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Resumo
Sistemas de computação estão ficando maiores e mais complexos. Essa maior
complexidade e tamanho contribuem para que falhas no software aconteçam e
cheguem ao ambiente de produção. Mesmo desenvolvendo software dentro das
recomendações da engenharia de software e dos processos de garantia de
qualidade, prever e testar todas as situações em que o software será submetido em
ambiente de produção é praticamente impossível. A falha de software, ao se
manisfestar em ambiente de produção, exigirá da equipe de desenvolvimento uma
resposta rápida ao problema. É nesse cenário, em que, ferramentas de depuração
não estão disponíveis, que as dificuldades na compreensão do software tornam a
resposta à falha de software uma tarefa bastante custosa e lenta. Entre os principais
problemas encontrados na depuração de software em ambiente de produção,
destacam-se: falta de padronização nos arquivos de log gerados; dificuldade de
abstrair os objetos a partir dos logs, para a compreensão do fluxo de mensagens
entre os objetos; dificuldade em lidar com uma quantidade muito grande de dados;
falta de informação útil suficiente no arquivo de log; impossibilidade de examinar o
comportamento do sistema com recursos encontrados nas ferramentas de depuração
de código; dificuldade de substituir versões em produção por versões com logs mais
completos.
Como resposta a esse problema, é apresentada uma solução de monitoração e
análise de dinâmica de sistemas orientados a objetos composta por três produtos:
MOOD-Tool, MOOD-Lang e MOOD-XMI. MOOD-Tool é uma ferramenta que
implementa os requisitos da monitoração de dinâmica de objetos, auxiliando na
compreensão e no processo de depuração de softwares escritos na linguagem Java.
Tem como principais recursos: instrumentação automática do código fonte Java e
depurador interno a ser usado em ambiente de produção. MOOD-Lang é uma
linguagem de interação entre desenvolvedor e depurador interno. MOOD-XMI é uma
extensão de XMI que se propõe a representar, além da estrutura estática, a dinâmica
de sistemas orientados a objetos e facilitar a engenharia reversa do código para
modelos UML (diagramas de classe e seqüência).
Palavras-chave: compreensão de software, depuração de software, engenharia
reversa, qualidade de software, visualização de objetos, Java, UML, XMI.

Abstract
Computer systems are becoming bigger and more complex. This improvement in
size and complexity contributes to the occurrence of software failures and to the
delivery of these failures to the final product. Even developing software under the
software engineering recommendations and the software quality assurance process,
predicting and testing all situations that the software will face in the customer
environment is practically impossible. When the software failure happens in the
customer environment, it will demand a fast response in order to solve the problem.
It’s in this scenario, where debugging software tools are not available, that the
difficulties related with software understanding will make the response expected from
the developers slow and costly. Among the major problems regarding debugging in
customer environment, we have: no standard in the log files format; difficulties to
abstract the objects from de log files in order to understand the object message flow;
difficulties to handle the too big amount of data of the logs; sometimes, useful
information is missing in the logs; no debugging tool available to analyze the software
behavior; problems to update software version with better logs in customer
environment.
As an answer for this problem, it’s introduced an object monitoring dynamics
solution composed by three products: MOOD-Tool, MOOD-Lang e MOOD-XMI.
MOOD_Tool is a tool that implements the requirements of the object monitoring
dynamics. It helps in the process of understating and debugging software written in
Java. The main resources of the tool are: automatic instrumentation of Java code and
internal debugger that can be used in runtime environment. MOOD-Lang is a
language that provides communication between the developer and the internal
debugger. MOOD-XMI is an extension of XMI that is designed to represent the static
and dynamic aspects of object oriented systems. It is structured in a way that allows
reverse engineering from the source code to UML models (class and sequence
diagrams).

Keywords: software understanding, debugging, reverse engineering, software quality,
objects visualization, Java, UML, XMI.
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1

Introdução
Sistemas de computador estão ficando cada vez maiores e mais complexos.

Tal complexidade contribui para que falhas na codificação e lógica destes
sistemas possam fazer parte do produto final.
Desenvolvimento de software é um processo de engenharia complexo, onde
defeitos podem ser inseridos durante o processo de desenvolvimento. Como
observado por Pressman (2005), o processo de desenvolvimento de software
envolve uma série de atividades, onde as oportunidades para a inserção de falhas
humanas são enormes. Por causa da incapacidade humana de se comunicar e
agir com perfeição, o desenvolvimento de software deve ser acompanhado de um
processo de garantia de qualidade.
Tal processo de garantia de qualidade é composto pela verificação da
adequação do software ao produto esperado, implementado através do processo
de teste do software desenvolvido. Esse processo de teste do software é um
elemento crítico para garantia de qualidade e representa a última validação da
especificação, projeto e geração de código do software antes de sua liberação
para uso em ambiente de produção. Basicamente, os testes tentam simular as
situações reais que o software será submetido em ambiente de produção. Com
um processo de testes bem planejado e bem estruturado, é possível detectar
vários defeitos e erros que aconteceriam em ambiente de produção. Porém, os
testes geralmente são realizados em laboratório ou em alguns casos em
ambientes piloto. Por mais que estes ambientes controlados tentem simular o
ambiente no qual o software irá ser usado normalmente, uma reprodução perfeita
de um ambiente de produção é praticamente impossível. As variáveis que existem
em um ambiente de produção são inúmeras e muitas vezes difíceis de prever na
fase de planejamento dos testes. Portanto, durante um determinado período inicial
depois da liberação do software e durante o processo de manutenção, é razoável
afirmar que falhas irão acontecer. Normalmente, a resolução destes defeitos fora
do ambiente de desenvolvimento, onde ferramentas de depuração de código
(debugging) não estarão mais disponíveis, terão um custo maior de resolução.
Uma vez que o software está em produção e uma falha é reportada, o
desenvolvedor terá que executar um processo de depuração. Basicamente este
processo consiste em entender o que está acontecendo com o sistema naquela
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determinada situação. Para tanto, entender a organização do programa se torna
necessária (Fiutem, Tonella e Antoniol, 1996). Para se entender plenamente um
software já desenvolvido, informações sobre a estrutura estática e a dinâmica do
sistema precisam ser extraídas. As informações estáticas descrevem como o
software foi estruturado no código fonte, enquanto as informações dinâmicas
descrevem o seu comportamento em tempo de execução. Extrair informações
sobre a dinâmica do sistema é principalmente importante no caso dos sistemas
orientados a objetos. Isto se deve à natureza dinâmica dos sistemas orientados a
objetos: criação e destruição de objetos e ligação tardia dos objetos tornam muito
difícil, senão impossível, entender o comportamento do sistema apenas estudando
o código fonte (Systã, 1999). Um outro complicador é o fato de que é prática
comum entre alguns desenvolvedores basearem o seu desenvolvimento em
padrões de projeto (Gamma et al. ,1995), os quais, incorporam características de
referências indiretas (genéricas), como o uso de polimorfismo, e dinâmicas, como
o uso de delegação.
Pode-se afirmar, então, que o trabalho de desenvolvimento, depuração e
alteração no código fonte não termina no momento que a versão final do software
é entregue. Este trabalho se estende durante toda a vida útil do software.
Encontrar problemas que acontecem em ambientes de produção, onde
ferramentas de depuração de código não estão disponíveis, é um trabalho árduo.
Soma-se a esta dificuldade o fato de que os sistemas podem estar espalhados em
diversas máquinas, que, geograficamente, podem estar separadas.
Tendo em vista a fatalidade das falhas de software e a dificuldade de
depuração de sistemas orientados a objetos, principalmente em ambiente de
produção, pretende-se propor aqui uma forma de obter e monitorar informações
sobre o funcionamento dos sistemas analisados (dinâmica dos objetos de
software), provendo ao desenvolvedor um método eficaz de auxílio à depuração
de código fonte, objetivando diminuir os custos de manutenção exigidos e
melhorar o tempo de resposta à solução dos problemas em ambiente de
produção. Será apresentada uma ferramenta, cujo desenvolvimento é parte deste
trabalho, que irá auxiliar os desenvolvedores no processo de depuração de
softwares escritos em linguagem Java.
Em relação à organização do trabalho, no capítulo 2, são apresentadas as
características dos defeitos de software. É feita uma rápida análise do processo de
desenvolvimento de software pela ótica da engenharia de software tradicional e
pela ótica dos processos de desenvolvimento ágeis. É discutido o impacto dos
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defeitos de software na fase de liberação do software para produção e como a
monitoração de dinâmica de objetos é útil em ambas as abordagens. No capítulo
3, são analisados os aspectos dinâmicos dos sistemas orientados a objetos.
Também é feita, através de artigos publicados, uma análise em diversas
ferramentas relacionadas com o tema da monitoração de dinâmica de objetos. O
objetivo desta análise é identificar o que já foi feito até o momento, quais as
deficiências dos projetos analisados e, a partir deste ponto, propor uma solução de
monitoração de dinâmica que contribua com esta área de estudo. No capítulo 4,
são estudados os requisitos da monitoração de dinâmica de objetos e algumas
alternativas de como viabilizar estes requisitos. No capítulo 5, é apresentada uma
solução de monitoração de dinâmica que implementa os requisitos e as idéias
discutidas até este ponto. Como parte da solução são apresentados três produtos:
MOOD-Tool,

MOOD-Lang

e

MOOD-XMI.

São

discutidos

aspectos

de

implementação da solução apresentada e é feita uma avaliação da solução
proposta através de duas aplicações testes desenvolvidas para este fim.
Finalmente, no capítulo 6, é apresentada a conclusão deste trabalho e é feita uma
breve análise sobre trabalhos futuros.
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2

Características dos defeitos de software: causas e
conseqüências
Segundo estudo realizado por Telles e Hsieh (2001), bugs são conseqüências

inevitáveis do processo de desenvolvimento de software. Entre os fatores que
contribuem para que bugs escapem do processo de depuração e testes destacamse: alto custo de seguir todos os procedimentos formais, liberação antecipada do
software devido a pressões de marketing, falta de tempo para efetuar os devidos
testes, impossibilidade de reproduzir cenários de teste que causariam falhas e
erros em laboratório, orgulho e ego dos desenvolvedores em admitir que os
softwares

criados

apresentam

defeitos,

deficiências

na

especificação

e

deficiências no ambiente de teste.
Um outro fator que contribui para a ocorrência de bugs é o fato de que o
software se deteriora e exige manutenção. Para se entender o processo de
deterioração do software é necessário examinar as características que o fazem
diferente dos outros produtos.
Quando hardware é construído, o processo criativo (análise, projeto,
construção e teste) gera como produto final alguma coisa concreta, física. Se um
novo computador é construído o produto final conterá componentes concretos,
como chips, placas de circuito impresso, etc...). O processo de desenvolvimento
de software irá gerar um produto lógico. Com isto, o software apresenta algumas
características que são distintas do hardware. O software é desenvolvido, não
manufaturado.

Os

custos

de

produção

do

software

estão

inicialmente

concentrados nos esforços de desenvolvimento.
O software não apresenta desgastes físicos. Uma vez que se tenha passado
pela fase de desenvolvimento e pela fase inicial de manutenção, podemos ter a
falsa idéia que o software, por não apresentar deterioração física, não irá mais
demandar manutenção, ficando estável. Esta visão é equivocada, já que o
software apresenta uma deterioração devido a mudanças requisitadas pelos
usuários ou mudanças necessárias devido a algum outro fator externo. Conforme
as mudanças requisitadas são implementadas no software, alguns defeitos novos
vão ser introduzidos. Quando ou enquanto estes defeitos forem ou estiverem
sendo corrigidos, novas alterações poderão ser requisitadas e novos defeitos
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poderão ser acrescentados ao software. Com o tempo o software sofre uma
deterioração devido às mudanças e manutenções realizadas (Pressman, 2005).
Além do tradicional processo de desenvolvimento de software da engenharia
de software, uma nova linha metodológica que está sendo amadurecida é o
desenvolvimento ágil de software (Agilis Software Development). A abordagem de
ambos os processo em relação às etapas de desenvolvimento são diferentes. O
custo de mudança do software devido a defeitos (conseqüência dos defeitos)
também pode ser apresentado de forma distinta. A seguir será analisado este fator
e como a monitoração da dinâmica dos objetos pode ser útil a ambos os
processos. Ambos os processos serão apresentados através de uma definição
superficial e resumida. Vale frisar que, tem-se nas duas seções seguintes, o
objetivo de ilustrar como a monitoração da dinâmica dos objetos pode ser útil em
ambos os casos e não de discutir vantagens e desvantagens de uma abordagem
em relação à outra.

2.1 Uma abordagem do custo dos defeitos de software do ponto de vista dos
processos de desenvolvimento tradicionais
Segundo Pressman (2005), os processos da engenharia de software surgiram
com o objetivo de colocar ordem no caos do desenvolvimento de software. A
engenharia de software tradicional estabelece diretrizes que são aplicáveis a todo
processo de desenvolvimento de software, independentemente de seu tamanho e
complexidade. Além disso, as diretrizes envolvem uma série de atividades
auxiliares (umbrella activities) que são aplicáveis por todo o processo de
desenvolvimento de software.
As seguintes diretrizes são aplicáveis a grande maioria dos projetos de
desenvolvimento de software:
•

Comunicação: ampla comunicação e colaboração entre o cliente e a
equipe de desenvolvimento de software. Tem como objetivo listar os
requisitos do sistema a ser desenvolvido.

•

Planejamento:

estabelece

um

plano

para

as

atividades

de

desenvolvimento de software que irão seguir. Descreve as atividades
técnicas que serão executadas, os riscos envolvidos, os recursos
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necessários, quais artefatos serão produzidos e o cronograma das
atividades.
•

Modelagem: compreende o desenvolvimento de modelos que irão
auxiliar o desenvolvedor e os clientes a entenderem melhor os requisitos
e a arquitetura do sistema a ser construído.

•

Construção: compreende a codificação, manual ou automática, e os
procedimentos de testes, que são necessários para detectar os
prováveis defeitos do software codificado.

•

Liberação: o software é liberado ao cliente que irá validá-lo e informar à
equipe de desenvolvimento os resultados de sua avaliação (feedback).

Além destas cinco diretrizes, a engenharia de software propõe atividades
auxiliares que objetivam melhorar a qualidade do produto final. Destacam-se:
•

Controle e acompanhamento de projeto: permite à equipe de
desenvolvimento de software avaliar o progresso do desenvolvimento
em relação ao cronograma e, se for o caso, tomar as medidas
necessárias para evitar atrasos.

•

Gerenciamento de risco: objetiva avaliar os riscos que podem
comprometer a entrega e a qualidade do produto final.

•

Garantia de qualidade de software: define e conduz as atividades
necessárias para garantir a qualidade do software desenvolvido.

•

Revisão técnica formal: avaliar os produtos dos processos de
engenharia de software com o objetivo de descobrir erros antes que eles
se propaguem para fases posteriores.

•

Medidas: define medidas de processos, projeto e produto com objetivo
de auxiliar a equipe de desenvolvimento de software a entregar software
que satisfaça as necessidades dos clientes.

•

Gerenciamento de configuração de software: gerencia os efeitos das
mudanças no software durante todo o processo de desenvolvimento e
liberação do software desenvolvido.

•

Gerenciamento de usabilidade: define critérios para o reuso de software
e estabelece mecanismos para viabilizá-lo.

•

Preparação de produtos de ambiente de produção: engloba as
atividades de preparação de produtos que serão liberados com o
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software e que fazem parte do produto final. Entre eles: documentação,
logs, formulários e listas.
Cada fase da engenharia de software produz um resultado que serve de
alimentação à fase seguinte. Cada fase segue um processo formal que permite
organização e controle sobre o processo de desenvolvimento de software como
um todo. Cada subproduto de cada fase é revisado com o objetivo de encontrar
inconsistências, antes deste ser passado à fase seguinte. Todo este processo
tem, como principal objetivo, a produção de software de boa qualidade.
Dentro do processo de desenvolvimento de software tradicional, todo defeito
introduzido durante o ciclo de vida do software tem um determinado custo. Quanto
mais tarde o defeito for identificado maior será o custo. Falhas que acontecem
depois do software ter sido colocado em ambiente de produção têm um custo
muitas vezes maior do que falhas encontradas em tempo de desenvolvimento ou
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Figura 1 – Custo de mudança engenharia de software tradicional

Este custo elevado de mudança na fase de produção evidencia a importância
de uma resposta rápida a problemas nesta fase, sendo a fase de produção, a fase
onde os benefícios de um método de monitoração de dinâmica e a ferramenta que
suporte este método serão mais acentuados.
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2.2 Uma abordagem dos custos dos defeitos de software do ponto de vista
dos processos ágeis
Segundo definido por Pressman (2005), engenharia de software ágil (Agile
Software Engineering) combina filosofia e um conjunto de recomendações. A
filosofia encoraja a plena satisfação do cliente, a rápida entrega incremental de
versões funcionais do software, equipes de desenvolvimento pequenas e
altamente motivadas, métodos de engenharia de software informais, mínimo de
produtos (documentos, diagramas, etc.) gerados pelas atividades de engenharia
de software e simplicidade no desenvolvimento do software. As recomendações
enfatizam a importância da rápida entrega de software funcional ao invés das
atividades de análise e projeto, embora análise e projeto não sejam
desaconselhados, e uma comunicação ativa e continua entre desenvolvedores e
clientes do software desenvolvido.
Ainda segundo Pressman (2005), o processo de desenvolvimento ágil é
caracterizado de uma maneira que visa endereçar três premissas de processos de
desenvolvimento de software em geral: é difícil prever quais requisitos de software
irão persistir e quais requisitos de software irão ser alterados no decorrer do
projeto; para muitos tipos de projetos, o design e a codificação do software
acontecem de maneira simultânea, onde o design deve ser constantemente posto
à prova de maneira incremental através da simultaneidade entre design e
codificação; do ponto de vista da atividade de planejamento, analise, projeto,
codificação e testes não são tão previsíveis quanto desejável. Baseado nestas
premissas, o processo de desenvolvimento ágil tenta lidar com o fato de que
mudanças de requisitos e escopo irão acontecer ao longo do projeto e que
adaptabilidade é uma característica altamente necessária para o sucesso de
projetos de engenharia de software.
Em relação aos custos de mudança no software, Beck (1999) diz que, em
determinados casos, o custo de mudanças no software desenvolvido dentro dos
processos de desenvolvimento ágeis não cresce exponencialmente com o tempo,
ao contrário, permanece estável durante todas as fases do desenvolvimento. Entre
os fatores que permitem que o custo de mudança permaneça estável, Beck
discrimina: ambientes e linguagens de programação melhores e mais modernos e
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melhores práticas de programação. A figura a seguir ilustra o custo de mudanças,

Custo das mudanças

segundo ótica dos processos de desenvolvimento ágeis.

