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RESUMO
A orientação a aspectos é um paradigma de desenvolvimento de software que
permite a separação dos interesses ortogonais em um software, melhorando sua
qualidade e facilitando a manutenção dos programas orientados segundo este
paradigma. Para se ter um suporte abrangente ao desenvolvimento neste novo
paradigma, as técnicas de testes e refatoração devem ser estendidas, dadas as
particularidades estruturais da POA. Este trabalho apresenta um catálogo
complementar à refatoração de software que é convertido para a orientação a
aspectos no qual os testes são também considerados neste processo. Com base em
trabalhos existentes que catalogam reestruturações orientadas a aspectos,
alterações nos testes serão propostas para cada reestruturação, visando à cobertura
de código afetado neste processo. A contribuição deste trabalho consiste na
complementação das refatorações orientadas a aspectos com testes descritos neste
trabalho de forma a minimizar que as alterações feitas não introduzam novos
defeitos ou alterem o comportamento esperado do sistema.

Palavras-chave: Programação orientada a aspetos, testes, refatoração, cobertura
de código.

ABSTRACT
Testing method for applications improved by Aspect-oriented refactoring
Aspect-oriented software development is a paradigm that helps promoting the
separation of cross-cutting concerns into separate unit called aspects improving the
software quality in terms of code tangling and code scattering and making software
maintenance less complex. In order to support this paradigm existing object-oriented
testing and refactoring techniques were extended, given its particular structure. This
work proposes a catalog of tests focused on combining aspect-oriented testing and
refactoring in a way that the tests are also restructured as well. Based on an existing
aspect-oriented refactoring catalogue, test restructuring will be proposed in order to
cover the newly aspect-oriented converted code. The main contribution is the
combination of testing and aspect-oriented refactoring activities in order to minimize
the introduction of faults into the modified software which could cause unexpected
faults or incorrect behavior.

Keywords: Aspect-oriented programming, testing, refactoring, code coverage.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação

