworks c os problemas relacionados. O capítulo apresenta, ainda, um modelo de

desenvolvimento de Jrameworks que isola o fluxo de controle em uma entidade separada, e descreve as

formas de reutilizar/n/zzewor#s: por extensão e por composição, bem como os problemas associados à
composição dclramewor#s

2.1 -- Reutilização de .Deslym 00

O principal benefício da orientação a objctos é o grau de reutilização oferecido. Alcançar um alto

grau dc reutilização significa desenvolver menos código, com uma maior produtividade, maior qualidade e

menor tempo de desenvolvimento. Reutilizar linhas de código é a forma mais simples e mais limitada de

reutilização, por exemplo, através de cortar e colar dc um programa em outro [2 e 7]

A reutilização de elementos de sohvare pode ocorrer também no nível de des/gn, sendo mais

importante do que código [14 c 15]. A reutilização de código consiste na utilização direta de trechos já

desenvolvidos. A reutilização de de.ç/gn consiste no reaproveitamcnto dc concepções de arquitehira dc uma

aplicação em outra aplicação, não necessariamente com a utilização da mesma implementação. Reutilização

se aplica a todos os produtos intermediários gerados durante o processo de desenvolvimento dc sohvare

incluindo: requisitos; documentos; especificações de sistemas e des/g/z [15 e 1 8]. Quanto mais a]to o nível dc

abstração mais importante a reutilização [2, 7 c 15]

Z)esfgn é a atividade de produzir uma descrição de como executar uma tarefa de tal maneira que

satisfaça os requisitos dos clientes e quaisquer restrições impostas pelo ambiente cm que o sistema está sendo

usado. As abordagens tecnológicas utilizadas para reutilizar c/es/gn são [ 1 5]:
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nrquileturas cie soinvare: comecem uma aescnção abstrata das decisões organizacional c

estrutural evidentes em um sistema dc software. O conceito dc arquitetura de software é

;aspectos estruturais que incluem estrutura do sistema e controle global, protocolos para

comunicação, sincronização e acesso a dados, atribuição de filncionalidade para elementos de

design, distribuição física, composição de elementos de des/gn, desempenho e selcção entre
altemativas dc design" [15].

.FQ'amaPor#s: são as implementações atuais dos componentes de arquiteturas comuns a uma

família de aplicações, incluindo: aspectos de design; implementação do fluxo controle e a divisão

dc responsabilidades.

Design pa//er/ís: tem como objetivo formalizar a documentação de experiência de projetistas:

flexibilizando a reutilização desse conhecimento. Design pa/rerns pemlitem quc os novatos não

cometam os mesmos erros de desenvolvimento que os mais experientes encontraram e
determinaram uma solução [4]

e

e

Este trabalho trata da reutilização dc Jxa/neworkx, por isso ela será tratada mais especificamente

durante o restante desse capítulo

2..2-- Frameworks

Todo software tem filncionalidades especíÊlcas do problema que ele trata. Contudo, várias aplicações

dentro do mesmo domínio podem conter funcionalidades em comum, chamada parte genérica de um domínio

de aplicação. Ostra/neworks implementam a parte genérica de um domínio dc aplicação e definem os locais

onde as extensões podem ser feitas para dar suporte a soluções específicas (aplicações)

Um Jra/newor# é um esqueleto de uma aplicação ou subsistema para um domínio particular de

aplicação. Ele é, basicamente, uma colação dc classes abstratas, concretas e a relação existente entre elas

Além disso, ele pode ser visto como uma arquitetura para vários subsistemas. A idéia principal é a arquitetura

resultante de um processo dc análise de domínio scr representada por classes genéricas escritas em uma

linguagem de programação orientada a objetos. Essas classes codificam o conhecimento geral relativo ao

domínio de aplicação cln lenhos de um programa [2]. Um]ra#zetvork captura as decisões de projcto quc são
comuns ao seu domínio de aplicação [4]
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Na programação 00, devido às características de herança e ligação dinâmica, lmla nova classe pode

ser implementada a partir de uma existente fomecendo somente aquilo que é diferente. Em Jrameworks, o

mesmo princípio é aplicado a aplicações inteiras ou subsistemas. Dessa forma, o esforço em desenvolver uma

nova aplicação é proporcional à diferença entre a funcionalidade de uma aplicação particular e a

fiJncionalidade quc oiro/nework âomcce. O principal objetivo é a reutilização, e consiste anualmente, numa

das formas mais poderosa dc reutilizar design [2, 7, 15, 18 e 20]

2.2.1 -- Componentes de um X/'anllemo/#

Frameworkx diferem das aplicações tradicionais porque algumas das suas partes, chamadas de pontos

flexíveis, ou /zo/-spo/s [ 1 6], podem ter uma imp]ementação diferente para cada instância do Jramework. Um

Jra/7zework modela o comportamento de uma família dc aplicações: sua parte central (núcleo ou ke/'me0

representa as semelhanças entre as aplicações, enquanto o comportamento específico da aplicação é fomccido

pelos pontos dc flexibilização [1 7]

a) Núcleo: consiste de classes abstratas e concretas, as quais definem a estrutura c o comportamento

genéricos do Jra/newor#, formando a base para o desenvolvimento das aplicações. A filncionalidadc comum

cm um domínio específico é capturada em contratos, que formalizam exatamcnte quc partes dolramapork

são reutilizáveis, impondo uma estrutura comum para todas as aplicações que usam o mesmo]ra/newor# [ 1 6].

A implementação c ftlncionalidade do núcleo são geralmente escondidas do usuário, como eles formam o

esqueleto de todas as aplicações, eles têm um impacto direto sobre o desempenho de uma aplicação. O núcleo

do .#cz/zzework é representado por métodos /e/np/a/es, que definem um comportamento abstrato, um fluxo de

controle genérico e a interação entre obletos

b) Pontos de flexibilização: reutilizar.#amett,orks signiHlca adaptar alguns componentes e ou blocos para

uma necessidade específica, sobrepondo alguns métodos de suas subclasses. No projcto dc Jra/7?eworXT,

vários aspectos que não podem ser antecipados devem ser formulados genericamente de forma a pemlitir uma

fácil adaptação posterior (/zof-spo/) [16]. Um /zor-spo/ pennitc um usuário adaptar uma c]assc cspecíülca da

aplicação, seja pela seleção de um conjunto dc classes fomecidas pelo Jra/nework "caixa-preta" ou por

programar uma classe ou subsistema "caixa-branca". ,f7o/-spo/ tem um grande impacto na reutilização c na

flexibilidade de um 7Pa/zzework [ 16]. /7or-spo/s são imp]cmentados através de métodos book. Um método

book é um método abstrato quc geralmente não possui uma implementação específica associada (é vazio). O

único propósito desse método é proporcionar maior flexibilidade posteriormente
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2.2.2-- Desenvolvimento de Ã/an77emo/lks

Projetar um Jrnmework diÊerc de projetar uma aplicação comum em pelo menos dois aspectos

Primeiro, o nível de abstração é diferente. Jra/zzework é um meio de fomecer uma solução genérica para um

conjunto dc problemas similares ou relacionados cm dado domínio, enquanto aplicações fomeccm uma

solução concreta para um problema particular. Segundo, Jrameworks são por sua natureza incompletos

Considerando quc uma aplicação tem todos os componentes necessários para executar uma dctenninada

tarefa, um Jra/}/ework tem lugares incompletos (Ãor-spo/s) quc precisam scr estendidos para uma aplicação
cspccíÊica [18]

Em vários casos práticos]ramework são específicos a uma única aplicação [19]. A Him de aumentar o

potencial dc reutilização de um Jramewoxt, o projctista deve procurar uma solução quc cubra o contexto

desdado e implementá-la de uma fomta extensível e reutilizável, ou sqa, o proUetista deve ser capaz de

perceber o ponto dc equilíbrio entre a generalidade c a espcciHicidade do Jramelt'ork para o domínio de
aplicação desdado

O prqeto de um Jra/ zework é por si só uma atividade de pesquisa. O projetista deve entender as

decisões do projcto e organiza-las em um conjunto de classes abstratas, concretas e seus relacionamentos, que

representam o comportamento básico para um subsistema. Sendo assim, o projetista desenvolve uma teoria

do domínio do problema c a expressa segundo um modelo orientado a objetos [20]. Em termos ideais, um

Jramework deve abranger todos os conceitos gerais de um domínio de aplicação, deixando apenas aspectos

particulares para serem definidos nas aplicações especíHtcas. Nesse caso, na geração dc aplicações, o usuário

dolramework não deve precisar caiar classes que não soam subclasses de classes abstratas dolramewor#. Se

isso for alcançando, o.#amewox# terá conseguido, de fato, ser uma generalização do domínio [2 1]

Embora algunslra/?zeworÉs tenham sido desenvolvidos com sucesso nos últimos anos [14, 22, 23, 24.

25 e 64], projetar./}a/7zewor#s de boa qualidade é uma tarefa muito difícil [26 c 27]. Vários métodos foram

propostos para dar suporte ao desenvolvimento de]ra/ eworks [16, 26, 28, 29, 58, 61 e 67]. Quase todos c]es

dividem o desenvolvimento dolrrrmework cm duas partes: a parte comum e a parte quc será estendida.

Colmo visto acima o desenvolvimento dc Jrameu'ork é diferente do desenvolvimento de aplicações

tradicionais. As seguintes atividadcs fazem parte de um simples modelo dc desenvolvimento doira/??ewo/#s

1561: (i) análise de domínio; (ii) c/es/gn de arquitetura; (iii) des/gn do JramaPor#; (iv) implementação do
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.Pamewor#; (v) teste do Jra/ /elPork; (vi) testes da aplicação; c (vii) documentação. Entre os principais

problemas encontrados durante o desenvolvimento delrameu'orh podemos citar [ l e 56]:

Escopo do domínio: é o problema de detemlinar o tamanho certo do domínio. Sc o domínio é

muito grande pode ser difícil demonstrar a utilidade e a aplicabilidade dojramelvork. Por outro

lado, se um domínio é muito pequeno, obra/newor# resultante tende a scr sensível a mudanças no

domínio. O escopo do domínio deve ser cuidadosamente balanceado.

Documentação de /ramal,or#s. os métodos de documentação dc sistemas 00 não são

adequados à documentação delrameworks, uma vez que o método deve cobrir dois propósitos

(i) a necessidade de comunicar a informação sobre o design dolramework c outras infonnações

relacionadas; c (ii) a necessidade de documentar informações sobre como usar o.#a/zzework.

Modelo de negócios para domínios de Jramapor#s. um dos principais problemas pam o

gerenciamento de desenvolvimento de7Pa/newor# é que não existe nenhum modelo de negócios

cspecíüicos paralrnmewor#, ou sda, não há infomlaçõcs sobre as vantagens financeiras da sua

utilização. Alguns modelos de negócios foram formulados [56], mas nenhum foi testado

industrialmente. Outros modelos de negócios para reutilização cm geral não satisfazem os

requisitos para]ramewor#s]l]

Métodos de desenvolvimento de /ramaporX. métodos existentes não são suficiente para o

desenvolvimento de .»a#iewor#s, uma vez quc Jrn/neworÉs têm um des/gn incompleto e

necessitam dc uma fase extra de desenvolvimento para preencher esses locais que são
incompletos

e

e

e

Um bom.#a/27etvork deve tcr algumas propriedades dcsdáveis [26 e 30]

e

e

e

Fácil de usar: a flm de melhorar o cntendilnento do Jxa/nework pelo usuário, a interação

(interface e fluxo de controle) entre as aplicações e olran?ework deve scr simples e consistente.

Extensível: se novos componentes ou propriedades podem ser adicionadas ao Jramelpork
facilmente, então ele é extensível

Flexível: é a habilidade de utiliza-l

domínio coberto pelolra»?elpork.

Completo: embora Jra/nework seja incompleto, uma vcz quc ele não pode cobrir todas as

variações dentro dc um domínio, completudc relativa é uma propriedade desdávcl. Obra/??ett'or#

deve fornecer a implelncntação de operações comuns que o proletista pode escolher.

o cm mais dc um contexto EJn geralal, isso sc aplica para oS
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. Consistente: nomes devem ser usados de maneira consistente dentro do .#a/nework, para

aumentar o entendimento e ajudar a reduzir anos na sua utilização

2.2.2.1 Exemplos de H/ameno/lks Comerciais

Os primeiros exemplos dc drama pores encontrados na literatura têm origem no ambiente Sma///a/k.

O À4ode/ H/ew Con/roZadora (MVC), foi talvez o primeirolrczmewor# largamente utilizado, ele servia para

desenvolver interfaces de usuários baseadas em: modelos; visões e controles [18]. Depois do MVC vários

.PameworÉs foram desenvolvidos com sucesso para os mais variados domínios e linguagens. Alguns

.P'ameworh encontrados na literatura foram

a) MVC (J4ode/ }4at' Co/z/ra//er) [18]: foi desenvolvido para o Sma///a/k-80. O MVC usa um paradigma

que a entrada, o sistema central e a parte visual são separadas explicitamente c manipulada por três tipos de

objetos. O À4ode/ gerência os dados c comportamentos específicos da aplicação. O Hfew gcrencia as visões de

saída. O objeto Con/ro//er interpreta as entradas do usuário através do teclado, mouse, etc. O comportamento

do MVC pode ser herdado, estendido e modificado para fomcccr um sistema poderoso c flexível

b) ET-H-j22 e 31l: elc tem uma biblioteca de classes homogênea, integrando interface do usuário, estruturas

de dados e suporte para entrada e saída de objetos comera/neworÉs de aplicação de alto nível. ET-n" foi

projetado para facilitar o desenvolvimento de aplicações com interfaces de usuários seguindo uma metáfora

dc área de trabalho. Experiências mostram que aplicações baseadas no ET-n podem reduzir o código fonte

cm até 80%, comparado com escrever a aplicação sem obra/nework [22]

c) CORBA ((homo/z OÓ/ec/ Reg /es/ Bro#er .4rc/zirec/z/re) 1231: é um padrão dc arquitctura mantido pelo

Oóyecr .A4a#2agemen/ Group (OMG). CORBA é um Jra/nework que ajuda a desenvolver aplicações

distribuídas, ele encapsula detalhes de protocolos de comunicação, transporte de redes e plataformas de

implementação

d) /npz// 4/e//lod drama or# l2Sl: desenvolvido em Java pela SUN, capacita projetistas de componentes a

interagir com métodos de entrada com grande conjunto dc caracteres, como chinês, japonês ou coreano. O

Jramelpork define classes e interfaces que habilitam os componentes a receber textos baseados nesses

conjuntos dc caracteres, através de métodos de entrada.
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2.2.3 -- Desenvolvimento de Aplicações Baseadas em E/an77emo/lks

A maneira mais comum de instanciar um jrn/nework é herdar de classes abstratas definidas na

hierarquia do Jra/aewort e escrever o código que será chamado por ele. Porém, nem sempre é fácil

identificar, especialmente para usuários quc não têm experiência, quc código é necessário e onde tal código

deve ficar, uma vez quc a hierarquia de classes dolramework pode ser muito complexa. O desenvolvimento

de aplicações baseadas cmlra/}zework é mostrado na Figura 2. 1 .

Inicializações
Novas Subclasses

Configurações

Framewor}

l
Aplicação B

Figura 2. 1 : Desenvolvimento de Aplicações baseada em.»a///aParAr [ 1 8]

Há três maneiras básicas de gerar aplicações a partir de um Jra/nework [18]: (i) combinando

instâncias das classes concretas dolramework; (ii) definindo novas classes; ou (iii) a partir da combinação

das duas possibilidades. A possibilidade dc usar uma ou outra forma é uma característica particular de cada

Jra/mewort, definida em scu prqcto. O prometo do Jramework estabelece a flexibilidade possível, impondo

uma limitação (combinação de objetos ou criação de novas classes) a ser obcdecida pelo usuário. Cada

Jra/nat'or# deve dispor dc uma documentação específica para ensinar o usuário a gerar aplicações.

Na instanciação do.#a/zzework a partir da criação dc classes, ülca imposto um conjunto dc classes que

deve ser definido pelo usuário (extensão das classes do Jra/ ?ett,ork). Além de um conjunto obrigatório de

subclasses, o usuário não é totalmente livre para citar ou alterar funcionalidade a partir da criação de classes,

uma vcz que a posse do controle da aplicação está com as classes doira/ zework e não com as classes do

usuário. Diferentes partes podem ser idcntiHicadas dentro de uma aplicação desenvolvida a partir de um
Jra»ze vork como mostra a Figura 2.2
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Bblioteca de

Não Utilizada

Extensões da Aplicação

Figura 2.2: Componentes de uma aplicação baseada em .»a/naPork [18]

Os componentes descritos acima são [18]

e

e

e

e

Núcleo do Jramapar#: consiste de classes abstratas c concretas que deâmem as estruturas e

comportamentos genéricos do Jramewort, formando a base para o desenvolvimento de
aplicações

Biblioteca de classes: extensões ao núcleo doira/nework consistindo de componentes concretos

que podem ser usados com pouca ou nenhuma modificação pelos projetistas da aplicação

Extensões da aplicação: extensões específicas para cada aplicação, a parte que diüercncia as

aplicações derivadas dc um mesmo JrameworA'. As extensões são conectadas ao arame vork
através dc métodos /zooks

Aplicação: cm tempos delramework, consiste do núcl

utilizadas c qualquer extensão espccíHica necessária.

Bibliotecas de classes não utilizadas: gemlmente, nem todas as classes do Jramework serão

necessárias em uma aplicação que pode ser desenvolvida

eo do .P'amewor# as bibliotecas dc classesr

Antes de citar os problemas no uso della/?zework é importante mostrar as fases de seu uso [lJ: (i)

identificação dos requisitos; (ii) procura; (iii) entendimento; (iv) investigação de possíveis adaptações; (v)

scleção; (vi) adaptação - integração; e (vii) documentação. Os problemas encontrados durante o

desenvolvimento de aplicações baseadas cmlra/neworAs são [ l]:

8 Aplicabilidade do/ra zat,orÀ.' na prática, a questão é sc a aplicação "casa" com o domínio do

Jra/zewor#. Deve-se verificar sc é mais útil construir uma aplicação sem o Jra/nego/k ou
constniir uma baseada cm um.#a/7zelvorl existente
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e

e

Estimativas de incremento: a maioria do tempo é gasto com o entendimento do.#a/nework e a

menor parte e gasto com implementação da aplicação, dessa forma, as anuais técnicas dc

estimativas de incremento não se adaptam a.#ameworks .

Entendimento do J/a/nat,ar#: pode ser um pré-requisito para avaliar a aplicabilidade do
Jra/nework e a quantidade de adaptação exigida e como a adaptação pode ser executada.

Entendimento do Jrnmewor# nomlalmente é difícil porque eles são grandes, complexos e a
documentação é incompleta

Verificação dos incrementos específicos da aplicação: em aplicações baseadas em vários

Jramewor#s é difícil verificar os incrementou específicos da aplicação que está sendo

desenvolvida. A verificação deve ser baseada sobre a especificação dc quc requisitos os
incrementou necessitam

e

2.2.4 -- Um Modelo de E/an7zewo/lks

Como descrito na acção 2.2.2, existem vários métodos para o desenvolvimento delrameworks. Este

trabalho se abstrai da fonna dc construção, ou sda, o proyetista pode escolher aquele método quc melhor se

adapte aos seus requisitos. Porém, existe um modelo que tallramewor# deve obedecer. Este modelo isola o

fluxo dc controle dolramewox# em uma entidade separada conseguindo uma maior visibilidade do fluxo dc

controle, facilitando assim a identificação e o entendimento. Esse modelo foi apresentado em [33] e existem

alguns Jrameworks disponíveis quc foram construídos utilizando a proposta apresentada [8, 1 1, 22 24, 29 e

32] 2. Nesse modelo um.»a/nework (.n é descrito como

e Uma classe concreta C que será chamada dc classe Con/ro/adora de /'. C' tem um método

chamado "rzzn", tal método decide primariamente como controlar o fluxo de controle entre os

vários métodos das classes dc F. Além do método "rlrn" muitos #a»?eworX:s incluem um
inccanismo para iniciar, a fim de pemlitir que alguma informação sobre a aplicação seja passada

para o Jramework. A fím de obter um modelo simples e tmi6onne, é assumido que a classe

Con/ro/ado/a C comece um método "in/#a/íze'' que manipula essas tarefas. Para usar a aplicação

constniída baseada cm /', o "programa principal" da aplicação, deve primeiro chamar a função

'inf/fa//ze" e depois chamar o método "rz/n" e inicia o uso da aplicação, sendo que o fluxo de

controle bica sob a responsabilidade dolrcz/nelvork.

: Sendo que [8, 1 1 c 22] já tinham sido desenvo]vidos antcs da publicação do artigo que descreve o modelo
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Zero ou mais outras classes concretas C/, ..., (:yz

. Uma ou mais classes abstratas ,4/, ... ,.4n

Uma classe ,4 é abstrata sc pelo menos um dos seus métodos for abstrato. Uma classe onde todos os

seus métodos não são abstratos é chamada dc classe concreta. A representação gráfica do modelo é dada pela

Figura 2.3, sendo que as linhas contínuas são classes concretas e as pontilhadas são abstratas.

Figura 2.3 : Modelo de Eram/ielt'or/T [33]

Uma aplicação (H) construída a partir desse .#a/nework (,fi) deve derivar algumas classes das classes

abstratas do Jra/nen'ork, fomeccndo deHlnição para alguns ou todos os métodos abstratos. Usa-se ,4' para

representar o código adicional fomccido pela aplicação, dessa forma temos quc ,4 = /'.4'. Se definições são

fornecidas para cada uma das classes derivadas em ,4', para todas as funções virtuais da classe base

correspondente de .l?, então a aplicação será completa, caso contrário cla ainda será um Jramavork, apenas

um pouco menos abstrato. O "programa principal" da aplicação terá um objeto, chamado de c do tipo da

classe C, c será iniciado primeiro, seguido pela chamada de "iníüa//ze" e depois de "nrn"

De acordo com [33], uma das mais importantes contribuições quc o.#a/nework oferece é o fluxo de

controle, evitando que o projetista da aplicação se preocupe em controlar o fluxo de controle entre os vários

métodos de várias classes. Nesse modelo, isso fica evidenciado pela fiinção "/z/n". Muitos dos Jra/}zework

existentes se enquadram nesse modelo, pelo menos conceitualinente. Alguns apresentam diferenças sintáticas:

por exemplo, a fiinção quc controla a aplicação pode não se chamar "rzln", ou a classe pode não sc chamar

Co/?/ro/adora. Este trabalho considera que os.»a/neworks utilizados na composição coram construídos tendo

como base esse modelo, pelo menos dc uma torna conceitual, ou sda, existe um método específico quc inicia
o fluxo de controle

F G=n n...f
AI A2 Anr' ''l r' '''l r- ---l

l l l l l l
l l l l l l

+ '+' ''+''' X'A'x
   
4' h

CAI.l CAI.2 CA2.1 (~An.l CAn.2 Cana l
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2.3 Reutilização de E/aAoewanks

Em um dado domínio de aplicação, o processo dc análise de domínio de algumas aplicações

existentes pode identificar características arquitetânicas comuns c descrever os aspectos variáveis. Uma

arquitetura genérica pode ser desenvolvida para uma família dc produtos cm um domínio de aplicação, de

forma que haja uma regra bem definida para cada componente. Uma implementação de tal arquitetura é

chamada de .»amewor#. O principal objetivo dos Jrú//neworÉs é reutilizar grupos inteiros de classes

relacionadas que comecem um conjunto dc serviços para um domínio particular.