Tempo

Figura 2 – Custo de mudança processo de desenvolvimento ágil

Muitos processos ágeis de desenvolvimento de software estão surgindo e
sendo utilizados e estudados recentemente. Entre eles o que tem se destacado
mais e que é mais largamente utilizado é o Extreme Programming (XP). Segundo
definição de Beck (1999), Extreme Programming é uma metodologia de
desenvolvimento de software leve, para equipes de tamanho pequeno a médio,
que se enquadra em projetos onde os requisitos são vagos e altamente mutáveis
ao longo do desenvolvimento do software.
Resumidamente, as recomendações do Extreme Programming, que servem
como guia para o desenvolvimento de software são: planejamento, onde,
rapidamente, o escopo da próxima versão do software deve ser determinada,
combinando prioridades de negócios com estimativas técnicas, prevendo também
que, assim que a realidade destoe do planejado, o planejamento deve ser
atualizado; liberação de pequenas versões do software, onde um software
funcional simples deve ser posto em produção o mais rápido possível; escopo do
projeto, que deve ser o mais simples possível; testes contínuos, que devem ser
automatizados e escritos pelos programadores e pelo cliente; refatoração
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(refactoring), ou seja, toda vez que o sistema puder ser melhorado para aprimorar
seu design, adicionar flexibilidade, remover duplicações, ele deve ser alterado
pelos programadores, sem que seu comportamento seja mudado; programação
em pares, onde todo o código deve ser escrito por dois programadores utilizando
apenas um computador; integração contínua, que determina que o sistema deve
ser compilado e integrado várias vezes ao dia, toda vez que uma tarefa é
finalizada; cliente disponível para a equipe de desenvolvimento, que será acionado
para esclarecer dúvidas e determinar quais são as regras de negócio e,
finalmente, padrões de projeto, que irão proporcionar comunicação entre os
programadores através do próprio código desenvolvido (Beck, 1999).
Outro processo ágil que também se destaca por dar maior ênfase a técnicas de
gerenciamento de projetos é o Feature Driven Develpment (FDD). Conforme
definição

encontrada

em

Pressman

(2005),

FDD

é

um

processo

de

desenvolvimento ágil e adaptável, que pode ser empregado em projetos de médio
e grande porte. No contexto do FDD, uma característica (feature) é um
componente de software que tem valor de negócio e que pode ser implementado
em duas semanas ou menos.
Como uma característica do software é um componente de software pequeno,
usuários podem descrevê-lo melhor, ter um melhor entendimento de como os
componentes

se relacionam e revê-los

mais facilmente, na busca de

ambigüidades, omissões e erros. Além disso, a divisão do software em pequenas
características do negócio permite uma melhor inspeção de código pelos
desenvolvedores e a entrega de novas características a cada duas semanas.
FDD dá grande ênfase a técnicas de gerenciamento de projetos. Como FDD
prevê o desenvolvimento de projetos de maior complexidade e tamanho do que os
demais métodos ágeis, ele não se baseia em métodos de gerenciamento de
projetos informais e sim em técnicas mais formais. Para lidar com esta
complexidade maior prevista, FDD define seis linhas de checagem (milestones)
durante o projeto e desenvolvimento de uma característica do software: visão
geral do projeto, projeto, inspeção do projeto, codificação, inspeção da codificação
e promoção para compilação e liberação do código desenvolvido (Pressman,
2005).
Os

processos

ágeis

utilizam

métodos

mais

leves

e

informais

de

desenvolvimento de software, com o intuito de poder, rapidamente, responder a
mudanças de requisitos que não puderam ser bem resolvidos em fases anteriores
das fases de projeto e programação.
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Ao utilizar este artifício, que não deixa de ser válido devido às circunstâncias
de alta volatilidade dos requisitos, abre-se mão de outros benefícios da
engenharia de software mais tradicional. Ao dar pequena ou nenhuma ênfase às
fases de análise e projeto, resolvem-se os problemas do ponto de vista imediato
ou pontual, não considerando o sistema como um todo, tampouco, preocupandose com atividades de planejamento. Em determinado momento, esta postura pode
levar “a becos sem saída”, onde, a replicação e a inconsistência dos dados se
mostrarão presentes. Ao deparar-se com este cenário, os processos ágeis
sugerem a refatoração do código como técnica para melhorar o design do sistema
e resolver inconsistências que foram criadas pela falta de uma análise e projeto
mais elaborados em fases anteriores. A refatoração pode ser trivial em sistemas
pequenos com poucas classes de objetos e poucas linhas de código. À medida
que o sistema cresce em complexidade, a refatoração pode passar a ser um
processo trabalhoso. Com sistemas maiores, o aspecto estático dos objetos pode
não ser mais suficiente para uma reorganização eficaz das classes e objetos. Uma
análise do comportamento dinâmico dos objetos pode ser necessária para que os
mesmos possam ser rearranjados de maneira satisfatória.
Uma outra característica dos processos ágeis é a determinação dos requisitos
pela técnica de por o software desenvolvido a prova constantemente, através da
liberação de novas versões, com alterações incrementais, em curtos espaços de
tempo. Como já discutido anteriormente, bugs são conseqüências inevitáveis do
desenvolvimento de software. Nem todos os problemas podem ser detectados
durante o processo de desenvolvimento e testes. Nos processos ágeis, novas
versões de software são colocadas em produção muito mais constantemente, o
que permite deduzir que problemas em ambiente de produção irão acontecer,
também, muito mais constantemente. Ocorrendo problemas em produção e para
que os processos ágeis continuem com esta denominação, é interessante que
estes defeitos, possam ser rapidamente diagnosticados e corrigidos.
Estes são, em tese, dois pontos que acentuam os benefícios que um método e
uma ferramenta de monitoração de dinâmica de objetos

agregam ao

desenvolvimento de software ágil, em suas diversas fases, onde a melhor
compreensão do software, obtida pela análise da dinâmica de seus objetos,
facilitaria a manutenção da agilidade na construção do software.
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2.3 Defeitos de software após liberação para produção
Tanto na engenharia de software tradicional quanto nos processos de
desenvolvimento ágeis, estando o software em ambiente de produção, a técnica
mais comum de se monitorar a dinâmica dos componentes de software é o log.
Um dos problemas com a maioria dos arquivos de log apontados por Telles e
Hsieh (2002) é que ao implementá-los o desenvolvedor está preocupado apenas
em resolver um problema imediato, deixando de registrar informações importantes
que deveriam fazer parte dos arquivos de log.
Software desenvolvido por diferentes equipes tende a apresentar formatos
distintos de log, o que dificulta o processo de depuração. Caso o desenvolvedor
que escreveu o código não esteja presente no momento da depuração, outros
desenvolvedores encontrarão dificuldades em analisar um arquivo de log, cujo
formato e conteúdo é particular ao desenvolvedor original. Uma outra dificuldade
encontrada pelos desenvolvedores é que na maioria das vezes falta uma
ferramenta para auxiliar o processo de análise do log gerado. Sem uma
ferramenta adequada os desenvolvedores são obrigados a analisar os logs em
editores de texto e mentalmente visualizar quais são os objetos envolvidos no
processamento e qual a troca de mensagens entre eles.
Outro tipo de interação entre desenvolvedor e sistema analisado, normalmente
não disponível em ambiente de produção, é a interação característica das
ferramentas de depuração de software. Com ferramentas de depuração e em
ambiente de desenvolvimento o desenvolvedor pode observar o valor de
propriedades de objetos e interromper a execução do sistema em determinada
condição. A ausência deste recurso em ambiente de produção dificulta a
compreensão do software e conseqüentemente a resolução de defeitos.

2.4 Sumário
Neste capítulo, foram apresentadas algumas das possíveis causas e algumas
características dos defeitos de software.
Foi feita uma análise dos custos de mudança no software devido a defeitos
encontrados. Esta análise foi feita sobre duas abordagens: a do processo de
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desenvolvimento de software tradicional e dos processos de desenvolvimento
ágeis.
Os processos ágeis, por serem processos que ainda estão sendo
amadurecidos e serem relativamente novos, foram apresentados através de uma
definição

superficial

e

resumida.

Foram

analisados

dois

processos

de

desenvolvimento ágeis (XP e FDD) com o objetivo de ilustrar suas características.
Uma vez ilustrada as suas características, pôde-se deduzir que o dinamismo dos
processos ágeis pode acentuar os benefícios que a monitoração de dinâmica dos
objetos pode trazer aos processos de desenvolvimento deste tipo.
Por fim, foram analisadas as medidas que são empregadas, válidas para os
processos tradicionais e ágeis, quando um defeito de software é encontrado
depois que o software já foi liberado para ambiente de produção.
A seguir, serão analisados os aspectos dinâmicos de sistemas orientados a
objetos, que são informações importantes para a definição de quais dados devem
ser obtidos e quais os processo devem ser criados para uma monitoração de
dinâmica de objetos eficaz.
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3

Aspectos dinâmicos de sistemas orientados a objetos
A necessidade de manutenção ou o desejo de reusar partes de um software

requer que o mesmo seja compreendido antes de poder ser mantido ou
reaproveitado. Muitos sistemas existentes carecem de documentação apropriada,
o que torna a compreensão do software uma tarefa de análise do código fonte e
extração de um modelo mental e abstrato do sistema em questão. Esta tarefa
pode ser viável para pequenos sistemas, mas à medida que os sistemas
começam a tomar grandes proporções a dificuldade de compreensão aumenta,
exigindo o emprego de técnicas mais sofisticadas.
O processo de análise que permite a compreensão do software é composto por
duas formas de análise. A análise estática, que aborda a estrutura do código fonte
em si e a análise dinâmica, que observa o programa em execução para que seu
comportamento possa ser entendido. Devido à grande dimensão dos sistemas
atuais, é necessária uma técnica que possibilite automatizar o processo de
extração das duas principais visões (estática e dinâmica), permitindo que o
analista se concentre em um modelo mais abstrato do que o código fonte e com
isso possa compreender o software analisado mais rapidamente.
Neste capítulo são estudados os conceitos e formas de se obter
automaticamente a visão estática e dinâmica de sistemas orientados a objetos.
Além disso, são analisados, através de artigos publicados, estudos e ferramentas
que têm relação com a proposta de monitoração de dinâmica de objetos.

3.1 Engenharia reversa
O termo “engenharia reversa” tem suas origens no mundo do hardware. Uma
empresa desmonta um produto de hardware de uma empresa competidora num
esforço de entender os segredos de projeto do produto. Esses segredos podem
ser facilmente desvendados se informações de projeto e especificações de
produção forem obtidas. Essas informações são proprietárias e confidenciais à
empresa que produziu o produto. Empresas competidoras aplicam a técnica de
engenharia reversa, que, se bem sucedida, revelará segredos de projeto do
produto analisado. Engenharia reversa em software é similar. Mas, na maioria dos
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casos, o software a ser submetido à engenharia reversa não é o software de um
competidor, mas sim o software da própria empresa, que, provavelmente, foi
desenvolvido há algum tempo e por falta de documentação adequada o
entendimento desse software tornou-se difícil. Portanto, engenharia reversa em
software é o processo de analisar o software em um esforço de recuperar uma
representação em um nível mais alto de abstração do que o código fonte.
Engenharia reversa é um processo de recuperação de informações de projeto de
um produto. Ferramentas de engenharia reversa de software extraem dados do
projeto e da arquitetura de softwares já existentes (Pressman, 2005).
Uma das tarefas mais desafiadoras em engenharia reversa é construir
visualizações descritivas e legíveis do software analisado com o correto grau de
abstração.
Jerding e Rugaber (1997) apontam que desenvolvimento de software,
tipicamente, significa aprimoramento do software. E para se aprimorar o software,
primeiramente ele deve ser compreendido. Existem muitos aspectos na
compreensão do software, mas um dos mais essenciais é o entendimento da
arquitetura do software sendo analisado, seus componentes e a interação entre os
componentes.
Estruturas estáticas de sistemas orientados a objetos são relativamente fáceis
de se entender e obter devido à ligação próxima dessas estruturas com os objetos
reais. A natureza determinística das estruturas estáticas em relação ao código
fonte torna o processo de engenharia reversa dependente apenas desse código
fonte, não existindo outras variáveis que possam influenciar no processo.
A estrutura estática de um sistema orientado a objetos é bem representada
pelo diagrama de classes da UML. Nesse diagrama, é possível representar as
classes, seu métodos e propriedades e a relação de hierarquia e associação entre
as classes do sistema. Cada conceito citado pode ser naturalmente mapeado do
diagrama de classe para o código fonte e vice-versa sem a necessidade de
análise de nenhum outro fator externo ou dinâmico.
O trecho de código a seguir e a figura 3 exemplificam um cenário onde um
diagrama de classes pode ser obtido através da simples análise do código fonte.
public class Pessoa {

}

protected String nome;
protected String end;
protected String fone;
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public class Aluno extends Pessoa {
private boolean bolsista=false;
private Materia[] materias;
public void adicionaMateria (Materia materia) {
}

}

public class Materia {

}

private String nome;
private int
creditos;

Figura 3 – Diagrama de classes do exemplo de engenharia reversa

Existem ferramentas que fazem este trabalho de engenharia reversa. Um
exemplo é a ferramenta ArgoUML. ArgoUML é uma ferramenta de código aberto
de modelagem UML que foi desenvolvida em Java, podendo ser utilizada de forma
irrestrita no desenvolvimento de sistemas. Outra ferramenta que possibilita a
engenharia reversa é a Poseidon for UML. Surgida a partir da ArgoUML esta
ferramenta acrescenta novos recursos a sua predecessora, mas possui licença
comercial para a sua utilização.
Por outro lado, a engenharia reversa, no que se diz respeito à dinâmica dos
objetos de um sistema orientado a objetos, não se faz de forma tão simples.
Fatores como a criação de objetos, destruição de objetos pelo sistema (garbage
collection), a ligação dinâmica de objetos, grande quantidade de mensagens entre
objetos e o reuso de objetos, tornam muito difícil, senão impossível, compreender
e obter o comportamento dos sistemas orientados a objetos pela simples análise
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do seu código fonte. Para que o processo de engenharia reversa possa ser
utilizado na monitoração da dinâmica dos objetos é necessário que, além dos
dados estáticos, o processo seja monitorado de tal forma que o comportamento
dos objetos possa ser obtido e representado.
A dinâmica dos objetos pode ser representada através do diagrama de
seqüência da UML. O diagrama de seqüência mostra a troca de mensagens entre
os objetos em determinado cenário, enfatizando a ordem cronológica das
mensagens, representando assim um cenário específico de execução de um
processo.
O trecho de código a seguir e as figuras 4, 5 e 6 mostram os possíveis
diagramas de seqüência que podem ser gerados pela simples análise estática do
código fonte.
public class Materia {

}

private String nome;
private int
creditos;

public class Aluno extends Pessoa {
private boolean bolsista=false;
private Materia[] materias;
private int
idx=0;
public void adicionaMateria (Materia materia) {

}

}

if (idx>materias.length) {
//error
throw new ExcecaoLimiteMateriasExcedido();
}
materias[idx++] = materia;

public class Escola {
public void matriculaAluno (Aluno aluno) {
Materia matematica = new Materia(“MAT101”);
Materia ingles = new Materia(“ING101”);
try {
aluno.adicionaMateria (matematica);
aluno.adicionaMateria (ingles);
}
catch (Exception e) {
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}

}

}

Figura 4 – Diagrama de seqüência do primeiro cenário do código fonte analisado, sem
ocorrência de exceções.

Figura 5 – Diagrama de seqüência do segundo cenário do código fonte analisado, com
ocorrência de exceção.
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Figura 6 – Diagrama de seqüência do terceiro cenário do código fonte analisado, com
ocorrência de exceção.

A grande diferença entre o caso da figura 3 e os casos das figuras 4, 5 e 6, é
que, no caso dos diagramas de seqüência, só teremos uma definição precisa de
como será a troca de mensagens entre os objetos após conseguirmos determinar
comportamentos que serão definidos apenas em tempo de execução. No caso
analisado, esta característica implica a existência de três possíveis cenários.
Métodos mais complexos e variáveis que dependem de fatores que fogem ao
controle do código fonte, como, por exemplo, entrada de dados do usuário ou
alguma eventual falha do sistema operacional, tornam o processo de análise
dinâmica inviável utilizando a mesma técnica da análise estática.
Portanto, podemos concluir que as dificuldades de compreensão dos
programas orientados a objetos, trazidas por sua natureza dinâmica enfatizam a
importância da engenharia reversa, assim como criam a necessidade de uma
técnica que permita que as informações dinâmicas possam ser monitoradas,
garantindo que os diagramas de seqüência produzidos possam representar
precisamente o processamento analisado.
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3.2 Ferramentas para monitorar aspectos dinâmicos
Nesta seção serão analisados estudos da área de depuração, compreensão de
software (program understanding) e engenharia reversa que estão relacionados
com o objeto de estudo desta dissertação. Toda as informações sobre os
trabalhos e ferramentas analisadas aqui foram obtidas dos artigos publicados
pelos respectivos autores.
Os autores dos trabalhos avaliados ressaltam que um diagrama de seqüência
é uma notação bem conhecida para visualização da troca de mensagens entre
objetos de um sistema orientado a objetos. Tradicionalmente, esses diagramas
são usados durante a fase de análise e projeto. Porém, existe a possibilidade de
usar estes diagramas com o objetivo de proporcionar a compreensão de sistemas
já existentes.
Um potencial problema comum a todos os trabalhos, denominado problema de
foco (focusing problem), é discutido. Basicamente, o problema de foco ocorre pelo
fato de que um sistema orientado a objetos real pode ser composto por uma
quantidade muito grande de objetos e eventos. Esta quantidade de informação
não pode ser simplesmente exibida na tela ou em um único diagrama. Para
resolver esta questão, algumas técnicas de exibição de objetos foram elaboradas
e serão analisadas posteriormente.
O material desta seção servirá como base teórica para a elaboração deste
trabalho. Pretende-se, ao fim desta análise, obter conhecimento do progresso que
já foi feito nesta área e como este trabalho se aplica ao problema identificado.
Pretende-se também, detectar os pontos fortes e fracos dos estudos já realizados
e as áreas não exploradas pertinentes ao problema em questão, sendo estes o
ponto de partida da presente proposta.

3.2.1 Scene
Scene é uma ferramenta, desenvolvida por Koskimies e Mössenböck (1996),
que automaticamente produz diagramas de seqüência para sistemas orientados a
objetos já existentes. A ferramenta faz uso intensivo de um framework que provê
base para várias facilidades relacionadas ao conceito de hipertexto.
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Scene foi implementado em Oberon, que é tanto uma linguagem de
programação como um ambiente de execução. A instrumentação do código em
Oberon é feito automaticamente através de um pré-processador implementado
pelo gerador de compiladores Coco/R. A instrumentação é realizada por módulos,
podendo o usuário especificar quais módulos devem ser instrumentados.
Uma vez instrumentado, o código executado irá ser monitorado e o resultado
será exibido, por uma interface gráfica, em forma de diagramas de seqüência.
Durante a exibição dos objetos no diagrama de seqüência a técnica de exibição
para lidar com o problema de foco é composta por: compressão de chamadas,
onde as chamadas de métodos são exibidas sem expandir as chamadas de
métodos internos; particionamento, onde os objetos são agrupados em partes,
sendo que cada parte caberá na área de exibição da tela e projeção, onde o
usuário seleciona os objetos que lhe interessam e apenas os objetos e as
mensagens relacionadas a estes objetos serão exibidos. Outros recursos
interessantes proporcionados pela ferramenta são o single-step mode, onde as
mensagens entre os objetos podem ser visualizadas passo a passo e o hyperlink,
onde referências a outros documentos podem ser acrescentadas ao diagrama.
Scene explora a idéia de que software é melhor compreendido através da
análise de exemplos concretos, obtidos através da execução de código
instrumentado.
3.2.2 ISVis
ISVis (Interaction Scenario Visualizer) é a ferramenta utilizada para suportar o
processo de análise (Jerding e Rugaber, 1997). ISVis possui vários tipos de
visualizações gráficas que permitem que os componentes e conectores que
compõem o sistema possam ser analisados. Por componentes, entendem-se,
estruturas do código fonte especificadas pelo analista como tais. Conectores
compreendem as interações que acontecem entre os componentes.
A análise estática em ISVis é realizada através da tabela de símbolos e outras
informações geradas por um compilador C++ para ambiente Solaris. Com base
nas informações estáticas, o ISVis instrumenta o código fonte. As informações
dinâmicas são obtidas por traces gerados durante a execução do sistema
analisado.
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Os dados obtidos são disponibilizados ao analista através de uma tela que
exibe os dados estáticos e através do diagrama de seqüência que exibe os dados
dinâmicos.
Para lidar com o problema de foco, ISVis, com auxílio de um analista, permite o
reconhecimento de padrões de comportamento do software. Uma vez definido um
padrão, a ferramenta irá substituir todos os mesmos padrões por uma referência
ao padrão original. Esta técnica possibilitou reduzir em 10 vezes a quantidade de
eventos analisados em um estudo de caso sobre o navegador para a Web Mosaic.

3.2.3 SCED
Systä (1999) considera que a adoção do paradigma da programação orientada
a objetos tem mudado o estilo de programação dramaticamente. Este trabalho tem
como objetivo prover um método e ferramentas para que seja possível realizar
engenharia reversa de sistemas escritos em Java, proporcionando uma visão
estática, uma visão dinâmica e uma visão combinada das duas anteriores.
As informações estáticas são extraídas do bytecode Java e disponibilizadas
através de diagramas visualizados através da ferramenta de suporte a engenharia
reversa Rigi. Tais diagramas são compostos de nós e arestas que representam os
componentes e suas ligações e interações. As informações dinâmicas são
extraídas, executando-se a aplicação alvo sob a supervisão de um depurador
modificado para esta função, e disponibilizadas através de diagramas de
seqüência, visualizados através da aplicação SCED.
O problema de foco é tratado abstraindo os nodes da visão estática através da
identificação de padrões.
Para comprovar-se a eficácia do método apresentado foi feito um estudo de
caso usando a ferramenta FUJABA, onde um bug conhecido pôde ser encontrado
e um plano de correção do bug pôde ser especificado.