A programação orientada a aspectos é um paradigma que permite a modularização de
comportamentos que abrangem as diversas classes desenvolvidas em um programa,
auxiliando na separação de características do software que afetam diversos objetos dentro de
um sistema. Tal separação é realizada com o uso de um novo elemento chamado aspecto e
construções auxiliares que integram os códigos-fonte dos aspectos com o código-fonte
original, resultando em melhorias de acoplamento, coesão, simplicidade de código e
modularidade.
A utilização da programação orientada a aspecto, cuja sigla em inglês é AOP (AspectOriented Programming), no desenvolvimento de software permite estudos de técnicas
associadas ao processo de desenvolvimento tais como o teste de software e refatoração
orientada a aspectos.
Refatoração é o processo de reestruturação de software no qual sua estrutura interna é
aperfeiçoada sem causar alterações em seu comportamento externo (FOWLER, 1999, Preface,
p. xvi). Portanto, uma característica importante desta atividade é que ela não introduza
defeitos no software prestes a ser modificado e, como forma de se assegurar essa premissa,
uma pré-condição é dispor de testes que demonstrem que o comportamento do software
realmente não tenha sofrido alterações indesejadas.
A refatoração considerando o uso de AOP pode introduzir defeitos no software, pois ela
altera a estrutura do programa com a introdução dos aspectos e assim, para assegurar que a
refatoração feita com o uso da AOP não introduza defeitos, é necessário dar manutenção o
código de teste que atua no local onde a refatoração foi aplicada. Com isso, pode-se sugerir
um método que combine as reestruturações de código e dos seus respectivos testes.
Sobre refatoração, pesquisas já foram publicadas com o objetivo de estendê-la para a
orientação a aspectos (MONTEIRO; FERNADES, 2005), com base nas técnicas existentes
para a orientação a objetos (FOWLER, 1999).
Alguns dos trabalhos existentes que consideram a manutenção do comportamento do
sistema sendo alterado são Hanenberg. Oberschulte e Unland (2003), Ubayashi et al. (2008) e
Cole e Borba (2005).
Em Hannenberg, Oberschulte e Unland (2003), o processo de refatoração leva em conta
possíveis modificações dos pontos de junção que podem causar alterações de comportamento
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na aplicação. Portanto, sua proposta é a realização do processo de forma cautelosa tendo em
vista a presença de aspectos na aplicação.
A proposta de Ubayashi et. al. (2008) lida com a questão da manutenção do
comportamento da aplicação na refatoração por meio da técnica de RbC (Refactorfing by
Contract), que tem por base o conceito de contratos que, por sua vez, consistem em conjuntos
de pré-condições, pós-condições e invariantes. Pré-condições definem em quais as condições
o refatoração pode ser aplicado. As pós-condições definem quais condições devem ser
atendidas após as alterações e uma invariante define qual condição deve ser preservado.
O trabalho de Cole e Borba (2005) define leis de programação que são usadas para
derivar as refatorações orientadas a aspectos de forma a preservar a funcionalidade externa do
programa sendo alterado.
Pesquisas foram efetuadas para o desenvolvimento de técnicas e ferramentas de testes e
refatoração orientado a aspectos isoladamente, apesar da necessidade de se combiná-las,
conforme identificado por Van Deursen, Marin e Moonen (2005).
Algumas propostas existem para a orientação a objetos onde a refatoração também é
aplicada ao código de teste, ou seja, a evolução do código de aplicação deve ser acompanhada
pelos respectivos códigos de testes, para que a cobertura dos testes seja mantida e que eles
possibilitem a verificação da aplicação (VAN DEURSEN et al., 2001), (VAN DEURSEN;
MOONEN, 2002) e (GUERRA; FERNANDES, 2007).
A programação orientada a aspectos, com sua estrutura para separação dos interesses
ortogonais, é uma ferramenta para refatoração, contudo devido a sua estrutura peculiar, é
necessário que os testes sejam também alterados para que a premissa de não se alterar o
comportamento externo do software seja mantida. Com isso, existe a necessidade de se ter um
mecanismo que, sistematicamente, combine ou adapte os testes com as refatorações
orientadas a aspectos.
1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é desenvolver um catálogo para combinar a refatoração
orientada a aspectos e testes levando em consideração eventuais modificações em código de
teste que se façam necessárias quando se utiliza a refatoração com uso de aspectos em um
software. As alterações de código sugeridas pela refatoração orientada a aspectos estão
catalogadas no trabalho de Monteiro e Fernandes (2005) e as alterações de código de teste
propostas serão categorizadas segundo o trabalho de Van Deursen e Moonen (2002) de acordo
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com a alteração relacionada.
A primeira contribuição deste trabalho é a combinação de testes e refatoração orientada a
aspectos, visto que, os trabalhos atuais abordam tais assuntos separadamente e não propõem
mecanismos para combiná-los sistematicamente. Tal constatação foi percebida também por
Van Deursen, Marin e Moonen (2005).
Este trabalho descreve instruções para alterações dos testes relacionados às refatorações
descritas por Monteiro e Fernandes (2005) e com isso, complementa-as na forma de um
catálogo. As alterações dos testes terão foco na cobertura após a alteração feita. Este catálogo
apoia a aplicação da orientação a aspectos na refatoração, pois dadas as estruturas
introduzidas com a AOP, adequações nos testes são necessárias. Com isso, o desenvolvimento
de software que a utilize como mecanismo de refatoração poderá ser realizado de forma
sistemática e combinado aos testes. O resultado deste trabalho pode servir como base para
uma possível automatização na refatoração de código de testes no contexto da refatoração de
programas para a orientação a aspectos.
Outra aplicação do resultado deste trabalho é a utilização do catálogo produzido para
auxiliar atividades de refatoração de código quando houver necessidade de alteração de teste.
As modificações descritas podem ser utilizadas para guiar as adaptações dos testes quando a
refatoração orientada a aspectos for utilizada no processo de desenvolvimento de software.
1.3