Enfatizando a reutilização de prometo, o conceito dc Jxa/neworks atinge a reutilização de arquitcturas

de componentes de sohvare [4]. Um Jra/nework dita a arquitetura genérica da ap]icação, deixando que o

usuário dolrumework (proUetista da aplicação específica), concentre-se nos detalhes particulares da aplicação:

especializando as classes genéricas e adicionando funcionalidade. Como um.Pamewor# é definido cm filnção

do conjunto de classes abstratas, elc não conhece as subclasses concretas que determinarão o comportamento

específico dc cada aplicação. Isso faz com que os relacionamentos também sejam definidos sobre as classes

abstratas, fazendo com que o proyetista da aplicação que usa o Jramework detemiine quais as subclasses
concretas, específicas da aplicação, estão envolvidas nos relacionamentos

Frameworks pemtitem ao usuário reutilizar desfgns abstratos e componentes. O design de um

.»'a/zzewor# -incorpora decisões sobre a distribuição de fluxo de controle c responsabilidades globais, os

protocolos seguidos pelos componentes quando se comunicam e implementações para cada um dos

algoritmos principais. Uma vez que o Jramework é desenvolvido, o proyetista somente tem que construir

subclasses quc implementem o comportamento espccíHico de uma aplicação dentro do domínio, reutilizando

as inteúaces e o código geral implementado nas classes dolramelpork. Desse modo, a reutilização do prometo

é realizada através da especialização das classes genéricas do Jramework. Ao contrário das abordagens

tradicionais para reutilização de sohvare, as quais se limitam basicamente à construção de classcsl

Jra/newor#s permitem reutilizar não somente componentes isolados, mas toda uma estrutura de software

desenvolvida para um domínio cspecíHico [2]

Existem duas formas de se reutilizar um.Aamewor#: (i) por extensão, o.#a/7 e porá é adaptado para

uma instância cspecíÊlca dc uma aplicação, o mecanismo utilizado é a herança; e (ii) por composição, dois ou

maislra/neworks são compostos para criar um novolra»?ework ou uma nova aplicação
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2.3.1 -Reutilização de E/an77ewo/lks por Extensão

A fím dc reutilizar umlra/7?ewor# por extensão, o usuário deve herdar de suas classes e cspecializá-

las sobrecarregando métodos. Há dois estilos dclramewor#s: "chamados" c "que chamam";

e .fq'amelPor# "chamado": não contém o fluxo dc controle, cle é mais parecido com uma
biblioteca de classes. Uma aplicação implementada a partir deste.#amework deve deHlnir o fluxo

de controle e chamar os métodos dolramework.

.fõ'amai,or# "que chama": tem um fluxo de controle bem dcHinido que se refere ao fluxo de

controle utilizado pela aplicação. Aspectos importantes do fluxo de controle são: os recursos que

olramewort gerencia e se ele usa simples ou múltiplos fluxos de execução [42]

Cada tipo tem uma forma de reutilização diferente.A Figura 2.4 mostra os dois estilos [34]

Configurações e Início tlo Framewoík

Framework "que chama

Não
ReutilizadoFramework Chatnadü Não

Reutilizado
Código da Aplicação

ta) Reutilização tle urn Framework chamado.

Figura 2.4: Duas visões de reutilização [34].

(b) Reutilização tle um Framework "blue chama

A Figura 2.4a apresenta reutilização de umlrnmeu,or# "chamado"; o estilo é similar a bibliotecas de

classes, excito por três diferenças: (i) o usuário especializa c estende um .»a/nework "chamado" usando

técnicas 00 padrão (herança c composição), tomando-o mais flexível do que bibliotecas de classes; (ii)

reutilização de tipos dc dados (classe) é freqüentemente sobre herança, em lugar de composição; (iii) há

menos liberdade para escolher entre os serviços dclra/}zewor'ts porque os dados e serviços estão empacotados

em classes reutilizadas como uma tmidade. Projetistas podem fazer a transição direta de bibliotecas dc classes

para Jra/??eu'orks "chamados", porque essas diferenças são pequenas, mas isso também significa que as

possíveis melhoras devido à reutilização são menores

A Figura 2.4b apresenta reutilização de umlra/newor# "que chama". Depois que a aplicação inicia o

J/a/ ewor#, ela passa o controle para olrízmework. Essa abordagem conduz a altas taxas de reutilização c

aumento de produtividade comparado ao Jra//?ework "chamado". Porém, essas taxas exigem mudanças no
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desenvolvimento tradicional de soRware. Por exemplo, projetistas devem ajustar o design doira/newort, com

isso a aplicação faz somente aquilo que o Jra/7?ework permite, isso significa menos liberdade dc design

Projetistas devem também obedecer as regras do Jríz/neworÉ, isso significa que eles devem ter um maior

conhecimento de.»amewor#s "quc chamam" do quclxnmeworkç "chamados".

2.3.2 --Reutilização de E/an77emo/lks por Composição

Frameworks também podem scr reutilizados por composição; nessa Êomla, dois ou mais.»a/newor#s

são compostos para criar um novo .»amework ou para construir uma aplicação. O grande problema dessa

abordagem é o fato que.»ameworks não estão sendo construídos para serem compostos, apenas para serem

estendidos [35], acém disso, o tamanho e a comp]exidadc do.»a/mewor# influencia muito na composição [ 1 3]

Para compor JxameworX:s deve-se compor seus aspectos estáticos e dinâmicos. Deve-sc ainda

verificar a forra de composição (sem comunicação, seqücncial, unidirecional ou bidirccional) e como os
.PameworÊs se comunicam para trabalharem em conjtmto. Aspectos estáticos são as classes e interfaces

Aspetos dinâmicos são o fluxo de controle e as comunicações entre oslrameworXu, ou por mensagens ou por

eventos. Deve-se ainda considerar se há comunicação bidirecional ou unidirecional entre eles. Reutilização de

.#a/nelporks por composição será tratada mais especificamente no restante desse trabalho.

Hoje as aplicações estão cada vez mais baseadas em múltiplos Jramewor#s. Problemas com
composição surgem quando necessitamos construir uma aplicação baseada em mais de um Jríz/nework. Os

problemas primários de composição de Jra/ eworks são [ll: (i) composição dc controle dc Jramelt,ork; (ii)

composição com sistemas legados; (iii) Jrameworks gap (carência de requisitos); (iv) sobreposição de

entidades e (v) composição de funcionalidade dc entidade. Por se tratar do assunto desse trabalho, os

problemas de composição de.»a/neworks serão descritos em mais detalhes no Capítulo 4

2.4--Considerações Finais

Fra/ lavo/'k é uma tecnologia que está sendo usada com sucesso na reutilização de software, uma vcz

quc eles pennitem reutilizar design e código. O desenvolvimento de aplicações baseadas em Jrametpo/'ks

aumenta a produtividade c a qualidade do sohvarc. Inicialmente, os.»ra/?/elvorks foram usados isoladamente
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para o desenvolvimento de aplicações, mas com o aumento da complexidade das aplicações e o aumento da

disponibilidade de Jra/}?eworts nos mais variados domínios [1, 14, 22, 23, 24, 25, 31 e 32], surgiu a

necessidade de se usar várioslrameworÉx ao mesmo tempo, através da reutilização.

Reutilização é o requisito não ftlncional mais importante quando se profeta Jrízmewor#s; isto

influencia as decisões tomadas durante o design c resulta no paradoxo de reutilização dc.#amework [36]. O

paradoxo é o resultado de duas forcas contraditórias: generalidade (probabilidade do yPa/nework scr

reutillzado "como é") e suporte à reutilização (oração das aplicações resultantes que podem ser rcutilizadas

"como é" doira/7zework). Os dois fatorcs estão inversamente relacionados, uma vez quc a decisão de design

entre duas ou mais altcmativas reduz potencialmente o fator de generalidade e vice-versa. Para mudar essa

situação temos: (i) colocar o maior esforço dc desenvolvimento nas entidades mais óbvias; (ii) as decisões dc

des/gn devem enfatizar a reutilização; e (iii) limitar o domínio, de forma quc um número inalar de aplicações
possaserinstanciado

O uso dc Jramewor#s tem alguns problemas associados como: desenvolvimento de Jrameworkç;

composição de Jra/7zeworks; desenvolvimento dc aplicações baseadas cm Jramewor#s e evolução c

manutenção de Jra/nela,crês (a correção de um erro no Jra/newort deve ou não scr corrigido na aplicação

também?). O presente trabalho trata o problema de composição delrameworks, em particular: como compor

os fluxos dc controle implementados pelos.#ameworks

Nesse capítulo foram apresentados os problemas de se usar Jra/neworÉx, tais problemas acontecem

porque o método tradicional de desenvolvimento 00 não se adapta complemente às características de

eram?eworÉs, mas mesmo com esses problemaslramewor#s estão sendo usados cada vez mais pela industria

nos mais variados domínios [1, 14, 22, 23, 24, 25, 31 e 32]. Os novos JrameworÉs desenvolvidos são

baseados em váííos Jra/newor#s e componentes, dessa fomla tentar solucionar os problemas de composição

delrí7/ ?cHorAs é importante para se conseguir um mais alto índice de produtividade cmlra/ zeworks
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Capítulo 3 --H'ameno/üsJava

Orientação a obletos é um requisito básico para uma linguagem ser usada na constrição de

Jríz/ zeworÉs [14]. O desenvo]vimcnto c o uso de]ramewor#s uti]izam: herança; ligação dinâmica; composição

de objetos e delegação. Embora diferentes tipos delramewor# tenham sido desenvolvidos usando linguagens

procedumis, o paradigma 00 oâercce conceitos mais poderosos para a construção dos mesmos [37]. Este

capítulo apresenta Jrn/neworÉx Java, mostrando Java como uma linguagem para desenvolvimento de

Jrameworks e um modelo dc Jrameworh Java, dividido cm: uma parte estática (classes e inteúaccs) e uma

parte dinâmica (fluxo de controle e comunicação cntrejramewor#s)

3.1 -- Java Como uma Linguagem para Construção de
Frameworks

As características gerais que uma linguagem para a construção de Jra/7?ework são [37]: herança;

ligação dinâmica; composição dc objetos c delegação. Abaixo é apresentado como Java trata tais
características

a) Herança: é possível definir classes (subclasses) em termos dc outras classes (superclasses). Uma subclassc

herda estados, na forma dc declaração de variáveis; e comportamentos, na forma de métodos, de suas

superclasses e dc todos os seus ancestrais. Uma subclasse pode usar esses membros (variáveis e métodos)

como eles são ou pode anular ou sobrecarregar os métodos. Os itens abaixo resumem o princípio de herança

em uma definição dc classes Java [63]

e

e

e

Os membros da superclasse declarados como pzfó//c ou pro/ec/ec/.

Os membros da supcrclasse com nenhuma fonl)a de acesso especificada, contanto que a
subclassc esteja no mesmo pacote da superclasse

Não herdam os membros da superclasse se a subclasse declara um membro com o mesmo nome

Não herdam os membros declarados como pHva/e da supcrclasse
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b) Delegação: é usada quando um objeto precisa de um comportamento definido em um outro obycto. Uma

fomta de obter tal comportamento é delegar o comportamento para o outro objeto. Na delegação um obyeto

obtém alguma ou toda a filncionalidade por coordenar as ações de um ou mais objetos. Dois obUetos estão

envolvidos no tratamento de uma solicitação: um objeto "receptor" delega operações para o obyeto

"delegado". Para usar delegação em Java, deve-se usar variáveis de instâncias de um obycto quc possui

referências para outros objetos. Um obyeto "receptor" solicita ajuda de objetos "delegados" pelo suporte a

rc6erências em variáveis dc instâncias. Obyetos "receptores" delegam aos objetos "delegados" via chamada

explícita de métodos

c) Ligação dinâmica e polimorfismo: pemtitc ao Jra/newort tratar um obyeto sem considerar sua

implementação. O projetista da aplicação deriva uma nova classe do Jramewor# escrevendo o código da

classe, seguindo o modelo fomecido pelas superclasses abstratas. O mecanismo que toma polimorfismo

possível é a ligação dinâmica (dynam/c óind/ng). Quase todos os métodos de instância em Java são ligados

dinamicamente. O método dc instância chamado em tempo dc execução será determinado pela classe atual do

obUeto c não pelo tipo da rc6erência. Para obter o beneficio do polimorfismo nos programas Java, deve-se

enviar uma mensagem para um objcto sem conhecimento da classe atual dele, quando se escreve o código

quc chama o método, o programador não precisa necessariamente saber a classe atual do objeto. Em tempo de

execução a JVM (Jh'rz Hfr/zía/ À4ac/zune) detemlina a classe atuat do objeto cada vez que a chamada do

método é requisitada pelo programa. Baseado nesta in6oimação, a JVM chama a implementação do método

pertencente ao objeto. Um dos beneHlcios primários da ligação dinâmica c polimorüismo é a facilidade de

mudança [37]

d) Composição de objetos: a maneira mais fácil para um componente fomccer um serviço exigido não

disponível dentro dele é delegar uma requisição para outro componente capaz de fomecer o serviço

requisitado. Para alcançar isto, o componente precisa ser estendido com o cotnportamento quc delega certas

requisições para outros componentes. A composição deve ser usada para solicitar ajuda de outros objetos

Para realizar composição usa-se delegação. A composição de objetos fomccc altemativa à herança para a

combinação dc comportamentos. Novas filncionalidades podem ser acrescentadas a uma aplicação pela
composição de objetos existentes, ao invés de definir novas subclasses das classes existentes. Por outro lado

o uso intenso da composição dc objetos pode tomar o des/gn mais diHicil dc compreender [63]
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Além dessas características gerais que uma linguagem para desenvolvimento della/7zelporks deve ter,

Java tem outras características úteis ao desenvolvimento de Jra/neworks, por exemplo: interface; pacote:
trataincnto dc anos; //zreadx; sincronização c controle de concorrência c modelo de eventos

e) Interface: deHinc um conjunto de métodos, mas não os implementam. Ela é uma colação nomeada de

definição de métodos (sem implemcntações). As interfaces podem scr usadas para definir um protocolo de

comportamento podendo ser implementado por qualquer classe em qualquer lugar na hierarquia de classe.

Interfaces são mais abstratas do quc classes, uma vez quc elas nada dizem sobre representação e código [381

Métodos cm uma interface são sempre públicos e abstratos c as variáveis são sempre dc classes [39]. Uma

classe quc implementa uma interface aceita implementar todos os métodos definidos na inteúace, aceitando

assim um certo comportamento. Interfaces são úteis pelo seguinte [39]:

. Capturam similaridades entre classe não relacionadas scm forçar relacionamentos artificiais entre
Í'la q

Declaram métodos que devem ser implementados em uma ou mais classes

. Descobrem uma interface de programação de um obyeto sem descobrir sua classe

Interfaces são úteis na construção de Jra/neworks porque pemlitem ao programador definir um

conjunto dc filncionalidades scm ter qualquer idéia de como essa funcionalidade será definida posteriormente

(aplicação). Elas definem o comportamento de um objeto ao declarar um conjunto de características para ele.

A Hmalidade principal das interfaces é declarar métodos abstratos que serão definidos em outras classes. Java

faz uma separação clara entre classes c interface. Uma intcdace representa o tipo de um conjunto de objetos

sem menção da sua implementação. Java implemcnta a noção de hierarquia de tipos (interfaces) separadas da

hierarquia de classes

f) Pacote: é um mecanismo quc divide o espaço dc nomes de classes em pedaços mais gcrenciáveis. Os

pacotes são, ao mesmo tempo, um mecanismo de nomeação c de restrição de visibilidade. Frameworks são

organizados como conjunto dc pacotes para evitar a colisão dc nomes das classes dos Jramewor#s com as

classes da aplicação c de outroslrameworÊs. A estrutura dc nomes para um pacote é hierárquica, os membros
de um pacote são classes e interfaces

g)Tratamento de exceções: permite lidar com condições anormais de funcionamento de um programa. A

utilização desse recurso toma o sofhvare mais robusto, seguro e bem estruturado. Exemplos de condições

anormais são: acesso a índice inválido cm um vetor, chamada de um método para um objeto nulo, etc. Todo
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programa profissional Java deve ter implementado tratamento de exccções c com Jrnmewor#s não deve ser

diferente. Quando se escreve programa Java utilizando o recurso de tratamento de exccções, deve-sc tomar

duas ações básicas: lançar uma cxceção e tratar uma exccção. Uma eReCção será lançada quando Êor

verificada uma condição anomtal do filncionamento de um programa, então o método que está sendo

executado é imediatamente terminado c o controle passa para o método quc o chamou. Caso exista um

tratamento implementado, a eReCção para de se propagar nesse método. Se não ocorrer um tratamento, outras

chamadas de métodos são encenadas, podendo culminar com o témiino do programa.

h) 7brea(Zs: são linhas de execução que executam dentro de um processo. Geralmente as //zreads

compartilham as mesmas regiões de memória (/Ü&n'eigór //z/.eads). Isso facilita a sua comunicação, porque

um objeto em uma //zreac/ pode chamar um método em uma outra //zread com pouca sobrecarga para o

sistema operacional. Cada //zreac/ pode ser visto como um mini-programa separado, iniciado por um
programa e executado cm paralelo. Uma //zreac/ tem acesso a todos os objetos do programa c pode chamar
métodos ou acessar variáveis dentro dele.

Java permite ter múltiplos fluxos dc controle dentro de um programa (À4u/////zreadear). Isso é

extremamente útil na prática, principalmente emlrcz/neworks que geralmente manipulam várias atividades ao

mesmo tempo. A máquina virtual Java pode suportar várias /#readx ao mesmo tempo cm que executam

independentemente, operando sobre valores e objetos residindo na memória principal compartilhada. Java

suporta programas que, embora concorrentemente, exibem ainda um comportamento detemlinístico, por
fomcccr mecanismos para sincronizar as atividadcs conconentes das /breadx

i) Sincronização e controle de concorrência: quando duas ou mais fbreads acossam ao mesmo tempo um

mesmo obyeto, uma /bread pode inteúerir na execução da outra, podendo ter resultados diferentes daqueles

executados em um contexto dc uma simples /bread. A principal ferramenta para evitar inteúerências em Java

é a palavra chave syncronized, quc pode ser aplicada como um qualificador para qualquer método ou

qualquer bloco de código dentro de um método Java. A principal aplicação de sincronização é pemlitir quc

somente uma //zread ao mesmo tempo obtenha acesso a um obUeto. Para sincronizar //zreads, Java usa

monitores, mecanismo de alto nível quc permite que somente uma /Ãread, em um dado tempo, execute a

região de código protegida pelo monitor. lava é uma das poucas linguagens de programação 00 que
incorpora /breads e construções de controle dc concorrências relacionadas scm necessitar de fenalnentas

especiais ou sistemas de suporte. Java contém algumas constntçõcs básicas especialmente projetadas para
suportar controle dc concorrência [37]
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e A classe j ava . lang . Thread, usada para iniciar e controlar novas atividades

As palavras reservadas syncronized e volatile, usadas para controlar a execução do

código em objetos que podem participar dc múltiplas f/zreads.

Os métodos waito, notifyo e notifyAllo deãmidos cm lava.lang.Object,
usados para coordenar atividades através das //zreads.

j) Modelo de eventos: é uma colação de abstrações quc especificam como trocar informações entre objetos

dc uma maneira padronizada. A complexidade da infomtação trocada entre os obyetos pode variar muito. O

modelo dc eventos de Java é baseado cm delegação, quando a máquina virtual Java detecta um evento, ela

notifica a inteúacc /fs/ener apropriada de acordo com o tipo de evento e então essa inteúace toma as ações

necessárias. Qualquer evento que um programa deseje manipular deve ter uma interface /is/ener associada. O

modelo fomecc uma maneira robusta c extensível de manipular eventos que podem ser aplicados para todos

os tipos de eventos. Há três partes no modelo dc eventos [40]

l

2

Objeto ZI,en/: uma instância dc uma classe Java que contém as características de um evento

Conceitualmente, eventos são um mecanismo para propagar notificações de mudanças de estados

entre um objeto fonte e um ou mais objetos receptores. Eventos são organizados em uma

hierarquia dc classes dc eventos

Interface /ísfe/zer: uma vez que o modelo de eventos de Java é baseado em chamada de métodos,

precisa-se de uma maneira de dcHmir e agrupar métodos gcrenciadores de eventos. Os métodos

gercnciadores dc eventos devem scr deHlnidos cm uma interface Even/Zfs/ener quc herda de

dava . ut il . EvenListener. Uma classe quc deseja manipular qualquer conjunto de eventos

definido em uma inteúace E en/Z,fs/ener deve implementar essa interface

Fonte de evento: mantém uma lista de interfaces /fsfeners que estão interessadas em receber

eventos quc ele produz. QuaJldo esse objeto gera um evento, ele notifica todas as interfaces

/fs/enerx registradas quc um determinado evento ocorreu

3
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3.2 -- Frameworks3aua.

Um Jrn/nework Java é um conjunto de classes concretas, abstratas e o relacionamento entre elas,

podendo também incluir uma hierarquia de interfaces que podem scr implementadas pelas classes. Além

disso, alguns Jra/nelPor#s podem implementar um modelo dc controle que se rc6ere ao fluxo de execução
usado por umlra/newor#.

3.2.1 -- Conjunto de Classes e Interf'aces

E a parte estática dolramework, ela é importante porque nela será definido o fluxo de controle que o

Jra/7?ework implementa. Geralmente, a parte estática doira/nen'ork Java é implcmcnta dentro dc um ou mais

pacotes. A parte estática doira/mework é composta de:

e
Pacotes: nomlalmente os Jra/neworÉs são implementados em pacotes e subpacotcs; os pacotes
contêm classes c interfaces

Hierarquia de classes: um conjunto de classes concretas c abstratas, sendo que as classes

abstratas devem se tomar concretas na instanciação dolramework.

Hierarquia de interfaces: conjunto de interfaces que devem ser i

Jramework ou da aplicação

mplementadas pelas classes donta ee

3.2.2--Fluxo de Controle

O fluxo de controle dc.PameworÉs é composto dos objetos quc ele cria c da ordem de chamada dos

métodos, algumas vezes pré-dcHinidas outras vezes dependendo da entrada do usuário ou das relações com

outros sistemas. Fra/ ?elt'orks geralmente assumem estar no controle do programa em quc eles são usados

Isso significa que obra/nework pode iniciar e executar tarefas cspccíHicas

Quando um fluxo de controle passa por uma operação, diz-se que, em determinado momento, o local

do controle está na operação. Se essa operação estiver definida para alguma classe, também se diz quc, em

determinado momento, o local do controle está cm uma instância cspccíülca dessa classe. Pode haver vários
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fluxos de controle em uma mesma operação e, portanto, em um único objeto, pode haver diferentes fluxos dc

controle em diferentes operações, mas ainda resulta cm vários fluxos de controle em um único obyeto

Em um sistema concorrente, existe mais de um fluxo de controle, ou seja, mais de uma coisa pode

ocorrer ao mesmo tempo. Existem vários fluxos de controle simultâneos, cada um com sua raiz independente:

baseada cm um processo ou cm uma //zreac/. Quando mais de um fluxo de controle está cm um único obUeto

simultaneamente, um fluxo de controle pode intcüerir no outro. Este fato pode acanetar inteúerências e

condições de conflito. A solução desse problema em sistemas 00 consiste em tratar um objeto como uma

região crítica, adicionando sincronização entre os métodos quc acossam tal região crítica.

Neste trabalho estamos considerando um modelo dc fluxo dc controle, onde o Jramework cria os

objetos e chama os método em uma detemlinada ordem. Entre os métodos que o Jra/?zework chama, pode

haver um método que inicia um laço de eventos, como apresentado na Figura 3. 1 .

chamada de
métodos

Execução d09 métodos

Figura 3. 1: Modelo de Controle em /ü'a///eworÊ

Um laço dc eventos é um laço quc espera por eventos do sistema operacional e, dependendo do

evento quc acontece, executa uma tarefa prcdctemiinada. Quando uma aplicação pergunta a um sistema

operacional do evento, o sistema operacional vcriülca se qualquer outra aplicação precisa executar qualquer

tarefa c então fomecc tempo para executar tal tarefa. O sistema operacional fornece para a aplicação original

o evento pedido. Contacto que, cada aplicação peça eventos do sistema operacional numa base regular e

freqüente, a cada aplicação será dado um tempo para executar. Como conscqüência, o sistema é capaz de

fomecer ao usuário a percepção de quc várias aplicações são executadas simultaneamente. Quando um

.#a/meti'ork tem o laço dc eventos da aplicação cle controla todos os eventos daquela aplicação c decide que

métodos chamar em respostas aos eventos gerados
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Uma das mais importantes contribuições que umlramewor# faz para uma aplicação derivada dele é o

fluxo dc controle implementado nos métodos /look. Com isto, o proletista da aplicação não deve se preocupar

sobre este importante e difícil assunto [33]. Para implementar uma ap]icação baseada em um .#amework o

projetista deve somente redcÊinir os métodos para executar as tarefas específicas da aplicação.