3.2.4 JT/UML
Segundo Mehner e Wagner (2000), programação concorrente é uma tarefa
difícil, mesmo com o advento de linguagens modernas como Java, que provê
suporte nativo à programação com múltiplas linhas de execução (multithread) e
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sincronização. Sendo a programação concorrente mais complexa, erros típicos
desse tipo de programação, como deadlocks e corrida crítica entre linhas de
execução (threads), ocorrem. Esses tipos de erros são difíceis de serem
detectados pela sua natureza não-determinística. Para a compreensão desses
erros é necessário visualizar o que está por detrás das estruturas fornecidas pela
linguagem de programação. É necessário visualizar as estruturas abstratas dos
sistemas analisados.
Neste trabalho, doravante denominado JT/UML, são utilizados os diagramas
de seqüência e colaboração da UML para a visualização dos objetos. O diagrama
de colaboração foi especialmente escolhido porque, além de informações
dinâmicas, informações sobre a relação estrutural dos objetos também podem ser
expressas. Tais informações são necessárias para determinar problemas
referentes à programação concorrente, tais como deadlocks e sincronização de
linhas de execução.
A solução proposta em JT/UML está focada no componente de visualização
dos diagramas. A instrumentação do código fonte e os traces gerados devem ser
providos por uma ferramenta independente. Atualmente os traces são convertidos
de formatos proprietários para o formato do componente de visualização dos
diagramas ou são gerados por um protótipo simples de gerador de trace. A
apresentação dos diagramas deve ser feita por uma ferramenta que suporte UML.
O problema de foco é tratado através da técnica de filtragem dos traces, onde
apenas as informações necessárias possam ser exibidas. O analista define quais
informações são importantes de se ter registro, sendo que os dados que não se
enquadram no perfil especificado são descartados. Essa técnica é eficaz no caso
em que a quantidade de informações é muito grande, mas apenas parte dessa
informação é relevante.
O trabalho também aponta como um desenvolvimento futuro a possibilidade de
especificar-se uma linguagem de “trace” padrão para o monitoramento de
sistemas orientados a objetos, podendo tal linguagem ser baseada em XML.
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3.3 Avaliação das ferramentas
Os quatro trabalhos analisados apontam como principal problema a dificuldade
de compreensão de sistemas orientados a objetos devido às suas características
dinâmicas e a grande quantidade de informações que trafegam entre os objetos.
Os estudos apresentam propostas de métodos ou ferramentas que facilitam a
compreensão de sistemas orientados a objetos. JT/UML trata de uma dificuldade
adicional, a compreensão de sistemas não determinísticos, caracterizados pela
utilização de múltiplas linhas de execução e apresenta uma proposta que visa lidar
com este problema específico.
Apesar dos objetivos serem parecidos, as técnicas utilizadas para alcançar os
objetivos são diferentes. Scene utiliza a técnica de instrumentação do código fonte
feita por um pré-processador. ISVis utiliza a análise estática através da tabela de
símbolos e outras informações geradas pelo compilador. Para obter os dados
dinâmicos o código fonte é instrumentado com base nas informações estáticas. Já
SCED obtém as informações estáticas do bytecode Java e informações dinâmicas
através de um depurador Java modificado. JT/UML obtém os dados através de
ferramentas independentes, sendo que os autores citam a possibilidade de obter
os dados de forma padronizada como um projeto futuro.
A visualização dos dados nos quatro estudos é feita principalmente por
diagramas de seqüência, que enfocam a natureza dinâmica da troca de
mensagens entre os objetos. Além do diagrama de seqüência que é comum a
todos, ISVis e SCED apresentam uma representação estática dos objetos e
JT/UML utiliza também o diagrama de colaboração UML, devido ao enfoque de
múltiplas linhas de execução realizado pelo estudo.
Para lidar com o problema de foco e, com isso, diminuir a quantidade de
informação que é exibida na tela, Scene e JT/UML utilizam filtros, onde as
informações a serem analisadas são selecionadas e as demais informações são
descartadas. Já ISVis e SCED utilizam técnicas mais sofisticadas para lidar com o
problema. ISVis permite o reconhecimento não-automático de padrões de
comportamento do software. Uma vez definido um padrão, a ferramenta irá
substituir todos os mesmos padrões por uma referência ao padrão original. SCED
também usa uma técnica de reconhecimento de padrões para abstrair os nodes
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da visão estática. A Tabela 1 resume as principais características dessas
ferramentas.

Características
que dificultam a
compreensão
do software a
ser analisado

Visualização
dos dados
obtidos
Linguagem alvo
Técnica para
obtenção dos
dados
Técnica para
lidar com
problema de
foco

Scene
Ligação
dinâmica
Grande
quantidade de
mensagens
entre objetos

ISVis
Identificação dos
objetos e troca de
mensagens entre eles

Reuso de
objetos
Diagramas de
seqüência

Tela com dados
estáticos e diagrama
de seqüência
Oberon
C++ (Solaris)
Instrumentação Instrumentação do
do código fonte código fonte e análise
da tabela de símbolos
Filtro de
Reconhecimento de
mensagens
padrões

SCED
Ligação dinâmica
Criação e destruição
de objetos

Diagrama estático
(RGI) e diagrama de
seqüência
Java
Análise do bytecode
e depurador
modificado
Reconhecimento de
padrões

JT/UML
Programação
concorrente

Diagramas de
seqüência e
colaboração
Java
Ferramentas
independentes
Filtro de
mensagens

Tabela 1 – Comparativo entre os estudos realizados

Houve uma grande preocupação por parte dos pesquisadores dos trabalhos
supracitados em proporcionar um método e/ou ferramenta para auxiliar na
compreensão de sistemas de software já implementados. A principal característica
comum entre os trabalhos é fornecer ao analista de software a possibilidade de
visualizar graficamente os componentes e objetos a fim de facilitar a compreensão
do comportamento dinâmico do sistema. É dada uma grande importância no
tratamento dos dados obtidos durante a execução do sistema alvo, sendo esta
área amplamente explorada pelos pesquisadores.
Em contrapartida, o processo de obtenção dos dados não satisfaz todas as
necessidades para solucionar os problemas descritos anteriormente. Como
mostrado, resumidamente, na Tabela 2, entre os pontos falhos destacam-se: a
obtenção dos dados dinâmicos ocorre em ambiente de laboratório, o que não
satisfaz a necessidade de poder contar com o monitoramento da dinâmica em
ambiente de produção; ausência de uma linguagem padrão para a implementação
dos traces gerados em tempo de execução, tornando a interconexão de
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ferramentas relacionadas à compreensão de software mais difícil, sendo que cada
solução apresenta seu formato proprietário; utilização de ambientes proprietários
como Oberon e Solaris, o que diminui o número de usuários que podem se
beneficiar da solução.

•

Obtenção dos dados dinâmicos ocorre somente em ambiente de laboratório

•

Ausência de uma linguagem padrão para a implementação dos traces

•

Utilização de ambientes proprietários

Tabela 2 – Pontos falhos das ferramentas analisadas em relação à proposta de monitoração de
dinâmica de objetos.

Portanto, podemos concluir que o processo de obtenção dos dados ficou um
pouco marginalizado, sendo este uma atividade meio para a obtenção do
resultado final. É neste nicho que um trabalho mais detalhado e cauteloso com
esta abordagem teria espaço, podendo contribuir com a área de compreensão de
software.

3.4 Sumário
Neste capítulo foi discutida a necessidade de termos visões mais abstratas do
que o código fonte para que a compreensão do software analisado possa ser feita
de maneira satisfatória. As duas principais abstrações a serem feitas referem-se à
visão estática e à visão dinâmica das classes e objetos do sistema. A visão
estática depende apenas do código fonte e tem natureza determinística; a visão
dinâmica depende, além do código fonte, de outras variáveis que são
determinadas apenas em tempo de execução. Estudos relacionados foram
analisados, verificando-se que o processo de obtenção dos dados carece de uma
pesquisa um pouco mais detalhada.
A seguir, serão estudados os requisitos necessários para que a monitoração
da dinâmica dos objetos possa ser realizada de forma a suprir as deficiências
identificadas nas análises feitas até este ponto.
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4

Requisitos da análise de dinâmica de objetos em
sistemas orientados a objetos
Para que o comportamento de um sistema orientado a objetos possa ser

devidamente compreendido depois de sua liberação é necessário registrar o
estado, o comportamento e a interação dos objetos para que uma posterior
análise possa ser feita. Uma técnica bastante comum de registro da dinâmica do
sistema é o log. Basicamente a técnica de log consiste em gravar um registro a
cada mudança de estado ou acontecimento que o desenvolvedor julgar importante
de se ter registrado.
Apesar de aparentar ser um processo bastante simples, a técnica de log usada
de maneira simplória é extremamente imediatista e visa apenas resolver
problemas emergenciais. Se analisarmos um processo de log simplório com uma
abordagem mais planejada, podemos identificar potenciais problemas que irão
surgir ao longo do desenvolvimento de vários sistemas orientados a objetos.
No capítulo anterior, a análise feita nos estudos relacionados com este trabalho
apontou alguns pontos falhos em relação à monitoração de dinâmica de objetos.
Destacam-se: obtenção dos dados dinâmicos ocorre somente em ambiente de
laboratório; ausência de uma linguagem padrão para a implementação dos traces;
utilização de ambientes proprietários (Tabela 2). Os requisitos apresentados a
seguir visam, também, lidar com estes problemas.

4.1 Quais informações devem ser obtidas
É importante definir quais informações devem ser obtidas durante o processo
de monitoração dos objetos, de modo que estas informações possibilitem, de
forma geral, a monitoração da dinâmica dos objetos em sistemas orientados a
objetos. Como estratégia para definição do que deve ser obtido iremos adotar
duas abordagens. A primeira consiste em buscar estas informações na literatura
técnica, analisando o que os autores de estudos relevantes consideraram
importante de ser registrado. A segunda abordagem consiste em analisar alguns
logs de sistemas comerciais e levantar quais dados estão sendo registrados. Com
base nesses dados poderemos conhecer quais informações devem ser
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registradas para que a monitoração da dinâmica possa ser realizada de forma
satisfatória em sistemas orientados a objetos em geral.
A linguagem Java, a partir da versão 1.4, traz um conjunto de comandos e
diretivas para o processo de log (Horstmann e Cornell, 2003). A especificação
define sete níveis de severidade: severe, warning, info, config, fine, finer e finest. A
configuração padrão e mais simples, podendo ser considerado o mínimo a ser
registrado inclui: registro do momento do log (timestamp), nome da classe, nome
do método, severidade e uma descrição correspondente ao ocorrido no momento
do log.
Já no estudo realizado por Telles e Hsieh (2001), os autores apontam como o
mínimo a ser obtido, informações referentes ao momento em que o registro do log
foi gerado (data e hora), identificação da função ou método relacionado ao registro
de log, nível de severidade do log, uma descrição sucinta pertinente ao registro de
log e o valor de variáveis que possam ser importantes para o processo de
depuração e compreensão do sistema. Os dados referentes ao momento
permitem que o desenvolvedor situe os eventos no tempo, permitindo, inclusive,
comparar a informação obtida com outros dados do sistema que também tragam
informações do momento de ocorrência de determinado evento. O nome da
função ou método permite localizar, de maneira mais precisa, as instruções do
código fonte que estão relacionadas com o determinado registro de log. O nível
de severidade permite classificar os registros de log conforme a sua gravidade. Os
autores desse estudo sugerem quatro níveis de severidade: fatal, sério, aviso e
informação. Com isso, o desenvolvedor pode rapidamente analisar quais são os
registros que indicam problemas mais graves e concentrar-se nos eventos que
exigem uma maior atenção. A descrição dos registros de log tem objetivo de
fornecer dados suficientes para que um desenvolvedor que não esteja
familiarizado com o sistema possa entender o que o registro de log representa.
Em relação aos sistemas comerciais, o primeiro trecho de log a ser analisado
refere-se ao Linux Samba Server. O Samba é um serviço de compartilhamento de
arquivos e impressoras em rede que permite que arquivos e impressoras possam
ser compartilhados entre diferentes sistemas operacionais. O trecho a seguir
ilustra o log de determinada situação:
[2003/08/28 14:48:10, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:pdb_getsampwnam(1369)
unable to open passdb database.
[2003/08/28 14:48:32, 0] passdb/pdb_smbpasswd.c:pdb_getsampwnam(1369)
unable to open passdb database.
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[2003/08/28 15:03:35, 0] lib/util_sock.c:matchname(930)
host name/name mismatch: wilson-laptop != wilson-laptop.procomp.com.br
[2003/08/28 15:03:35, 0] lib/util_sock.c:get_socket_name(982)
Matchname failed on wilson-laptop 10.151.0.194
[2003/09/01 15:09:23, 0] lib/util_sock.c:matchname(930)
host name/name mismatch: wilson-laptop != wilson-laptop.procomp.com.br

O objetivo aqui não é entender o que aconteceu no log, mas sim observar
quais tipos de informações os desenvolvedores julgaram importantes de se ter
registro no arquivo de log. Podemos decompor o log em: registro do momento do
evento (data e hora), identificação do código fonte correspondente ao programa
que gerou o registro de log, a função que foi executada e uma descrição do
ocorrido.
O próximo trecho de log refere-se à aplicação ArgoUML. Pode-se observar que
neste log as informações estão divididas em: severidade do registro de log,
descrição do evento, módulo responsável pela geração do evento (nome do fonte
Java no caso) e identificação da linha de execução em que o registro foi gerado.
WARN: Returning null as target. No target was selected. (TargetManager.java:382)
WARN: Returning null as target. No target was selected. (TargetManager.java:382)
WARN: UMLTreeCellRenderer: using default Icon (UMLTreeCellRenderer.java:96)
WARN: UMLTreeCellRenderer: using default Icon (UMLTreeCellRenderer.java:96)
WARN: UMLTreeCellRenderer: using default Icon (UMLTreeCellRenderer.java:96)
WARN: UMLTreeCellRenderer: using default Icon (UMLTreeCellRenderer.java:96)
WARN: UMLTreeCellRenderer: using default Icon (UMLTreeCellRenderer.java:96)
WARN: UMLTreeCellRenderer: using default Icon (UMLTreeCellRenderer.java:96)
WARN: UMLTreeCellRenderer: using default Icon (UMLTreeCellRenderer.java:96)
WARN: UMLTreeCellRenderer: using default Icon (UMLTreeCellRenderer.java:96)

Por fim, analisaremos um trecho de log de um software responsável pelo
controle de periféricos de automação bancária.
00135 22 Device.DipCardRdr.Handler Trace 2956 2064
9 10/22/2003 18:41:18.019 Begin
XFSIDCDeviceHandler::GetXFSIDCStatus - (0) 00135
00152 23 Device.DipCardRdr.Handler Trace 2956 2064
9 10/22/2003 18:41:18.019 Begin
CHIPIdentification::getCHIPIdentification - (0) hService = 1
00152
00184 24 Device.DipCardRdr.Handler Trace 2956 2064
9 10/22/2003 18:41:18.019 End
CHIPIdentification::getCHIPIdentification - (4) *plCHIPId = 0, return hResult = WFS_SUCCESS
00184

Nesse trecho é possível identificar informações referentes ao momento da
geração do log (com precisão de milisegundos), da classe ou componente que
gerou o registro de log, a severidade do log (trace, information, warning, error e
fatal error), o valor retornado pelo método, um índice que indica a posição física da
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linha de código em relação ao começo do método que a contém, a posição lógica
do registro em relação ao método (begin, middle e end), indicando o momento de
entrada, os processamentos internos e o momento de saída do método, uma
descrição opcional do ocorrido naquele momento e identificação da linha de
execução e do processo corrente.

4.2 Como cada informação é representada
O uso de padrões para representação dos modelos dinâmicos traz muitos
benefícios ao processo de monitoração da dinâmica dos objetos. Através da
padronização é possível que os dados gerados possam ser mais facilmente
compartilhados por várias aplicações. Além disso, um formato padrão será comum
a todos os desenvolvedores, facilitando a compreensão de projetos desenvolvidos
por diferentes equipes e possibilitando que desenvolvedores não familiarizados
com o sistema possam compreender e se adaptar aos novos sistemas de maneira
mais tranqüila.
Um esforço de padronização, que define como objetos devem ser
representados de forma textual, já foi realizado. O resultado deste trabalho é
chamado XMI (XML Metadata Interchange). A seguir, serão analisados os
principais pontos da especificação XMI.

4.2.1 Breve histórico da especificação XMI
XMI é um padrão para a representação de objetos usando XML (Grose, Doney
e Brodsky, 2002). A OMG (Object Management Group), um consórcio de
indústrias que provê padrões para a interoperabilidade de sistemas heterogêneos,
adotou XMI 1.0 em fevereiro de 1999. XMI 1.0 foi desenvolvido em resposta a uma
requisição de publicação (Request for Publication - RFP) a um padrão de
representação textual de dados orientados a objetos.
XMI tornou-se necessária porque XML não foi originalmente desenvolvida para
representar objetos. Para que a representação de objetos em XML seja possível
precisamos, primeiramente, convertê-los ou mapeá-los para um formato que
possa ser representado em XML. Tal mapeamento é totalmente possível, mas
devido à grande flexibilidade do XML, existe uma vasta quantidade de formas de
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como fazê-lo. Surgiu, então, a necessidade de criar-se um padrão único de
representação de objetos em XML, para que diversas aplicações pudessem fazer
o intercâmbio de objetos de uma forma uniforme.
XMI tem evoluído seguindo os procedimentos da OMG. Atualmente quatro
versões da especificação XMI foram submetidas à OMG. A especificação mais
recente é a 2.0, que suporta os recursos mais novos de XML, destacando-se o
suporte para esquemas XML (XML schemas).
4.2.2 Padrões relacionados ao XMI
XMI, como o próprio nome indica, é baseada em XML. XMI usa XML para
serializar objetos em um documento. XMI se beneficia dos recursos e das
características que fizeram de XML uma linguagem padrão para a representação
de dados. Uma característica do XML amplamente utilizada pelo XMI é a
separação da especificação dos dados dos dados propriamente ditos. Esta
separação permite que, em um documento (Schema ou DTD), os dados sejam
especificados e em outro documento, os dados sejam armazenados, devendo
estes, seguir o padrão especificado no primeiro documento. Com isto, é possível
cruzar as informações dos dois documentos e validar o documento que contém os
dados.
DTD e Schema são recursos que têm o mesmo propósito, definir os elementos
e atributos que um documento XML pode conter. Uma diferença entre ambos é
que Schema é um recurso mais recente e flexível do que DTD, surgindo nas
versões mais novas do XML, sendo incorporado pelo XMI a partir da versão 2.0.
Outra diferença é que Schema é representado usando a própria linguagem XML,
enquanto DTD possui uma linguagem própria. Com Schema, é possível criar um
documento de especificação de esquema com um conjunto mais rico de regras e
restrições, fazer uso de XML namespaces e datatypes e contar com uma maior
flexibilidade, o que permite que os documentos de especificação de esquema
possam ser estendidos conforme necessário.
O seguinte fragmento, ilustra a utilização de um documento de especificação
de

esquema

(esquema_endereco.xsd)

com

um

documento

de

dados

(meu_endereco.xml) que segue o esquema. A especificação dos dados, também
conhecida como metadados, e os dados em si, que devem seguir esta
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especificação, ilustram o conceito no qual XMI se baseia para a descrição e
armazenamento de objetos.
esquema_endereco.xsd

<xs:element name=”endereco”>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
<xs:element
<xs:element
<xs:element
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

name=”rua” type=”xs:string”/>
name=”numero” type=”xs:string”/>
name=”bairro” type=”xs:string”/>
name=”CEP” type=”xs:string”/>

meu_endereco.xml
<endereco>
<rua>Oscar Freire</rua>
<numero>1250</numero>
<bairro>Jardim América</bairro>
<CEP>12345-000</CEP>
</endereco>

Outro padrão que XMI utiliza para representar objetos é o modelo de objetos
MOF (Meta Object Facility). Segundo observado por Grose, Doney e Brodsky
(2002), MOF e UML estão bem alinhados e a OMG está realizando esforços para
que estes padrões fiquem ainda mais próximos. Portanto, não é necessário
possuir conhecimento do padrão MOF para utilizar XMI, todos os aspectos de
orientação a objetos que XMI abrange podem ser modelados pela UML. Isto
significa que um mapeamento direto de XMI para UML e vice-versa é
perfeitamente possível.
Os conceitos de orientação a objetos cobertos pela XMI são relacionados aos
estados que os objetos podem assumir durante seu ciclo de vida. O
comportamento dos objetos, ou seja, seus métodos, não representam o estado do
objeto e não são tratados pela XMI.
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XMI suporta as seguintes entidades da especificação UML:
a)

Classe;

b)

Atributos;

c)

Associação;

d)

Herança;

e)

Instância;

f)

Pacote;

g)

Tipo de dados (datatype).

Estas entidades estão voltadas à modelagem dos aspectos estáticos de
sistemas orientados a objetos (diagrama de classes e diagrama de objetos), sendo
que conceitos referentes à modelagem dinâmica (métodos e mensagens) não são
originalmente suportados.