3.2.2.1 Estilos de Fluxo de Controle

Um Jra/7zework pode incorporar um estilo de fluxo de controle que especifica como as partes do

.Pamelvork interagem. Dc acordo com [42] existem quatro esti]os: (i) dirigido a eventos: eventos extemos são

recebidos e processados na ordem que eles surgem; o sistema ülca ocioso durante o intervalo entre dois

eventos. Esse estilo é usado na maioria dos .#ameworks existentes; (ii) po//ing: o Jramework continuamente

monitora controles extemos c age quando o controle muda; (iii) passo a passo: olrnmework tem um grato

dirigido de ações que o usuário deve seguir; o usuário apenas pode se mover imediatamente para Rente ou

para traz; e (iv) óa/cb: ações são executadas em uma seqüência pré-determinada, sem intervenção extema.

Esses estilos não são exclusivos. Um mesmo ./?amework pode implementar mais de um estilo dc

fluxo de controle dependendo do momento da execução.

3.2.2.2 Níveis de Fluxo de Controle

Referem-se à interação entre componentes de diferentes níveis. Existem três níveis de fluxo dc

controle cm um ára/ne\porá

e

e

+

Método das classes: cada método de classe que contém uma implementação associada tem um
fluxo de controle

Classes: algumas classes representam um fluxo de controle para uma família de objetos; tais

classes são chamadas de classes ativas [41]

FrrJmaPor#: o fluxo de controle doira/}?eu'orÉ envolve a relação entre as classes doira/7zework c

as classes da aplicação. O fluxo dc controle global Mra//zewor#) também é o fluxo de controle da

aplicação Mra/nelvork "quc chama"). A Figura 3.2 mostra a relação entre os fluxos de controle

dentro dc um »rametpork
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Fíç.íxn {k

Figura 3.2: Níveis de Fluxo de Controle em É'ra//iat,orar [20]

3.2.3 -- Comunicação entre E/anoewo/lks

Quandolra/neworks são compostos (ou em uma aplicação ou para criação de um novolrnazework),

devem existir mecanismos para pemlitir a comunicação entre os componentes dos Jra/neworks evolvidos na

composição. Em Java os obljctos se comunicam com outros objetos através do envio de mensagens.

Mensagens são valores dc tipos dc dados trocados pelos obyetos. A chegada de alguma mensagem em um

obyeto é chamada dc evento. Eventos são estímulos em algum ponto no tempo que causam uma reação no

obyeto que recebeu o estímulo. Sendo assim, as comunicações podem scr realizadas através desses dois
mecanismos:

a) Passagem de mensagens: é usada quando a mensagem enviada pelo componente tem uma referência

explícita para o componente que está recebendo a mensagem. A passagem dc mensagens deve ser usada

quando sc sabe para qual componente enviar a mensagem. Em Java, os objetos se comunicam através da

chamada de métodos. Quando um objeto A deseja executar um método de um objeto B, A envia uma

mensagem (chamada de métodos) para B. Os dois principais benefícios das mensagens são: (i) um

comportamento de objeto é expresso através de seus métodos e (ii) objetos não precisam estar em um mesmo

processo ou até mesmo cm uma mesma máquina para enviar e receber mensagens [63]

b) Passagem de eventos: é usada quando um colnponentc não conhece para quem enviar a comunicação, ou

a comunicação é feita para múltiplos componentes. Nlanipulação de eventos é a noção mais avançada de

passagcin de mensagens. Eventos podem ser extemos ou intemos. Os eventos extcmos são aqueles passados

entre o sistema e seus usuários, por exemplo, pressionar um botão. Eventos internos são aqueles passados

entre objetos quc vivem no interior do sistema [41]. Eventos são entidades atómicas quc se referem a um

simples ponto iio tempo, ou sqa, ele é dcHinido como uma ocorrência instantânea, não consome tempo. Dois
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eventos ocorrem dc forma causal quando um evento ocorre em filnção de uma oconência anterior de outro

evento. Eventos não relacionados de fomta causal são chateados concorrentes [43]

3.3 -- Representação de E/aaoemo/Assava

A representação dc jra/né?Horas é diÉercnte da representação de outros tipos de soaware orientados a

obyetos. Essa diferença vcm do fato quc .»amzeworks devem ser representados pela parte estática, parte

dinâmica, os pontos em que os#ameworks devem ser estendidos e como fazer a sua instanciação. Métodos

de representação de design 00 como OMT c UML, comecem visões estáticas (diagramas de classes e de

obyetos) e dinâmicas (diagramas de atividadcs, de seqüência, de colaboração e transição de estados, etc.), mas

não comecem meios de explicitar como o Jramework deve ser estendido e como fazer a sua instanciação.

Nesse trabalho um Jrnmewor# será representado apenas pela parte estática (diagrama dc classes utilizando a

notação UML) jtmtamente com o seu fluxo de controle

3.3.1 -- Diagrama de Classes

Mostra a estrutura estática do modelo: em particular, os componentes que existem, tais como: classes,

sua estrutura, seus relacionamentos com outros componentes, etc. Diagrama de classes não tem nenhuma

informação sobre o tempo. Ele é uma coleção de classes, interfaces e seus relacionamentos conectados como

um grado. Os principais elementos do diagrama de classes são

Classe: é um descritor para um conjunto dc objetos com estrutura, comportamento e
relacionamentos similares (Figura 3.3 - IA)

Interface: é um especificador para uma operação cxtcmamentc visível de uma classe

componente ou outra entidade, sem cspeciHicação da estruhira extema (Figura 3.3 - 1 B)

Metaclasse: é uma classe cujas instâncias são classes (Figura 3.3 - IC)

Objetos compostos: representam um objeto feito de partes menores, é a instância de uma classe

composta, sem implicar a agregação entre a classe c duas partes (Figura 3.3 - ID)

Pacote: um conjunto de classes e interfaces, utilizado para evitar conflito de nomes (Figura 3.3
IE)

e
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Multiplicidade: especifica o limite da cardinalidadc pcmlitida que um conjunto pode assumir,

pode ser dado como regras dentro de associações (Figura 3.3 - 2A)

Associação: um relacionamento entre classes, as associações podem ser: binárias (duas classes);

auto-relacionamento (uma classe com ela mesma) e n-ária (três ou mais classes) (Figura 3.3
2B)

Generaliza

3.3 - 2C)

Composição: é uma forma dc agregação com propriedade forte c os ciclos de vida das partes

coincidem com o do todo. As partes da composição podem incluir classes c associações (Figura

3.3 - 2D)

é uín relacionamento entre um elemento mais geral c um mais específico (Figuraçao 1 1 n aCe

e

A Figura 3.3 mostra a representação gráfica do diagrama de classes cm UML

Componentes
Objeto Composto Pacote

Relacionamentos

AssociaçãoMultIplIcIdade

Generalização Composição

Figura 3 .3 Representação do Diagrama de Classes em UML [41]
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3.3.2--Fluxo de Controle

Uma representação de fluxo de controle para a composição deve contemplar os vários aspectos que

devem ser considerados quando se compõe fluxos de controle de Jra#zeworÉs. Os aspectos que devem scr
representados são:

e Objetos (classes) e Métodos: para uma classe temos que ter informações sobre: variáveis e

métodos. Cada método, por sua vez, é representado por sua interface (argumentos e retomo), as

variáveis que lê c modifica, os métodos que chama c pré-condições, objetos e fluxo dc controle,

sendo que todas essas infomtações podem ser obtidas a partir do código fonte do Jra/nela'ork

(Figura 3.4 - 1)

Formas de execução: o modo como os métodos podem scr executados devem ser diferenciados

os tipos de execução podem ser: (i) seqüencial: um método executa primeiro c quando temlina o

outro executa (Figura 3.4 - 2.A); (ii) paralela: dois ou mais métodos executam ao mesmo tempo

(Figura 3.4 - 2.B); c (iii) condicional: um método, para executar, depende de alguma condição.

Neste caso a condição deve ser representada também (Figura 3.4 - 2.C).

Solicitação de serviços do outro /ramapor# (troca de mensagem): solicitação de mensagem

inter#ra/7zeworks, essa chamada pode scr dos mesmos tipos acima (com ou sem retomo c com ou

sem argumento) (Figura 3.4 - 3).

e

Alguns desses aspectos devem ser representados graficamente, como: chamada de métodos;

solicitação de serviços entre Jra/newor#s; etc. Outros não precisam: variáveis quc os métodos lêem

modificam, etc. Na Figura 3 .4 temos uma descrição gráfica das estruturas citadas acima baseado em [55]
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l

Especiais Comandos Criação de Objetos

Systen . out . pz'i.nt( "D=scrzção' )

ba.

Chamada de IVlétodos

Início) ( Fim

Seqüência

l
2A

Paralelo Condições
Se

file a>5
Laço

2B
a>lO

sin 0 t01 e

3 Troca de mensagens entre Frameworks

Figura3.4 Representação Gráâtca do Fluxo de Controle

3.4 -- Exemplos de H'anz7ewo/üsJava

Nessa scção são apresentados exemplos de Jrameworts desenvolvidos em Java. Tais .»a/neworks

estão implementados como parte da representação dos dados do programa NADAM (A4angrove D/namfcs

and À4anagemen/), e foram prqctados para fins didáticos, eles não foram construídos utilizando um estuda

extensivo de domínio. São apresentados quatro exemplos de Jra//7eworks: .f)r(?/e/os, Espécies, Puó/lcações e
Fi} lancianletlta

3.4.1 -- E/amewor# Projetos

Descreve como inscíir informações a respeito de dados cm prqetos. Cada prometo tem um

coordenador, pesquisadores, algumas linhas dc pesquisa e infomlações associadas. As informações são

descritas pelo relacionamento das seguintes classes: método, local e parâmetro. O diagrama de classes para

esse./}a/naPork é apresentado na Figura 3.5

argumentos(Tipo; -.; Tipo)
Ob eto.f#étodo

átomo(Tipo)
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Proieto

81 w1 8 8

Parâmetro

Descrição

Informa
Par '0

Método

Figura 3.5: Diagrama de Classes para o Fra///apork Projetos

O fluxo de controle mostra a ordem que os objctos devem ser criados e métodos devem scr

chamados. Para o Jramework Pr(darás, o fluxo de controle foi implementado da seguinte forma: deve-se

primeiro criar um prometo chamando o método Criar..pro:j eto ( ) , tal método cria um objeto da classe

Pro:jeto. Depois de criado o objcto deve-sc definir os pesquisadores envolvidos no prometo

(Definir ordenador o e Definir.pesquisadoro). Definidos o prometo e os pesquisadores

deve-se definir as informações do projcto, para isso deve-se primeiro definir os locais

(Definir o), métodos (Definir todoo), equipamentos (Definir equi.pamentoo),
parâmetros (Definir..parametroo). A partir dessa definição pode-se inserir todas as infomaçõcs
relacionadas a um detemlinado prometo .
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// Receber oneradas
al'gun=ntos do profeta

continuaboo l,rue;

vhi.J.e {continua)

Figura 3 .6: Fluxo de Controle para o Era///at,or# Projetos

Para desenvolver uma aplicação baseada ncssclxnmework o projetista deve estender a classe Prol eto

e a classe Metodo, de forma que clãs deixem de ser abstratas. Depois o projetista deve dcüinir os
pesquisadores, e definir as in6omlações relacionadas.

3.4.2 -- E/anoelKO/ú Espécies

Construído para representar dados sobre a taxonomia de espécies científicas. Existem na literatura

vários tipos de taxonomia, por isso o Jrnmework deve scr geral o suHlciente para quc a maioria das
taxonomias disponível sda representada. A classificação escolhida foi dividida cm: espécies; gênero; família;
classe; fito c reino.
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nome
Alimentação
Habitat

iiero :atnília
'act

+l Nom.

Criar-Especies

Reino
abstract

+l }lome+ l nome

Criar-l:TIDO

Figura 3.7: Diagrama de Classes paa o Fra///at,ork Espécies

O fluxo de controle é para a definição de uma nova espécie (Criar.especie ( ) ). Cada espécie

tem um gênero relacionado, caso o gênero ainda não exista, ele deve ser caiado (Criar.genero o) e
assim por diante. A Figura 3.8 apresenta graHlcamente o fluxo de controle

Receber entradas

vhile (continua)

Espécie
Esp

// ler entrada

Figura 3.8: Fluxo de Controle para o Fra/naPork Espécies

Para construir uma aplicação dessclra/ ?ework o projetista deve escolher quais classes farão parte da

sua taxonomia, por exemplo: somente espécie, gênero e família. A partir dessa definição, deve-se, na

aplicação, tomar as classes concretas.
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3.4.3 -- E/an77ewo/ÚPublicação

Criado para representar todos os tipos de publicações, as publicações são divididas em cinco tipos:

livro, capítulo de livro, tese, revista científica e artigo dc anais. Para cada publicação ainda estão disponíveis

infomlações sobre os autores e palavras chave.

ca
{a bstract }

Título8
Tipo

A i't iq o
Evervto
Pág.inicial
Pég.!mal

Revista
Pág.inicial
Pág
Criara

Figura 3 .9: Diagrama de Classes para /ü'a//lauorX Publicação

O fluxo de controle consiste na criação de uma nova publicação, para isso o usuário deve chamar o
método criar publicacaoo da classe Publicacao, esse método cria os autores

(criar.autor ( )) e as pa]avras chaves (criar..pa].avrachave ( )), depois um método de criar um

tipo específico de publicação é criado, dependendo da entrada.

,// Receber entradas

ar autor

liv)-o cap.livro 'artigo

criar tese

Figura 3. 10: Fluxo de Controle para o Era///at'ork Pltblicação
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Aplicações derivadas desse 7Pa/nework devem ser criadas estendendo as classes Publicacao e

Autor com as informações desdadas, sendo quc todos os relacionamentos entre as classes foram criados nas

classes abstratas.

3.4.4 -- E/a/Demo/#Financiamento

Desenvolvido para representar dados sobre o financiamento de projetos de pesquisa através da

distribuição de bolsas de pesquisa para bolsistas.

Pesquisa
abstract

dor

0

*1 Nome

Bolsa
Tipo

Vigência
Criara

Bolsista
(abstracta

Figura 3. 1 1 : Diagrama de Classes para /ü'a//ielPork Financiamento

O jramework deve ser usado para relacionar as pesquisas com as bolsas distribuídas pelos vários

órgãos dc Hlnanciamento, dessa tonta o fluxo de controle do .»a/newor# deve criar os objetos: pesquisa

(Oefini.r.Pesquisa ( ) ) e órgão de Hmanciamento (Oefinir.orgaofinanciamento ( )), para em

seguida relacionar a pesquisa com o órgão de financiamento (Definir inanciamento ( ) ). DeHlnidas

as pesquisas, os órgãos financiadores c o financiamento, deve-se definir todas as
bolsas(Definir.bol sao) e bolsistas(Oefinir.bolsistao) para essa determinada pesquisa
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w\ile (continua)

Figura 3. 12: Fluxo de Controle para o Era//le porá Financiamento

3.5--Considerações Finais

Java é hoje uma das linguagens mais utilizadas para o desenvolvimento de Jra/7zeworks nos mais

variados domínios. Isso acontece porque Java tem algumas características importantes ao desenvolvimento de

Jrameworks, entre elas podemos citar:

a) Portabilidade: a principal contribuição de Java é a inteúacc de programação universal para todos os

computadores. Isso significa uma grande portabilidadc para o Jra/z?ework desenvolvido cm Java, ele executa

automaticamente em qua]qucr sistema quc tem uma imp]emcntação da máquina virtual Java, não

necessitando rccompilar oiro/}?en'or# para cada plataforma

b) Eficiente: Java 6oi criada para ser usada cm computadores pequenos, por isso, cla exige pouca memória.

Ela é mais eficiente quc grande parte das linguagens de "scrzp/fng'', mas sua eficiência ainda está longe da
linguagem C



41

c) Documentação: comece um meio de desenvolver documentação dc Jrnmework, através da ferramenta

JmaZ)oc, essa ferramenta documenta aplicações de maneira soHlsticada baseada cm HTML e Java.

d) Segurança: um certo grau dc segurança é muito importante em desenvolvimento doira/newor#x. Java é

consideravelmente segura

e) Bibliotecas padrão: Java tem algumas colcções de classes e interfaces úteis para a programação. Por

exemplo, o pacote j ava . util tem algumas classes que facilitam o desenvolvimento de estrutura dc dados,

por exemplo: Enumeration; Vector; Stack; Hashtable; ctc

f) Carregamento de classes dinâmico: o sistema em tempo de execução de Java carrega as classes sob

demanda, quando as classes são necessárias. Além disso, Java pode carregar classes dc redes ou

explicitamente via mecanismo j ava . lang . ClassLoader

g) Linguagem voltada para internet: Java é a principal linguagem para desenvolvimento dc programas para

a intemet. Hoje, grande parte das aplicações precisam ser voltadas para a intemet.

h) Ambiente distribuído: entre os atrativos de Java está a facilidade que oÉerecc para desenvolver aplicações

para execução cm sistemas distribuídos ou em ambiente cliente-servidor, usando os mecanismos da Intemet,

tais como os protocolos TCP/IP e UDP. Aplicações distribuídas mais elaboradas podem ser desenvolvidas

usando uma arquitetura de obyctos distribuídos, onde aplicações orientadas a objetos lidam diretamcnte com

referências a objetos em processos remotos. Java oferece duas altemativas nessa direção, RMI (Remo/e

À4e//zod /evoca/ion), uma solução 100% Java, e Java IDL, esta uma solução integrada à arquitetura padrão
CORBA

Graças a essas características, vários 7Pamewor#s comerciais c acadêmicos foram desenvolvidos em

Java [25, 32, 44, 45, 46 e 47]. Devido ao crescimento do número de]ra/neworks Java, surge a necessidade de

reutilizá-los tanto por extensão quanto por composição. Este trabalho estuda a composição dc fluxo de

controle delrír/?zeworks Java, onde a única forma de comunicação possível entre os.»a/7zett'o/As é através da

troca de mensagem; tal composição é apresentada no próximo capítulo
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Capítulo Composição de Fluxos de Controle de
Frameworks

Este capítulo apresenta composição dc Jra/neworks e, em particular, composição de fluxos de

controle dc yPamewor#s c os seus tipos: por eventos e por troca de mensagens, descrevelldo os problemas

associados à composição della/mewor#s e à composição de fluxo de controle. Além disso, são apresentados

alguns trabalhos relacionados à composição de fluxo de controle e como eles resolvem esse problema

4.1 -- Composição de Software 00

As principais técnicas de reutilização no desenvolvimento de sofhvare 00 utilizam a composição de

sofhvarc. Tal composição está baseada em mecanismos utilizados na construção de classes, as quais

pemiitem indicar o que cada objeto faz sem especificar como realizar suas tarefas, ou pelo menos, sem

pemlitir que outros obUetos dependam da forma como elc as realiza.

Composição de software pode ser definida como "a construção sistemática de aplicações de

componentes quc implementam abstrações pertencentes a um domínio de problema particular" [48]. Algumas

abordagens para definir composição de soRwarc em domínio específico de aplicações são [48]: (i) linguagens

de quarta geração: facilitam o desenvolvimento dc interfaces baseadas em fomlulários para aplicações

baseadas cm dados; (ii) geradores de aplicações: uma linguagem ou interface dc alto nível que descreve

configurações dc aplicações, gerando código conte; (iii) bibliotecas de componentes c construtores: uma

linguagem de alto nível ou ferramenta gráHlca usada para combinar c configurar componentes dc sohvare

existentes; e (iv) ./}amzetPorks: padrões dc componentes dc software especificados como classes abstratas ou

concretas, e aplicações programadas pela especialização e extensão das classes do./)'a/neu'ork.

Há diÊercntes níveis dc composição de sofhvare [48]: o primeiro nível é o das constntções dc

programação cm uma linguagem particular, o segundo nível é o dc soluções de componentes de domínio

específico c o terceiro nível é o de componentes específicos de domínio da aplicação. Este último nível é o
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mais difícil de se obter, uma vez que somente pode ser alcançado depois da cometa e abstração das
experiências de um número suficiente de aplicações específicas no domínio

Como notado por Oscar Nierstrasz [48], Jrameworh são uma prática promissora, mas a]guns
problemas estão relacionados à sua composição:

a) Linguagens:

e Como, em geral, componentes de soâware e mecanismos de composição podem ser
especificados?

e Como se pode especificar arquiteturas genéricas elrameworks?

Como se pode especificar aplicações como composições, de fomta que suas arquiteturas sejam

explícitas?

b) Ferramentas:

. Como dar suporte à especificação de requisitos dirigidos alramewor#s?

. Que tipos de sistemas de informação de soRware são necessários para gerenciar os artefatos de
software relevantes?

. Que tipos de fenamentas interativas podem ajudar na construção c manutenção de aplicações
formadas por componentes?

c) Métodos:

' Que métodos existentes podem scr estendidos para adaptar o desenvolvimento de aplicações

baseadas emlra/neworks?

. Que técnicas e métodos podem ajudar no desenvolvimento e evolução do Jra/nework (em

oposição a aplicações individuais)?

4.2 -- Composição de E/az7zewo/üs

O desenvolvimento dc aplicações é, cada vez mais, baseado em múltiploslra/ ?eworÊs que precisam

scr compostos com outros componentes. O principal problema dc composição doira/ eworks é quc eles não

Foram projetados para serem compostos, mas para serem reutilizados individualmente. A composição dc

.»a//zat'orX:s pode ser realizada dc duas maneiras: (i) compor dois ou mais Jra/7zeworks para criar um novo
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Jramewort com as características dos primeiros e, opcionalmente, algumas características adicionais; e (ii)

criar uma aplicação derivada de vários.#ameworXs, nesse caso o produto resultante é uma aplicação quc tem

como base dois ou maislra/ne pores. Este trabalho trata da composição de doislrameworks para a criação de

um terceirolra/nework, sendo quc os.»ameworks são desenvolvidos cm Java.

Pode-se também identificar duas variantes da composição de Jramework: horizonta] e vertical.

Composição horizontal é a situação aonde os .»amewor#x compostos podem ser encontrados na mesma

camada em um sistema dc sofhvare. Composição vertical indica a situação onde umlramewor# depende do

serviço de um outro(s)Jra/neworh. Outro tópico importante é a fomta de comtmicação entre oslrameworh,

podendo ser: unidirecional ou bidirecional. Comunicação bidirecional é mais difícil de sc tratar na

composição.

Framework 2
componentes
BI

B2

Figura 4. 1 : Composição de Fra//lelporks [49]

A Figura 4.1 apresenta um esquema da composição de Jrameworkç, onde um Jramework é

representado por um conjunto dc componentes que deve scr composto com os componentes do outro

Jra lewor#. Para realizar essa composição, os aspectos estáticos e dinâmicos dos Jrameworlu devem ser

compostos. Aspectos estáticos são as classes e interfaces. Os aspectos dinâmicos são o fluxo de controle e as

comunicações entre os Jra/nela'orXT. Compor JrametPorÉs não é uma tarefa trivial, uma vez que vários

aspectos devem ser levados em consideração: número de Jra/z?ewo/ks; forma de composição; meio de

comunicação; etc. A seção seguinte apresenta os problemas gerais c as causas quc podem acontecer durante a

composição delrameworks.
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4.2.1 -- Problemas e Causas

Quando dois ou mais.#ameworAs são compostos, alguns problemas podem acontecer. Os problemas

gerais dc composição delrameworkx são [1, 12, 50 e 56]:

a) Composição de fluxo de controle: uma das características que mais diferencia os Jramewor#s é a

habilidade de fazer uso extensivo de ligação dinâmica. Em bibliotecas dc classes ou procedimcntais, o código

da aplicação chama rotinas na biblioteca e o código da aplicação é o fluxo de controle. Paralra/neworks 00 a

situação é invertida c frcqücntemente o código dolramework gerência o fluxo do controle c chama o código

da aplicação quando apropriado. Quando doislramewox#s são compostos, os seus fluxos de controle têm que

scr compostos de alguma fomta.

b) Composição com sistemas legados: um .»amework apresenta uin design para uma aplicação em um

domínio particular. Baseado neste domínio, o projetista pode construir uma aplicação concreta através da

extensão de um Jramewor#, derivando subclasses. Quando a classe do Jramework somente contém

comportamento para a filncionalidade intima do Jxamework, mas não o comportamento específico exigido

pela aplicação, o projctista pode querer incluir componentes legados na aplicação que necessitam ser

integrados com olramework, porém, não é trivial integrar os componentes legados na aplicação, uma vez que

.»amewor#s utilizam 00 e os componentes legados podem não utilizar mecanismos 00

c) .lq'amaPor#s .gap: também conhecido como carência de requisitos, ocorre quando dois ou maislra/ zework

são compostos e a estrutura resultante ainda não cobre os requisitos das aplicações. Sc o .»amework for

"chamado" o problema pode scr resolvido com uma interface adicional, incluindo a funcionalidade existente

e os requisitos adicionais de funcionalidade. No caso do Jra/nework for "que chama" e está faltando

funcionalidade, um soRwarc intemtediário é necessáHo para resolver o problema.

d) Sobreposição de entidades: dois ou mais yPcz//zeworks podem conter representações dc uma mesma

entidade do mundo real modeladas sob perspectivas diferentes. Quando compomos dois.»a/??eworkç, as duas

diferentes representações devem ser integradas ou compostas, uma vez quc elas representam a mesma

entidade no mundo real. Se as representações das propriedades são mutuamente exclusivas, ou seja, uma não

influencia a outra, a integração pode ser resolvida por herança múltipla (ou equivalente). Porém, muito

freqücntcmente estas pré-condições não acontecem e existem prophedadcs partilhadas ou dependentes entre

as representações
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e) Composição de funcionalidade de entidade: algumas vezes uma filncionalidade da entidade do mundo

real tem quc scr modelada através de composição de funcionalidades de diferentes sistemas. Considere o caso

de uma estrutura de sohvare típica com três camadas, cada uma representada por um Jra/nework. No topo

tem a camada de interface do usuário, no meio a camada específica do domínio da aplicação e em baixo a

camada dc persistência. Uma entidade do mundo real é representada em umlramework específico do domínio

da aplicação, embora alguns aspectos tenham que ser representados na camada da interface do usuário c a

entidade tem que ser feita persistente para alguns tipos dc transaçõcs. SÓ compondo as respectivas classes dos

trêsjramewor#s não resultará no comportamento desejado.

As causas para os problemas citados na seção anterior podem ser resumidas como: coesão do

Jramewor#; cobertura do domínio, intenção do design, falta dc padrões e fita de acesso ao código fonte [l,

12,50 e 56]

a) Coesão do/ramelPor#: estabelece a coesão entre as entidades nolramewor#. Para uma classe em uma

biblioteca de classes ou em outro Jrczmework substituir uma classe dentro do .#amework, cla deve não

somente tcr que representar o comportamento do domínio apropriado, mas também o comportamento

coesivo. Uma vez que ele é muito espccíHico para o.»a/newor#.

b) Cobertura do domínio: um.#amework não precisa cobrir completamente o domínio que ele pertence, mas

pode conter classes para um subconjunto das entidades relevantes no domínio. Quando doislra/newor#s são

compostos, pode-sc encontrar nenhuma sobreposição de domínio, pouca sobreposição ou uma grande

sobreposição. Uma sobreposição grande pode causar a composição de um .#a/nework ser mais trabalhosa do

que escrever um novo.

c) Intenção de í/es;gn: 7Pa/7?eworks são intencionalmente proyetados para serem reutilizados por adaptação,

mas não por composição. A intenção do des/gn deve ser definida explicitamente para facilitar o engenheiro

dc software decidir sobre a possibilidade dc compor umlra/??etvork. Além disto, deve estar clara a forma de

comunicação doira/ zeworl.

d) Falta de padrões: por ser uma tecnologia relativamente nova, ainda não existem padrões para modelagem,

representação c adaptação doslra/né?tporks existentes. Dessa forma, acontecem problemas para interoperação

doira/}?eworks devido às várias suposições (decisões de des/gn) quc os prqetistas fizeram ao dcscnvolvê-lo.
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e) Falta de acesso ao código fonte: pode ser uma limitação prática, por exemplo, quando olrír/nework foi

entregue para ser reutilizado na forma de código compilado ou conccitual, devido à dificuldade (ou

impossibilidade) de entendimento do código. Acesso ao código fonte é importante, uma vez que a

composição doira/newor# pode exigir editar o código dolramewor#. Se o acesso ao código fonte não está

disponível, a única maneira de se alcançar o comportamento adicional exigido pelo.#ameworÉ é através de

uma envoltura encapsulada aolramework, causando problemas dc desempenho.

Na tabela abaixo estão relacionados os problemas de composição e suas respectivas causas,

identificando a causa primária e os fatorcs que podem complicar a composição [l e 50]

Tabela 4. 1 : Relacionamento entre os problemas e suas causas [1]

De acordo com os problemas citados anteriomiente sobre composição de Jxa/zleworÀs, pode-se

identiHlcar dois grupos de problemas: de design c dc implementação.

Problemas de des;gn: yPa/nen'ork gap; sobreposição dc entidades e composição de
funcionalidade

Problemas de implementação: composição dc fluxo de controle e composição com código

legado

  Composição
de Controle

Sistemas

Legados

Fr(iene\vorks Sobreposição
de Entidades

Funcionalidade

de Entidade

Comportamento
Coesivo

Fatorque

complica

Causa primária   Fatal que

complica

Favor que complica

Cobertura de

domínio     Causa primária Causa primária  
Intenção de

l)esign

Causa primária Fatorque

complica   Fatos que

complica

Causa piimáíia

Falta de Padrões   Fatorque

complica   Fatorque

complica

Fator que complica

Falta de acesso a

Código Fonte

Fatorque

complica

Fatorque

complica

Fatorque

complica

Fatorque

complica

Fator que complica
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O presente trabalho trata da composição de fluxo de controle em.»a/newor#s. Para esse problema os

aspectos quc mais influenciam na composição são: Jra/27eworks são projetados para serem estendidos c não

compostos; granularidade dolramework e os recursos que tais fluxos de controle gcrenciam.

4.3 -- Composição de Fluxos de Controle de H/ameno/üs

Frameworks freqüentcmcnte gerenciam os fluxos dc controle chamando o código da aplicação

quando apropriado. Para utilizar um.#amewor#, basta implementar o código específico da aplicação que será

chamado pelo.#a/nelvork (ca//óac&s); o fluxo de controle da aplicação é determinado peloyPamewo/k.

Durante a composição de Jramen'or#s, os seus fluxos de controle também devem ser compostos

Quando os dois ou um dos Jrameworks for "chamado", não haverá problemas, uma vcz que o novo

Jramewor# ou um outrolrnmework "que chama" gerenciará o fluxo dc controle. Os problemas de composição

de fluxo de controle acontecem quando desçamos compor.#ameworks "quc chamam"; ambos esperam ser a

entidade gerenciadora do fluxo de controle da aplicação. A causa principal para este problema é que ambos os

./}'a/namoras são intencionalmente proyetados para adaptação e não para composição, c Jrameworks "quc

chamam" são intencionalmente projctados para gerenciar o fluxo de controle

Para compor dc maneira cometa os fluxos de controle é preciso realizar mudanças em um ou ambos

os fluxos de controle. Mudanças no fluxo de controle dos Jrameworts envolvidos requer adaptações no

código conte. Neste trabalho consideramos o acesso ao código fonte. Alguns problemas podem aparecer

quando dois fluxos de controle não estão conetamcntc compostos cm umlramework:

Colisão de laços (orar/ap): dois laços de controle tentam controlar o mesmo recurso.

Falta de controle (gap): um novo recurso tem quc scr adicionado aolra/nework ou à aplicação,

mas oslrameworks não foram proletados para controlar tal recurso

Interferência: a execução do fluxo dc controle de um./?a/ zmpork inteúere na execução do outro,

sela por uma troca de mensagens, pela geração de eventos ou pelo compartilhamento dc
memona

Execução incorrera: qualquer um doslra/neworks pode ter uma execução incorreta, uma vez

que eles não foram projetados para scr reutilizados por composição e utilizados em conjunto com

outros Ó'a/neta,or#s

e

e
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. Parada na execução: acontece quando as interações entre os Jrameworks impossibilitam a

continuação da execução de um ou ambos os Jra/ zeworÉs, por exemplo, quando acontece uma

situação de c/ead/oc#.

Código da Aplicação

Dadossão passados
por chamada

Vhile .not,. Z

Frameworks
"que chamam"

Z <-- M 'r (X-l)
End Ubile

Dadosdigitados
pelo usuárío

PROBLEMA: Colisão de Laços, logo
poderácausarperdade dados

Figura 4.2: Colisão de laços quando se compõe fluxo de controle em]ra/nelPor/K [51]

Na Figura 4.2, podemos ver, por exemplo, o problema dc colisão de laços. Neste exemplo, temos dois

Jrameworks "que chamam" disputando a chamada e o controle dc um método. Neste caso, podem ocorrer

erros quando os doisjramen'or#s chamam o mesmo método e este possui algum laço de execução; ambos

interagem dc fomta distinta com o método. Enquanto um aciona a sua interface passando parâmetros, o outro

recebe do usuário infomlaçõcs que serão processadas para serem enviadas ao método. Devido às velocidades

com quc os parâmetros são enviados, podem ocorrer problemas de retomo de valor, pois os dados podem ser

mcsclados e uma resposta não satisfatória será enviada a ambos oslrameworks, por não se saber por quem ou

quando os dados foram passados

4.3.1 -- Tipos de Composição de Fluxo de Controle

Como a composição dc fluxo de controle de Jra/z?eworks é realizada eHetivamente quando um

Jra/ vetvort se comtmica com outro, os tipos de composições existentes são semelhantes às formas de

comunicação entre .#amzeworX:s descritas na acção 3.2.3, ou sda, através da passagem de mensagens c
passagem dc eventos. Tal definição é puramente didática, uma vez que elas geralmente acontecem ao mesmo

tempo durante a composição dcyPír/?zeworks



50

a) Baseada em troca de mensagens: nesse tipo dc composição, os#rameworXT se comunicam apenas por

troca dc mensagens. Uma mensagem para ser enviada, deve ter uma referência explícita para o componente

que recebe a mensagem, ela só pode ser usada quando se sabe de antemão para quem a mensagem é

destinada. Podemos identificar quatro variantes na composição por troca de mensagens: scm comunicação,

comunicação seqüencial, comunicação paralela unidirecional e comunicação paralela bidirecional. Esse

trabalho trata especificamente a composição dc fluxo de controle baseada em troca de mensagens, por isso,

cla será mais detalhada no restante do trabalho.

b) Baseada em eventos: é usada quando não se sabe para quem enviar a mensagem, ou qualndo a mensagem

tem múltiplos destinatários (componentes). A composição baseada em eventos se efetiva quando um evento é

gerado (intimo ou extemo) e ambos os Jra/neworÉs são capazes de responder a esse evento. Quando isso

acontece, deve-se verificar a existência de interferências na execução dos doislrameworkç. Tal composição é

mais diHlcil de tratar do que a baseada em troca dc mensagens, porque quando se usa eventos, vários

componentes podem responder a um mesmo evento, gerando várias respostas para uma mesma comunicação.

Pode-se dividir esse tipo dc composição em quatro sub-tipos: sem eventos compartilhados, com eventos

extemos compartilhados, com eventos intemos compartilhados e com eventos intemos e extemos

compartilhados.

4.4--Trabalhos Relacionados

Existem alguns trabalhos na literatura citando o problema de fluxo de controle em composição de

sofhvarc ou Jra#zewor#s. Nessa acção apresentaremos como alguns trabalhos solucionaram o problema dc

composição de fluxo de controle]1, 13, 42, 51c 52].

a) Concorrência: apresentada cm [l e 42], pode somente ser usada quando não há necessidade para o

.#amen'ort ou para o código da aplicação ser notificado sobre eventos e/ou mensagens de outros7Panzewox#s.

Ela consiste em dar para cada Jxnmework seu próprio fluxo de controle cln lugar de fündi-los. Uma

desvantagem dessa abordagem é que os objetos específicos da aplicação que potencialmente são acessados

por mais dc umlra/??ework necessitam scr estendidos com código de sincronização, uma vantagem é o fato de

não acessar o código fonte dos doislra/z?CHorAs.

b) }l'Pzzpp;ng' (envoltura): consiste em encapsular cadalra/ /e vork por um ")vrapper" interceptando todas as

mensagens enviadas para c pelo Jra#zework c notiHicando as entidades interessadas no Jríz/7?en'ork. Isso
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pemtite algum nível dc integração de eventos nas aplicações baseadas em Jrameworks, mas, baseadas

somente cm eventos extcmos; eventos intcmos não são interceptados e conseqüentcmentc não podem ser

tratados [ll.

c) Remover e reescrever: quando a integração do fluxo de controle toma-sc muito difícil; ou se são
necessárias notificações dos eventos intemos dolramewor# para a aplicação ou para o outro.#amewor#, uma

so[ução é remover as partes relevantes do laço de contro]e dolrame»'ork e escrever um ]aço de controle

específico (para a aplicação ou para o novo .»amelpork), que satisfaça as necessidades dos .#a/z?eworÊs

envolvidos. Isso requer acesso ao código fonte e pode ser muito difícil uma vcz que o laço de controle pode

não estar centralizado em uma única entidade do.#a/nework. Essa solução é a abordagem que consumo mais

csâorço para a implementação [1]

d) Framapor#s menores: Em [42] aconselha-se dividir um ou ambos os]rameworks em serviços fomecidos

peloslra/ zewor#s e um dos fluxos dc controle removido. Se um Jramework não pode ser dividido, então o

Jramewor# resultante pode não ser satisfatório, ou o sistema existente pode ter que scr re-desenvolvido

Frcqüentemcnte, um Jramework pode não esperar controlar completamente um recurso ou serviço, mas ter

somente um controle temporário; isso pode exigir uma coordenação com o yPa/nework que tem o fluxo dc
controle

Em [13] para resolver os problemas de composição de/amework foi criado o conceito derrame/e/i,

ou sqa, um pcquenolramework que nunca tem o controle da aplicação, ele sempre é umlrame/e/ "chamado''

A proposta é dividir os Jrameworts em arame/e/s facilitando o entendimento. O arame/e/ opera cm um

universo de granularidade muito pequeno, de tonta a ter o seu design simplificado e sua interface bem

dcHinida c estável. Essa abordagem é recomendada para quc um Jramework seja composto de vários
arame/ers. Porém, quando a composição for entre uma aplicação gerada por um .#a/nework composto por

váriosJ/ame/e/s, esta vantagem desaparece, pois, neste caso, o que se tem é um sistema grande no qual o

código fonte não existe, e a colagem doira/ne/e/ com as classes do sistema agora legado bica comprometida,

pois não há como sc saber nada sobre o design deste novo sistema cegado.

e) Integração de laço cle eventos: Em [52] é apresentado design de um]ramework (B/oó S/reaming) para

imagens eletrânicas médicas. O.#a/}zework foi desenvolvido a partir dc outroslra/neworks, design pa//eras e

bibliotecas dc classes. Tala'a/?zework deve reagir a eventos de múltiplas fontes, cada uma dessas contes tem

seu próprio laço de eventos. A abordagem escolhida para resolver o problema foi combinar os múltiplos laços

de eventos em um único laço. Obra/7zework usa o des/gn pa//ern REACTOR ]53] quc fonlecc um mecanismo
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para integrar os eventos desmultiplexando e despachando eventos de múltiplos .#ameworÉx. Uma vantagem

de se integrar os múltiplos laços de eventos é não afetar o sohvarc intimo ou a interface dolramework.

f) .4ós/rac/ Z)eslgn H7ap (ADV) e .4ós/racf l)es;gn Oó#ecf (ADO): [51] apresentou os prob]emas sobre

composição de Jra/neworks inicialmente discutido por Mattsson [lls, adaptados para Jra/?zewor#s

desenvolvidos para a Web (WeóEra/neva/.h). Assim, alguns novos problemas coram idcntiâicados, e uma

nova teoria foi utilizada para dar suporte aos problemas identificados e aos novos decorrentes da mudança da

plata6omla dc desenvolvimento. Como rcÊerencial teórico para abordar o problema, utilizou-sc .4ósfrac/

Z)esfgn Hew (ADVs) e .4óx/rízc/ Deifgn OÓ/ec/ (ADOs), quc enfatiza: (i) reutilização; (ii) "Separaüon of

Concerns"; e (iii) separação da interface do usuário da aplicação

O problema dc fluxo de controle também existe nesta plataforma, por exemplo, uma app/ef lava pode

encontrar conflitos na obtenção dos dados oriundos de gz/erres que podem ser atualizadas, sem que a cy)p/e/

tenha sido notificada. Desta forma, uma informação pode estar sendo transmitida de forma errónea.

ADVs/ADOs define um conjunto de propriedades para a construção dc um design flexível. A teoria serviu

como base para a criação de uma linguagem chamada meóCo/npose que permite a composição de

Meó.filrnmewor#s para a geração de novas aplicações em platafomla Meó. ADVs/ADOs mostrou-se muito

eficaz para os problemas idcntiâlcados de composição de MeóFrameworks, que pode scr visto como um

conjunto dc serviços que permitem colaboração entre si e composição por meio de papeis (ro/ex). As

composições dos serviços definem o perfil de uma aplicação a ser gerada.

4.5 -- Considerações Finais

Existem alguns problemas associados à composição dc.#amen'orks, entre eles composição de fluxo

de controle. Existem duas formas de sc compor fluxo de controle: por troca de mensagens e por eventos

Quando os fluxos de controle não são corrctainente compostos podem acontecer alguns problemas como:

colisão de laços (ol'er/ap); falta de controle (gap); inteúerência; execução inconeta c parada na execução.

Foram estudados algtuts trabalhos dc composição de .#a/neta'aras para se obter uma melhor descrição

do problema c quc tipos de soluções já foram realizadas. Dos trabalhos acima citados, apenas um trata de

composição de fluxo de controle para ./lama vorks desenvolvidos cin Java, mas restrito a .#a/27eworAs

3 Os mesmos problemas utilizados como base nesse trabalho
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desenvolvidos para ambientes Web [51]. Os outros traba]hos [1, 13 e 42] apresentam so]uçõcs gemia

independente da linguagem utilizada. A utilidade de se estudar alguns trabalhos que tratam de composição é

verificar os pontos comuns das várias abordagens, tais pontos podem scr resumidos em

a) Sincronização: a necessidade dc usar código de sincronização entre os.»amavorks também ülcou evidente

pela análise dos trabalhos. A sincronização deve acontecer quando se tem acesso a obUctos compartilhados

Java tem uma definição implícita de sincronização que satisfaz à necessidade

b) Acesso ao código fonte: quase todos os trabalhos aHimlam que a falta dc acesso ao código fonte dificulta

consideravelmente, ou impossibilita, a solução do problema. Então acesso ao código fonte é importante para a

solução dos problemas de composição de fluxo de controle, nesse trabalho consideramos o acesso ao código
fonten

c) Soluções para domínios específicos e baseados em novos conceitos: a maioria das soluções encontrada

foi para domínios específicos ou tiveram quc ser criados novos conceitos comolrame/e/s ou ADVs/ADOs,
para resolver os problemas.

d) Integração de eventos: uin ponto dc acordo é a necessidade de integrar eventos de múltiplas fontes ou

múltiplos laços dc eventos. Daí surge a necessidade de criar uma estrutura que gerencie o envio e o despacho

dos eventos. Essa estrutura nomtalmcnte evita que os Jramewoxks compostos capturcm diretamentc os

eventos do sistema operacional, os eventos devem passar antes por essa estrutura que decide para qual ou

para quais7i'amewor#s entregar o evento.

Dos tmbalhos citados nenhum trata de composição baseada somente na troca de mensagem. Este

trabalho trata da composição apenas por trocas de mensagens. Quando só existe essa forma de comunicação a

composição dos fluxos de controle bica mais controlável. No próximo capítulo será apresentado como se

compor fluxo dc controle cm Jrcrmeworks desenvolvidos em Java, sendo que obyetos c componentes

executando em fluxos de controles diferentes podem se comungar apenas por troca de mensagens. Tais

composições podem ser realizadas pelos Jra//?eworks quc respeitem algumas restrições como: ausência dc

memória compartilhada; conjuntos dc eventos que consegue tllanipular são disjuntos e fluxo de controle

isolado; tais resthçõcs serão mais detalhadas na Seção 5.1. Além disso, é apresentado um estudo dos

problemas que podem acontecer quando se compõe fluxo dc controle della/ne Horas dessa maneira
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Capítulo 5 -- Composição de Fluxos de Controle de

H'an7zewo/üsJava Baseada em Troca de Mensagens

Este capítulo trata da composição de fluxos de controle de Jrameworks desenvolvidos em Java,

mostrando os elementos envolvidos c como íàzcr a composição entre eles. Além disso, dcütne as formas de

composição baseada em troca dc mensagens: sem composição; sequencial; unidirccional e bidirccional,

mostrando como implementar cada uma delas. Baseado nas formas de composição foi feito um levantamento

dos problemas que podem acontecer para tais composições.

5.1 -- Escopo do Trabalho

Para os objetivos deste trabalho, composição de .#a/nework é a composição da parte estática do

arame vork (classes c interfaces) mais a composição do fluxo de controle. A composição só é realizada

quando houver uma comunicação entre os Jrameworh, através da chamada dc um método (troca de

mensagem), sendo essa a única forma de comunicação entre os obyetos envolvidos nos diferenteslra/newor#s.

Para efeito dc tratamento dos problemas para esse tipo dc composição, consideramos inicialmente

e

e

e

e

Tratamento apenas da composição de fluxo de controle: os outros problemas de composição

de Jra/neworXT, tais como: composição com sistemas legados; .Pa/neworls gap; sobreposição de

entidades c composição de filncionalidade, não são tratados

Fra#zelpor#s "que chamam": os problemas dc composição de fluxos dc controle só acontecem

quando ambos os Jra/newor#s gcrcnciam o fluxo dc controle @ra/nework "quc chama"). Sendo

assim, consideramos quc os dois.#a/neworks gcrcnciam o fluxo de controle da aplicação.

Fra»lavo/.#s devem possuir fluxo de controle isolado: como apresentado na Scção 2.2.4. Por

isolado entende-se: separado em um método quc inicie o fluxo de controle, o que acontece na
maioria, mas não cm todos os »7a/newor#s

Não há compartilhamento de espaço de nomes entre os/ra zapor#s: eles devem ter nomes de

classes, inteúaccs c objctos definidos no fluxo de controle diâerentcs, uma vez que na construção
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do novo7za#zewoxt eles vão executar em uma mesma região de memóna e nomes iguais t)odem

causar conflitos

Falta de suporte a eventos compartilhados: em #rczmeworits quc trabalham cm um mesmo

domínio de problema, existe uma grande probabilidade que uma parte dos eventos que eles

manipulam sejam os mesmos. Aqui, consideramos conjuntos diguntos de eventos para os

Jra/newoxts sendo compostos

Os/ramaPor#s são corretos e não serão alterados: oslramen'orks envolvidos na composição

são considerados corretor e para não adicionar erros c eles, toda e qualquer modificação no

Jramework deve ser feita via extensão.