4.2.3 Representação de objetos em XMI
A seguir, um exemplo simples de objetos e relacionamentos entre objetos
ilustra como os dados estruturais (estáticos) de objetos representados em UML
podem ser descritos usando XMI. O diagrama de classes a seguir define os
objetos que serão representados em XMI.
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Figura 7 – Diagrama de classes

O fragmento de código seguinte compreende o esquema XMI para a classe
Aluno, onde a estrutura da classe é especificada. Como pode ser observado o
esquema define a relação dos objetos, a multiplicidade, os atributos e o tipo de
cada atributo. No esquema não é definido nenhum valor de atributo ou qualquer
dado que esteja relacionado a uma determinada instância de uma classe.
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
…
<xs:element name="aluno"

type="Aluno"/>

<xs:complexType name="Aluno">
<xs:choice>
<xs:element name="nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="end"
type="xs:string"/>
<xs:element name="fone"
type="xs:string"/>
<xs:element name="bolsista" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="mensalidade" type="xs:integer"/>
<xs:element name="materia" type="materia"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
…
</xs:schema>
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O trecho de código XML seguinte segue o esquema especificado na listagem
anterior. Neste trecho estão definidos as instâncias da classe e os valores de seus
atributos, que representam o estado do objeto em determinado momento da
execução.
<?xml version="1.0"?>
<LOG xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="ObjetosEscola.xsd">
...
<aluno id="aluno1">
<nome>Ana Carolina</nome>
<end>Av. Sapopemba</end>
<fone>9999-9999</fone>
<bolsista>true</bolsista>
<materia ref="m_1" />
<materia ref="m_2" />
</aluno>
<aluno id="aluno2">
<nome>Fernanda</nome>
<end>Av. Morumbi</end>
<fone>9999-9999</fone>
<bolsista>true</bolsista>
<materia ref="m_1" />
<materia ref="m_2" />
</aluno>
</LOG>

Conforme definido por Booch, Rumbaugh e Jacobson (1999) o estado de um
objeto é compreendido por todas as suas propriedades (normalmente definidas
estaticamente) e os valores correntes que estas propriedades recebem
dinamicamente. Portanto, o estado de um objeto é dinâmico. Quando visualizamos
os valores das propriedades de um objeto estamos visualizando seu estado em
um determinado momento no tempo e espaço. É possível visualizar a troca de
estado de um objeto exibindo seus estados múltiplas vezes, sendo que cada
ocorrência do objeto representa um estado distinto.
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Figura 8 – Mudança de estado do objeto aluno representado pela exibição do objeto a cada
troca de estado

Ainda segundo esses autores, os diagramas de interação, que compreendem
os diagramas de seqüência e colaboração, são usados para modelar o
comportamento de uma sociedade de objetos que interagem entre si, onde os
objetos e a troca de mensagens entre os objetos podem ser representados. Já o
diagrama de estados, que modela uma máquina de estados, permite representar o
comportamento de um único objeto durante seu ciclo de vida. A máquina de
estados representa cada estado que um objeto assume em determinado momento
e quais são os eventos que provocam a mudança de um estado para outro.
Novamente, tomando o objeto aluno como exemplo, podemos representar a
mensagem enviada para o objeto aluno com o diagrama de seqüência (Figura 9) e
a transição de estados com o diagrama de estados (Figura 10).

Figura 9 – Diagrama de seqüência que mostra a mensagem enviada ao objeto aluno
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Figura 10 – Diagrama de estados que representa a troca de estado do objeto aluno

A representação XMI do objeto aluno para as três perspectivas vistas
anteriormente (Figuras 8, 9 e 10) está descrita no seguinte fragmento de código:
...
<aluno id="aluno1_m1">
<nome></nome>
<end></end>
<fone></fone>
<bolsista>false</bolsista>
</aluno>
...
<aluno id="aluno1_m2">
<nome>Ana</nome>
<end></end>
<fone></fone>
<bolsista>false</bolsista>
</aluno>

...

XMI expressa perfeitamente a visão do diagrama de objetos, mostrando os
dois estados distintos que o objeto assumiu em determinado momento. Porém,
XMI falha em expressar informações importantes dos outros dois diagramas
(seqüência e estado). Não é especificada pela XMI uma forma padrão de
representar o que provocou a mudança de um estado para outro, sendo esta uma
informação muito importante para o monitoramento da dinâmica dos objetos.
A ferramenta de modelagem Poseidon usa XMI para representar os objetos
construídos em sua IDE. Como Poseidon permite a modelagem de diagrama de
seqüência, esta ferramenta definiu um meio proprietário de representar as
mensagens entre os objetos utilizando XMI. A figura 11 ilustra um diagrama de
seqüência desenvolvido no Poseidon.
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Figura 11 – Diagrama de seqüência gerado pelo Poseidon

O trecho a seguir expressa a troca de mensagens em XMI.
...
<UML:Stimulus xmi.id = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e1a'name = '
matriculaEstimulo'
isSpecification = '
false'
>
<UML:Stimulus.sender>
<UML:Object xmi.idref = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e23'
/>
</UML:Stimulus.sender>
<UML:Stimulus.receiver>
<UML:Object xmi.idref = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e22'
/>
</UML:Stimulus.receiver>
<UML:Stimulus.communicationLink>
<UML:Link xmi.idref = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e21'
/>
</UML:Stimulus.communicationLink>
<UML:Stimulus.dispatchAction>
<UML:CallAction xmi.idref = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e19'
/>
</UML:Stimulus.dispatchAction>
</UML:Stimulus>
<UML:CallAction xmi.id = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e19'name = '
'isSpecification = '
false'
isAsynchronous = '
false'
>
<UML:Action.actualArgument>
<UML:Argument xmi.id = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e18'name = '
arg'isSpecification =
'
false'
>
<UML:Argument.value>
<UML:Expression xmi.id = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e17'language = '
java'
body = '
aluno'
/>
</UML:Argument.value>
</UML:Argument>
<UML:Argument xmi.id = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e16'name = '
arg'isSpecification =
'
false'
>
<UML:Argument.value>
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<UML:Expression xmi.id = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e15'language = '
java'
body = '
x'
/>
</UML:Argument.value>
</UML:Argument>
</UML:Action.actualArgument>
<UML:CallAction.operation>
<UML:Operation xmi.idref = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7fd8'
/>
</UML:CallAction.operation>
</UML:CallAction>
<UML:GraphElement.semanticModel>
<UML:Uml1SemanticModelBridge xmi.id = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7dd9'presentation ='
'
>
<UML:Uml1SemanticModelBridge.element>
<UML:Stimulus xmi.idref = '
lsm:123defe:fb3b3ea0f1:-7e1a'
/>
</UML:Uml1SemanticModelBridge.element>
</UML:Uml1SemanticModelBridge>
</UML:GraphElement.semanticModel>
...

Simplificando, Poseidon organiza as informações do diagrama de seqüência
usando o modelo:
<estímulo>
<remetente do estímulo>
<id/>
</remetente do estímulo>
<destinatário do estímulo>
<id/>
</destinatário do estímulo>
</estímulo>
<representação gráfica>
</representação gráfica>

Um estímulo está associado a uma operação, que é executada como resposta
a este estímulo. No modelo do Poseidon, o remetente e o destinatário são
registrados, cada um com sua chave XML. Os dados referentes à visualização
gráfica dos objetos também estão incluídos no arquivo XMI gerado pelo Poseidon.

4.3 Como a informação é obtida
A instrumentação do código fonte é uma tarefa que pode, em grande parte, ser
automatizada. Uma vez bem especificado o protocolo do processo de log, uma
ferramenta de software pode ser usada para instrumentar o código fonte. Tal
automatização irá facilitar e agilizar o processo de log, evitando que este processo
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se torne por demais custoso ao projeto. A automatização da instrumentação do
código fonte também garante que um padrão bem definido irá ser seguido por
todos os desenvolvedores em todos os projetos que adotarem tal solução.

4.4 Como garantir a disponibilidade da informação
Ter as informações à mão, quando surge a necessidade de depurar um
software defeituoso, pode economizar precioso tempo e dinheiro. Para isso,
devemos contar com uma solução de monitoração de dinâmica de objetos que
faça parte do sistema final (Built-in debugger).
Além disso, o ambiente de produção representa um sério problema para o
processo de depuração do código. Como observado por Telles e Hsieh (2001), a
equipe de qualidade de software (SQA – Software Quality Assurance) e os
clientes, provavelmente, não permitirão que programas de depuração sejam
instalados em seus ambientes de teste e produção. A solução de monitoração
apresentada deverá fazer parte do sistema final, não devendo ser um empecilho à
liberação do produto, ou seja, não deverá causar impactos de performance
significativos que impeçam a sua utilização em ambiente de produção. Com isto, a
monitoração da dinâmica do sistema não ficará limitada apenas ao ambiente de
desenvolvimento, estando disponível durante toda a vida útil do software.

4.5 Como a informação é apresentada
As informações extraídas de um sistema só são úteis se elas puderem ser
exibidas de uma forma clara e descritiva (Systä, 1999). Segundo Mehner e
Wagner (2000), a visualização tradicional de informações de depuração é feita de
forma textual. A visualização gráfica destas informações irá facilitar ao
desenvolvedor compreender o sistema a ser analisado. Ao projetar um sistema
orientado a objetos o desenvolvedor realiza um exercício de abstração, simulando
os objetos do mundo real em objetos de software. O resultado dessa abstração é
um sistema onde objetos trocam mensagens entre si. Ao se deparar com um
problema, seria mais conveniente ao desenvolvedor, poder visualizar o ocorrido
através de diagramas que exibissem objetos e troca de mensagens entre objetos.
Isto eliminaria a necessidade do desenvolvedor de analisar dados textuais e a
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partir destes, tentar visualizar mentalmente a estrutura de objetos e troca de
mensagens entre eles. Novamente, segundo Mehner e Wagner (2000), uma outra
vantagem é a possibilidade do desenvolvedor comparar o modelo gerado durante
o projeto e o modelo gerado em tempo de execução, podendo concluir onde e
porque o sistema não está se comportando como esperado.

4.6 Sumário
Neste capítulo, foram estudados os requisitos necessários para a monitoração
da dinâmica dos objetos. Foram analisados logs de sistemas conhecidos para
levantar quais informações os desenvolvedores desses sistemas julgaram
interessante de se ter registro. A especificação XMI foi analisada como uma opção
para representar de forma padronizada os registros de log, sendo identificadas as
limitações dessa especificação em relação à representação da dinâmica dos
objetos. Outros requisitos levantados foram: a necessidade de automatizar o
processo de instrumentação do código fonte e a necessidade de disponibilizar
constantemente a ferramenta de monitoração da dinâmica para que esta possa
ser usada sempre que necessário.
A seguir, serão apresentadas propostas concretas para lidar com os requisitos
que foram listados neste capítulo de maneira mais abstrata. Será apresentada a
ferramenta MOOD-Tool que implementa muitas das idéias discutidas até aqui e
auxilia no processo de obtenção e monitoração de dinâmica dos objetos.
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5

Solução de monitoração de dinâmica de sistemas
orientados a objetos
Neste capítulo, será apresentada a solução de monitoração de dinâmica de

sistemas orientados a objetos. Esta solução implementa as propostas que
objetivam lidar com os problemas e requisitos discutidos anteriormente. Como
parte da solução, são apresentados três produtos:
•

MOOD-Tool - Ferramenta de software para auxílio no processo de
monitoração de dinâmica de objetos.

•

MOOD-Lang - Linguagem de interação entre desenvolvedor e
depurador interno.

•

MOOD-XMI - Extensão do padrão XMI que tem como objetivo
representar além das características estáticas dos objetos o seu
comportamento dinâmico.

Nas seções seguintes serão analisados os recursos e limitações da solução
apresentada.

5.1 MOOD-Tool
A ferramenta MOOD-Tool tem o objetivo de auxiliar o analista nas diversas
fases que compõem a monitoração de dinâmica dos objetos de um sistema
orientado a objetos. É objetivo da ferramenta automatizar os processos
necessários de preparação do código fonte para não sobrecarregar o processo de
desenvolvimento com mais uma tarefa a ser executada. Sobrecarga esta que
poderia desestimular o uso da solução de monitoração de dinâmica de objetos em
sistemas que estivessem com seus prazos apertados. A figura a seguir mostra a
tela de apresentação da ferramenta. A tela de apresentação traz um gráfico de
blocos que ilustra como os produtos da solução de monitoração de dinâmica de
objetos estão relacionados entre si.
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Figura 12 – Tela de apresentação da ferramenta MOOD-Tool.

5.1.1 Visão geral da ferramenta
Como mostrado na figura 12, o código fonte original, que contém as classes e
objetos, é processado pelo módulo instrumentador. O instrumentador analisa o
código fonte e gera um arquivo XML, no padrão XML Schema, que contém a
descrição das informações estáticas dos objetos (descrição das classes e
métodos). Em seguida, o instrumentador analisa novamente o código e insere
novos métodos que irão registrar a troca de mensagens entre os objetos. Uma vez
instrumentado, o código é compilado e o bytecode Java, com todo o
instrumentário de monitoração, é gerado.
Durante a execução (Figura 13), as instruções adicionais inseridas pelo módulo
instrumentador irão gerar as informações referentes à dinâmica dos objetos.
Essas informações são armazenadas em uma lista na memória e são consumidas
pelo módulo servidor. Depois de processada, as informações de monitoração são
despachadas para os módulos clientes. No exemplo, da figura 13, o módulo
cliente é uma ferramenta de visualização UML. O módulo cliente pode ser
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qualquer aplicação que queira receber as informações de monitoração, e vários
módulos clientes podem coexistir.
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Figura 13 – Visão do módulo instrumentador da MOOD-Tool
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Figura 14 – Visão do módulo cliente e servidor da MOOD-Tool
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5.1.2 Automatização do processo de obtenção de informações sobre a dinâmica
de objetos
Para que o processo de monitoramento da dinâmica de objetos seja viável, ele
deve ser suportado por uma ferramenta de software que automatize várias etapas
desse processo e torne a tarefa mais fácil ao desenvolvedor, diminuindo o custo e
o tempo necessário para a implantação da solução nos sistemas a serem
monitorados. Uma das tarefas que pode ser automatizada é a instrumentação do
código que irá ser monitorado.
Três abordagens distintas relacionadas à monitoração das mensagens entre
objetos foram mencionadas em Scene, ISVis e SCED. Em Scene eventos de
entrada e saída de um método e o evento de criação de um objeto foram
considerados como os eventos que merecem ser registrados. Para registrá-los,
Scene instrumenta o código fonte do sistema a ser analisado nos pontos
referentes a estes eventos. Portanto, cada método terá, pelo menos, duas
instruções que irão registrar o momento (evento) de entrada e saída do método.
Uma outra possibilidade mencionada é a instrumentação do código objeto ao
invés do código fonte. Esta técnica necessita que informações sobre os objetos e
sobre suas localizações no código fonte possam ser obtidas em tempo de
execução. A vantagem de instrumentar-se o código objeto é a não poluição do
código fonte ao final da instrumentação. ISVis usa uma técnica semelhante à
Scene, também instrumentando o código fonte. Já em SCED, as mensagens entre
os objetos são obtidas executando-se o software a ser analisado sob a supervisão
de um depurador modificado. O depurador registra as mensagens entre os objetos
e gera um arquivo de log contendo estas informações.
No desenvolvimento da MOOD-Tool, optou-se por usar a técnica de
instrumentação de código fonte, semelhante à usada por Scene e ISVis. Apesar
das vantagens da instrumentação do código objeto, a instrumentação do código
fonte foi preferida devido ao fato de que ao instrumentar-se o código fonte o
desenvolvedor tem controle e acesso às instruções que irão registrar os dados
dinâmicos dos objetos, podendo estes, alterar as instruções conforme suas
necessidades e acrescentar instruções adicionais, enriquecendo o processo de
obtenção dos dados. Além disso, a instrumentação do código fonte implica que
todo o código necessário à monitoração da dinâmica dos objetos fará parte do
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produto final, não existindo a necessidade de haver um ambiente distinto de
depuração para que as informações estejam disponíveis, viabilizando o uso da
monitoração das mensagens dos objetos em ambientes de produção. Para tanto,
a ferramenta analisará automaticamente o código fonte, inserindo instruções que
irão gerar os registros de log. A ferramenta reconhece padrões no código fonte,
como início e retorno de métodos e insere código nestes pontos.
5.2 MOOD-Lang
MOOD-Lang foi desenvolvida com o objetivo de possibilitar uma linguagem de
interação entre o desenvolvedor e o sistema analisado. Foram estudadas quais
são as necessidades de interação entre desenvolvedor e sistema analisado e qual
deve ser a disponibilidade das informações.
O termo built-in debugger ou depurador interno refere-se ao código de
depuração, incorporado ao sistema analisado, que pode permanecer na versão
final do produto, podendo perfeitamente conviver com o sistema em ambiente de
produção.
Uma das técnicas de depuração de software consiste em acrescentar
instruções de depuração, como logs, nos sistemas nas fases de desenvolvimento
e testes. Quando os sistemas são liberados, estas instruções são removidas da
versão final. O problema desta técnica é que, como já discutido anteriormente,
problemas no software após a sua liberação provavelmente irão ocorrer. É mais
interessante e conveniente termos um depurador interno sempre disponível, sendo
que no momento que erros começarem a ocorrem as medidas para lidar com tais
erros possam ser tomadas de forma mais ágil.
Porém, alguns cuidados básicos devem ser tomados para que um depurador
interno não traga nenhum ônus ao sistema. Durante o processo de traço de um
sistema orientado a objetos a quantidade de informações geradas pode ser
extremamente grande. Problemas com a visualização de quantidades muito
grandes de informações foram definidas, pelos autores dos estudos mencionadas
na seção três, como problemas de foco. No estudo de Mehner e Wagner (2000) os
autores tratam o problema de foco permitindo que informações irrelevantes sejam
descartadas.

Uma

abordagem

similar

é

implementada,

na

ferramenta

desenvolvida, através da definição de filtros durante a monitoração das
mensagens dos objetos. Assim, apenas as mensagens relevantes ao problema
analisado são obtidas. Para potencializar o uso de filtros e proporcionar ao
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desenvolvedor uma ferramenta mais versátil, as mensagens a serem filtradas são
especificadas de uma maneira flexível, onde diversas combinações possam ser
feitas. O caminho usado para alcançar esse objetivo foi a definição de uma
linguagem simples de filtro de mensagens. Por exemplo, para excluir todas as
mensagens de uma determinada classe de objetos onde a severidade da
mensagem seja informação temos:
excludemessage where class = “nome da classe” and severity = INFO
Para excluirmos todas as mensagens que tenham severidade igual a erro:
excludemessage where severity = ERROR
Quanto algum parâmetro é omitido, no caso anterior class, este parâmetro não
é considerado durante o filtro das mensagens.
Para combinarmos as duas condições anteriores:
excludemessage where class = “nome da classe” and severity =

INFO

excludemessage where severity = ERROR
Nesse último caso as mensagens da classe “nome da classe” com severidade
“informação” e todas as mensagens com severidade “erro” serão descartadas.
Através de um conjunto simples de comandos, um recurso poderoso é
disponibilizado ao desenvolvedor, permitindo que este contorne situações não
desejadas durante a monitoração das mensagens dos objetos. Para ilustrarmos
um cenário, que se beneficia deste recurso, analisemos um caso hipotético:
Na

figura

15,

os

métodos

ListaAlunos.obtemProximoAluno()

e

Escola.jaEstaMatriculado() são executados diversas vezes. Assumindo que estes
métodos não acrescentam nenhuma informação relevante ao processo de
depuração, podemos dizer, que ambos estão poluindo o universo das mensagens
que realmente merecem análise. O critério para avaliar se um método é relevante
ou não é subjetivo e fica a cargo do desenvolvedor do sistema, que é o
especialista no software analisado e que tem a melhor condição de fazer tal
julgamento.
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Figura 15 – Diagrama de seqüência com métodos irrelevantes

Através da linguagem de filtro é possível eliminarmos o registro do método que
está atrapalhando o processo de depuração:
excludemessage where class=”ListaAlunos”
Após filtragem das mensagens não desejadas o diagrama de seqüência fica
mais claro, como apresentado na figura 16.
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Figura 16 – Diagrama de seqüência simplificado

Com isso, o diagrama de seqüência não será poluído com os métodos
irrelevantes, resolvendo o problema de foco para este caso específico.
Uma outra situação em que o processo de depuração pode ser melhorado com
o uso da técnica de depurador interno em tempo de execução é o caso no qual
informações mais detalhadas sobre determinado objeto, como por exemplo, os
valores de seus atributos, são necessárias para validar hipóteses sobre a causa
de uma eventual falha. Obviamente, não é viável registrar o valor dos atributos de
todos os objetos a cada mudança de estado dos mesmos. Experiência em
desenvolvimento e depuração de sistemas mostra que a necessidade de mais
informações sobre os objetos é comum e a solução nesses casos é aprimorar as
instruções de log do sistema, gerar uma versão provisória de depuração e enviar
essa versão para o ambiente de produção. Em determinadas situações este
processo deve ser repetido várias vezes até que todas as informações
necessárias para validar ou refutar determinada hipótese estejam disponíveis. Os
problemas com esta abordagem abrangem desde os problemas comentados
anteriormente, relativos a troca de versões de componentes em ambiente de
produção, até os casos onde, após a resolução da falha e conseqüentemente
diminuição da pressão sofrida pelos desenvolvedores, as alterações provisórias
tornam-se definitivas, gerando um acúmulo de informações desnecessárias nos
arquivos de log.
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A técnica implementada para minimizar esse problema consiste na capacidade
do depurador interno em registrar os valores dos atributos dos objetos se
determinada condição for verdadeira. Um comando simples serve como interface
entre o desenvolvedor e o depurador interno, permitindo que o desenvolvedor
programe o comportamento desejado.
O seguinte comando permite configurar o registro dos atributos para
determinadas situações:
dumpobject escola@1234 when class
= “Escola” and
method = “matriculaAluno” and
severity = FATALERROR ;
Neste exemplo, os atributos do objeto identificado por escola@1234 serão
registrados (dumped) quando as condições da cláusula when forem verdadeiras,
ou seja, quando o método matriculaAluno da classe Escola apresentar severidade
igual a FATALERROR.
Um outro recurso, interessante aos desenvolvedores, implementado no
depurador interno é o envio de uma notificação, descrevendo o ocorrido, quando
determinada condição for verdadeira. Este recurso se mostrará útil nos casos de
erros esporádicos, onde a ocorrência do erro está ligada a muitas variáveis e o
tempo para reproduzir o erro é grande. Programando o depurador interno para
enviar uma notificação, torna-se possível ao desenvolvedor iniciar uma rotina
automática de testes e voltar a sua atenção ao sistema apenas quando a
notificação de que o erro esperado ocorreu chegar ao seu conhecimento. Esse
recurso também torna possível o desenvolvimento de aplicações de monitoração
do estado de determinados objetos, podendo, por exemplo, apresentar de forma
gráfica os estados de funcionamento: sem problemas, necessidade de atenção ou
estado de erro.
A programação deste recurso pode ser feita através do comando:
alert bugMonitor when class = “Escola” and
severity = FATALERROR ;
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Nesse exemplo, a aplicação identificada por bugMonitor irá receber uma
notificação quando qualquer método da classe Escola apresentar severidade igual
a FATALERROR.
Esse recurso libera o desenvolvedor de ficar monitorando o sistema o tempo
todo. Porém, existirá um período de tempo entre a notificação e a disponibilidade
do desenvolvedor de analisar a situação. Neste meio tempo, pode ser que muita
coisa aconteça e o sistema já não esteja mais no estado em que estava quando a
notificação foi gerada. Se essa preocupação é relevante, o comando halt pode ser
usado para que o processamento do sistema seja interrompido se determinada
condição for verdadeira. Um exemplo seria:
alert bugMonitor when class = “Escola” and
severity = FATALERROR ;
halt when class = “Escola” and severity = FATALERROR ;
Nesse exemplo, o desenvolvedor irá receber uma notificação e o sistema ficará
parado para a sua análise. A retomada da execução pode ser feita através do
comando continue.
Com os recursos descritos nesta seção, são providos os meios suficientes para
que o desenvolvedor configure e programe, em tempo de execução, o
comportamento do depurador interno, agilizando o processo de depuração do
software defeituoso. A interface entre o desenvolvedor e o depurador interno é
uma linguagem de programação simples, que visa oferecer flexibilidade e
facilidade de uso, tendo em vista que comandos e linguagens de programação
fazem parte do cotidiano dos usuários da interface. A Tabela 3 apresenta um
sumário dos comandos da linguagem MOOD-Lang.