Acesso ao código fonte: consideramos o acesso ao código fonte dos Jramewor#s utilizados na

composição

e

Isso deve scr considerado para podermos isolar apenas os problemas de troca dc mensagem, uma vez

que é a única forma dc comunicação entre ostra/nevar/

5.2 -- Composição de Haz77ewo/üsJava

Para realizar a composição de fluxo de controle deve-se também realizar a composição da parte

estática dolramewor#. Para isso, deve-sc juntar as classes c interfaces dos doislrameworks c deHlnir os novos

elementos doira/newor# composto. Como não existe nome de classes e interfaces iguais, a parte estática do

novo.»a/netvork é a soma dos elementos existentes noslra/neworks envolvidos na composição hierarquia de

classes e hierarquia de interfaces) mais os novos elementos desenvolvidos para o novo Jramework. Uma

forma dc realizar tal composição é apresentada na Figura 5 . 1
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Frameworkl Framework 2

Figura 5. 1 : Composição de Era/nela,orks Java

Os novos elementos doira/nework são

Novas classes: uma classe nolramework composto pode ser definida de três fomtas: (i) nova

classe: uma classe é criada, podendo ser estendida da hierarquia de classes de um doslxameworks

ou independentemente; (ii) extensão de classe para modiâcação: quando uma classe necessita de

modificação, o projetista deve estender uma classe existente da hierarquia de classe de um dos

7Pa/7zen'aras c adicionar as modiHlcações necessárias; e (iii) composição dc classes: a classe é

criada pela composição dc duas classes existentes nos Jra/newor#s diferentes, um exemplo de

composição dc classes é apresentado na Seção 5 .2. 1 .

Novas interfaces: podeJn scr criadas baseadas nas interfaces existentes cm ambos os.#ameworks

ou cnadas indeoendentemente
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+ Uma nova classe Controladora: ou semelhante, uma classe quc tem dois métodos: um que

inicia o fluxo de controle (run ( ) ) e outro que a aplicação passa argumentos para olran?ework

(ini-ti-ali ze ( ) )

5.2. Exemplo de Composição de Classes

Como os yPa/neworX:s envolvidos na composição não têm memória compartilhada, a única fomta de

composição acontece quando temos duas classes que representam a mesma entidade ou entidades

semelhantes. Quando isso acontece, devemos realizar a composição de classes; olramewor# composto possui

esta classe composta a partir de classes dos Jrameworks originais. Uma forma de realizar composição de

classes cm Java é através da delegação dos métodos das classes envolvidas [63]. No excmp]o abaixo é

constniída uma classe oispositivo quc é ao mesmo tempo Impressora e Scanner. A classe

Dispositivo é implementada a partir de duas classes existentes: Impressora c Scanner

public class Impressoras
publi-c void imprimiro{

System . out .println( " i.mpri.minto" )
}

public class Scanner{
publi.c void scano{

System . out .pri-ntl-n( "scaneando" )

}

public class Di.spositivo {
pri.vate Scanner scanner annero;
privat:e Impressora impressora = new Impressorao ;

public void impri.mito {impressora. i.mpri.mito ;}
public void scan(} {scanner.scano ; }

}

Nesse tipo dc composição existe uma classe "receptora" (classe Dispositivo), e duas classe

"delegadas" (Impressora e Scanner). Com composição, a reutilização dc código é obtida pela classe

"receptora" que deve cxplicitalncnte chamar um método na classe "delegada" da sua própria implclnentação

do método, evitando reescrever os métodos pertencentes às classes "delegadas:
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5.2.2 -- Novo E/an7zewo/á'

O novo .»amework é a soma das classes e interfaces disponíveis nos dois .#amelPorky, os novos

elementos (classes, intedaccs e classe Controladora) definidos no Jramework composto, mais a

composição do fluxo de controle; todas as classes disponíveis noslra/newor#s isoladamente estão disponíveis

no .#amework composto, sendo quc existe apenas uma classe Controladora; tal classe deve ter dois

métodos: (i) um método quc inicia o fluxo dc controle (run ( ) ) e (ii) um método que as aplicações passem

argumentos para olramework (init ialize ( ) ). Tal método pode ser implementado pela chamada dos dois

métodos já disponíveis nos.#a/7?eworXT. A composição do método run ( ) dctcmlina o fluxo de controle do

novo.»amewor# é descrito a seguir

5.3 -- Composição de Fluxos de Controle de E7'aaz7emo/üs lava
Baseada em Troca de Mensagens

Quando dois Jra/nego/'És "que chamam" são compostos, ambos esperam gerenciar o fluxo de

controle na aplicação. Sendo assim, o projetista deve dispor de mecanismos que controlam como os

»rameworkx gcrenciam os fluxos de controle. Na forma de composição descrita abaixo, um novo fluxo de

controle é criado baseado nos fluxos de controle dos Jrame} or#s envolvidos na composição. Nesta

composição, o novo Jramework assume o fluxo de controle, ou seja, ele gerência a criação de objctos,

chamada de métodos dos dois7rameworks, controla o laço de eventos através de um adaptador de eventos, e

controla as mensagens enviadas dc umlramelvork para o outro (troca de mensagem).

O novo fluxo de controle deve iniciar os fluxos dc controle dos.#amzeworks de alguma forma. Essa

iniciação depende da üomla de composição desejada, podendo scr seqüencial ou paralela. Na scqüencial, um

.»a/7?ework é iniciado primeiro e quando ele está temtinando o outro Jramework é atiçado. Na composição

paralela os dois Jra/zzeworks podem executar ao mesmo tempo. Quando não existe troca de mensagens, a

composição é realizada dando a cada.#a/7/etPor# a gerência do seu próprio fluxo de controle, não importando

a forma como eles executam. A Figura 5.2 mostra como é realizada a composição dc fluxos de controle.
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Frameworkl -- Fluxo de Controle Framework 2--Fluxo de Controle

Execução dos métodos

Método runs inicie laço de eventos do novo framewoík

iniciaRuxo de
controle(to
ír8mework

iniciõfluxo de
coMrole do
fromcwork 2

hlétodo FrMétodo FrümcworklarunO

métodos
h da d

Adaptador de
Evento

Execução d08 métodos

Trocas de
14ensagens

Figura 5.2: Composição de Fluxo de Controle Era///elPorkç lava

5.3.1 -- Novos Elementos

Além dos elementos pertencentes aos fluxos de controle dos .»ameworXs envolvidos na composição

(eventos, criação de obyetos, chamada de métodos, fluxo dc controle e laço dc eventos), outros elementos

podem scr criados

a) Adaptador de eventos: implementa as interfaces dc todos os eventos manipulados pelos Jra/}/eworts

Quando um eveJlto acontece, essa interface registra o evento e decide que método chamar em resposta ao

evento. Os adaptadorcs de eventos são descritos no modelo dc eventos Java como um mecanismo quc se

interpõe entre a fonte de eventos e as interfaces /is/ene/s. Adaptadores dc eventos dcsacoplam a entrega do

recebimento do evento. Sendo assim, oyPa/nela'ork que implemente o adaptador dc eventos controla todos os

eventos registrados no adaptador. Para a composição, esse mecanismo é interessante porque o novo
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Jra/newor# controla todos os eventos dos dois Jrameworks, além disso, ülca mais simples adicionar novos

eventos aolra/nework composto, para isso basta quc o adaptador rcgistre a interface do novo evento e depois

implemente o comportamento desdado.

b) Troca de mensagem: durante a troca de mensagens a composição é realmente eâetivada. A mensagem

sempre é realizada entre métodos dos difercnteslrameworks. Ela pode ser com argumento ou sem argumento,

ou ainda com ou sem retomo, dependendo da interface (sfgna/z/re) do método

c) Novo fluxo de controle: o novo fluxo de controle é a execução dos fluxos de controle doslrameworks

envolvidos na composição. O novo fluxo dc controle depende: da forma dc composição desdada; das trocas

de mensagens; do meio de comunicação c do tipo de implementação, cada um desses tópicos será visto nas

seções seguintes.

5.3.2 -- Meios de Comunicação

Para realizar a composição de .#ameworÉs, deve-se implementar comunicações entre eles; nesse

trabalho estamos considerando quc a única fonna de comunicação possível é através da troca de mensagem

Dessa fomta, para um Jramework sc comunicar com outro cle deve enviar uma mensagem (chamada de

método) para o outro.Pamework.

O primeiro ponto que deve ser considerado para a comunicação é o local onde a troca dc mensagem é

feita, para isso deve-se definir uma nova classe no Jramelvor# composto. Tal classe pode ser criada de

qualquer uma das três formas apresentadas na Scção 5.2: (i) nova classe; (ii) extensão dc classe para

modiHtcação; c (iii) composição de classes. DeHlnida a classe, deve-se implementar a comunicação em um dos

seus métodos, para isso temos duas opções:

+ Método existente: a comunicação é feita através dc lnn método existente em uma classe do

Jramework quc faz a chamada. Isso acontece quando a classe é estendida para modificação ou

através da composição de classes

Novo método: um novo método é adicionado à classe doira/7?eu'ork quc faz a chamada. Pode

acontecer cnl qualquer forma dc definição de classe.
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Dcülnido o local da comtmicação, deve-se realizar a chamada de método em si; para realizar isso

deve-se decidir sobre qual tipo de objcto a chamada sela deita; nesse caso temos duas opções

a) Novo objeto: é criado nolra/nework quc faz a chamada. Tal objeto deve ser derivado da classe que contém

o método que vai ser chamado. Depois de criado o objeto, a chamada pode ser feita normalmente. Quando

um novo objeto é criado cle tem acesso apenas às variáveis da classe quc cle é derivado, além das variáveis

públicas das outras classes dolramework.

b) Objeto existente: a chamada é realizada para um obycto já existente nolramework que recebe a chamada.

Para isso, o proJetista deve saber quais são os oblctos definidos pelo fluxo dc controle do Jramework que

recebe a chamada e depois realizar a chamada. Nesse caso, o prqetista deve implementar tratamento de anos

padrão de Java, para o caso do objeto chamado ainda não tcr sido criado ou já ter sido destruído pelo outro

fluxo dc controle. Quando sc utiliza um objeto existente cle tem acesso a todas as variáveis da classe que cle

é derivado, as variáveis públicas das outras classes do .»amework, mais o estado do objeto (variáveis de
instâncias)

Independentemente do local que a comunicação será feita, deve-sc estender o fluxo dc controle do

jramework qüe faz a chamada, para quc o método que contém a comunicação possa fazer parte do fluxo de

controle, uma vez quc cle não existia no fluxo dc controle original. A extensão do fluxo dc controle pode scr
deita dc três fonnas:

+ Substituição de um objeto em um nó existente: um objeto de um nó do fluxo de controle é

substituído por outro obyeto. Normalmente acontece quando uma classe é estendida ou composta

e a troca de mensagem é feita em um método já definido. Assim, basta que o projetista defina um

objeto derivado da classe criada mantendo a chamada, uma vez que o método já existia no fluxo
dc controle.

Substituição de um método de um nó existente: nesse caso, o método é substituído em um nó

Normalmente acontece quando a troca de mensagem é implementada em um novo método. Dessa

fomla, o proletista deve primeiro definir o obyeto baseado na classe estendida e depois substituir
o nome do método

Novo nó: um novo nó é adicionado ao fluxo dc controle. O obyeto desse nó pode ser um novo

obyeto ou um objcto já deHlnido nolra/ ze porá que recebe a chamada

+

e
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5.3.3 -- Implementação do Novo Fluxo de Controle

O novo fluxo de controle é uma ordem pré-determinada de execução dos fluxos dc controle dos

Jrn/neworÉs que serão compostos. Os fluxos de controle podem executar em paralelo ou seqüenciajmente,

dependendo da forma dc execução desejada. O fluxo de controle geralmente é composto pelas chamadas de

métodos e pelo início de um laço de eventos. No caso do novo fluxo de controle, ele deve chamar os fluxos

de controle doslra/z?ewor#s compostos mais o adaptador dc eventos. Temos três fomias de implementar o
novofluxo decontrole:

e

e

+

Fazer a chamada do método que inicia o fluxo de controle: o novo fluxo de controle é uma

chamada para os métodos que iniciam os dois fluxos de controle

Criar uma /#read para cada fluxo de controle: consiste em criar uma /#/'ead para cada fluxo de

controle dos Jramelt'orks, baseado no método que inicia o fluxo dc controle. O novo fluxo de
controle consiste da chamada das //zreads.

Copiar e colar: os fluxos de controle de ambos oslrameworks são copiados e depois colados cm

um novo método que inicia o fluxo de controle do.»'a/nework composto.

Para implementar o novo fluxo de controle temos que levar em consideração: a forma de composição

(sem comunicação, sequencial, unidirecional e bidirccional); os meios dc comtmicação e as mudanças no

fluxo de controle. Cada um desses tipos de implementação é mais adequado para uma forma de composição e

meio de comunicação, como será descrito na Seção 5.3.4.

5.3.4 -- Formas de Composição

Foram deHlnidas quatro fomtas dc composição de fluxo de controle baseada em troca dc mensagens

sem comunicação; seqücncial; unidirecional c bidirecional

5.3.4.1 Sem comunicação

A forma de composição mais simples. Acontece quando os dois fluxos de controle compostos não se

comunicam, não há memória compartilhada e os domínios dos eventos são distintos. Nessa fomla, cada fluxo
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dc controle é completamente independente do outro. Como não existe nenhuma comunicação entre eles, os

fluxos dc controle podem executar dc qualquer forma, gerando sempre o mesmo resultado. O novo fluxo dc

controle é constituído pela execução dos dois fluxos de controle, não importando sc eles executam cm

paralelo, ou seqüencialmente, uma vez que o resultado da execução será o mesmo. A implementação do fluxo

de controle pode ser deita de qualquer uma das rondas citadas acima: fazer a chamada do método que inicia o

fluxo de controle; criar uma /Areal/ para cada fluxo dc controle e copiar c colar.

Para exemplificar a composição sem comunicação vamos compor o7Pamat,or# Prole/o (Scção 3.4. 1)

com o.»a/7ze vork /'lníz/zciamen/o (Seção 3.4.4). O novolra/nework deve ser usado para representar prqctos

c pesquisas juntamente com suas contes de financiamento. Para realizar a composição temos que primeiro

compor a parte estática dos Jrameworks; para isso a classe Prometo deve scr estendida de forma a

representar uma pesquisa (classe Pes(guisa). A Figura 5.3 abaixo mostra o diagrama de classes do

Jra/newor# composto.

Proieto

me
ordenador

Figura 5.3: Diagrama de Classes para a Composição Projeto + Financiamento

O novo fluxo de controle é a chamada do fluxo de controle dos doislxn/7zeworkg, uma vez que não há

troca de mensagens, cães não sc rc]acionam em nenhum ponto. A imp]ementação do novo fluxo dc controle

pode ser feita pela chamada dos dois fluxos dc controle através da chamada do método que inicia cada fluxo

dc controle (scqücncial) ou pela criação c ativação de uma fbread para cada fluxo de controle (paralelo). Para

o exemplo citado acima, foi construída uma //z/'ead para cada fluxo de controle
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cicio

./,/ Receber ente-idas
argumentos do prometolnuaboolean rue

v\ile (continua)

vhile (continua)

// Receber entradas

Figura 5.4: Fluxo de Controle para a Composição Prometo + Financiamento

5.3.4.2--Seqüencial

Nessa forma de composição existe apenas uma chamada entre os fluxos de controle envolvidos

quando um.#a/nework previamente determinado está terminando sua execução, ele, através da passagem dc

uma mensagem, inicia a execução do fluxo de controle do outrolrnme»'ork. O novo fluxo dc controle é uma

scqüência pré-detemtinada dos fluxos de controle quc vão ser compostos. Quando o fluxo de controle

definido para executar primeiro estiver terminando a sua execução nomtal, ele ativa o segundo fluxo de

controle. Depois da passagcln dc mensagem, o primeiro fluxo dc controle é dcsativado.

A implementação dessa composição pode ser deita chamando o método que inicia o fluxo de controle

do .#a/nework que vai executar primeiro, sendo que esselranznt'ork antes de terminar faz uma chamada para

o método que inicia o outro fluxo dc controle, para avivar o outro .#amework. Uma outra forma de

implementação é copiar e colar o código dos fluxos de controle doslrameworks.
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Como exemplo dc composição sequencial temos a composição do .#amework n'o#e/o (Scção 3.4.1)

com o Jramework .I'üó//cação (Seção 3.4.3). A composição foi realizada para o novo .»a/newor# tratar de

prqetos mais as publicações realizadas durante a vigência do mesmo. Para isso, foi criado um relacionamento

entre as classes Prol eto c Publicacao. Dessa Êomla, um prometo pode tcr várias publicações associadas.

A Figura 5.5 apresenta o diagrama de classes para ojramework composto

}lome
Contrato

Criará

IÍvcl
Págjnidal Univnsi(jade
Pég.lIDeI ll' paginas

Figura 5.5: Diagrama de Classes para a Composição Projeto + Publicação

O fluxo dc controle do novo Jramett,ork é a execução do fluxo dc controle do Jramework n'(#e/o:

sendo que quando esse .»amework estiver terminando sua execução, o fluxo de controle do .#amework

Pzró/fcaçãa é ativado para definir as publicações referentes àquele projcto e o Jramewor# .f»o#e/o é

desativado. A comunicação Êoi realizada num novo método chamado Definir..publicacaoo que

chama o método quc inicia o fluxo dc controle do.»a/nework Pzló/ilação. A representação gráHtca do novo

fluxo de controle é dada pela Figura 5.6
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.// Receber entradas
os do prometo

inda = Cruaboolean

c (continua)

artigo"

Figura 5.6: Fluxo de Controle para a Composição Projeto + Publicação

A implementação do novo fluxo de controle é deita pela extensão do fluxo dc controle doira/nework

n'a#e/a (para adicionar o novo método Definir..publicacao ( ) ). Em seguida, o projetista deve realizar

a chamada do método que inicia o fluxo de controle estendido desselra/navork

5.3.4.3 --Unidirecional

Na composição através da troca de mensagens unidirecional, apenas um Jra/nework manda

mensagens para o outro, sendo que podem existir várias trocas de mensagens. Nesse caso, duas variantes de

comunicação podem ser estabelecidas: chamada sem retomo c chamada com retomo

O novo fluxo de controle é a execução, ao mesmo tempo, dos dois fluxos de controle dos

Jra//?elporks, sendo que cm alguns pontos um Jra/nework solicita serviços do outro. A fomta de execução

pode scr tanto em paralelo quanto intercalado, dependendo da composição. A implementação do novo fluxo

de controle para a composição unidirecional deve ser deita cHatdo uma /Areal para cada método que inicia os

fluxos dc controle dos diüerentesJPa/neworks
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Como exemp]o de composição unidireciona], temos a composição do Jra/nework .13'o#e/a (Scção

3 .4.1) com o .»a»zework .Elspécíe (Seção 3.4.2). Tal Jramework deve ser usado para representar informações

de projetos, sendo que as informações geradas pelos projetos são relacionadas a alguma taxonomia de

espécie. Para realizar isso, foi estendida a classe Informacao com um atributo especie da classe

Especie; além disso, foi implementado um novo método Definir.Especieo , semelhante aos
métodos já existentes: Oefinir Parametroo, Definir Metodoo, etc. O método

Defi.nir ecie ( ) dcülne uma nova espécie, quando essa espécie não existir. A Figura 5.7 apresenta o

diagrama de classes para o.#amapork resultante da composição

Prometo
abstract

Cr
R l XI X

Método
(abstract)

nome
Descrição

8
Parâmetro Lin

P
nome
Descrição

Género amília

+ l }lome

Criar-GêneroO

Reino
ract

t

Figura 5.7: Diagrama de Classes para a Composição Projeto + Espécie

A troca dc mensagem foi realizada ein um método já definido no fluxo de controle, por isso, é

necessário estender a classe quc o método foi definido (extensão para modificação) e depois estender o fluxo

de controle do Jra/ le vork /'rqe/o. No método escolhido para realizar a chamada (Criar eto ( ))

houve apenas o acréscimo de uma chamada para o método Definir specieo, pertencente ao
.#a/7zework E:çpécíe. No novo fluxo de controle ambos ostra/7zeworks podem estar ativos ao mesmo tempo. O

número dc espécies necessárias na definição de projctos será o número de chamadas realizadas.

Depois dc terminada a execução do fluxo de controle do Jra/nework Espécie, o controle voltará ao

Jríz/nego/'k .f'F(Z/e/o. O novo fluxo de controle é implementado pela chamada do método que inicia o fluxo de
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controle do Jra/nelvor# .r3c#ero, sendo quc o fluxo de controle do Jra/nework .13'o#e/o chama o fluxo de

controle do Jra/z?ework .E3-pécie, através do método Definir specie ( ) . A implementação no novo

fluxo dc controle é feita pela càação dc uma /bread para cada método que inicia o fluxo de controle, seguido

da ativação das duas //zreadx. A Figura 5.8 apresenta o fluxo dc controle para olramework composto.

Início

// Receber entradas
argumentos do prometo

book.ean continua = trufa

Proieto

prometo

Definia.Especie ecie

Projeto

Início

boolean continua = Crua

while (contínua)

'esquisadoies
Prometo

Definir &iétodos

Prometo
Definir.Espécie

Projeto

while (continua)

Fim

Figura 5.8: Fluxo de Controle para a Composição Projeto + Espécie

5.3.4.4--Bidirecional

A composição bidirecional é a mais complexa de todas. Nela os doislra/z?eworks mandam e recebem

mensagens. Nesse caso, pode acontecer uma grande quantidade de troca dc mensagens entre ostra/7/eworks.

O novo fluxo dc controle é a execução dos dois fluxos dc controle doslra//zeworks, sendo que ostra/neworks

trocam nlcnsagens entre si em vários pontos. A implementação no novo fluxo de controle é semelhante ao

cmo da composição unidirccional
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Como exemplo dc composição bidirecional temos a composição doara/}ze porá Espéc;e (Seção 3.4.2)

com Puó/ícação (Seção 3.4.3). O novolra/7zework deve tratar de publicações que têm como palavra-chave

algtuna espécie. Além disso, um novo atributo para uma espécie é saber quando ela 6oi re6ercnciada pela

primeira vez na literatura. Para isso foram adicionados dois novos campos: especie à classe

Palavra chave e publicacao à classe Especie. A Figura 5.9 mostra como ficou a parte estática do

novo .Õ'atttework .

Publicação
act)

Título
Tipo

Revista
Pág.inicial
P
Criara

silo
abstract

+ l }lome

Criar-f:iloO

Figura 5.9: Diagrama de Classes para a Composição Publicação + Espécie

Existem duas trocas de mensagens, sendo que cadalramework realiza uma. Para realizar a troca dc

mensagem foram criados dois métodos: Definir Publicacaoona classe Especie e
Definir.Especie o na classe Palavra e. O método Definir Publicacaoo faz uma

chamada para o método criar..publ icacao ( ) nolramework /)uó/ícação. Tal método inicia a definição

de uma nova publicação, quando a publicação referenciada por uma espécie não existir. A outra troca dc

mensagem parte do método Definir Especie ( ) , tal método faz uma chamada para o método run ( ) do

./}a/nework Espécie, ou seja, cle deHinc uma nova espécie, quando essa não existir. O novo fluxo de controle é

apresentado na Figura 5. 10
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Início Definir.Espécie

Início

Receber entradas

while (continua)
,/.," Receber entradas

Definir Publicacao L Py!
'.publicacao criar autor

esp.íun
Espécie

tiPO

.'''/ ler entrada
livro 'cap.livro

vro

'artigo' 'revista' 1=: 'tese

Fim
Fim

Figura 5. 10: Fluxo de Controle para a Composição Publicação + Espécie

A implementação do novo fluxo de controle é feita pela criação de uma //zread dos métodos que

iniciam os fluxos de controle dos dois Jxnmeworks, sendo que ambos os fluxos de controle devem scr

estendidos para serem capazes de fazer a chamada para os novos métodos

5.4 -- Problemas Potenciais na Composição de Fluxos de
Controle

Nessa scção serão descritos os problemas potenciais que podem acontecer em uma composição de

fluxos de controle delramelporks. O levantamento dos problemas foi deito para a composição de fluxos dc

controle que sc comunicam apenas por troca dc mensagens. Taislrú/meworks devem satisfazer às seguintes

restrições apresentadas na Scção 5.1: trataincnto apenas da composição de fluxo de controle; Jramelporks

"quc chamam'';.Pa/}zelpor#s devem possuir fluxo dc controle isolado; não há memória compartilhada entre os

Jra/newor,es; falta dc suporte a eventos compartilhados; acesso ao código fonte; Jramewor#s corretos e não
serão alterados
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Tais limitações são necessárias para podemlos identificar apenas os problemas envolvidos com troca

de mensagens. O levantamento de problemas será feito para as quatro formas de composição descritas
anteriormente: scm comunicação; seqüencial; unidirecional c bidirccional.

Para cada forma de composição Foi analisado o nó (obleto/método) quc faz a chamada c o nó que

recebe a chamada. Para o nó que faz a chamada temos: nó inicial; nó intermediário (sequencial, condicional e

paralelo) e nó amai. Para o nó que recebe a chamada temos: nó inicial; nó intermediário (seqücncial,

condicional c paralelo); nó Hlnal c nó que não pertence ao fluxo de controle. Essa descrição foi utilizada

didaticamente para realizar o levantamento de problemas. Os tipos de nós analisados para cada comia de
composição coram:

Sem comunicação: como não há troca dc mensagem, nenhum tipo de nó foi analisado

Seqüencial: foi realizado para o nó quc chama final c nó chamado inicial ou nó que não pertence

ao fluxo c chamadas sem retomo. Isso será feito pela própria definição da composição

seqüencia], ou sqa, umlramework inicia outro.»a»zework c termina a sua execução.

Unidirecional: foi realizado para todos os tipos dc nós, tanto nó que chama quanto nó chamado,

sendo quc as chamadas podem ser com argumentos c sem argumentos e com ou sem retomo

Bídirecional: foi realizado para todos os nós (semelhante ao unidirecional) e também coram

analisadas todas as combinações possíveis entre os nós (pares de nós).

e

e

5.4.1 -- Descrição dos Problemas Potenciais

De acordo com a forma do levantamento de problemas descrita na seção anterior, foram encontrados

os seguintes problemas: (i) chamada de um método com argumento inválido; (ii) retomo inválido da chamada

dc um método; (iii) inteúerência, (iv) chamada de um método que ainda não deveria ser executado (pré-

condições do fluxo de controle); c (v) dead/ocÉ. Nessa scção faremos uma descrição desses problemas c

mostramos as conscqüências para a composição de fluxo dc controle.
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5.4.1.1 Chamada de um método com argumento inválido

Quando um Jra/nework manda uma mensagem para o outro jramework ele pode passar alguns

argumentos (parâmetros) junto com a mensagem. Mas, algumas vezes, olramework que recebe a mensagem

pode não trabalhar corretamcnte com os valores passados como argumento. Isso acontece porque o

Jra/nen'ork que recebe a chamada pode limitar os argumentos que ele trata, e ojramework chamado pode não

limitar ou não tem conhecimento que o método não está habilitado a trabalhar com detemlinados valores

passados como argumento. Por exemplo, um método pode trabalhar apenas com valores inteiros entre l e

1 00, ou um objeto que tenha um campo chamado "nome" que não pode ser nulo. Problemas surgem quando o

Jramework quc faz a chamada passa uma mensagem c o argumento dessa mensagem não satisfaz às restrições

do método implementado no outrolramework. Neste exemplo, olramelpork poderia passar uma mensagem

com um inteiro valendo 1 10 ou um objeto com o campo "nome" nulo.

Existem duas fomlas dc se tratar argumentos dc métodos: direta ou indiretamente. Na verificação

direta existe um pedaço de código escrito somente para isso, por exemplo:

if (x >100) {x

Na verificação indireta, o tratamento está vinculado ao resultado de um método, por exemplo

public int menor que (int argl){
if (argl > 100) {arg1- = 100; }

return argl;

publi.c int soma menor em (int
argl = menor que cem(argl)
arg2 nor que cem(arg2);
returr! argl + arg2;

argl int arg2){

Nesse caso, temos quc o tratamento está sendo feito cm um método dcHinido anteriormente. Esse

problema tem duas variantes, dependendo do tipo de chamada: (i) sc a chamada não esperar resposta, apenas

oJ'a/zzewo/'k quc recebe a chamada pode executar incorretamente; e (ii) se obra/nework quc faz a chamada
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esperar uma resposta, essa será devolvida, dependendo da aplicação, com uma mensagem de erro (exccção),

ou com uma resposta inconeta

Um ponto importante é se o método que recebe a chamada tem tratamento de exceção padrão de Java

para os argumentos que elc recebe. Nesse caso, quando um argumento inválido é recebido uma exceção pode
scr lançada, mas não necessariamente tratada.

Conseqüências: caso o método que receba a chamada com argumento inválido implemente o tratamento

direto, não haverá problema, uma vez que ele consegue tratar situações anormais. Caso não tenha, o

problema pode acontecer. As consequências de uma chamada inválida são duas: (i) o método que recebeu

a mensagem pode trabalhar assim mesmo e retomar um resultado sintaticalnente corveto (por exemplo:

inteiro), mas semanticamente errado; ou (ii) execução inesperada, com erros ou até mesmo parada dc

execução (quando um eno acontece e o método não consegue tratar).

Um outro problema acontece quando o obleto no qual a chamada está sendo feita estiver ativo no

.#a/nework quc recebe a chamada, quando algum erro acontece com ele, esse erro pode ser propagado para

outros métodos quc acossam o objeto, causando problemas de execução nos doislrameworks. Esse caso pode
causar erros inesperados ou a parada dc execução dolramework

5.4.1.2 Retorno inválido da chamada de um método

Semelhante ao caso acima, só quc agora a resposta pode vir errada. Ela pode vir na forma de uma

exccção lançada pejo método ou uma variável incorreta, causando com isso anos de execução no.#a/??etPork

que fez a chamada. Uma outra forma dc retomo inválido sclia o mesmo caso acima, quando a variável de

retomo Hlca fora de um limite estabelecido. Nesse caso também temos o tratamento direto ou indircto, que é
definido de maneira semelhante ao anterior.

e Conseqüências: problemas dc execução do Jra/nework que fez a chamada, tais como: parada de

execução; execução com valores incorrctos ou erros inesperados. Aqui também existe diferença entre o

tipo dc objeto que está sendo utilizado, quando o objeto for definido noyPame vork quc fez a chamada, o

erro fica intimo a cle. Mas quando o objeto pertencer ao outro./}a/newor#, ambos os.#a/z?ewo/ts podem

ter problemas na execução.
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5.4.1.3--Interferência

A interferência acontece quando métodos executando em paralelo tentam acessar a mesma variável,

causando modificações indevidas ou valores inconsistentes devido à falta de sincronização. A causa desse

problema é a execução em paralelo de dois fluxos de controle que não foram projetados para isso. Esses

fluxos dc controle compartilham memória e ambos podem modiâicá-las sem problemas, uma vez que os

métodos pertencem ao mcsmolrn/newort. Os fluxos de controle que executam cm paralelo são: o fluxo de

controle nomial do./}amewor# c o fluxo de controle criado pela troca de mensagem

A interferência pode acontecer nas variáveis privadas da classe do obyeto que recebe a chamada e nas

variáveis de classes públicas dc qualquer classe do/a/mewor# quc recebe a chamada. Além disso, quando o

objeto que recebe a chamada já estiver definido no Jrn/nework, o(s) método(s) também podem alterar seu

estado (variáveis de instância), dessa forma, as interferências podem acontecer também nas variáveis de

instância desse obUeto

Existem duas formas dc interferências: (i) interferência direta: Hlca localizada no método que recebe a

chamada e (ii) inteúerência indireta: o método que recebe a chamada chama outros métodos que podem
causar interferências

e Conseqüências: acesso, ao mesmo tempo, às variáveis dc classes (classe que o objeto sobre o qual a

chamada está sendo deita é derivado) c às variáveis de classes públicas de todas as classes dolramework.

Como isso não foi inicialmente previsto no fluxo de controle, pode causar problemas de sincronização

entre eles, gerando valores inconsistentes para uma mesma variável. Outro problema acontece quando a

chamada é feita para um objcto já definido, como o método da troca de mensagem pode alterar seu

estado, pode causar também problemas de sincronização com outros métodos que já estavam executando

no fluxo de controle que recebe a chamada

5.4.1.4 -- Chamada de um Método que Ainda não Deveria ser Executado (pré-condições
do fluxo de controle)

Nesse trabalho considcrainos como pré-condições de fluxo dc controle o seguinte caso: um método

que para executar corretamente precisa de serviços dc outros métodos. O probletna acontece quando uin

método chanado precisa de un] serviço fomecido por outro método que ainda não foi executado, ou sqa, lml
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método é chamado c esse método pode não executar corretamcntc porque precisa de resultados de um outro

método do fluxo dc controle. Como consequência o método pode não executar ou executar de mancha

indevida, uma vcz quc cle não tem todos os argumentos necessários para sua peúeita execução, gerando erros
nos dois amett,or#s

+ Conseqüências: a principal consequência é execução incorreta. Uma vcz que o método precisa de

um método que ainda não foi executado.

5.4.1.5 -- OeadZocA

Tancnbaum [54] define deac#ock da seguinte forma: "um conjunto de processos está em uma situação

de dead/oc#, se cada processo do conjunto estiver esperando por um evento que somente outro processo

pertencente ao conltmto pode oferecer. Como todos os processos estão esperando (bloqueados), nenhum deles

poderá fazer acontecer qualquer um dos eventos que podem vir a ativar um dos demais membros do

conjunto

Para o caso de composição através dc troca de mensagens, um processo será um método no fluxo de

controle e um evento será o retomo de um método. O c/eac//ock acontece quando algum método do fluxo de

controle faz uma chamada para o outro.P'amewor#, que durante a execução faz uma outra chamada para o

Jramelt'ork que âez a primeira chamada, mas esse Jra/nework está parado esperando a resposta da primeira

troca de mensagem. Dessa forma, os dois fluxos de controle estão parados, esperando respostas um do outro,

caracterizando uma situação dc dead/ock. Esse problema pode acontecer entre qualquer par de mensagens
entre os.#ameworks

+ Conseqüências: a principal conseqüência é a parada parcial ou total dos dois fluxos de controle. A

parte do fluxo de controle parada será aquela que 6ez a chamada.

O levantamento dc problemas foi realizado para cada forma dc composição descritas anteriormente

A Tabela 5. 1 apresenta os problemas encontrados e o relacionamento com as fomlas de composição.
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5.5--Considerações Finais

Este capítulo apresentou como dois fluxos de controle de yPa/neworÉs Java podem ser compostos

através de troca de mensagens e descreveu o resultado de um levantamento dos problemas que podem

acontecer durante tal composição. Sendo que os Jra/neworks envolvidos na composição não têm memória

compartilhada, os conjuntos dc eventos que eles conseguem manipular são disjlmtos e ambos os fluxos de
controle são reutilizados.

Os problemas encontrados acontecem porque a maioria dos Jramewor#s não é projetada para ser

composta com outros Jra/nework=, os problemas encontrados foram: (i) chamada de um método com

argumento inválido; (ii) retomo inválido da chamada de um método; (iii) interferência; (iv) chamada de um

método que ainda não deveria scr executado (pré-condições do fluxo de controle) c (v) dead/ock.

Na Seção 4.3 foram apresentadas as consequências para o fluxo de controle quando dois.#ameworks

não são adequadamente compostos

. Colisão de laços (opep/ap): acontece dois laços de controle tentam gcrenciar o mesmo recurso

(evento ou memória), nesse caso não toiros nem eventos nem memória compartilhados. Os laços

  Sem

Composição   Unidirecional Bidirecional

l Chamada de um método com

l argumento inválido   X X X

Retorno inválido de uma chamada

de método   X X X

Interferência   X X X
Pré-condições de fluxo     X X

l)ea(stock       X
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cle eventos sao compostos através de um adaptador de eventos. Devido ao escopo da composição

apresentada, esse problema não acontece .

Falta de controle (gap): um novo elemento é adicionado ao Jra/nework e nenhum dos
Jramewo/É= é capaz de gercnciar esse elemento. Esse problema pode acontecer na fomta dc

composição descrita acima, quando um novo elemento é adicionado ao .#a/7zewor# composto

(classes, inteúaces ou eventos), sendo assim o projetista deve estender algum fluxo de controle

para gercnciar um novo elemento ou o novo fluxo de controle deve gcrenciar esse novo elemento

Interferência: acontece quando umlramewor# inteúere na execução do outro através da troca de

mensagens entre eles.

Execução incorreta: qualquer um dos Jra/neworks pode executar incorretamente, isso pode
acontecer devido a: argumentos inválidos; interferências e pré-condições do fluxo de controle.

Parada na execução: um ou ambos oslrameu'orks podem parar devido a erros de execução, que

podem acontecer por causa de: argumentos inválidos; inteúerências; pré-condições do fluxo de
controle e c:/ead/ock.

e

e

Além do levantamento de problemas, foram apresentados alguns exemplos dc composição de

jrameTt'orks Java, tais exemplos são didáticos e não foram construídos utilizando um extenso estudo de

domínio (como todo o Jra/nework deve ser construído). A maior dificuldade para a realização das
composições descritas acima foi o entendimento dos fluxos de controle existentes, mesmo eles estando

isolados cm uma entidade separada. Para isso foi importante o acesso ao código fonte, uma vez que sem esse,

o entendimento do fluxo de controle ficaria muito prejudicado.

As composições descritas nesse capítulo apresentam alguns aspectos em comum que são válidos para

a maioria das composições de fluxo de controle baseada em troca de mensagem em Java:

a) Definição de novos elementos: primeiiamentc deve-sc definir os novos elementos dolramework: classes,

interfaces e eventos. As classes podem ser dcÊinidas de três formas: novas classes; extensão de classe para

modificação c composição dc classes. As interfaces podem ser definidas baseadas em interfaces exista\tes ou

independentes. Os eventos podem ser adicionados nonnalmcnte, desde que apenas Lml7Pcz/zzework responda a

eles (domínio de eventos diquntos). Quando sc dcüinem os novos elementos deve-se estender o fluxo de

controle dc um doslra/ne t,o/.#s ou adicionar ao novo fluxo dc controle código para controlar esses novos

elementos, evitando dessa forma a falta de controle (gap).
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b) Trocas de mensagens: devem ser definidas tendo como base os fluxos de controle dos doislra/mano/.h.

Definidos os locais c o meio de comunicação das chamadas, deve-se estender o fluxo dc controle do

Jra/newor# que faz a chamada para que possa incorporar a troca dc mensagem

c) Novo fluxo de controle: o novo fluxo de controle depende: da forma de composição; das trocas dc

mensagens entre os.#a/neworks e do meio dc comunicação. O novo fluxo de controle consiste na chamada

dos fluxos de controle dos dois.»cz/7zeworÉs mais a chamada do adaptador de eventos que controla os eventos

gerenciados pelos doislran?e t,aras mais os novos eventos definidos para a composição.

d) Implementação do fluxo de controle: depende de algumas vaúáveis como: forma de composição; meio

de comtmicação e trocas de mensagens. Quando os fluxos de controle precisam executar em paralelo deve-se

criar uma /bread do fluxo de controle. Mas, quando os fluxos executarem seqüencialmente pode-se fazer uma

chamada para os métodos que iniciam o fluxo dc controle, criar uma //zread do fluxo de controle ou copiar e
colar0

e) Problemas: os problemas citados podem acontecer na maioria das composições. Eles acontecem porque os

Jra/newor#s não foram proyetados para ser utilizados para composição. O projetista deve verificar que tipos de

problemas e aonde esses problemas acontecem em uma composição. Quando algum problema existe, o novo

Jramewor# pode não executar corretamente .

No próximo capítulo é apresentada uma ferramenta que 6oi desenvolvida a partir do levantamento de

problemas descrito nesse capítulo, ela tem como entrada doislrameworks e como é realizada a composição

entre eles, tendo como saída alguns problemas quc podem acontecer durante a composição e algumas

sugestões de como contomar os problemas encontrados.
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Capítulo Ferramenta para Composição de Fluxos de
Controle de H'anz7emo/üsJava

Este capítulo apresenta uma Êenamenta desenvolvida para auxiliar a composição de fluxos de

controle de dois.»'amewor#s Java. Tal ferramenta tem como entrada ostra/?zeworks e a fomla de composição

entre eles, baseada nessa definição a ferramenta detecta que problemas acontecem nessa composição, tais

problemas coram apresentados no Capítulo 5 e podem ser detectados de maneira estática e parcial. A

ferramenta é descrita através da sua representação, uso e alguns exemplos.

6.1-Introdução

Baseado no levantamento de problemas c na composição apresentados no capítulo anterior, foi

construída uma Êenainenta pam auxiliar o projetista durante a composição dc fluxos dc controle dc dois

jramelt,aras Java. A ferramenta faz um diagnóstico, vcriücando os problemas quc podem acontecer durante a

composição. E, dc acordo com os problemas encontrados, algumas sugestões podem ser o6erccidas, ficando a

cargo do projetista a implementação ou não da sugestão.

A ferramenta tem como entrada doislrameworks e as definições da composição: os novos elementos,

as trocas de mensagens e o novo fluxo dc controle, Tendo, como saída, os tipos de problemas que podem

acontecer mediante a composição, onde eles acontecem (objeto/método/variável), ou podem acontecer, e

sugestões para contomar os problemas encontrados. A Êerramcnta indica ao usuário quc problemas potenciais

podem acontecer na composição que ele apresenta como entrada, c apresenta algumas restrições:

Número de/ramaPor#s: ela está implementada para trabalhar apenas com a composição de dois

Jra/7?eworÊs, caso o usuário precise compor mais dc dois.#a/nelPor#s cle deve fazer composições

incrementais (pares della/}?eworh) até obter o.»amework desejado

Somente detecção estática e parcial: somente podem scr detectados os problemas estaticaJnente

e dc maneira parcial. Os problemas que podem ser detectados dinainicamcnte não são cobertos

pela ferramenta

e



80

6.2 -- Representação

A representação deve cobrir todas as informações relevantes para a composição de fluxos de controle

A descrição da representação foi dividida em três partes: jramewor#; fluxo de controle c composição. Nessa

scção serão apresentados apenas como os elementos envolvidos na composição de Jra»/ewor#s são

representados. A fomla como eles são usados na Êerramcnta será apresentado na Scção 6.4

6.2.1 -- E/an77emo/ú

Para cada .#amework devemos ter infomtações sobre seus elementos (classes, interfaces, objetos,

eventos c fluxo de controle). Abaixo, são descritos todos os componentes e as informações necessárias para a

sua descrição:

e Framapor#s: nome; descrição; conjunto de classes; conjwlto de intedaccs; conjunto de eventos e
uma classe controladora

Classes: nome; superclasse; modiHicadores (aós/racr, .Pna/, etc); visibilidade @!íó/ic, priva/e ou

pro/ec/ear); interfaces que implementa; variáveis de classes; variáveis de instância e métodos

Interfaces: nome; métodos; variáveis e interfaces que estende

Variáveis: nome da variável; classe ou intedacc a que pertence; visibilidade; tipo (inr, S/r/ng,
óoo/ean, etc) e sc a vaüável é de classe ou instância

Métodos: nome do método; visibilidade; classe ou interface a que pertence; argumentos de

entrada; argumento dc retomo; variáveis que lê; variáveis quc altera; métodos quc chama; fluxo

dc controle; obUetos criados pelo método e pré-condições (métodos que devem scr executados

antes para o peúeito filncionamcnto do mesmo)

Eventos: nome do evento; fonte do evento; interface /is/ener associada c métodos que chama

Classe controladora: nome dc classe; nome do método que implemcnta o fluxo de controle e o

nome do método que implementa as inicializações dc variáveis, dc acordo com o modelo de

Jxnmework apresentado na Seção 2.2-4

Objetos: nome do obUeto; classe a quc pertence e visibilidade

e

e

e

e

Para representar um .#a#zework, devemos primeiro obter informações sobre as classes, interfaces e

eventos. Baseado nessas informações, pode-se descrever adequadamente o fluxo de controle, através da
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construção de obyetos e chamadas de métodos. Todas as informações descritas acima são extraídas do código

fonte doira/7zework de maneira automática, dessa forma deve-se ter acesso ao código fonte doslramewor#s

A Figura 6. 1 apresenta os relacionamentos entre os elementos dolramework.

Controladora
Classe
Run
Initialize

chama Método

Evento
flome

31 Visibilidade
Retorno

.KI Argumentos
Evento

+l Interface Listener
Fonte de Evento

I'lome
Descrição

Framework

Classe
variável

le
variave
a

Notne
A.J Tip o

Visibilidade
R' l llome

Tipo
Visibilidade+

mplementa
t

nterface
Nome

Figura 6. 1 : Diagrama de classes para a ferramenta

6.2.2 - Fluxo de Controle

É representado como um conjunto dc nós (um par objeto/método), sendo quc existe um nó especial

(inicial) que inicia a execução do fluxo dc controle. Um nó é representado como uma chamada de método

feita sobre objeto, ou sqa, um nó é constituído por: um método; um objeto sobre o qual a chamada é feita e o

tipo de execução (paralelo, scqüencial ou condicional). Cada nó pode chamar vários outros nós, do mesmo

modo quc um método pode chamar vários métodos, e cada nó também tem informações sobre os nós que ele

chama (nós filho). O fluxo de controle é representado por um grado, sendo que os métodos quc fazem as

chamadas são os nós pai e os nós quc recebem a chamada são os nós filho. Cada conjunto obyeto/método
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aparece somente uma vez no grato de fluxo de controle, caso contrário o grato poderia ser inHlnito; por
exemplo, quando existir uma recursão.

A partir da descrição do fluxo de controle e da descrição dos componentes contidos nolramework,

chega-se a uma representação completa do fluxo de controle. Baseado nessa representação, mais as

infomlações sobre a composição, a ferramenta pode realizar o diagnóstico dos problemas para cada
composição específica.

6.2.3 -- Composição

Além da representação dos .»a/meworks, deve-sc definir como será deita sua composição. Para

representar a composição temos quc ter: os dois.#amewor#s envolvidos; os novos elementos dolra#zework

composto; as comunicações entre eles e a fomla dc implementação do novo fluxo dc controle

Primeiro deve-sc definir os novos elementos: classes e interfaces, como apresentados na Scção 5.3.