Comando

Descrição

excludemessage where ...

Exclui as mensagens que satisfazem as condições da
cláusula where.
Descarta todas as mensagens de todos os objetos. Este
comando desabilita a monitoração de mensagens. Este
comando pode ser usado como o primeiro comando antes
de uma séria de comandos includemessage.
Inclui as mensagens que satisfazem as condições da
cláusula where. Os argumentos da cláusula where são os
mesmos descritos no comando excludemessage.
Inclui todas as mensagens de todos os objetos na

excludeallmessages

includemessage where ...
includeallmessages
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dumpobject dumpObjId when ...
dumpthisobject when ...

alert someone when ...

alertall when ...

halt
continue
listfilterpolicy
flush

monitoração de mensagens. Este comando pode ser
usado como o primeiro comando antes de uma séria de
comandos excludemessage.
Registra o estado atual do objeto (valor de todos os seus
atributos) identificado pelo dumpObjId quando as
condições da cláusula when forem verdadeiras.
Registra o estado atual do objeto this (valor de todos os
seus atributos) quando as condições da cláusula when
forem verdadeiras. O objeto this é instância da classe
class. Zero ou mais objetos podem ter seus estados
registrados, tendo em vista que a classe class pode ter
zero ou mais instâncias.
Envia uma mensagem / notificação para a aplicação
associada ao identificador someone. A mensagem
descreve a ocorrência de determinada situação
especificada na cláusula when.
Envia uma mensagem / notificação para todas as
aplicações registradas. A mensagem descreve a
ocorrência de determinada situação especificada na
cláusula when.
Interrompe o processamento do sistema até que o
comando continue seja executado.
Retoma a execução do sistema que foi interrompido pelo
comando halt.
Lista os comandos de filtro que estão ativos, permitindo ao
usuário conhecer a política de filtros empregada.
Envia todas as mensagens que estão armazenadas em
memória para seus destinos de saída. Fecha eventuais
chaves XML que estejam abertas, tornando as
mensagens válidas ao padrão XML.

Tabela 3 – Sumário dos comandos da MOOD-Lang

O anexo B descreve a sintaxe completa da linguagem de programação do monitor
de dinâmica de objetos (MOOD-Lang).
5.3 MOOD-XMI
MOOD-XMI é uma extensão de XMI que se propõe a representar a dinâmica
de objetos em sistemas orientado a objetos de uma forma bem estruturada. Vários
estudos e considerações foram feitos antes de chegar-se a MOOD-XMI. Estes
estudos e considerações são apresentados nas seções seguintes.
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5.3.1 Informações a serem obtidas
É necessário obter informações suficientes para que o analista possa ter
condições de compreender o comportamento do software utilizado. O processo de
log é amplamente utilizado em desenvolvimento de software, sendo que cada
equipe define quais informações devem ser registradas para que a compreensão
de seu sistema possa ser feita. O processo de monitoração de sistemas
orientados a objetos necessita que um mínimo de informações sobre o sistema
seja disponibilizado para que a dinâmica da troca de mensagens entre os objetos
possa ser obtida. Essas informações mínimas, necessárias para a criação dos
diagramas de seqüência, podem ser descritas como:
•

Identificação da classe ou componente;

•

Identificação do método;

•

Valor de retorno do método;

•

Valor dos parâmetros dos métodos, quando pertinente.

O outro grupo de informação a ser registrado terá como finalidade auxiliar no
processo de depuração, trazendo ao analista detalhes sobre o ambiente e as
condições de execução do software analisado. Esse segundo grupo de
informações representam uma coletânea de todos os tipos de informações que
foram julgadas como importantes de registro pelo levantamento feito na seção 4.1
e são compostas por:
•

Momento da ocorrência do evento que estimulou a geração do registro
de log. Deve conter: dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, milisegundo;

•

Nível de severidade: traço, informação, aviso, erro e erro grave;

•

Identificação da linha de execução (Thread Id);

•

Identificação do processo (PId);

•

Índice que identifique a posição física da linha de código correspondente
à geração do registro de log em relação ao começo do método;

•

Identificação da posição lógica do registro de log em relação ao começo
do método (início, meio e fim);

•

Sucinta descrição opcional do ocorrido no momento do registro.
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O diagrama de classes a seguir descreve as informações que serão obtidas e
disponibilizadas ao analista pela ferramenta de monitoração desta proposta.

Figura 17 – Representação das informações de log.

5.3.2 Representação da informação da dinâmica de objetos
Como visto no capítulo anterior, XMI, em sua forma original, apresenta uma
importante limitação em relação a presente implementação de obtenção de dados
dinâmicos. Não é objetivo da especificação lidar com a dinâmica da troca de
mensagens entre objetos. XMI está focada em representar a parte estrutural dos
objetos, que pode ser representada pelo diagrama de classes UML, e do estado
que os objetos se encontram em determinado momento, caracterizado pelo valor
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de seus atributos, que pode ser representado pelo diagrama de objetos UML. XMI
não especifica uma forma padrão de se representar os métodos de um objeto nem
a troca de mensagens entre eles.
Para que a troca de mensagens possa ser representada, uma extensão à
especificação deve ser elaborada. A vantagem de estender XMI ao invés de criar
uma nova especificação é a reutilização de partes da XMI que já estão
especificadas, sendo que o trabalho a ser realizado limita-se a criar apenas as
extensões que irão lidar com as necessidades não cobertas pela especificação
original. Graças à flexibilidade de XML e do XML Schema, podemos criar
extensões que permitirão que os métodos e a troca de mensagens entre os
objetos possam ser representados em um arquivo XML. Chamaremos a extensão
da XMI de Monitoring the Object Oriented Dynamics XMI ou simplesmente MOODXMI.
O trecho seguinte define um tipo complexo chamado “Method” que possui
quatro elementos. Cada elemento corresponde a informações importantes da
dinâmica dos objetos. O elemento “ts” (timestamp) corresponde ao momento
absoluto que o método foi executado, o elemento “pos” representa a posição
lógica que o registro de log foi gravado em relação ao método do objeto. A posição
lógica indica o momento da entrada no método, o processamento interno e o
momento da saída do método. O elemento “st” indica se o método executou
normalmente ou se uma exceção à execução normal ocorreu. Por último, o
elemento “idx” representa a posição física absoluta no código fonte que contém o
código gerador do registro de log.
<xs:complexType name="Method">
<xs:sequence>
<xs:element name="ts"
<xs:element name="pos"
<xs:element name="st"
<xs:element name="idx"
</xs:sequence>
</xs:complexType>

type="xs:date"/>
type="xs:string"/>
type="xs:string"/>
type="xs:integer"/>

A extensão é então introduzida no trecho XMI que define a classe “Aluno”.
Desta forma podemos representar a classe “Aluno” com seus atributos e métodos.
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:schema xmlns:xmiex="http://www.mestrado.ipt.br/XMIExtension">
…
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<xs:element name="aluno"

type="Aluno"/>

<xs:complexType name="Aluno">
<xs:choice>
<xs:element name="nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="end"
type="xs:string"/>
<xs:element name="fone"
type="xs:string"/>
<xs:element name="bolsista" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="materia" type="materia"/>
<xs:element name="listaMaterias" type="xmiex:Method">
<xs:complexType>
<xs:element name="return" type="Materia"
maxOcurrs=unbounded/>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:choice>
</xs:complexType>
...
</xs:schema>

O trecho seguinte ilustra como o método que causou a mudança de estado no
objeto aluno pode ser representado. Todos os elementos obedecem ao esquema
especificado anteriormente. Podemos observar o momento do início da execução
do método, o processamento interno, o que foi passado como parâmetro e qual o
momento do encerramento da execução. Com estas informações, podemos
realizar um processo de engenharia reversa e obtermos, a partir do código XMI, o
diagrama de seqüência e permitir, com isso, a monitoração da dinâmica de
sistemas orientados a objetos.
...
<aluno id="aluno1">
<nome></nome>
<end></end>
<fone></fone>
<bolsista>false</bolsista>
</aluno>
<aluno>
<setNome ts="10/Aug/2003 20:00:01:001" pos="BEG" st="INF" idx="0"/>
<nome>Ana</nome>
<setNome ts="10/Aug/2003 20:00:01:001" pos="END" st="INF" idx="1"/>
</aluno>
<aluno id="aluno1">
<nome>Ana</nome>
<end></end>
<fone></fone>
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<bolsista>false</bolsista>
</aluno>

...

Foi dado preferência a se estender XMI ao invés de utilizar a extensão
proposta pelo Poseidon devido ao fato de que a estrutura usada pelo MOOD-XMI
mostra-se mais apropriada para registrar a troca de mensagens e as informações
dinâmicas obtidas em tempo de execução do que a estrutura usada pelo
Poseidon. Em sua representação, Poseidon aborda os métodos dos objetos da
seguinte forma:
<estímulo>
<remetente do estímulo>
<id objeto/>
</remetente do estímulo>
<destinatário do estímulo>
<id objeto/>
</destinatário do estímulo>
</estímulo>
<representação gráfica>
</representação gráfica>

Enquanto MOOD-XMI aborda os métodos desta maneira:
<objeto>
<método/>
</objeto>
<objeto>
<método/>
<método/>
</objeto>

MOOD-XMI fornece uma forma mais direta e seqüencial de registrar as
mensagens e informações pertinentes de análise. A tag <objeto> no XMI
representa o objeto que possuía o foco no momento do registro e a tag <método>
corresponde ao método desse objeto. O foco do objeto é representado em UML
por uma barra mais espessa no diagrama de seqüência. Várias ocorrências
podem ser registradas, sendo que um método pode possuir de duas (entrada e
saída do método) a n chaves <método>, representando ocorrências internas do
método que devem ser registradas. A relação mais direta entre a seqüência de
execução do método e o formato do MOOD-XMI facilita a processo de parser,
permite que registros intermediários (entre o começo e o final do método) sejam
expressos e que a hierarquia de chamada de métodos do mesmo objeto possa ser
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recuperada. A versão XMI, usada pelo Poseidon, também inclui informações sobre
a representação gráfica dos objetos pela interface gráfica, o que está fora do
escopo e objetivo desta proposta, portanto não abordada pelo MOOD-XMI.
Fica evidente que o mapeamento feito pelo Poseidon foi feito do modelo UML
para a representação XMI, sendo todos os aspectos do modelo abordados e o
mapeamento do MOOD-XMI foi feito da implementação dos objetos em linguagem
de programação para a representação MOOD-XMI e daí para o modelo UML,
sendo as duas pontas levadas em consideração, resultando em uma
especificação mais propícia a engenharia reversa dos objetos.

5.4 Aspectos de implementação da solução
Nessa seção serão abordados os principais aspectos de implementação e as
decisões

tomadas

em

relação

à

implementação.

Oportunamente,

serão

apresentadas alternativas às decisões tomadas e uma breve discussão sobre as
vantagens e desvantagens de uma em relação à outra.
O primeiro módulo abordado é o módulo instrumentador. Como já mencionado
anteriormente, esse módulo instrumentará e gerará um XML Schema do código
fonte Java submetido a ele. A instrumentação do código fonte e a geração do XML
Schema são realizadas através da implementação do algoritmo recursive-descent,
descrito em Watt e Brown (2000). Como resultado do processamento do módulo
instrumentador teremos um XML Schema com os dados estáticos das classes e o
código fonte instrumentado, onde, instruções para obter a dinâmica dos objetos
foram adicionadas ao código original. A principal limitação da versão atual do
instrumentador, é que, nesta versão, ele não permite a reinstrumentação. A
instrumentação deve ser feita em um código não instrumentado. Naturalmente, o
código instrumentado tende a evoluir, onde novos métodos podem ser
adicionados. Nesse caso, o código de instrumentação deve ser manualmente
removido e o código fonte ser submetido a uma nova instrumentação. Além do
trabalho de remoção manual do código instrumentado, prováveis mudanças que
tenham sido feitas pelo programador nos trechos de código referentes à
instrumentação, como descrições adicionais ou alterações da severidade das
mensagens, serão perdidos. Em uma próxima versão da ferramenta, é
interessante que seja possível fazer uma reinstrumentação ou instrumentação
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incremental, aproveitando o código de instrumentação já inserido, adicionando
código apenas nas partes necessárias.
Depois de instrumentado, o código é compilado e executado. Ao ser
executado, a MOOD-Tool funciona no modelo cliente-servidor. A parte cliente é
executada no processo da aplicação. Para minimizar o impacto na performance do
sistema instrumentado o módulo cliente realiza um processamento mínimo,
apenas adicionado as informações obtidas em uma estrutura do tipo lista na
memória volátil. O módulo servidor é executado em segundo plano por outra linha
de execução, consumindo as informações providas pelo módulo cliente (modelo
provedor-consumidor).

Essa

técnica

objetiva

não

causar

problemas

de

performance no código instrumentado, sendo que a carga adicional causada pela
instrumentação é apenas de algumas poucas chamadas a métodos e ao
preenchimento de uma lista. Existem exceções a essa regra. É o caso dos
comandos que devem ser processados no momento exato em que o evento
ocorre, não podendo ser adicionado a uma lista e processado em segundo plano.
Um exemplo desse processamento é o comando MOOD-Lang dumpthisobject.
Esse comando irá serializar o objeto em execução (this) quando determinada
condição for verdadeira. Se esse comando for processado em segundo plano, no
momento da serialização o estado do objeto pode ter mudado, não refletindo o
momento exato da avaliação da condição como verdadeira. Esse tipo de
comando, apesar de útil, deve ser usado com critério, porque tem um impacto
muito maior na performance do que os comandos que são executados em
segundo plano.
As informações consumidas pelo modulo servidor são formatadas segundo
MOOD-XMI, descrito anteriormente. Para gerar o arquivo XML nesse formato,
optou-se por implementar todo o código de geração do XML, não recorrendo a
nenhuma ferramenta de mercado. A ferramenta de mercado mais popular para
gerar arquivos XML é o DOM (Document Object Model). DOM define uma
interface para leitura e escrita em arquivos XML. Em sua arquitetura, o DOM
interpreta os elementos XML como uma arvore binária, onde os elementos são
organizados como galhos desta árvore. Após a árvore estar completa, esta é
transformada em um arquivo XML de uma só vez. Na monitoração da dinâmica
dos objetos, a quantidade de informação a ser convertida para XML é muito
grande, o que causaria, o esgotamento de recursos do sistema ao utilizar-se
DOM. Optou-se, então, em utilizar uma implementação que gera o arquivo XML à
medida que as informações vão chegando e liberam-se os recursos de
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informações que já foram formatadas para XML, não consumindo assim, uma
grande quantidade de recursos. No caso da geração do XML Schema para as
informações estáticas, a quantidade de informação é muitas vezes menor. Nesse
caso, DOM é utilizado para geração do arquivo XML Schema.
Durante o consumo das informações pelo módulo servidor, estas são
submetidas a um depurador interno que avalia se alguma ação deve ser tomada.
A interface para programação do depurador interno é a linguagem MOOD-Lang,
que define uma serie de comandos para interação com o depurador interno. A
implementação do interpretador da MOOD-Lang segue o mesmo algoritmo do
instrumentador de código (recursive-decent parser).
Todos os módulos da MOOD-Tool definem uma interface de acesso aos seus
serviços. Em alguns casos, os módulos podem ser conectados via RMI (Remote
Method Invocation), que é a abordagem Java para objetos distribuídos (remotos).
Esse, por exemplo, é o caso dos módulos cliente e servidor, permitindo uma
monitoração remota da dinâmica dos objetos. A ligação dos módulos é
configurável e está centralizada em uma classe denominada diretora, que permite
que a ferramenta tenha um certo grau de flexibilidade em relação a onde os
módulos irão ser executados e para onde a informação será enviada. Com isso, é
possível executar módulos remotamente e enviar as informações para diferentes
monitores, executados em diferentes ambientes.
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5.5 Avaliação dos resultados
Para avaliar os resultados da solução de monitoração de dinâmica de objetos
foram desenvolvidas duas aplicações de teste. A primeira aplicação, denominada
School Application, é uma aplicação bastante simples, executada em uma única
linha de execução e simula o controle de alunos e matérias cursadas de uma
escola. A School Application, por ser mais simples e mais didática, foi a escolhida
para ilustrar os exemplos deste trabalho.

A segunda aplicação, denominada

Banking Application, é uma aplicação um pouco mais complexa, executada em
múltiplas linhas de execução, que simula o processo de auto-atendimento de
agências bancárias.
Em ambas as aplicações foram implementadas formas de se provocar um
defeito de software ou de simular um comportamento anormal, com o objetivo de
testar os recursos da ferramenta no auxilio a depuração de software. Na School
Application foi utilizada, em um dos objetos, uma lista com capacidade menor do
que a necessária para o armazenamento de dados, caracterizando assim um
defeito de software. Na Banking Application, é possível, através da interface com o
usuário,

simular

situações

anormais

no

processamento

das

transações

implementadas.
O primeiro passo para avaliar a ferramenta foi submeter o código fonte da
School Application ao módulo instrumentador, conforme demonstrado na figura 18.
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Figura 18 – Tela do módulo instrumentador

Verificou-se que o arquivo XML SchoolSchema.xml foi gerado, sendo um XML
válido, que contém os dados sobre as características estáticas do código fonte. O
código fonte foi instrumentado. Instruções de instrumentação foram adicionadas
em todos os pontos de entrada e saída de cada método. Um trecho de código
original antes de ser submetido à instrumentação é apresentado, através da
captura da tela do Eclipse, na figura 19.
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Figura 19 – Código fonte Java exibido no Eclipse antes da instrumentação.

Após a instrumentação, o código Java continua compilável, sem nenhum erro
de sintaxe que poderia ter sido acrescentado pelo instrumentador. A severidade
das mensagens são todas atribuídas para TRACE. Em pontos estratégicos do
código, que foram propositalmente escritos para gerarem exceções, a severidade
das mensagens foi alterada para ERROR e FATAL_ERROR. O mesmo trecho de
código, agora instrumentado, é apresentado na figura 20.
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Figura 20 - Código fonte Java exibido no Eclipse após instrumentação.

Executou-se a aplicação várias vezes. A cada ciclo de execução, o módulo
depurador interno foi programado, através da linguagem MOOD-Lang, com
instruções diferentes.
Na primeira execução, o depurador interno foi programado para não filtrar
nenhuma mensagem. Todas as mensagens, ou seja, todo o funcionamento da
dinâmica do sistema deveria ser monitorado. Para validar a monitoração das
mensagens, os diagramas de classe e seqüência foram extraídos, manualmente,
dos arquivos gerados pela ferramenta e contrastados com o modelo UML da
School Application e com o código fonte. O modelo obtido pela análise dos
arquivos XML gerados pela ferramenta é equivalente ao modelo idealizado antes
da codificação da School Application e também equivalente ao código fonte. Este

78

processo permitiu avaliar e confirmar o funcionamento do processo de engenharia
reversa, onde a visão estática e a visão dinâmica foram automaticamente obtidas.
Uma vantagem, que se mostrou aparente já nos primeiros testes, foi a divisão das
informações geradas em dados e metadados. O arquivo XML Schema, que
contem os dados estáticos, permite uma economia na quantidade de dados
gerados na monitoração da dinâmica. Os tipos dos dados e outras informações
estáticas são armazenadas no arquivo XML Schema e não precisam ser repetidas
no arquivo de monitoração da dinâmica. O resultado deste primeiro teste, ou seja,
as informações geradas em MOOD-XMI e os diagramas extraídos destas
informações estão demonstrados no anexo B.
O segundo teste consiste em monitorar as mensagens cuja severidade é
ERROR, mais grave que TRACE. Para testar o processo de instrumentação
novamente, optou-se por submeter o código fonte a uma nova instrumentação.
Neste ponto, pôde-se observar a já citada deficiência da versão atual da MOODTool em relação a reinstrumentação do código fonte. O código de instrumentação
foi apagado e o código fonte foi submetido à nova instrumentação. Com isso,
alterações na severidade das mensagens e descrições mais detalhadas de traço
que foram manualmente inseridas foram perdidas. A severidade dos locais
pertinentes foi novamente alterada para ERROR e FATAL_ERROR. O depurador
interno foi programado para registrar apenas mensagens com a severidade
ERROR (Figura 21) e o sistema foi executado novamente.
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Figura 21 – Tela do depurador interno com comandos da MOOD-Lang.

Nessa execução, apenas mensagens do objeto Student que indicavam a
execução do método addSubject foram registradas (Figura 22). Nesse ponto,
pôde-se identificar que existe um possível defeito de software envolvendo esse
objeto e esse método.
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Figura 22 – Dinâmica dos objetos expressa em MOOD-XMI que tenha severidade “ERROR”.

Com base nas informações colhidas até o momento, não é possível determinar
o motivo do defeito. Para aprimorar a investigação, a abordagem utilizada foi
registrar todas as mensagens até o ponto em que o defeito de software acontece,
suspender a execução do sistema nesse ponto e registrar o estado do objeto
Student. Para tanto, o depurador interno foi programado conforme ilustrado na
figura 23.

81

Figura 23

- Tela do depurador interno com comandos da MOOD-Lang.

Mais uma vez o código foi executado. Toda a troca de mensagens dos objetos
foi monitorada até o momento do erro. Neste ponto, o sistema interrompeu sua
execução, uma mensagem de alerta foi enviada a um monitor de mensagens de
depuração (Figura 24) e o objeto Student teve seu estado atual registrado no
formato XMI (Figura 25).
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Figura 24 – Mensagem de alerta gerada devido à condição de erro ser verdadeira.

Figura 25 – Registro do estado do objeto Student expresso em XMI.
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A listagem do anexo B mostra o estado atual do objeto registrado no formato
XMI. Analisando os dados dessa última execução, é possível observar que o
objeto School, no método enrolStudent, chama o método addSubject, do objeto
Student, seis vezes, sendo a sexta vez, a que tem a severidade ERROR
registrada no log. Analisando o estado do objeto Student, no momento da
ocorrência do erro, é possível observar que o arranjo de objetos Subject tem
tamanho máximo de cinco posições e que todas as posições já estão preenchidas.
O problema ocorre exatamente na tentativa de adicionar o sexto objeto Subject.
Com estas informações e com uma rápida análise no código fonte é possível
diagnosticar que a causa do problema é um arranjo de objetos muito pequeno,
que não é capaz de suportar a quantidade de objetos adicionados. A execução da
aplicação é interrompida e o código fonte é alterado para se corrigir o defeito no
software. Após recompilação, o sistema é executado novamente e o defeito deixa
de existir.
O próximo passo foi executar o processo de monitoração da dinâmica dos
objetos na Banking Application. Ao submeter a Banking Application à
instrumentação, foi observado que o instrumentador não interpretou corretamente
o código fonte. Após análise, verificou-se que esta aplicação, por ser mais
complexa, estava utilizando mais recursos da linguagem Java, em comparação
com a Shool Application, o que provocou o erro no interpretador de código fonte
Java da MOOD-Tool. O interpretador foi revisado e o código fonte pôde ser
corretamente analisado. Os aspectos estáticos foram obtidos e representados no
arquivo XML Schema e o código fonte foi corretamente instrumentado. Em relação
a defeitos de software, a Banking Application tem uma abordagem diferente da
School Application. Não existe defeito de software propositalmente inserido no
código fonte. Através da interface do usuário é possível simular defeitos em
componentes de software que simulam componentes de hardware. Acionando
esta simulação, é possível verificar qual o comportamento do software quando um
erro de hardware, do contexto da Banking Application, ocorre. A MOOD-Tool,
então, foi utilizada como um monitor de exceções de hardware. Executou-se a
aplicação e programou-se o depurador interno para enviar uma mensagem de
alerta ao monitor de depuração, toda vez que ocorresse uma mensagem do objeto
Device com severidade mais grave que TRACE. A aplicação foi exercitada e a
cada tentativa de utilização do objeto Device, em que seu estado interno fosse
hardware error, uma mensagem de alerta foi enviada a monitor de depuração.
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Com estes dois testes foi possível avaliar que a ferramenta MOOD-Tool
contribuiu para a automatização do processo de monitoração da dinâmica dos
objetos. A instrumentação automática economiza tempo de programação e
estimula os programadores a implementar uma forma padronizada de traço nos
sistemas orientados a objetos, já que libera os programadores dessa atividade
meramente mecânica. A monitoração se mostrou eficaz em obter a seqüência das
mensagens entre os objetos e o depurador interno se mostrou eficaz em filtrar
determinadas situações e auxiliar na depuração do sistema analisado, através da
interação entre programador e depurador interno que é realizada pela linguagem
MOOD-Lang.

5.6 Análise de desempenho
Para analisar o impacto da solução de monitoração de dinâmica no
desempenho dos sistemas monitorados foi feita uma comparação entre o
desempenho da aplicação School Application em cinco cenários. A técnica usada
foi executar a aplicação cinco vezes em cada cenário e medir o tempo de
execução em cada caso. O primeiro cenário é a execução da School Application
sem trace algum. Este cenário, como esperado, é o que apresenta o melhor
desempenho. O próximo cenário é a aplicação sendo executada com a
monitoração de dinâmica com regras de filtragem que são executadas em
segundo plano. Este caso é que apresenta melhor desempenho em relação à
monitoração dinâmica. O terceiro cenário são adicionadas regras de depuração
interna que são verificadas no lado cliente devido à necessidade de executar as
ações no momento exato em que a regra é validada como verdadeira. Neste
cenário, nenhuma regra é validada como verdadeira e o desempenho é similar ao
cenário anterior, onde todas as regras são analisadas em segundo plano. O quarto
cenário é o que apresenta o pior desempenho, sendo de três a quatro vezes mais
lento que os cenários dois e três. Neste cenário as regras do lado cliente são
avaliadas como verdadeiras, gerando uma ação por parte do depurador interno
(mensagem de alerta e dump do objeto). Nestes casos, onde o desempenho é
mais prejudicado, o uso de regras do lado cliente deve ser analisado pelo
desenvolvedor que deverá contrapor os benefícios do resultado da monitoração
dinâmica com os prejuízos de desempenho. Os comandos da MOOD-Lang que
prejudicam mais o desempenho do sistema são indicados para casos de
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depuração e devem ser usados para descobrir um problema no software. Após a
resolução do problema o depurador interno deve ser programado com regras que
rodem em segundo plano ou que não gerem condições verdadeiras no lado cliente
com muita freqüência. Finalmente, o quinto cenário utiliza o trace do pacote
java.util.logging. Este cenário apresenta um desempenho um pouco melhor que o
da monitoração dinâmica devido a sua simplicidade, mas, ao compará-lo com os
cenários dois e três pode-se concluir que devido a pouca diferença de
desempenho entre os cenários a monitoração dinâmica não é inviabilizada devido
ao fato do desempenho.
Vale lembrar que este teste de desempenho foi realizado em uma aplicação
muito simples que basicamente não usa nenhum recurso além de processamento.
Aplicações reais que usem recursos que costumam ser mais lento, como, acesso
a arquivos, banco de dados e periféricos, consumirão mais tempo acessando
estes recursos. Nestas condições, o tempo gasto pela monitoração dinâmica será
diluído por causa destes acessos, tornando-o mais insignificante.
A figura a seguir ilustra o desempenho dos cinco cenários analisados.
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Figura 26 – Comparação de desempenho
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5.7 Sumário
Neste capítulo foi apresentada a solução de monitoração de dinâmica de
sistemas orientados a objetos que implementa os requisitos levantados no capítulo
anterior. A solução é composta por três produtos: MOOD-Tool, MOOD-Lang e

MOOD-XMI. Foi apresentada uma visão geral da ferramenta MOOD-Tool e o fluxo
de dados dos processos relacionados a ela. A monitoração da dinâmica dos
objetos é realizada através da extensão da especificação XMI, MOOD-XMI, que
acrescenta suporte a representação da troca de mensagens entre objetos em um
sistema orientado a objetos. Através da MOOD-Tool, a monitoração dos dados é
disponibilizada através da instrumentação automática do código fonte.
Em relação à disponibilidade constante da solução em ambiente de produção,
foi implementado um depurador interno que permite, através de uma linguagem de
programação

simples

(MOOD-Lang),

programar

o

filtro

de

mensagens,

disponibilizando ao analista um meio de configurar, com grande flexibilidade, o
nível de detalhes que deve ser monitorado. MOOD-Lang permite também,
programar o dump de objetos e o envio de notificações ao desenvolvedor quando
determinada situação for verdadeira.
O resultado da solução foi avaliado através da monitoração da dinâmica dos
objetos de duas aplicações de teste, construídas para este fim. Pôde-se observar
que as mensagens monitoradas e o comportamento da ferramenta correspondem
as expectativas apresentadas neste trabalho.
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6

Conclusão
Software demanda manutenção, ou devido a falhas que possam ter sido

inseridas em alguma de suas fases de desenvolvimento e que não tenham sido
detectadas até o momento de sua liberação ou devido a alterações funcionais
requisitadas por seus usuários. Em ambos os casos, a compreensão do software
a ser mantido é necessária para que as mudanças possam ser feitas de forma
produtiva e com qualidade, não podendo ser essas mudanças, a causa de novos
problemas. Considerando que os sistemas atuais estão se tornando cada vez
maiores e mais complexos, que tecnologias, como a orientação a objetos, tornam
a compreensão do software feita através da análise de seus logs uma tarefa mais
trabalhosa e que as condições de depuração do software nem sempre são as
mais favoráveis, pode-se concluir que existe a necessidade de um processo,
auxiliado por uma ferramenta, que proporcione ao desenvolvedor melhores
condições de lidar com as dificuldades citadas.
Os trabalhos estudados apresentam propostas para lidar com o problema da
compreensão de software e abordam o tema de diversas maneiras. Ao contrapôlos com os requisitos que se mostraram necessários para realizar a monitoração
de sistemas orientados a objetos, pôde-se observar que existem áreas que devem
ser mais bem exploradas. Não há a preocupação por parte dos estudos de que o
mecanismo usado para monitorar os dados dinâmicos dos objetos faça parte do
sistema final e não existe uma linguagem padrão para a representação das
informações obtidas.
O presente trabalho enfatiza a importância de prover a monitoração OO em
sistemas em produção. A instrumentação automatizada do código fonte e a
linguagem de programação da monitoração dinâmica (MOOD-Lang) permitem que
o ferramentário necessário esteja sempre disponível. Outro ponto deficiente que é
explorado é a falta de uma linguagem padrão para representar as informações
obtidas. O desenvolvimento da linguagem MOOD-XMI objetiva sanar esta
deficiência, aproveitando-se de uma especificação já existente (XMI), apenas
estendendo-a, de forma a possibilitar a representação da dinâmica dos objetos.
É apresentada a ferramenta MOOD-Tool, que implementa as idéias discutidas
neste trabalho. A ferramenta é testada em duas aplicações exemplos,
desenvolvidas para esse fim. É verificado que a ferramenta auxilia no processo de
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monitoração da dinâmica dos objetos através da automatização das etapas de
instrumentação de código e fornece ao desenvolvedor um depurador interno
programável, através da linguagem MOOD-Lang. As respostas aos testes em que
a ferramenta foi submetida condizem com os resultados esperados e com as
idéias discutidas aqui.
Finalmente, a visualização gráfica é identificada como um aspecto importante,
onde as informações são representadas graficamente ao analista. Não foi escopo
deste estudo lidar com a visualização gráfica, mas sim prover as informações para
que esta tarefa possa ser delegada a uma ferramenta especializada.

6.1 Trabalhos futuros
Esta seção trata de recursos interessantes à monitoração de dinâmica de
objetos, mas que não foram profundamente explorados neste trabalho por motivo
de limitação de escopo, mas que, ao serem desenvolvidos em trabalhos futuros,
agregarão valor aos tópicos aqui propostos e implementados e principalmente à
solução de monitoração de dinâmica de objetos como um todo.

6.1.1 Avaliação da ferramenta em ambiente de produção
Uma vez que o método de monitoração de dinâmica dos objetos esteja definido
e a ferramenta de monitoração esteja implementada, um próximo passo
interessante seria colocá-los à prova, em ambiente de produção, onde a
ferramenta seria usada para instrumentar e monitorar sistemas reais. Este
trabalho, basicamente, consiste em determinar como o desempenho da
ferramenta pode ser mensurado e qual a impressão dos desenvolvedores em
relação a sua utilização e resultados. Este conjunto de informações pode
realimentar o processo de desenvolvimento da monitoração de dinâmica de
objetos com informações preciosas, que contribuiriam para o aprimoramento de
versões futuras desse processo.
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6.1.2 Visualização gráfica
Como já mencionado anteriormente, a visualização gráfica da troca de
mensagens entre objetos através de diagramas de seqüência UML irá tornar mais
fácil ao desenvolvedor compreender o sistema a ser analisado. Todas as
ferramentas estudadas (Scene, SCED, ISVis e JT/UML) apresentam as
informações monitoradas de maneira gráfica.
Além destas ferramentas, existem inúmeras outras ferramentas de modelagem
orientada a objetos que exibem diagramas UML e permitem que a visualização
gráfica seja feita.
Esta proposta teve como escopo monitorar de forma eficaz as mensagens
entre objetos e fornecer esta informação a outras ferramentas, que então poderão
fazer uso dessas informações para diversos fins. Um dos principais usos seria a
visualização gráfica dos dados disponibilizados. Ao fornecer informações na
linguagem MOOD-XMI, um adaptador pode ser implementado com o objetivo de
transformar os dados MOOD-XMI num formato que possa ser interpretado pela
ferramenta gráfica.
Além da visualização estática dos diagramas de seqüência das ferramentas
tradicionais, uma ferramenta de visualização que pudesse exibir as mensagens
dos objetos de forma dinâmica e interativa poderia ajudar na compreensão do
sistema analisado.

6.1.3 Problema de foco
O problema de foco, detectado pelos estudos feitos pelos autores das
ferramentas que foram analisadas neste trabalho, acontece devido a grande
quantidade de informações que é disponibilizada devido à análise da dinâmica dos
objetos. Para lidar com este problema a solução adotada neste trabalho foi a de
proporcionar um depurador interno, que entre outras coisas, permite a filtragem de
mensagens monitoradas usando uma linguagem de programação (MOOD-Lang),
onde é possível selecionar, com bom nível de flexibilidade, quais mensagens
serão obtidas.
Apesar deste recurso ser bastante importante, ele pode não ser suficiente para
todos os casos. Devido à complexidade dos sistemas analisados e da grande
quantidade de mensagens, mesmo após a filtragem, pode ainda ocorrer o
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problema de foco. As ferramentas aqui apresentadas sugerem outros recursos
que podem ser utilizados para o problema de foco. Um trabalho futuro seria
analisar mais detalhadamente estes outros recursos e estudar como eles
poderiam ser integrados à solução apresentada neste trabalho.

6.1.4 Segurança
Segurança é um tema que carece de pesquisa em relação a esta proposta. O
depurador interno pode ser uma brecha à segurança do sistema. Com ele, é
possível monitorar o estado interno dos objetos e as mensagens que trafegam
entre os objetos no sistema. Como trabalho futuro, o estudo da possibilidade de
quebra de segurança devido ao depurador interno pode determinar se algum
recurso de segurança deve ser implementado na ferramenta MOOD-Tool ou se a
segurança pode ser delegada para outras camadas do sistema.

6.1.5 Diagnóstico automático de problemas
O processo de monitoração de dinâmica de objetos, em conjunto com a
ferramenta apresentada neste trabalho, auxiliam o desenvolvedor a compreender
o software analisado e resolver problemas em sistemas já liberados para ambiente
de produção. O processo resume-se a obter e apresentar dados sobre a dinâmica
do sistema, onde estes dados, analisados pelo desenvolvedor de software, irão
gerar a informação necessária para o diagnóstico e a resolução do problema. À
medida que este processo for sendo usado constantemente por algum período de
tempo, irá acumular-se uma considerável quantidade de dados relacionados a
diagnósticos de problemas. Seria interessante que esse processo de diagnóstico
pudesse ser automatizado para problemas semelhantes que já foram previamente
diagnosticados e resolvidos.
Segundo definição encontrada em Fernandes (2003), sistemas baseados em
casos é o campo da inteligência artificial que utiliza uma grande biblioteca de
casos para consulta e resolução de problemas. Os problemas atuais são
resolvidos através da recuperação e consulta de casos já solucionados e da
conseqüente adaptação das soluções encontradas. O processo característico dos
sistemas baseados em casos consiste em: identificar o problema atual, buscar a
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experiência mais semelhante na memória e aplicar o conhecimento desta
experiência passada, adaptando esta experiência ao problema atual e
conseqüentemente aprendendo com o novo problema.
Outra linha da inteligência artificial que trabalha grande quantidade de dados
com o objetivo de transformá-los em informação é a mineração de dados (data

mining). Conforme observado por Han e Kamber (2001), mineração de dados tem
atraído grande atenção da indústria de informática recentemente, devido ao fato
da disponibilidade de imensa quantidade de dados e da necessidade iminente de
transformar esses dados em informação útil e conhecimento. A abundância de
dados associada à falta de uma ferramenta de análise de dados tem sido descrita
como uma situação rica em dados, mas pobre em informação. A grande
quantidade de dados acumulada nos sistemas atuais excede a capacidade
humana de análise desta massa de dados, que sem uma ferramenta adequada,
serão apenas dados sem muita utilidade. As ferramentas de mineração de dados
analisam esta massa de dados na tentativa de descobrir padrões de dados
importantes e transformá-los em conhecimento.
Portanto, existe espaço para aplicar técnicas de inteligência artificial na
monitoração de dinâmica de objetos. Uma ferramenta de sistemas baseados em
casos poderia ser usada para tentar diagnosticar automaticamente problemas
semelhantes que já tenham sido resolvidos previamente. À medida que a
ferramenta de monitoração de dinâmica de objetos for utilizada, uma grande
massa de dados será gerada. Poder-se-ia então, utilizar-se de técnicas de
mineração de dados para descobrir padrões na dinâmica dos objetos,
transformando os dados em informação e adquirindo conhecimento sobre os
sistemas analisados. Tal conhecimento poderia ser usado, entre outras coisas,
para diagnóstico de problemas, melhora na performance e na arquitetura do
sistema analisado.
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Anexo A
Exemplo de monitoração de dinâmica dos objetos usando MOOD-XMI
As informações no formato MOOD-XMI foram extraídas com a versão 0.2 da
ferramenta MOOD-Tool.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:complexType name="EnrollingDepartment" block="restriction">
<xsd:complexContent>
<extension base="moodxmi:Object">
<xsd:choice>
<xsd:element name="school" type="School"/>
<xsd:element name="studentsList" type="Student[]"/>
<xsd:element name="EnrollingDepartment" type="method"/>
<xsd:element name="enrolStudents">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="void"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Person" block="restriction">
<xsd:complexContent>
<extension base="moodxmi:Object">
<xsd:choice>
<xsd:element name="name" type="String"/>
<xsd:element name="address" type="String"/>
<xsd:element name="phone" type="String"/>
<xsd:element name="Person" type="method"/>
<xsd:element name="setName">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="void"/>
<xsd:element name="name" type="String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="setAddress">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="void"/>
<xsd:element name="address" type="String"/>
</xsd:sequence>
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</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="setPhone">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="void"/>
<xsd:element name="phone" type="String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getAddress">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getPhone">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="isEquals">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="Boolean"/>
<xsd:element name="object" type="Object"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SampleApp" block="restriction">
<xsd:complexContent>
<extension base="moodxmi:Object">
<xsd:choice>
<xsd:element name="SampleApp" type="method"/>
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<xsd:element name="main">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="void"/>
<xsd:element name="args" type="String[]"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="School" block="restriction">
<xsd:complexContent>
<extension base="moodxmi:Object">
<xsd:choice>
<xsd:element name="MAX_STUDENTS" type="int"/>
<xsd:element name="PRICE_CREDIT" type="int"/>
<xsd:element name="students" type="Student[]"/>
<xsd:element name="idxStudent" type="int"/>
<xsd:element name="subjects" type="Subject[]"/>
<xsd:element name="type" type="String"/>
<xsd:element name="School" type="method"/>
<xsd:element name="enrolStudent">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="void"/>
<xsd:element name="student" type="Student"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="calculeMensalFee">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="int"/>
<xsd:element name="student" type="Student"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Student" block="restriction">
<xsd:complexContent>
<extension base="Person">
<xsd:choice>
<xsd:element name="MAX_SUBJECT" type="int"/>
<xsd:element name="mensalFeeFree" type="boolean"/>
<xsd:element name="subjects" type="Subject[]"/>
<xsd:element name="idxSubjects" type="int"/>
<xsd:element name="mensalFee" type="int"/>
<xsd:element name="Student" type="method"/>
<xsd:element name="setMensalFeeFree">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
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<xsd:element name="return" type="void"/>
<xsd:element name="mensalFeeFree" type="boolean"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="isMensalFeeFree">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="boolean"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="addSubject">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="void"/>
<xsd:element name="subject" type="Subject"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="listSubjects">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="Subject[]"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="setMensalFee">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="void"/>
<xsd:element name="mensalFee" type="int"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Subject" block="restriction">
<xsd:complexContent>
<extension base="moodxmi:Object">
<xsd:choice>
<xsd:element name="name" type="String"/>
<xsd:element name="credits" type="int"/>
<xsd:element name="Subject">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="String"/>
<xsd:element name="credits" type="int"/>
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</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getName">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="String"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getCredits">
<complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="Method">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="return" type="int"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="LOG">
<xsd:choice>
<xsd:element name="EnrollingDepartment" type="EnrollingDepartment"/>
<xsd:element name="Person" type="Person"/>
<xsd:element name="SampleApp" type="SampleApp"/>
<xsd:element name="School" type="School"/>
<xsd:element name="Student" type="Student"/>
<xsd:element name="Subject" type="Subject"/>
</xsd:choice>
</xsd:element>
</xsd:schema>