Na definição das novas classes, as comunicações devem ser implementadas. As comunicações são

representadas como: sentido (de qual.#amewor# parte a chamada); objeto que recebe a chamada; método que

faz a chamada; método que recebe a chamada e tipo dc execução (pamlclo, sequencial ou condicional). A
comunicação pode partir de qualquer nó de umlra/7zewort para qualquer nó do outrolramework, incluindo

várias comunicações entre os Jra/neworks. As comunicações devem ser implementadas nas classes criadas

para a composição. Definidas as trocas de mensagens, o usuário deve estender o fluxo de controle do

Jramelpork que faz a chamada, para quc as trocas dc mensagens possam fazer parte do novo fluxo dc controle

O novo fluxo de controle deve ser implementado indicando a ordem de chamadas dos fluxos de

controle, paralelo ou scqtiencial e como implementar os fluxos de controle (chamada simples, /Arenas, ou

copiar c colar). Além disso, devem ser modificados os fluxos dc controle dos JrnmeworÊs para quc os

métodos que contêm a(s) troca(s) de mensagem(ns) possam fazer parte dcje. Para isso o projetista tem as três

opções citadas na Scção 5.3.2: substituição de um objeto cm um nó existente; substituição de um método em
um nó existente ou novo nó.
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6.3 - Detecções

Baseada na definição doslranzewo/És e na composição, a ferramenta pode realizar a verificação dos

problemas potenciais que podem acontecer durante a composição de fluxo dc controle. Os problemas que

podem ser detectados foram descritos na Seção 5.4. A detecção realizada pela ferramenta pode scr feita

apenas de maneira estática c de maneira parcial para alguns casos. A ferramenta consegue detectar os

problemas da seguinte forma:

a) Argumento inválido: toda chamada de método corre o risco dc passar um argumento inválido em tempo

de execução. A verificação deste tipo de erro depende da forma de tratamento implementada. Quando ela é

dircta e existe tratamento de erros padrão de Java é possível realizar a detecção. Caso o tratamento sda

indireto, ou não existir tratamento dc erros, a detecção não pode ser realizada. A ferramenta consegue

detectar apenas se o método que recebe a chamada tem tratamento de erros padrão dc Java para os
argumentos recebidos como entrada, caso o método não tenha esse tratamento o usuário é avisado

b) Retorno inválido: é semelhante ao caso anterior. Aqui a resposta tem um retomo não esperado pelo
método que fez a chamada. A ferramenta consegue veriülcar sc o método que recebe a chamada tem

tratamento de erros padrão de Java para o argumento que retoma da troca de mensagem, caso não exista, o

usuário é avisado.

c) Interferência: deve-se verificar as variáveis de classe alteradas pelo método que recebe a chamada. Se tais

variáveis coincidirem com as variáveis que o fluxo de controle que está em execução altera ou lê (incluindo

os métodos chamados por todos os eventos, uma vez que não sc sabe a hora que cada evento vai acontecer),

então o problema de interferência pode acontecer. Não sc pode detectar com certeza se a intcúerência

acontece, pode-sc apenas detectar a possibilidade dela acontecer, uma vez que os métodos que vão estar

executando ao mesmo tempo dependem do fluxo de execução doira/nework (quc nomlalmente é diferente

para cada execução). A 6erramcnta consegue detectar a inteúerência direta nas variáveis de classes, e não

consegue detectar as interferências que acontecem nos estados dos objctos e as intcúerências indiretas

d) Pré-condições do fluxo: quando sc faz a composição, pode-sc fazer a chamada para um método que

depende dc outros. Antes dc a chamada ser feita efetivamente, deve-sc verificar se as condições (outros

métodos) para que o método execute corretainente serão executadas. A Êenamenta consegue detectar se um

método que tem pré-condições do fluxo dc controle foi chamado sem que o(s) método (s) que fazem parte da

sua pré-condição tenha sido previamente chamado
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e) Dead7ac#: alguns casos de dead/ock podem ser identiHlcados dc maneira estática, outros dc maneira

dinâmica. Estaticamente pode-se detectar ciclos dentro dos dois fluxos de controle. Quando ciclos são

encontrados, podemos ter certeza que o dead7ock vai acontecer, mas dead/ock não acontece apenas quando se

têm ciclos, outras situações conülguram dead7oc#, mas só podem scr detectadas dinamicamente. A ferramenta

consegue detectar apenas ciclos no fluxo de controle, configurando uma situação dc dead7oc#. Para detectar

ciclos na composição entre fluxos de controle, podemos utilizar o grato gerado pela representação do fluxo de

controle composto. A vcriHicação é feita da seguinte forma: quando uma chamada é feita basta verificar se

durante a execução desse método cle íàz uma chamada para algum método no outrolramework (que fez a

chamada primeiro), se na segunda chamada o nó que recebe a chamada estiver na mesma árvore do nó que

6ez a primeira chamada o c/ead/ock acontece.

Caso encontre algum problema, a ferramenta avisa ao usuário que tipo de problema pode acontecer e

onde (objeto/método/variável) o problema pode acontecer. Depois que todos os métodos são executados para

todas as comunicações, a ferramenta apresenta em um fomtulário os problemas c algumas sugestões para ele

6.4 -- Uso

O uso da ferramenta pode ser descrito em três passos: (i) dcHinição doslra/ zeworks; (ii) definição da

composição e (iii) detecção e sugestões.

6.4.1 -- Definição dos E/an7zewo/l#s

Para definir um novo Jramework o usuário deve abrir o formulário Novo .IDamat,or#. Nesse

formulário, o usuário deve informar o nome doira»?ework c uma pequena descrição do que ele faz. Depois de

inseridas essas infomtaçõcs, um formulário de definição dc Jra/?/ework é apresentado, no qual o usuário

define todos os eleJnentos dolramework: classes; interfaces e a classe que implementa o fluxo dc controle do

./}a/newor# (Cone Faladora).
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Para inserir um novo componente no .»amework, o usuário precisa apertar no botão adicionar

embaixo da lista dc componentes já definidos. A Figura 6.2 apresenta o formulário de dcãnição dc
fratneworks

Framawork: Píojeto {=:-=.'=

Editar Framework

Descreve projetos de pesquisaNome: IProjeto

Elementos

Clwscs Intexíàtcs Categoria do Emntos

to

3squisador
etodo

Linhapesquisa
Equipamento

i ÊIMãill] l1lliêiãliãl

Fluxo tle Controle

Nome da Clulc Contmlaüm ControladoraProjeto

public void run0{
Projeto prometo = nulll
prometo = projeto.Criar.Projeto0;
prometo.Deõnir.Pesqulsadores0;
projeto.Denlnir.Metodos0 ;
projeto .De finir.Locais0 1
proj eto.De fi nir.P eram etros 0

Nona do método run: run

l«phmcntHh «-«

ÊHiÜil $F8ÜÜ;?SI iRt8#% ãl

Figura 6.2: Fomlulário de definição doira/nai,ork .f'Po#elo.

Para definir a classe Controladora, o usuário deve primeiro adicionar uma classe normalmente

para cm seguida definir a classe Controladora. Para fazer isso, cle deve escolher o nome da classe, o

nome do método quc implemcnh o fluxo dc controle (run ( ) ) e o nome do método quc passa ao.»a/nelvork

os argumentos da aplicação (initialize ( ) ) . A 6enamcnta auxilia esta tarefa apresentando o nome dc

todas as classes pertencentes ao Jra/7zewor#, junto com seus respectivos métodos. A Figura 6.3 apresenta o

formulário de definição da classe Controladora para obra/nelvork .f'Foge/o.
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Classe Conlroladorü

Classe Controladora

Nona:

Método FURO

ControladoraProjeto

Controladora.Projetü
run
nltialize

IUlé toda iniüalizeO

!

Figura 6.3 : Formulário de deülnição da Classe Consoladora pma o.»a///apork .f'»i#efa

6.4.1.1 - Exemplos

A definição de Jra/7zewor#s é feita de maneira bem simples, basta que o usuário entre com as

informações do Jramework: nome e descrição, quando um novo .#a»?ework é criado através do formulário

Novo rlamelparÃ. Em seguida é necessário adicionar os elementos dolra#zewor#: classes c interfaces. Para

isso, basta apertar no botão adicionar embaixo da lista do elemento que sc deseja adicionar. Feito isso, é

apresentado um formulário quc solicita ao usuário o endereço do arquivo fonte (.java) do elemento que sc

deseja adicionar, a partir daí a ferramenta extrai de maneira automática os atributos descritos na acção 6.2.1

Sendo que em cada arquivo fonte deve scr definida apenas uma classe. As classes definidas para cada um dos
frcimework são

a) ,f#'oye/o: Equipamento; Local; Metodo; Linha Pes(lruísa; Parâmetro; Pesquisador;
Informacao; Prometo e Controladora rojeto, sendo a última a classe que inicia o fluxo dc
controle doira/ zewor# através da chamada do método run ( )

b) Espécie: Especie; Genero; Família; Classe; silo; Reino e ControladoraEspecie
(inicia o fluxo dc controle doira//zelvork)



87

c) PE/Ó//cação: Autor; Palavra e; Publicacao; Livro; Tese; Revi.sta cientifi.ca
Artigo s; Capitulo ivro e Controladora.Publicacao.

d) .]qna/zcíame/ /o: Pesquisa; Orgao financiamento; Financiamento; Bo].sinta; Bolsa e
Controladora Financiamento.

6.4.2 -- Definição da Composição

Depois de definidos os.#a/neworX3, o usuário pode realizar a composição entre eles. Para isso, ele

deve abrir o formulário Nova Composição. Nesse fomlulário o usuário deve infomlar: o nome da

composição, uma descrição e os dois .#ameworks envolvidos. Definidos os argumentos iniciais da

composição, a ferramenta apresenta o formulário para realizar a composição (Figura 6.4). Para uma melhor

visualização dos componentes doslrameworÉs, a fenamenta apresenta as classes, métodos e fluxo de controle

dos.»a/netPorÉs envolvidos na composição.

Para a dcninição da composição, o usuário deve definir os novos elementos doira/mewor#: classes c

interfaces, da mesma maneira que é definido noslrnmeworks. As novas classes podem ser definidas de três

formas: (i) compor classes dos doislramelporks; (ii) extensão para modificação de uma classe dc um dos

Jra/neworks c (iii) criar novas classes adicionadas à hierarquia dc classes dos Jrameworkg ou independentes.

Essas dcãmições são deitas a partir do fomlulário Adicionar extensão, cada fomla de definição tcm um

formulário especíHlco. A adição dc novos elementos é semelhante à definição de classes e inteúaccs no

»rametpork. Junto com as definições de novas classes, devem ser implementadas as comunicações entre os

fratneworks
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Composícao: Prometo.Espécie

Composição Projeto.Especie

Descliçao: IRepresenta projetos que tem relacionado informações sobre pesoNome: iProjeto.Especie

Novos Elementos

E?demõcs Inhrhres Caügoria de bentos

Ejdensão-lnüürmacao
Extensão-Prometo.No\

Frammrkl: jprojeto Frammrk2: IEspecie
Prometo
Pesquisador
Metido

cal

fino
Fila
Classe

amplia

publicvoid run0{
Projeto.No'vo proj2=

-- " '.««:.: :m=:HI :U;E;:;.*..
!ã8;:êl:g!!ãl:ilã$1:ig:lillêãligê81ilgB

8

public'void run0{
boolean continua =true

-- " '.««": :g:Eár:!:r==!à!':.. 81.

ã

Figura 6.4: Formulário de definição da composição

O novo fluxo de controle é definido no fomlulário Novo fluxo de controle. O usuário deve seguir

dois passos para criar o novo fluxo de controle: extensão do fluxo de controle c implementação do fluxo de
controle

Passo -- 1: Extensão do fluxo de controle: definidas as comtmicações, o usuário deve estender o fluxo de

controle do .»a/7zewort que faz a chamada, essa extensão é necessária para quc as comunicações

implementadas possam fazer parte do fluxo dc controle. A Figura 6.5 apresenta o formulário de extensão do

fluxo de controle para a composição dos.#a/neworks ,f3'íZ/e/o e Elspéc;e. O Fomlulário apresenta todos os nós

e objetos pertencentes ao método quc inicia o fluxo de controle
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Novo Fluxo de Controle - Passo l

Editar Fluxo de Controle - Passo l de 2.

IProjeto..Espécie Dcpçrkm: jnepresen a projetosquetem relacionadoinrormaçóes sabre pesq

buxo ü Contmb: nojeto

publicvoid run0{
Projeto.Novo projeto = null
projeto = projeto.Criar.Projet00
prol eto.Deüinlr.Pesqu is adore sO
prajeto.DeüniLMetodos0
projeto .Deüinlr.Locais 0
prometo.Definir.Parametros0
Jy Chamada de método adicionada
projeto.Delnir-Especies0;

Norte

buxo de Contmle: Espécie

publicvold run0{
boolean continua =true
while (continua == trufa) {

Espécie esp = new Especies
esp.runs
continua =false

Objehs

Projeto.Novo - projetc
Controladora.Projeto l

Nós Objet.s

Especie-esp
jcontroladora.Especii

Nó$

jesp - Espécie
esp-nJn

prometo - CriaLPro
projeto - Deünil.Pi

Deülnir Mt

eto - Definir
prometo - De$nir-P
prometo - De6nir
projeto - Delnír.

!to

1:18@ $ã11:

Figura 6.5: Fomlulário de definição do novo fluxo de controle Passo l

O usuário tcm três opções para fazer a extensão do fluxo de controle

(i) Novo nó: deve-sc definir um novo objcto ou utilizar um objeto existente e fazer a chamada para

esse objeto. Na ferramenta o usuário deve apertar o botão adicionar nó (Figura 6.6 C) e preencher

as inÊormaçõcs do nó Wramework base, objeto, método c fonna de execução) e indicar o local onde o

novo nó será adicionado. Além disso, pode ser necessário criar um novo objeto no fluxo dc controle,

para isso o usuário deve apertar o botão adicionar objeto (Figura 6.6 A) e adicionar o nome do

objeto e o scu tipo.

(ii) B'lodinicação de um objeto: aqui, apenas o tipo cle um objeto é modificado. Para modificar um

objeto o usuário deve pressionar o botão modificar objeto (Figura 6.6 - B). A ferramenta apresenta

todas as extensões realizadas sobre a classe base do objcto quc será modificado.
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(iii) Modificação de um nó: um nó já existente é utilizado, bastando para isso modificar o método
que está sendo chamado ou o objeto no qual a chamada está sendo feita. Na fenamenta deve-se

escolher a opção modificar nó (Figura 6.6 D)

hlodifical Objeto:ll

Adicionar Objeto ao Fluxo de Controle Modificar Objeto no Fluxo de Controle

Nona Nome

Adicionar Objeto
HodiíicatNÓ

B - Modificar Objeto

Adicionar NÓ ao Fluxo de Controle Modificar NÓ no Fluxo de Controle
Fmmelrork: (i Projeto ("I Espécie Objcto

Obj.ü:

l\método:

DaecuÇ ão :

publicvoid runs(
Projeto.Novo proj2:
Projeto.Novo projeto = nula
projeto = projeto.Criar.Projet00
projeto.De tinir.Pesquisa dote sO
jprojeto . t)e finir.Metodos 0
projeto.DefiniLLocais0
projeto.Deúnir.Parametros0
rJ Chamada de método adicionada
prometo.Deünlr.Especies01
f/ Chamada de método adicionada

:::::::::::::;:::::::::::::::

g@@@Êllg i11:i$1jãê$i

C-AdicionarNÓ D - Modificar NÓ

Figura 6.6: Fonnulários de Extensões do fluxo de controle

Definidas as extensões, o usuário pode ir para o passo 2 e define como será a implementação do fluxo

dc controle

+

 
seqtlerclal#

Adiçionu
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Passo -- 2: Implementação do novo fluxo de controle: deve-se dcüinir três informações sobre a forma dc

implementação do novo fluxo de controle: ativação dosyPamelvorks; implementação do fluxo de controle e

implementação do método main. A Figura 6.7 apresenta o fomlulário para definir tais informações.

(i) Ativação dos /ramaPar#s: aqui o usuário define qual Jrao?ework deve ser ativado primeiro, essa

opção é importante quando a implementação do fluxo dc controle for por chamada de método ou

copiar c colar, uma vez que quando for utilizada uma fAread os dois fluxos de controle vão executar

cm paralelo

(ii) Implementação do fluxo de controle: deve-se indicar a forma dc implementação dos dois fluxos

de controle: chamada do método que inicia o fluxo de controle; criação de uma //zread ou copiar c
colar.

(iii) Implementação do método mai.n: o usuário escolhe sc existirá um método main definido na
classe

Novo Fluxo de Controle - Passo 2 ::&:::::$' :ili11111i!:111111111:1:11111:1i:llli:ililili:l111ililillili11:ili11:

Editar Fluxo de Controle - Passo 2 de 2.

Descerão: IPepresenta projetos que tem relacionado informações sobre pesqNome Prometo.Espécie

Novo Fluxo de Controle

Fluxos de controles atirados l7' Projelo IP' Especte OlüBmdB aüv3ção: P: Projeto {"' Espécie

[nq)]ementação

1" Chamada dos métodos que iniciam os buxos de controle

íê! ãllêiêlüiül@ãdliílãlã39ãêlid16iiiilê: êiããli3illãil@lããüÉ

(' Copiar e Cotar os métodos

Nléüdo ittah

p'C.ia.

Figura 6.7: Fomtulário de denlnição do novo fluxo de controle Passo 2
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Definido o novo fluxo dc controle o usuário pode apertar no botão Criar, esse botão cria um arquivo

Java com o novo fluxo de controle baseado nas opções apresentadas.

6.4.2.1 -- Exemplos

Nessa seção são apresentados exemplos de composição dc .#ameworAs utilizados no presente

trabalho, uma descrição mais detalhada da composição é apresentada no apêndice A. Para exempliHlcar as

composições vamos descrever os passos envolvidos na definição do novo fluxo de controle apresentado na

Seção 6.4.2.

a) .f'P(Z/e/o e /q/za/zc;ámen/o: nenhum dos dois Jramewor#s foi modificado c o novo fluxo de controle é
implementado pela criação de uma //zreac/ para cada classe que implemente o fluxo de controle e a chamada

das fAreadx. Os passos seguidos para a composição do fluxo dc controle coram:

Passol - Extensão do fluxo de controle: como não há comunicação entre oslramewor#s não
são necessárias extensões no fluxo dc controle.

Passo2 - Implementação do novo fluxo de controle: os fluxos de controle são implementados

através da criação de uma fbread, de fomta que eles possam executar em paralelo.

b) .l»'gera e Pzíó//cação: a classe Prol eto foi estendida para uma classe Prol eto.publicacao. Tal

classe contém referências para as publicações de determinado prdeto através de uma variável de instância

chamada publicação. Além disso, foi criado um método Definir..publicacao ( ) , o qual inicia o

fluxo de controle do ./?a/nework PI/ó/;cação e define as publicações para um determinado prometo. É nesse

método que a troca de mensagem é implementada. Os passos seguidos para a implementação do fluxo dc

controle coram:

+ Passol - Extensão do fluxo de controle: o objcto prol eto derivado da classe Prol eto foi

modiHlcado para scr derivado da classe Prol eto Publicacao. Além disso, foi adicionado

um nó para realizar a troca dc mensagem, esse nó é a chamada do método

Definir Publicacao ( ) sobre o objeto prol eto
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+ Passo2 - Implementação do novo fluxo de controle: como a composição é sequencial apenas o

fluxo de controle do Jra/newor# /»(Ve/o é ativado através da chamada do método que inicia o

fluxo de controle dolramework.

c) n'qe/o e ,Elspécíe: foi criada uma nova classe chamada Prol eto.novo estendida da classe Prol eto,

para adicionar o método Definir espécie ( ) (em tal método é realizada a troca dc mensagem). A classe

Informacao Foi estendida pam uma nova classe Informação cie que contém agora uma nova

variável de instância denominada especie. A dcüinição do fluxo de controle foi realizada da seguinte
tonna:

Passol - Extensão do fluxo de controle: o objeto pro:j eto derivado da classe Prol eto foi

modificado para ser derivado da classe Prol eto.Novo. Além disso, foi adicionado um nó para

realizar a troca de mensagem no fluxo dc controle, esse nó é a chamada do método

Definir ie ( ) sobre o objeto prol eto.

Passo2 -- Implementação do novo fluxo de controle: os fluxos de controle são implementados

através da criação de uma //zread

d) Pz/ó//caç'ão e .Ekpéc;e: nesse exemplo ambos os .#ameworks precisaram scr modificados. No .#amework

/#'í2/e/a a classe Palavra chave foi estendida para uma classe denominada Palavra chave N. Tal

classe contém uma variável dc instância especie do tipo Especie.N que indica que aquela palavra-chave

referencia uma espécie. Além disso, foi criado um método Definir.especie ( ) , quc inicia a definição

dc uma nova espécie quando uma nova palavra-chave é criada através do método

Nova Palavra Chave No

No.»amework ,Elçpécíe a classe Especie foi estendida para uma classe Especie.N. Tal classe

tem agora uma variável dc instância chamada publicacao e um novo método

Definir..publicacaoo , onde a troca de mensagem é realizada

Os passos para a implementação do novo fluxo de controle foraan os seguintes

. Passol - Extensão do fluxo de controle: o Jra//zela'or# /)uõ//cí/ção foi estendido através da

modificação do objeto palavra derivado da classe Palavra para scr derivado da

classe Palavra chave.N. O JramaporA E.spécíe foi estendido pela modificação do objeto
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especie derivado da classe Especie para ser derivado da classe Especie.N. Além disso,

foi adicionado um nó para realizar a troca de mensagem no fluxo de controle, esse nó é a

chamada do método i)efinir Publicacao ( ) sobre o objeto especie
e Passo2 Implementação do novo fluxo de controle: os fluxos de controle são implementados

através da criação de uma //zread

6.4.3 Detecção e Sugestões

Definidos os»a/neworky e a composição, o usuário pode realizar a detecção dos possíveis problemas

para aquela composição. Para isso, basta apertar o botão Detectar no formulário de deHlnicão do fluxo de

controle (Figura 6.7). Quando o botão é pressionado, as detecções são realizadas e um formulário é
apresentado com uma lista dos problemas encontrados e algumas sugestões para soluciona-los. O formulário

que lista os problemas para cada comunicação é apresentado na Figura 6.8

Resultado dá Detecção

Resultado da Detecção
Nome: Projeto.Especie Descrição Representa projetos que tem relacionado informações sobre pe

rima««-rki: jprajeto FramuvorH: IEspecie

l\ublemas Ektcontiados

ente iwálido- objeto:
Argumento inválido- objeto: es

inválido- objeto: esp.Esf
ntoinválido- objeto:esp.Esf

inválido- objeto:esp.Esf

Sugestões

a) Chamada de um método com argumento inválido: dois casos podem acontecerquandoa ferramenta detecta que o método
que recebe a chamada não tem tratamento de exceção para os argumentos recebidos como entrada

Método limita o argumento: o projetista deve estar ciente que o método que recebe a chamada pode não tratar devidamente
os argumentos. Como o projetista não pode alterar o tramework que recebe a chamada. uma sugestão é estender o método
que recebe a chamada e adicionar o tratamento de argumentos de maneira direta. de preferência utilizando tratamento de erro
Java

Método não limita o argumento: sendo assim. não necessitam tratar seus argumentos. e como não existe tratamento de
erro a ferramenta indicará que tal método não contém tratamento de erros. quando na verdade esse método não precisa
de tratamento. Quando isso acontece o projetista deve ignorar o aviso da ferramenta e seguir a composição.

Figura 6.8: Fomlulário dos problemas encontrados e sugestões
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Mesmo tendo como objetivo apenas a detecção dos problemas, algumas sugestões podem scr

oferecidas ao usuário. Tais sugestões servem para o usuário contomar os problemas. Abaixo segue um

resumo das principais sugestões da ferramenta.

a) Chamada de um método com argumento inválido: dois casos podem acontecer quando a ferramenta

detecta quc o método que recebe a chamada não tem tratamento de exceção para os argumentos recebidos
como entrada:

e Método limita o argumento: o projetista deve estar ciente que o método que recebe a chamada

pode não tratar devidamente os argumentos. Como o projetista não pode alterar o.#amework que

recebe a chamada, uma sugestão é estender o método que recebe a chamada e adicionar o

tratamento de argumentos de maneira direta, de prc6erência utilizando tratamento de anos padrão

de Java.

Método não limita o argumento: sendo assim, não necessitam tratar seus argumentos, c como

não existe tratamento de erro a üenamenta indicará que tai método não contém tratamento dc

erros, quando na verdade esse método não precisa de tratamento. Quando isso acontece o

projetista deve ignorar o aviso da ferramenta e seguir a composição

e

b) Retorno inválido da chamada de um método: pode ser desde um valor que o método que üez a chamada

não sabe como tratar, até uma mensagem de erro padrão dc Java. Nos dois casos devem ser feitos tratamentos

para evitar que o Jramework que fez a chamada tenha problemas de execução. O tratamento deve ser feito

dentro da classe quc fez a chamada, esse tratamento é de responsabilidade do projetista da aplicação. O

tratamento deve consistir de evitar que valores inválidos sejam retomados ao método que fez a chamada. Um

outro ponto importante é quando se retoma uma mensagem dc cxceção padrão de Java. Neste caso, deve-se

verificar sc o método que fez a chamada é capaz dc tratar essa mensagem. Caso não sda, o projctista deve

implementar um comportamento padrão quando uma mensagem dc erro é retomada. Geralmente esse

tratamento deve ser implementado, tuna vez que, durante o desenvolvimento original do Jra/nework não

existia essa troca de mensagem

c) Interferência: uma sugestão seria acrescentar código de sincronização nos métodos identificados com

possíveis problemas de interferência nas variáveis dc classe, a fenamenta diz em que métodos as

inteúerências nas variáveis dc classes podem acontecer, o projetista pode estender esses métodos com código

dc sincronização. Além disso, quando a chamada for deita sobre uin objeto já definido, deve-se adicionar

código dc sincronização em todos os métodos executados sobre esse objeto.