Tabela 4 – Listagem do XML Schema gerado pela MOOD-Tool
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Figura 27 – Diagrama de classes extraído do XML Schema gerado pela MOOD-Tool.
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<?xml version="1.0"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:job="http://www.ibm.com/xmi/job">
<SampleApp xmi:id="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.SampleApp">
<main ts="2005 Sep 4 16:36:9.931931" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<args>[Ljava.lang.String;@f7f540</args>
</main>
</SampleApp>
<EnrollingDepartment xmi:id="EnrollingDepartment@1f06dc3_t0">
<EnrollingDepartment ts="2005 Sep 4 16:36:15.339339" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</EnrollingDepartment>
</EnrollingDepartment>
<School xmi:id="School@1113622_t1">
<School ts="2005 Sep 4 16:36:15.399399" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</School>
</School>
<Subject xmi:id="Subject@1e845c2_t2">
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.519519" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>Math</name>
<credits>10</credits>
</Subject>
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.519519" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Subject>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@589e56_t3">
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.519519" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>English</name>
<credits>10</credits>
</Subject>
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.529529" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Subject>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@13d28e3_t4">
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.529529" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>History</name>
<credits>5</credits>
</Subject>
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.539539" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Subject>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@1309e87_t5">
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.539539" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>Geography</name>
<credits>5</credits>
</Subject>
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.539539" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Subject>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@49d67c_t6">
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.549549" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>Spanish</name>
<credits>5</credits>
</Subject>
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.569569" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Subject>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@6caf16_t7">
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.579579" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>Biology</name>
<credits>5</credits>
</Subject>
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.609609" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Subject>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@11381e7_t8">
<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.629629" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>Physics</name>
<credits>5</credits>
</Subject>
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<Subject ts="2005 Sep 4 16:36:15.709709" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Subject>
</Subject>
<School xmi:id="School@1113622_t9">
<School ts="2005 Sep 4 16:36:15.730730" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</School>
</School>
<Student xmi:id="Student@32784a_t10">
<Person ts="2005 Sep 4 16:36:15.820820" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Person>
<Person ts="2005 Sep 4 16:36:15.850850" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Person>
<Student ts="2005 Sep 4 16:36:15.850850" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Student>
<Student ts="2005 Sep 4 16:36:15.850850" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Student>
<setName ts="2005 Sep 4 16:36:15.850850" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>Ana Carolina</name>
</setName>
<setName ts="2005 Sep 4 16:36:15.850850" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setName>
<setAddress ts="2005 Sep 4 16:36:15.860860" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<address>Sapopemba Avenue</address>
</setAddress>
<setAddress ts="2005 Sep 4 16:36:15.860860" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setAddress>
<setPhone ts="2005 Sep 4 16:36:15.860860" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<phone>9999-9999</phone>
</setPhone>
<setPhone ts="2005 Sep 4 16:36:15.860860" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setPhone>
<setMensalFeeFree ts="2005 Sep 4 16:36:15.860860" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<mensalFeeFree>true</mensalFeeFree>
</setMensalFeeFree>
<setMensalFeeFree ts="2005 Sep 4 16:36:15.930930" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setMensalFeeFree>
</Student>
<Student xmi:id="Student@10bbf9e_t11">
<Person ts="2005 Sep 4 16:36:16.1010" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Person>
<Person ts="2005 Sep 4 16:36:16.3030" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Person>
<Student ts="2005 Sep 4 16:36:16.110110" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Student>
<Student ts="2005 Sep 4 16:36:16.140140" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Student>
<setName ts="2005 Sep 4 16:36:16.210210" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>Fernanda</name>
</setName>
<setName ts="2005 Sep 4 16:36:16.240240" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setName>
<setAddress ts="2005 Sep 4 16:36:16.290290" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<address>Morumbi Avenue</address>
</setAddress>
<setAddress ts="2005 Sep 4 16:36:16.350350" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setAddress>
<setPhone ts="2005 Sep 4 16:36:16.370370" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<phone>9999-9999</phone>
</setPhone>
<setPhone ts="2005 Sep 4 16:36:16.410410" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setPhone>
<setMensalFeeFree ts="2005 Sep 4 16:36:16.431431" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<mensalFeeFree>true</mensalFeeFree>
</setMensalFeeFree>
<setMensalFeeFree ts="2005 Sep 4 16:36:16.481481" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setMensalFeeFree>
</Student>
<Student xmi:id="Student@13c6a22_t12">
<Person ts="2005 Sep 4 16:36:16.511511" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Person>
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<Person ts="2005 Sep 4 16:36:16.561561" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Person>
<Student ts="2005 Sep 4 16:36:16.591591" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Student>
<Student ts="2005 Sep 4 16:36:16.641641" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</Student>
<setName ts="2005 Sep 4 16:36:16.671671" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<name>Fabiana</name>
</setName>
<setName ts="2005 Sep 4 16:36:16.721721" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setName>
<setAddress ts="2005 Sep 4 16:36:16.751751" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<address>Flores Street</address>
</setAddress>
<setAddress ts="2005 Sep 4 16:36:16.751751" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setAddress>
<setPhone ts="2005 Sep 4 16:36:16.751751" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<phone>9999-9999</phone>
</setPhone>
<setPhone ts="2005 Sep 4 16:36:16.761761" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setPhone>
<setMensalFeeFree ts="2005 Sep 4 16:36:16.761761" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<mensalFeeFree>false</mensalFeeFree>
</setMensalFeeFree>
<setMensalFeeFree ts="2005 Sep 4 16:36:16.761761" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setMensalFeeFree>
</Student>
<EnrollingDepartment xmi:id="EnrollingDepartment@1f06dc3_t13">
<EnrollingDepartment ts="2005 Sep 4 16:36:16.761761" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</EnrollingDepartment>
<enrolStudents ts="2005 Sep 4 16:36:16.771771" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</enrolStudents>
</EnrollingDepartment>
<School xmi:id="School@1113622_t14">
<enrolStudent ts="2005 Sep 4 16:36:16.771771" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<student>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Student@32784a</student>
</enrolStudent>
</School>
<Student xmi:id="Student@32784a_t15">
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.771771" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@1e845c2</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.791791" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.791791" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@589e56</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.791791" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.791791" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@13d28e3</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.791791" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.791791" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@1309e87</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.801801" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.801801" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@49d67c</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.801801" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.811811" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@6caf16</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.811811" pos="END" st="ERR" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="Error, can
not add more subjects.">
</addSubject>
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<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.861861" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@11381e7</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:16.891891" pos="END" st="ERR" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="Error, can
not add more subjects.">
</addSubject>
</Student>
<School xmi:id="School@1113622_t16">
<calculeMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:16.921921" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<student>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Student@32784a</student>
</calculeMensalFee>
</School>
<Student xmi:id="Student@32784a_t17">
<listSubjects ts="2005 Sep 4 16:36:16.951951" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</listSubjects>
<listSubjects ts="2005 Sep 4 16:36:17.11" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>[Lbr.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject;@c8376b</return>
</listSubjects>
</Student>
<Subject xmi:id="Subject@1e845c2_t18">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.3131" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.7171" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>10</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@589e56_t19">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.111111" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.152152" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>10</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@13d28e3_t20">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.192192" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.232232" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@1309e87_t21">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.262262" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.322322" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@49d67c_t22">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.362362" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:17.392392" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<School xmi:id="School@1113622_t23">
<calculeMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:17.422422" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>700</return>
</calculeMensalFee>
</School>
<Student xmi:id="Student@32784a_t24">
<setMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:17.472472" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<mensalFee>700</mensalFee>
</setMensalFee>
<setMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:17.512512" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setMensalFee>
</Student>
<School xmi:id="School@1113622_t25">
<enrolStudent ts="2005 Sep 4 16:36:17.552552" pos="END" st="TRC" idx="3" pid="10883428" tid="1" desc="">
</enrolStudent>
<enrolStudent ts="2005 Sep 4 16:36:17.592592" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
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<student>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Student@10bbf9e</student>
</enrolStudent>
</School>
<Student xmi:id="Student@10bbf9e_t26">
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:17.632632" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@1e845c2</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:17.672672" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:17.722722" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@589e56</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:17.752752" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:17.812812" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@13d28e3</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:17.853853" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.33" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@1309e87</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.8383" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.123123" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@49d67c</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.183183" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.213213" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@6caf16</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.273273" pos="END" st="ERR" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="Error, can
not add more subjects.">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.313313" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@11381e7</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.363363" pos="END" st="ERR" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="Error, can
not add more subjects.">
</addSubject>
</Student>
<School xmi:id="School@1113622_t27">
<calculeMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:18.403403" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<student>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Student@10bbf9e</student>
</calculeMensalFee>
</School>
<Student xmi:id="Student@10bbf9e_t28">
<listSubjects ts="2005 Sep 4 16:36:18.463463" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</listSubjects>
<listSubjects ts="2005 Sep 4 16:36:18.503503" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>[Lbr.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject;@12b6c89</return>
</listSubjects>
</Student>
<Subject xmi:id="Subject@1e845c2_t29">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.554554" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.614614" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>10</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@589e56_t30">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.634634" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.644644" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>10</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@13d28e3_t31">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.644644" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
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</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.644644" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@1309e87_t32">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.644644" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.644644" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@49d67c_t33">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.644644" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.654654" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<School xmi:id="School@1113622_t34">
<calculeMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:18.654654" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>700</return>
</calculeMensalFee>
</School>
<Student xmi:id="Student@10bbf9e_t35">
<setMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:18.654654" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<mensalFee>700</mensalFee>
</setMensalFee>
<setMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:18.654654" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setMensalFee>
</Student>
<School xmi:id="School@1113622_t36">
<enrolStudent ts="2005 Sep 4 16:36:18.654654" pos="END" st="TRC" idx="3" pid="10883428" tid="1" desc="">
</enrolStudent>
<enrolStudent ts="2005 Sep 4 16:36:18.654654" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<student>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Student@13c6a22</student>
</enrolStudent>
</School>
<Student xmi:id="Student@13c6a22_t37">
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.664664" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@1e845c2</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.664664" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.664664" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@589e56</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.674674" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.674674" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@13d28e3</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.694694" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.694694" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@1309e87</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.694694" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.694694" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@49d67c</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.704704" pos="END" st="TRC" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="">
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.704704" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@6caf16</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.704704" pos="END" st="ERR" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="Error, can
not add more subjects.">
</addSubject>
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<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.704704" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<subject>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject@11381e7</subject>
</addSubject>
<addSubject ts="2005 Sep 4 16:36:18.704704" pos="END" st="ERR" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="Error, can
not add more subjects.">
</addSubject>
</Student>
<School xmi:id="School@1113622_t38">
<calculeMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:18.704704" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<student>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Student@13c6a22</student>
</calculeMensalFee>
</School>
<Student xmi:id="Student@13c6a22_t39">
<listSubjects ts="2005 Sep 4 16:36:18.714714" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</listSubjects>
<listSubjects ts="2005 Sep 4 16:36:18.714714" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>[Lbr.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject;@e29820</return>
</listSubjects>
</Student>
<Subject xmi:id="Subject@1e845c2_t40">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.714714" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.724724" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>10</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@589e56_t41">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.724724" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.724724" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>10</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@13d28e3_t42">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.734734" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.734734" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@1309e87_t43">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.744744" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.744744" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<Subject xmi:id="Subject@49d67c_t44">
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.744744" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
</getCredits>
<getCredits ts="2005 Sep 4 16:36:18.744744" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>5</return>
</getCredits>
</Subject>
<School xmi:id="School@1113622_t45">
<calculeMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:18.764764" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
<return>700</return>
</calculeMensalFee>
</School>
<Student xmi:id="Student@13c6a22_t46">
<setMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:18.814814" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
<mensalFee>700</mensalFee>
</setMensalFee>
<setMensalFee ts="2005 Sep 4 16:36:18.904904" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</setMensalFee>
</Student>
<School xmi:id="School@1113622_t47">
<enrolStudent ts="2005 Sep 4 16:36:18.974974" pos="END" st="TRC" idx="3" pid="10883428" tid="1" desc="">
</enrolStudent>
<enrolStudent ts="2005 Sep 4 16:36:19.3434" pos="BEG" st="TRC" idx="0" pid="10883428" tid="1" desc="">
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<student>br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Student@13c6a22</student>
</enrolStudent>
<enrolStudent ts="2005 Sep 4 16:36:19.104104" pos="END" st="FTL" idx="2" pid="10883428" tid="1" desc="Fatal error,
student already registered.">
</enrolStudent>
</School>
<EnrollingDepartment xmi:id="EnrollingDepartment@1f06dc3_t48">
<enrolStudents ts="2005 Sep 4 16:36:19.164164" pos="END" st="TRC" idx="1" pid="10883428" tid="1" desc="">
</enrolStudents>
</EnrollingDepartment>
</xmi:XMI>

Tabela 5 – Listagem do MOOD-XMI gerado pela MOOD-Tool

108

$

$$

)

'

( $

)

!

!

)

*

'

)

!

*

+

)

&

*

$!&

)

*

$

)

!

*

%

)

-

&

*

,!&

*

Figura 28 – Diagrama de seqüência extraído manualmente do MOOD-XMI gerado pela MOODTool.
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Figura 29 – Diagrama de seqüência extraído manualmente do MOOD-XMI gerado pela MOODTool (continuação)
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Figura 30 – Diagrama de seqüência extraído manualmente do MOOD-XMI gerado pela MOODTool (continuação)

111

!

*

'

!

*

+

&

*

.!
! / !

$!&

*

$

!

*

!

)
*
0

Figura 31 – Diagrama de seqüência extraído manualmente do MOOD-XMI gerado pela MOODTool (continuação)