96

d) Chamada de um método que ainda não deveria ser executado (pré-condições no fluxo de controle)

sempre quc uma troca dc mensagens for feita, deve ser verificado se as pré-condições daquela chamada são

verdadeiras; caso não soam, o método pode não executar corretamente. Nesse caso, o prqetista tcm duas

opções: (i) refazer a chamada dc forma que satisfaça os pré-requisitos; ou (ii) realizar a chamada sabendo que

podem acontecer erros

e) Dead/oc#: quando o dead7oc# ocone, parte dos dois fluxos de controle fica parada, esperando resposta um

do outro c podendo causar uma parada total dos.#a/nelvorÉx. Podemos verificar a existência de ciclos entre os

Jra/neworX:s envolvidos na composição. Quando ciclos são encontrados as trocas de mensagens não podem

acontecer nos pontos detcmlinados, deve-se modificar uma ou as duas trocas de mensagens e a detecção deve

ser feita novamente para veriHlcar a existência dc novos erros

6.4.3.1 --Exemplos

Os exemplos de composição utilizados foram descritos na Seção 6.4.2.1. E uma descrição mais

completa dos composições é apresentada no apêndice A.

a) .f#'o#e/o e /'i/za/zc;a#zen/o: como não há troca de mensagem, não existe problemas quc possam ser

detectados pela ferramenta

b) .F'»@e/o e E.çpécie: essa composição tem os seguintes problemas

l

2

3

Argumento inválido na chamada de método: durante a execução do método

Definir ieo, ele pode passar argumentos inválidos para o método

Nova cie o doira//7ework Espécie.

Retorno inválido para a chamada de método: o método Nova specieo (método

chamado pela comunicação) pode ter retomo inválido. Por exemplo, uma espécie com um valor
nulo

Interferência: durante a execução do método Definir .especie ( ) do .#a/nelvork .f)ra#era,

pode haver inteúerência na variável Nespecie definida na classe Especie

c) .f'Fdero e Pr/ó/ilação: os problemas detectados pela ferminenta foram
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l

2

Argumento inválido na chamada de método: durante a chamada (método

Definir..publicacao ( ) ) podem ser passados argumentos inválidos

Interferência: o método Definir icacaoo faz uma chamada ao método

Nova Publicacao ( ) do.»amework Püó//cação quc modifica a variável Npublicacao da
classe Publicacao

d) PE/Ó//cação e .Elspécle: os problemas detectados pela ferramenta coram

l

2

3

Argumento inválido na chamada de método: durante as chamadas (método

Definir..pub].icacaoo e método Definir Especieo) podem scr passados

argumentos inválidos

Retorno inválido para a chamada de método: os métodos Oefinir.publicacao o) e

Definir cie ( ) podem ter retomos inválidos.

Interferência: o método Oefinir..publicaçãoo pode inteüerir na variável

Npublicacao da clssse Publ i.cacho, c i)efinir cie ( ) pode interfehr na variável

Nespecie da classe Especie

6.5--Considerações Finais

Este capítulo apresentou uma ferramenta para detectar quc problemas podem acontecer quando sc

compõem fluxos de controle dc Jrn/zzeworks Java. Tais problemas podem scr detectados apenas estática e

parcialincnte. Abaixo segue em resumo dos problemas e como a ferramenta tuta cada um deles

a) Chamada de um método com argumento inválido: consegue detectar se existe tratamento de erros

padrão de Java, caso exista o usuárío recebe um aviso. Apenas tratamento direto e com tratamento dc erros

padrão dc Javasão detectados.

b) Chamada de um método como retorno inválido: também consegue detectar se existe tratamento de

erros para o retomo do método, nesse caso é bom o projetista implementar sempre um tratamento de erros, já

quc esse método foi criado ou estendido para fazer a chamada
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c) Interferência: a maioria das chamadas implementada nos exemplos causou inteúerência na execução do

fluxo de controle que recebeu a chamada. Isso acontece porque o método disparado pela execução da

chamada e o fluxo de controle existente compartilham as variáveis de classes do Jramework. Em Java, o

problema de interferência pode scr corrigido com os mecanismos de sincronização da própria linguagem. A

ferramenta consegue detectar quais métodos necessitam dc sincronização. Isso é importante, uma vez que

evita colocar sincronização em métodos desnecessariamente, melhorando o desempenho dolxnmett,ork.

d) Pré-condições do fluxo: quando um método é chamado e tal método necessita de algumas pré-condições

para executar, o usuário deve estar ciente dessas pré-condições e se ela está prevista para ocorrer. A

ferramenta faz exatamente isso, avisa ao usuário que um detemlinado método necessita de algumas pré-

condiçõese quaissão.

e) Z)eaí//oc#: consegue detectar ciclos no grato do novo fluxo de controle; quando um ciclo é encontrado

significa quc existe um dead/ock. Quando isso acontece, a composição não pode ser realizada dessa maneira

o usuário deve mudar uma ou ambas as chamadas, uma vez que, quando acontece o dea(//ock, os dois

Jrameworh executam dc maneira incorreta, podendo até tcr parada de execução.

A ferramenta é anualmente apenas um protótipo, algumas possíveis extensões são

a) Visualização gráfica do/ramapar#: a partir da representação textual pode ser obtida uma representação

gráfica das classes, objetos, métodos e fluxo de controle. Permitindo uma melhor compreensão do fluxo de

controle e da composição

b) Composição de mais de dois#ramai,or#s: a ferramenta dá suporte à composição de pares doira/neworks,

composição dc maislrameworks ao mesmo tempo é útil e diminui o esforço durante a composição.

c) Soluções implementadas: quando um problema detectado pela ferraincnta for solucionado de uma fonna

diferente daquela sugerida pela ferramenta, o usuário deve scr capaz de fazer uma descrição texüial daquela

solução. E da próxima vez que esse problema for detectado (para uma outra composição) a 6erramcnta pode

também sugerir essa outra solução.
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Capítulo Conclusões

Era elpor# é hoje uma das abordagens mais utilizadas para reutilizar design 00. Composição é um

tópico importante em reutilização dclrameworh, uma vez quc hoje muitas aplicações são construídas a partir

de JrameworÉs, através da composição com outros componentes (»rameworkç, bibliotecas de classes, design

pa//erni, etc). Contudo, comporlra/neworkç com outros componentes não é ainda uma questão resolvida por

completo. Dessa forma, faz-sc necessário o desenvolvimento de técnicas quc auxiliem o projetista durante a

composição dclra/neworkç.

Durante a composição delrameworks, surge a necessidade de compor os seus fluxos dc controle. Este

trabalho apresentou como compor fluxos de controle emlrameworks desenvolvidos em Java. Composição de

fluxos dc controjc de.#ameworks não é uma tarefa trivial, uma vcz quc o fluxo dc controle pode ser grande e

complexo, diHlcultando seu entendimento. Além disso, Jramework= não são projetados para ser compostos

Existe uma série de problemas que podem acontecer durante a composição de fluxo dc controle. Esse

trabalho Êez o levantamento de tais problemas e implementou uma fenamenta para verificar quando esses

problemas acontecem na composição de fluxo dc controle

7.1- Contribuições

As contribuições desse trabalho são

a) Forma de composição de fluxo de controle: apresenta uma fomla de compor fluxos dc controle em

.»a/nelPorks Java baseada em troca dc mensagem, sem precisar dc nenhuma técnica adicional além da

compreensão dc conceitos de orientação a obyetos, da linguagem Java e de desenvolvimento delrameworks

b) Levantamento de problemas: 6oi realizado um levantamento de problemas para a composição de

.»a/7?eworks quc se comunicam através de trocas de mensagens. Esse levantamento foi realizado para as

quatro formas dc composição: sem composição; seqücncial; tmidirecional c bidirecional. Os problemas

encontrados durante o levantamento dc problemas foram



100

e

e

e

e

Chamada de um método com argumento inválido

Retomo inválido da chamada de um método

Inteúerência

Chamada de um método que ainda não deveria ser executado

controle)

Deadtock.

(pré-condições do fluxo de

c) Desenvolvimento de uma ferramenta: para fazer um diagnóstico da composição de fluxo de controle

baseado nos problemas levantados, a ferramenta verifica os problemas que podem ser encontrados em uma

dada composição de fluxos dc controle delramelvork. A ferramenta detecta os problemas apenas de maneira

estática c parcialmente.

d) Algumas sugestões propostas: baseado no levantamento de problemas, coram propostas algumas

sugestões para os problemas encontrados, as sugestões não são completas, mas procuram diminuir o impacto

dos problemas na composição de fluxos de controle

7.2 -- Comparação com outras Abordagens

Nessa seção serão apresentadas as comparações com outros trabalhos quc resolveram o problema dc

composição de fluxo de controle. As soluções apresentam alguma semelhança com o presente trabalho são:

concorrência; wrctpp/ng; remover e reescrever;Jra/nelporks menores e integração de laços de eventos

a) Concorrência [l e 42]: é uma boa opção, quando não há comunicação entre ostra/neworks, ou seja, cada

Jrame} or# tem o seu próprio fluxo de controle. A fomla de composição apresentada no presente trabalho

também usa essa abordagem quando não há troca de mensagens entre ostra/neworks

b) Wrízpp;Pzg [ll: uma boa prática para imp]emcntar as comunicações, uma vcz quc iso]a todas as

comunicações entre os .#a/}?eworks, mas deve-se tcr acesso ao código fonte e o código adicional diminui o

desempenho doira/ leiva/k. O presente trabalho não utiliza essa forma dc composição.
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c) Remover e reescrever [ll: quando a forma de comunicação desdada causar muitos prob]emas, pode ser a

melhor fomla dc se implementar o novo fluxo dc controle, uma vez quc cle será completamente reescrita

Quando a forma dc composição desejada apresentar muitos problemas, desenvolver um novo fluxo de

controle pode ser a única solução viável. No presente trabalho essa abordagem também pode ser utilizada

quando a composição desdada apresentar vários problemas.

d) Framapor#s menores [13 e 42]: tal so]ução é úti] e tem bons resu]tados para composição de]rameworh,
mas aumenta substancialmente o trabalho do projetista, uma vez quc ele tem que dividir oslrameworÉs em

vários JramavorAx menores c sem fluxo de controle (Pane/e/s) para depois fazer a composição entre eles,

que por sua vez, não tem problemas dc composição de fluxos de controle já que oslxu/neworks menores são
chamados

e) Integração de laços de eventos [52]: é apresentado um design pa//e/.n REACTOR [53] que comece um

mecanismo para Integrar eventos de múltiplos JrameworÊs, tal mecanismo se interpõe entre a fonte e o

recebimento de eventos. Esse design pa//ern é semelhante ao adaptador de eventos utilizado no presente

trabalho, mas o REACTOR pode manipular eventos compartilhados entre os .»ízmewor#s, caso que não foi

tratado no presentetrabalho

f) .4ós/rac/ DesÜ'/z HZaP (ADV) e .4ós/racf Z)esÜ/l Oé/ec'r (ADO) [51]: apresenta como compor

Jramewor#s Java para plata6omla Meó utilizando ADVs/ADOs que serviu como base para a citação da

MeõCo/npose; uma linguagem quc pemlite a composição delramelvorks como um conjunto de serviços que

permitem colaboração entre si e composição por meio de papéis (ro/ei). O presente trabalho apresenta

composição dc .»a/?zetPO/.h gerais desenvolvidos em Java (que satisfaça algumas restrições), não apenas

] imitados à plataforma Wcb

7.2.1 --Considerações

O objetivo do trabalho difere um pouco dos trabalhos acima. Em [1] são apresentadas so]uçõcs gerais

para Jra/nen'orks existentes, não importando a fomta de comunicação e a linguagem utilizada para o

dcsenvolvimcnto do Jra/zzetvo/.k. Os trabalhos [13 c 42] apresentam soluções semelhantes, dividindo o

Jra/ zelpork emlra/netvorks menores e scm fluxo de controle embutido, essa abordagem tem bons resultados,

mas é muito trabalhosa, uma vcz quc um novo fluxo de controle deve ser constniído. Finalmente cm [5 1] foi
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apresentada a composição de }HeZI»ra/newor#s (a maioria desenvolvida em Java), mas 6oi apresentada uma

nova teoria para resolver o problema.

O trabalho apresentou composição de Jrameworts eníàtizando a composição de fluxo de controle

paralramework Java quc sc comunicam apenas por troca de mensagens, mostrando os problemas que podem

acontecer e algumas sugestões para contomar tais problemas. Além disso, 6oi desenvolvida uma ferramenta

que auxilia o projetista durante a composição, detectando que problemas podem acontecer e aonde tais

problemas acontecem

7.3 -- Trabalhos Futuros

Como trabalho filturo é possível investigar os seguintes temas

a) Estudar problemas de composição de eventos: o tmbalho estudou apenas os problemas com composição

baseada em fluxo de controle. Os problemas dc composição baseados em eventos poderiam ser estudados e

verificados: quais problemas são semelhantes, quais problemas não acontecem e quais problemas têm a mais

b) Estudar outros problemas de composição: estudar os outros problemas de composição dclramewor#s:

composição com sistemas legados, Jramewor#s gap, sobreposição de entidades e composição de

funcionalidade dc entidade. Com comunicações baseadas tanto em troca de mensagens como em eventos.

c) Estudar os problemas de composição de/ramapor#s para a criação de uma aplicação: estudar se os

problemas encontrados para a constnição de uma aplicação baseada cm mais dc um Jramewor# são os

mesmos problemas encontrados para a criação de um novolra/nela,ork.

d) Outras linguagens: estudar o problema dc composição de fluxo de controle em .#a/neworÉs

desenvolvidos em outras linguagens orientadas a objcto: como C-U" ou De/p#i, por exemplo. E verificar se os

problemas e as soluções para Java são aplicáveis também a outras linguagens.

e) Evolução da ferramenta: implementar as extensões da 6errmnenta propostas na Seção 6.5. Um resumo

das extensões é: (i) visualização gráfica do yPa/zzelpork e (ii) disponibilizar soluções implementadas e (iii)

composição de mais de doislra»?e vo/ks.
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Apêndice A -- Exemplos de Composição
dos .Flaaoewo/üsJava

Nesse apêndice são apresentados os exemplos dc composição de.#a/neworks desenvolvidos em Java

São apresentados os quatro exemplos dc composição utilizados no presente trabalho: Pr(gelos -F

Financiamento, Projetos '. Ptlblicação, Projeto -t Espécies, Publicação -v Espécie.

A.l -- Projeto + Financiamento

Essa composição é um exemplo de composição scm comunicação e deve ser usada para representar

prqctos c pesquisas juntamente com suas fontes de financiamento. Nenhuma alteração foi feita nas classes e

interface dos .»ameworks e também nenhum outro elemento üoi adicionado durante a composição. O
diagrama de classes para tal composição é apresentado na Figura A. l

Prometo

-leme
+ Ti

Criara
Pesquisam

Rlétoda
(abstrüd)

Descrição

â

Parâmetro
}lome
Descrição
Unidade

Inform 0
Par '0

IHétodo Descrição

Figura A. 1 : Diagrama de Classes pma a Composição Prometo + Financiamento
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O novo fluxo dc controle é a execução dos dois fluxos dc controle como mostrado na Figura A.2. Os

passos utilizados para implementar o novo fluxo de controle são apresentados abaixo.

. Passai -- Extensão do fluxo de controle: como não há comunicação entre oslramelt'orks não
são necessárias extensões no fluxo de controle

Passo2 - Implementação do novo fluxo de controle

2.1 -- Ativação dos/ramal,aras: como os dois são implementados através da criação de uma

rbread, a ordem de ativação não influenciará o resultado final.

2.2 -- Implementação do fluxo de controle: os fluxos de controle são implementados através

da criação de uma /bread, de forma que eles possam executar cm paralelo.

2.3 -- Implementação do método main: um método main foi criado para a composição.

,// Receber entradas
argumentos do prometo

boolean continua = trufa

0

projeto

// Receber entradas

w\ile (continua)

while (continua)

// Receber entradas

Figura A.2: Fluxo de Controle para a Composição Prdeto + Fin:ulciamento
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A.2 -- Projeto + Publicação

A composição do Jramework .f3'c#e/o com o .»amework Pz/ó/;cação é um exemplo de composição

scqücncial. A composição foi realizada para o novo .»amewor# tratar dc projetos mais as publicações

realizadas durante a vigência do mesmo. A extensão realizada na parte estática doira/newor# foi

+ Extensão para modificação: criação e uma classe Prometo licacao estendida da

classe Prol eto doira/nework Projeto. A extensão representa agora as publicações realizadas

dentro de um detenninado prometo. Nessa classe é que se realiza a troca de mensagens

implementada no método Oef unir..publ i cacau ( )

A Figura A.3 apresenta o diagrama de classes para a composição

Proieto
(e

Parâmetro
}lome
Descrição

Parâmetro

Método

D efinir O

Informa Linha
Pesquisa

}lome

Figura A.3 : Diagrama de Classes para a Composição Prcljeto + Publicação

O novo fluxo de controle é a execução scqüencial dos fluxos dc controle, sendo quc o fluxo dc

controle do J'a/newor# .f)r(Z/e/a executa primeiro c depois chama o fluxo de controle do Jramewor#

Plró/icaçf7a. Os passos utilizados para realizar a composição do fluxo de controle são apresentados abaixo

. Passos - Extensão do fluxo de controle: coram realizadas duas extensões do fluxo de controle

tlo jratnework Projeto

(i) modificar objeto: o objeto prol eto derivado da classe Prol eto üoi modiHlcado

para ser derivado da classe Prol eto Publ icacao.
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(ii) adicionar nó: foi adicionado para realizar a troca dc mensagem no fluxo de controle

esse nó é a chamada do método Oefinir Publicacaoo sobre o objeto prol eto

. Passo2 -- Implementação do novo fluxo de controle

2.1 -- Ativação dos/rrzmapor#s: como a composição é seqüencial apenas o fluxo de controle

da j'atttework Profeta € alExxado

2.2 -- Implementação do fluxo de controle: os fluxos de controle são implementados através

da chamada do método quc inicia o fluxo de controle do.#amework Projeto.

2.3 -- Implementação do método maia: um método main foi criado para a composição

O fluxo de controle para a composição é apresentado na Figura A.4 abaixo

Início

//' Receber en
argunentcn do eLo

b30lean cona,inca

/..'' Receber entradas

vhiJ.e (cone

cap.livro

Figura A.4: Fluxo de Controle para a Composição Projeto + Publicação
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A.3 -- Projeto + Espécie

A composição do .#amework /0'aie/a com o .#amework Elspécíe é utilizada para representar

informações dc projetos, sendo que as informações geradas pelos projetos são relacionadas a alguma

taxonomia de espécie. Ela é um exemplo de composição unidirecional, onde apenas umlramelpork (n'o#efo)

manda mensagens para o outro#ramelPor# (Espécie). Para essa composição foram realizadas duas extensões

para modificar classes existentes, ambas realizadas nolramewor# Pr(Vero:

Informacao Especie: estendida da classe Informacao, tal extensão serve pam
representar informações relacionadas a uma determinada espécie. A extensão foi realizada

adicionando uma variável de instância especie do tipo Especie (classe do Jramework

Espécies

Prol eto.Novo: estendida da classe Prol eto para representa proletos de pesquisa que tem

infomlação relacionadas a espécies. Para isso foi adicionado um novo método

Definir.Especie ( ) , onde se realiza a troca de mensagem

e

A Figura A.5 apresenta o diagrama de classes para o.»amework resultante da composição

Proielo
jabstracl}

ldolU

x l #l #

#

Linha
!aul

Descrição Descrição

uipament i)ero
acl

ü' l nome

Criar-GêneroO

Figura A.5: Diagrama de Classes para a Composição Prometo + Espécie
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O novo fluxo dc controle é a execução cin paralelo dos fluxos de controle. E alfa»ze vor# .f#'(l/e/a

manda algumas mensagens para o.»a/newor# Elspécie. Os passos utilizados para realizar tal composição são

Passol - Extensão do fluxo de controle: foram realizadas duas extensões do buxo de controle

do j'amework Projeto.

(i) modificar objeto: o obycto prol eto derivado da classe Prol eto foi modificado

para scr derivado da classe Prol eto.Novo
(ii) adicionar nó: foi adicionado para realizar a troca de mensagem no fluxo de controle,

esse nó é a chamada do método Definir.Especieo sobre o objeto prometo.

Passo2 -- Implementação do novo fluxo de controle

2.1 -- Ativação dos/ramal,aras: como os dois são implementados através da criação de uma

r/zread, a ordem de ativação não influenciará o resultado final

2.2 -- Implementação do fluxo de controle: os fluxos de controle são implementados através
da criação de uma /óreczc/.

2.3 -- Implementação do método maia: um método main foi criado para a composição

A Figura A.6 apresenta o fluxo de controle para a composição



1]3

Início

//' Receber entradas
argumentos do prometo

boolean continua = trufa

Prometo
projeto

De fjnir.Espe cie ecie

Definir.Pesquisadores
Prometo

boolean continua tz'ue

vhile (continua)
Definir Parâmetros

Projeto

while (continua)

,,"/ Receber entradas

Fim

Figura A.6: Fluxo de Controle para a Composição Projeto + Espécie

A.4 -- Publicação+ Espécie

A composição do Jra/nework .l:lspéc;e com o framework Pt/ó/;crzção é um exemplo de composição

bidirecional. A composição deve tratar de publicações que têm como palavra-chave alguma espécie c saber

quando uma determinada espécie foi citada pela primeira vez em uma publicação. Para isso foram feitas as

seguintes extensões para modiüicaçõcs

+ Espécie.N: estendida da classe Especie do .#a/newor# Espécie, tal extensão serve para

representar quando uma determinada espécie foi citada na pnmeira vez na literatura, para isso foi

adicionada uma variável de instância publicacao da classe Publicaéao. Nessa classe

existe uma troca de mensagem implementada no método Definir cacaoo
Palavra chave N: estendida da classe Palavra chave do Jra//zelpork Ptzb/;cacho para

representa palavras-chaves quc tem como nome uma determinada espécie. Para isso foi
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adicionada uma variável de instância especie da classe Especie c um novo método

Definir.Especie ( ) , onde se realiza a troca de mensagem do âamework Ptró/icaçãa

A Figura A.7 apresenta a parte estática do novo.Pamework.

{absbacl)
Título

#

Tipo
Ano

Palavra Chave
nome
EspécieX

Espécie

Alimentação
Flabttat
LMAX

ão

Família

Criar(}
.Espécie(}

0
Evento

Pãg.nmat

Reino

Figura A.7: Diagrama de Classes para a Composição Publicação + Espécie

O novo fluxo de controle é a execução em paralelo dos fluxos de controle. Nessa composição ambos

ostra/nc?works trocam mensagens. Os passos utilizados para realizar tal composição são

. Passol -- Extensão do fluxo de controle: foram realizadas três extensões do fluxo de controle,

sendo que duas cm cada framework. As extensões nolrameworkPlíó//cação foram:

(i) modificar objeto: o objeto palavra derivado da classe Palavra chave foi
modificado para scr derivado da classe Palavra chave N.

As extensões no.P'a»?ework Espécie foram:

(ii) modificar objeto: o obUeto especi
para scr derivado da classe Especi e.N.

(iii) modificar nó: foi adicionado para realizar a troca de mensagem no fluxo de
controle, esse nó é a chamada do método Definir Publicacao o sobre o objcto

especze.

e derivado da classe Especie foi modificadol aa

. Passo2 -- Implementação do novo fluxo de controle

2.1 -- Ativação dos/ramal'aras: como os dois são implementados através da criação dc uma

fbrecrd, a ordem de ativação não influenciará o resultado final
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2.2 -- Implementação do fluxo de controle: os fluxos dc controle são implementados através

da criação de uma //zread

2.3 -- Implementação do método main: um método main foi criado para a composição.

O novo fluxo de controle é apresentado na Figura A.8

Início

Receber entradas

while (continua)

Definir.Espécie

Definir Publicacao Dub
criar.publicacao criar autor

cavecriar

revista"artigocap.livrobvl-o

tiPO

Definir Publicacao
Especie

/'.,'' ler entrada

Fím

Figura A.8: Fluxo de Controle pam a Composição Publicação + Espécie
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