Figura 32 – Diagrama de seqüência extraído manualmente do MOOD-XMI gerado pela MOODTool (continuação)
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:job="http://www.ibm.com/xmi/job"
xmlns:p1="Java:br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school"
xmlns:p2="Java:br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.extractor"
xmlns:p3="Java:br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver" xmlns:p4="Java:java.rmi.server"
xmlns:p5="Java:java.lang.reflect" xmlns:p6="Java:java.lang" xmlns:p7="Java:sun.reflect"
xmlns:p8="Java:br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.internaldebugger" xmlns:p9="Java:java.util"
xmlns:p10="Java:br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.messageformatter">
<xmi:Documentation>
<exporter>Java Object Bridge (JOB)</exporter>
<exporterVersion>0.95</exporterVersion>
</xmi:Documentation>
<p1:Student xmi:id="_1" MAX_SUBJECT="5" mensalFeeFree="true" idxSubjects="6" mensalFee="0"
br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Person.phone="9999-9999" job:top="true" extractor="_1.1"
subjects="_1.2" br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Person.extractor="_1.1">
<br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Person.name>Ana
Carolina</br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Person.name>
<br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Person.address>Sapopemba
Avenue</br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Person.address>
</p1:Student>
<p2:Extractor xmi:id="_1.1" traceServer="_1.1.1" threadIdHandler="_1.1.2" clientSideInternalDebugger="_1.1.3"
objectId="_1.1.4" dumpObject="_1.1.3.4" dumpObjectFormatter="_1.1.3.4.1"/>
<p3:TraceServerRemote_Stub xmi:id="_1.1.1" interfaceHash="-3891513374123399561" serialVersionUID="2"
useNewInvoke="true" class-java-rmi-server-RemoteRef="java.rmi.server.RemoteRef" class-java-rmiRemote="java.rmi.Remote" class-java-lang-reflect-Method="java.lang.reflect.Method" array-Ljava-langObject="[Ljava.lang.Object;" class-br-ipt-mestrado-oodynamicmonitor-traceserverIRemoteTraceServer="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver.IRemoteTraceServer" class-java-langString="java.lang.String" class-br-ipt-mestrado-oodynamicmonitor-traceserverIRemoteTraceData="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver.IRemoteTraceData" array--Ljava-langString="[[Ljava.lang.String;" java.rmi.server.RemoteStub.serialVersionUID="-1585587260594494182"
java.rmi.server.RemoteObject.serialVersionUID="-3215090123894869218" operations="_1.1.1.1" method_getServiceName_0="_1.1.1.2" -method_startRemoteServer_1="_1.1.1.3" -method_trace_2="_1.1.1.4"/>
<job:Array xmi:id="_1.1.1.1" type="[Ljava.rmi.server.Operation;" size="3">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.1.1.1.1.1"/>
<item xmi:id="" index="1" ref="_1.1.1.1.2.1"/>
<item xmi:id="" index="2" ref="_1.1.1.1.3.1"/>
</job:Array>
<p4:Operation xmi:id="_1.1.1.1.1.1">
<operation>java.lang.String getServiceName()</operation>
</p4:Operation>
<p4:Operation xmi:id="_1.1.1.1.2.1">
<operation>void startRemoteServer(java.lang.String)</operation>
</p4:Operation>
<p4:Operation xmi:id="_1.1.1.1.3.1">
<operation>void trace(java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String, int, int, java.lang.String, java.lang.String[][], int,
int, int, java.lang.String)</operation>
</p4:Operation>
<p5:Method xmi:id="_1.1.1.2" clazz="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver.IRemoteTraceServer" slot="1"
name="getServiceName" returnType="java.lang.String" modifiers="1025" java.lang.reflect.AccessibleObject.override="false"
java.lang.reflect.AccessibleObject.class-java-lang-Class="java.lang.Class" parameterTypes="_1.1.1.2.1"
exceptionTypes="_1.1.1.2.2" root="_1.1.1.2.3" java.lang.reflect.AccessibleObject.ACCESS_PERMISSION="_1.1.1.2.4"
java.lang.reflect.AccessibleObject.reflectionFactory="_1.1.1.2.5"/>
<job:Array xmi:id="_1.1.1.2.1" type="[Ljava.lang.Class;" size="0">
</job:Array>
<job:Array xmi:id="_1.1.1.2.2" type="[Ljava.lang.Class;" size="1">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.1.1.2.2.1.1"/>
</job:Array>
<p6:Class xmi:id="_1.1.1.2.2.1.1" name="java.rmi.RemoteException"/>
<p5:Method xmi:id="_1.1.1.2.3" clazz="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver.IRemoteTraceServer" slot="1"
name="getServiceName" returnType="java.lang.String" modifiers="1025" java.lang.reflect.AccessibleObject.override="false"
parameterTypes="_1.1.1.2.1" exceptionTypes="_1.1.1.2.2"/>
<p5:ReflectPermission xmi:id="_1.1.1.2.4" java.security.Permission.name="suppressAccessChecks"/>
<p7:ReflectionFactory xmi:id="_1.1.1.2.5" initted="true" useUnsafeFieldAccessors="true" noInflation="false"
inflationThreshold="15" class-java-lang-Class="java.lang.Class" class-sun-reflectConstructorAccessorImpl="sun.reflect.ConstructorAccessorImpl" reflectionFactoryAccessPerm="_1.1.1.2.5.1"
soleInstance="_1.1.1.2.5"/>
<p6:RuntimePermission xmi:id="_1.1.1.2.5.1" java.security.Permission.name="reflectionFactoryAccess"/>
<p5:Method xmi:id="_1.1.1.3" clazz="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver.IRemoteTraceServer" slot="0"
name="startRemoteServer" returnType="void" modifiers="1025" java.lang.reflect.AccessibleObject.override="false"
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parameterTypes="_1.1.1.3.1" exceptionTypes="_1.1.1.3.2" root="_1.1.1.3.3"/>
<job:Array xmi:id="_1.1.1.3.1" type="[Ljava.lang.Class;" size="1">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.1.1.3.1.1.1"/>
</job:Array>
<p6:Class xmi:id="_1.1.1.3.1.1.1" name="java.lang.String"/>
<job:Array xmi:id="_1.1.1.3.2" type="[Ljava.lang.Class;" size="1">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.1.1.2.2.1.1"/>
</job:Array>
<p5:Method xmi:id="_1.1.1.3.3" clazz="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver.IRemoteTraceServer" slot="0"
name="startRemoteServer" returnType="void" modifiers="1025" java.lang.reflect.AccessibleObject.override="false"
parameterTypes="_1.1.1.3.1" exceptionTypes="_1.1.1.3.2"/>
<p5:Method xmi:id="_1.1.1.4" clazz="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver.IRemoteTraceData" slot="0"
name="trace" returnType="void" modifiers="1025" java.lang.reflect.AccessibleObject.override="false"
parameterTypes="_1.1.1.4.1" exceptionTypes="_1.1.1.4.2" root="_1.1.1.4.3"/>
<job:Array xmi:id="_1.1.1.4.1" type="[Ljava.lang.Class;" size="11">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.1.1.3.1.1.1"/>
<item xmi:id="" index="1" ref="_1.1.1.3.1.1.1"/>
<item xmi:id="" index="2" ref="_1.1.1.3.1.1.1"/>
<item xmi:id="" index="3" ref="_1.1.1.4.1.4.1"/>
<item xmi:id="" index="4" ref="_1.1.1.4.1.4.1"/>
<item xmi:id="" index="5" ref="_1.1.1.3.1.1.1"/>
<item xmi:id="" index="6" ref="_1.1.1.4.1.7.1"/>
<item xmi:id="" index="7" ref="_1.1.1.4.1.4.1"/>
<item xmi:id="" index="8" ref="_1.1.1.4.1.4.1"/>
<item xmi:id="" index="9" ref="_1.1.1.4.1.4.1"/>
<item xmi:id="" index="10" ref="_1.1.1.3.1.1.1"/>
</job:Array>
<p6:Class xmi:id="_1.1.1.4.1.4.1" name="int"/>
<p6:Class xmi:id="_1.1.1.4.1.7.1" name="[[Ljava.lang.String;"/>
<job:Array xmi:id="_1.1.1.4.2" type="[Ljava.lang.Class;" size="1">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.1.1.2.2.1.1"/>
</job:Array>
<p5:Method xmi:id="_1.1.1.4.3" clazz="br.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.traceserver.IRemoteTraceData" slot="0"
name="trace" returnType="void" modifiers="1025" java.lang.reflect.AccessibleObject.override="false"
parameterTypes="_1.1.1.4.1" exceptionTypes="_1.1.1.4.2"/>
<p2:Extractor..ThreadIdHandler xmi:id="_1.1.2" threadId="1" java.lang.ThreadLocal.threadLocalHashCode="-387276957"
java.lang.ThreadLocal.nextHashCode="-1401181199" java.lang.ThreadLocal.HASH_INCREMENT="1640531527" this0="_1.1"/>
<p8:ClientSideInternalDebugger xmi:id="_1.1.3" clientServiceName="ClientSideInternalDebugger"
java.rmi.server.UnicastRemoteObject.port="0"
java.rmi.server.UnicastRemoteObject.serialVersionUID="4974527148936298033"
java.rmi.server.UnicastRemoteObject.class-java-rmi-serverRMIClientSocketFactory="java.rmi.server.RMIClientSocketFactory" java.rmi.server.UnicastRemoteObject.class-java-rmiserver-RMIServerSocketFactory="java.rmi.server.RMIServerSocketFactory" java.rmi.server.UnicastRemoteObject.classjava-rmi-server-ServerRef="java.rmi.server.ServerRef" java.rmi.server.RemoteServer.serialVersionUID="4100238210092549637" java.rmi.server.RemoteServer.logNull="true" rules="_1.1.3.1"
conditionalClauseEvaluation="_1.1.3.2" halt="_1.1.3.3" dumpObject="_1.1.3.4"
java.rmi.server.UnicastRemoteObject.portParamTypes="_1.1.3.5"
java.rmi.server.UnicastRemoteObject.portFactoryParamTypes="_1.1.3.6"/>
<p9:Vector xmi:id="_1.1.3.1" items="_1.1.3.1.1 _1.1.3.1.2"/>
<p8:DebugRule xmi:id="_1.1.3.1.1" pID="0" tID="0" severity="8" position="0" command="6" classNameSet="false"
objectIDSet="false" pIDSet="false" tIDSet="false" methodSet="false" methodComplementSet="false" severitySet="true"
positionSet="false" alertIdentifierSet="false"/>
<p8:DebugRule xmi:id="_1.1.3.1.2" pID="0" tID="0" severity="8" position="0" command="9" classNameSet="false"
objectIDSet="false" pIDSet="false" tIDSet="false" methodSet="false" methodComplementSet="false" severitySet="true"
positionSet="false" alertIdentifierSet="false"/>
<p8:ConditionalClauseEvaluation xmi:id="_1.1.3.2" CONDITION_MATCH="1" CONDITION_DOESNOTMATCH="2"/>
<p8:Halt xmi:id="_1.1.3.3" shouldHalt="false"/>
<p8:DumpObject xmi:id="_1.1.3.4" dumpObjectFormatter="_1.1.3.4.1" dumpObjectWriterVector="_1.1.3.4.2"/>
<p10:XMIObjectFormatter xmi:id="_1.1.3.4.1"/>
<p9:Vector xmi:id="_1.1.3.4.2"/>
<job:Array xmi:id="_1.1.3.5" type="[Ljava.lang.Class;" size="1">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.1.1.4.1.4.1"/>
</job:Array>
<job:Array xmi:id="_1.1.3.6" type="[Ljava.lang.Class;" size="3">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.1.1.4.1.4.1"/>
<item xmi:id="" index="1" ref="_1.1.3.6.2.1"/>
<item xmi:id="" index="2" ref="_1.1.3.6.3.1"/>
</job:Array>
<p6:Class xmi:id="_1.1.3.6.2.1" name="java.rmi.server.RMIClientSocketFactory"/>
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<p6:Class xmi:id="_1.1.3.6.3.1" name="java.rmi.server.RMIServerSocketFactory"/>
<p2:ObjId xmi:id="_1.1.4"/>
<job:Array xmi:id="_1.2" type="[Lbr.ipt.mestrado.oodynamicmonitor.sampleapp.school.Subject;" size="5">
<item xmi:id="" index="0" ref="_1.2.1.1"/>
<item xmi:id="" index="1" ref="_1.2.2.1"/>
<item xmi:id="" index="2" ref="_1.2.3.1"/>
<item xmi:id="" index="3" ref="_1.2.4.1"/>
<item xmi:id="" index="4" ref="_1.2.5.1"/>
</job:Array>
<p1:Subject xmi:id="_1.2.1.1" name="Math" credits="10" extractor="_1.1"/>
<p1:Subject xmi:id="_1.2.2.1" name="English" credits="10" extractor="_1.1"/>
<p1:Subject xmi:id="_1.2.3.1" name="History" credits="5" extractor="_1.1"/>
<p1:Subject xmi:id="_1.2.4.1" name="Geography" credits="5" extractor="_1.1"/>
<p1:Subject xmi:id="_1.2.5.1" name="Spanish" credits="5" extractor="_1.1"/>
</xmi:XMI>

Tabela 5 – Listagem, em XMI, do estado do objeto Student
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Anexo B
MOOD-Lang - Definição da linguagem de programação do monitor de
dinâmica de sistemas orientados a objetos
Comando excludemessage
Sintaxe:
excludemessage where class = “nome da classe”
method = “nome do metodo”
methodcomplement = “complemento”
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
pid
= process_identification
tid
= thread_identification
position = (BEGIN or MIDDLE or END)

and
and
and

and
and
and

Descrição:
Exclui as mensagens que satisfazem as condições da cláusula where. A
cláusula where pode ser composta dos seguintes argumentos:
class – nome da classe.
method – nome do método.
methodcomplement – complemento do método. Linguagens orientadas a
objetos permitem que os métodos de uma classe seja sobrecarregados, ou
seja, permitem que o mesmo nome seja usado para dois métodos distintos,
diferenciando-se apenas os parâmetros do método. O methodcomplement é
a maneira de lidar com a sobrecarga de métodos, onde a assinatura do
método, que o identifica de forma única, é formada pelo nome do método
(method) mais seu complemento (methodcomplement).
severity – severidade da mensagem que será levada em conta no momento
de filtragem das mensagens.
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pid – identificador do processo que será levado em consideração no
momento de filtragem das mensagens.
tid – identificador da linha de execução que será levado em consideração
no momento de filtragem das mensagens.
position – posição lógica do registro de log.
Exemplo:
includeallmessages
excludemessages where class
= “Escola” and
method = “matriculaAluno” and
methodcomplement = “Aluno” and
severity = (TRACE or FATALERROR) and
pid
= 2005 and
tid
= 3476 and
position = BEGIN
excludemessages where position = MIDDLE
O primeiro comando includeallmessage inicializa as condições de filtro,
garantindo que as mensagens excluídas serão as definidas nos comandos
seguintes. Os dois próximos comandos excluirão as mensagens da classe
Escola cujo método apresente a assinatura matriculaAluno (Aluno), a
severidade seja TRACE ou FATALERROR, o pid seja 2005, o tid 3476 e a
posição lógica da mensagem em relação ao início do método seja BEGIN.
Também serão descartadas todas as mensagens que tenham posição
lógica igual a MIDDLE.
Comando excludeallmessages
Síntaxe:
excludeallmessages
Descrição:
Descarta todas as mensagens de todos os objetos. Este comando
desabilita a monitoração de mensagens. Este comando pode ser usado
como

o

primeiro

includemessage.

comando

antes

de

uma

séria

de

comandos
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Exemplo:
excludeallmessages;
Comando includemessage
Sintaxe:
includemessage where class
= “nome da classe”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
and
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);
Descrição:
Inclui as mensagens que satisfazem as condições da cláusula where. Os
argumentos da cláusula where são os mesmos descritos no comando

excludemessage.
Exemplo:
excludeallmessages;
includemessage where class
= “Escola” and
method = “matriculaAluno” and
severity = (INFO or WARNING or ERROR) ;
includemessage where class
= “Aluno”;
O primeiro comando excludeallmessages inicializa as condições de filtro,
garantindo que as mensagens incluídas serão apenas as definidas nos
comandos seguintes. Os dois próximos comandos incluirão as mensagens da
classe Escola cujo método seja matriculaAluno, independentemente de sua
assinatura, a severidade seja INFO, WARNING ou FATALERROR. Também
serão monitoradas todas as mensagens dos objetos da classe Aluno.
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Comando includeallmessages
Síntaxe:
includeallmessages;
Descrição:
Inclui todas as mensagens de todos os objetos na monitoração de
mensagens. Este comando pode ser usado como o primeiro comando antes
de uma séria de comandos excludemessage.
Exemplo:
includeallmessages;

Comando dumpobject
Sintaxe:
dumpobject dumpObjId
when class
= “nome da classe”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
and
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);
dumpobject dumpObjId
when objid
= “identificador do objeto”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
and
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);
Descrição:
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Registra o estado atual do objeto (valor de todos os seus atributos)
identificado pelo dumpObjId quando as condições da cláusula when forem
verdadeiras. A utilização do identificador objId na cláusula when torna
desnecessário o uso de class, já que todo objeto é uma instância de sua
classe.
Exemplo:
dumpobject escola@1234 when class
= “Escola” and
method = “matriculaAluno” and
severity = FATALERROR ;
Neste exemplo, todo vez que o método matriculaAluno() da classe Escola
estiver no estado de severidade FATALERROR o objeto, identificado pelo
identificador escola@1234, e seus atributos serão registrados.
Comando dumpthisobject
Sintaxe:
dumpthisobject when class
= “nome da classe”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
and
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);
Descrição:
Registra o estado atual do objeto this (valor de todos os seus atributos)
quando as condições da cláusula when forem verdadeiras. O objeto this é
instância da classe class. Zero ou mais objetos podem ter seus estados
registrados, tendo em vista que a classe class pode ter zero ou mais
instâncias.
Exemplo:
dumpthisobject when class

= “Escola” and
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method = “matriculaAluno” and
severity = FATALERROR ;
Neste exemplo, todo vez que o método matriculaAluno() da classe Escola
estiver no estado de severidade FATALERROR o objeto instância de
Escola e seus atributos serão registrados.
Comando alert
Sintaxe:
alert someone

alert someone

when class
= “nome da classe”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
and
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);
when objid
= “identificador do objeto”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
and
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);

Descrição:
Envia uma mensagem / notificação para a aplicação associada ao
identificador someone. A mensagem descreve a ocorrência de determinada
situação especificada na cláusula when. A utilização do identificador objId
na cláusula when torna desnecessário o uso de class, já que todo objeto é
uma instância de sua classe.
Exemplo:
alert bugMonitor when severity = (ERROR or FATALERROR);
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Neste exemplo, a aplicação identificada por bugMonitor receberá uma
notificação quando a severidade de qualquer mensagem de qualquer objeto
for ERROR ou FATALERROR.
Comando alertall
Sintaxe:
alertall when class
= “nome da classe”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or FATALERROR)
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);
alertall when objid
= “identificador do objeto”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or FATALERROR)
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);

and

and

Descrição:
Envia uma mensagem / notificação para todas as aplicações registradas. A
mensagem descreve a ocorrência de determinada situação especificada na
cláusula when. A utilização do identificador objId na cláusula when torna
desnecessário o uso de class, já que todo objeto é uma instância de sua
classe.
Exemplo:
alertall when severity = (ERROR or FATALERROR);
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Neste exemplo, todas as aplicações registradas receberão uma notificação
quando a severidade de qualquer mensagem de qualquer objeto for

ERROR ou FATALERROR.
Comando halt
Sintaxe:
halt when class
= “nome da classe”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
and
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);
halt when objid = “identificador do objeto”
and
method = “nome do metodo”
and
methodcomplement = “complemento” and
severity = (TRACE or INFO or
WARNING or ERROR or
FATALERROR)
and
pid
= process_identification
and
tid
= thread_identification
and
position = (BEGIN or MIDDLE or END);
Descrição:
Interrompe o processamento do sistema até que o comando continue seja
executado.
Exemplo:
alert bugMonitor when severity = (ERROR or FATALERROR) ;
halt when severity = (ERROR or FATALERROR) ;
Neste exemplo, a aplicação identificada por bugMonitor receberá uma
notificação quando a severidade de qualquer mensagem de qualquer objeto
for ERROR ou FATALERROR e o processamento do sistema será
interrompido, permitindo que o analista esteja presente para acompanhar a
execução das próximas instruções do sistema.
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Comando continue
Sintaxe:
continue;
Descrição:
Retoma a execução do sistema que foi interrompido pelo comando halt.
Comando listfilterpolicy
Sintaxe:
listfilterpolicy;
Descrição:
Lista os comandos de filtro que estão ativos, permitindo ao usuário
conhecer a política de filtros empregada.
Exemplo:
Primeiramente, define-se a política de filtro através dos comandos de filtro:
excludeallmessages;
includemessage where class=Aluno;
includemessage where class=Escola;
Em determinado momento, para se ter conhecimento da política de filtro
atual, executa-se o comando listfilterpolicy:
listfilterpolicy;
A resposta do comando será a lista dos comandos de filtro atuais:
excludeallmessages;
includemessage where class=Aluno;
includemessage where class=Escola;
Comando flush
Sintaxe:
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flush;
Descrição:
Envia todas as mensagens que estão armazenadas em memória para seus
destinos de saída. Fecha eventuais chaves XML que estejam abertas,
tornando as mensagens válidas ao padrão XML.
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Descrição formal da linguagem para filtro de mensagens entre objetos
expressa em EBNF.
Basicamente três grupos de pessoas têm interesse direto na
definição de uma linguagem de programação: o projetista da linguagem,
que inventou a linguagem, o implementador, que irá escrever o processador
da linguagem e os programadores, que farão uso da linguagem. Estes três
grupos de pessoas devem ter uma compreensão comum da linguagem. Tal
compreensão pode ser alcançada através da especificação formal da
linguagem. A especificação formal da linguagem deve ser escrita em uma
notação precisa, consistente e completa. A notação BNF (Backus-Naur
Form) define as regras da linguagem na forma: N ::= a | b, onde N é um
símbolo não terminal e a e b são strings de símbolos terminais e/ou nãoterminais. O símbolo ::= é pronunciado “pode ser composto de” e o símbolo

| é pronunciado “ou alternativamente”.
EBNF (Extended BNF) é uma extensão da BNF que combina
expressões regulares e BNF. As principais extensões adicionadas a BNF
que foram herdadas das expressões regulares são: “*”, que indica que o
símbolo anterior pode ser repetido zero ou mais vezes; “[“ e “]”, que
agrupam símbolos e “|”, que separa alternativas. EBNF é mais flexível que
BNF, facilita a construção de algoritmos de parser e facilita a leitura das
regras da linguagem especificada. (Watt e Brown, 2000).
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EBNF da linguagem MOOD-Lang:
command ::= single-command ; [single-command ; ]* eot
|

immediatecommand ; eot

single-command ::= excludeallmessages
|

includeallmessages

|

excludemessage where conditionclause [and conditionclause]*

|

includemessage where conditionclause [and conditionclause]*

|

dumpobject identifier when conditionclause
[and conditionclause]*

|

dumpthisobject when conditionclause
[and conditionclause]*

|

alert identifier when conditionclause
[and conditionclause]*

|

alertall when conditionclause
[and conditionclause]*

|

halt when conditionclause [and conditionclause]*

conditionclause ::= class = identifier
| object = identifier
| method = identifier
| methodcomplement = identifier-list
| severity = severity-expression
| pid

= integer-literal

| tid

= integer-literal

| position = position-expression
identifier-list ::= identifier [, identifier]*
severity-expression ::= severity-identifier
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| (severity-identifier [or severity-identifier]*)
severity-identifier ::= TRACE
| INFO
| WARNING
| ERROR
| FATALERROR
position-expression ::= position-identifier
|

(position-identifier [or position-identifier]*)

position-identifier ::= BEGIN
| MIDDLE
| END
immediatecommand ::= continue
|

listfilterpolicy

|

flush

eot ::= EOF
eot – end of text – caracter de fim de texto.

Gramática em nível léxico
Token ::= Identifier
| Integer-Literal
| (
| )
| =
| ;
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| ,
| eot
Identifier ::= Letter [Letter | Digit]*
Integer-Literal ::= Digit Digit*

Separator ::= space space* enter*
|

enter enter* space*

Versão simplificada da gramática para facilitar a construção do algoritmo de

parser:
Token ::= Letter [Letter|Digit]*
| Digit Digit*
| (
| )
| =
| ;
| ,
| eot
Separator ::= space space* enter*
|

enter enter* space*
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Anexo C
MOOD-Instrumentation EBNF
java-program ::= java-source [java-source]* eot
java-source ::= [identifier]*
[package-clause identifier [identifier]* ;]
[identifier]*
class-clause class-name [extends identifier] [identifier]*
class-body-begin
[ [identifier]* [property-type property-name [= identifier];]*
[method-classifier] [method-modifier]*
[method-classifier] [method-modifier]*
[return-type] method-name
argument-begin [
identifier identifier
argument-separator]* argument-end
method-body
[ [identifier]* [property-type property-name [= identifier];]*
]*
class-body-end
package-clause ::= package
class-clause ::= class
class-name ::= identifier
class-body-begin ::= {
class-body-end ::= }
property-type ::= identifier
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property-name ::= identifier
method-name ::= common-method-name
|

constructor-method-name

method-body ::= method-body-begin
[super-clause]
[ [identifier]*
[exit-point [return-object] ] ; ]*
[method-body-end-exit-point | method-body-end]
| abstract-method-body
abstract-method-body ::= ;
common-method-name ::= identifier
constructor-method-name ::= identifier
method-body-begin ::= {
method-body-end ::= }
method-body-end-exit-point ::= } (ps: when there is NO return point before the
method end).
method-classifier ::= public
| protected
| private
method-modifier ::= final
|

abstract

|

static

|

native

|

synchronized
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argument-begin ::= (
argument-separator ::= ,
argument-end ::= )
exit-point ::= return
|

throw

return-object ::= identifier
return-type ::= identifier
super-clause ::= super-constructor
| super.identifier* ;
super-constructor ::= super ( identifier* ;

Gramática em nível léxico
Token ::= Identifier
| Integer-Literal
| {
| }
| (
| )
| ;
| eot
Identifier ::= Letter [Letter | Digit | _ | [ | ]]*
|

Digit Digit*

|

=

Separator ::= space space* enter*
|

enter enter* space*
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Versão simplificada da gramática para facilitar a construção do algoritmo de

parser:
Token ::= Letter [Letter | Digit | _ | [ | ] ]*
| =
| Digit Digit*
| {
| }
| (
| )
| ;
| eot
Separator ::= space space* enter*
|

enter enter* space*