Método de trabalho

O método de trabalho desta pesquisa inicia-se com uma pesquisa bibliográfica que
permite identificar possíveis linhas de trabalho não abordadas ou parcialmente abordadas.
A partir daí, desenvolve-se um catálogo de alterações de testes utilizando como base as
refatorações de código criadas por Monteiro e Fernandes (2005). Os trabalhos de Van
Deursen, Marin e Moone (2005) e Guerra e Fernandes (2007) formam a base para
reestruturação dos códigos de teste de sistemas orientados a aspectos. Com isso, para cada
refatoração orientado a aspectos proposta, existe uma reestruturação do respectivo teste,
quando necessário.
Aplica-se então o catálogo em exemplos de refatorações desenvolvidos com base nas
técnicas de Monteiro e Fernandes (2005). O intuito do experimento é verificar o uso do
catálogo de testes simulando situações de código já existente.
O passo seguinte é a realização da análise para identificar a cobertura de código testado
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após a reestruturação dos testes, com o objetivo de medir a eficácia do trabalho proposto em
termos de cobertura de código, bem como possíveis obstáculos e problemas encontrados
como oportunidade de futuros trabalhos.
Finalmente, os resultados obtidos dos experimentos realizados são consolidados em
termos de restrições de utilização do método, dificuldades encontradas e cobertura de código
dos programas reestruturados para a orientação a aspectos, identificando trabalhos futuros que
podem ser desenvolvidos a partir deste.
1.4

Organização do trabalho

O capítulo 2, Revisão bibliográfica, apresenta o conceito de programação orientada a
aspectos com suas particularidades, benefícios e estrutura. Neste capítulo são apresentados os
trabalhos existentes nas áreas de testes e refatoração orientado a aspectos e como tais
pesquisas influenciaram a linha de trabalho adotada nesta.
O capítulo 3, Proposta de catálogo de refatoração de testes, apresenta o catálogo
proposto.
O capítulo 4, Experimentos, descreve o processo de aplicação do catálogo em uma série
de experimentos para cada uma das refatorações consideradas no escopo deste trabalho.
Observações resultantes dos experimentos também são registradas neste capítulo.
O capítulo 5, Conclusões e trabalhos futuros, consolida os resultados e observações
obtidos do capítulo anterior e menciona trabalhos que podem ser estendidos deste.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção apresenta os principais conceitos deste trabalho e as pesquisas relevantes nas
áreas de teste e refatoração orientado a aspectos levando-se em conta como elas consideram a
possível combinação das técnicas abrangidas por esta dissertação.
Inicialmente, é apresentado o conceito de orientação a aspectos e como tal paradigma de
desenvolvimento é utilizado e seus benefícios. Com base nele, trabalhos existentes

e

aplicações do paradigma nas áreas de refatoração e testes são analisados.
2.1

Orientação a aspectos

Ao longo da história da computação, o trabalho de desenvolvimento de software evoluiu
de acordo com o avanço da tecnologia e das necessidades dos seus usuários, observando-se a
crescente complexidade dos requisitos. Com isso, para viabilizar o desenvolvimento, a
estratégia adotada foi a de dividir o problema em partes menores permitindo um foco maior
em cada uma, isoladamente, para ao final integrá-las obtendo um software completo. Esta
estratégia é conhecida como decomposição funcional segundo Parnas (1972) e Parnas (1978).
Inicialmente, o desenvolvimento de software era limitado a uma atividade de codificação
em linguagem de máquina, onde instruções eram inseridas para execução de tarefas e uma
saída era esperada. Na medida em que funções complexas foram requisitadas, o
desenvolvimento evoluiu e passou a ser uma atividade de identificação de módulos
organizados em funções e estruturas de dados dentro um sistema, chamada de programação
estruturada. Com este paradigma, necessidades que deviam ser atendidas eram traduzidas em
procedimentos que atuariam sobre estruturas de dados.
Atualmente, o desenvolvimento tornou-se uma atividade de identificação de interesses de
um sistema e a sua modularização em torno de objetos interativos que trocam mensagens
entre si para realizarem um conjunto de funções. Este paradigma é conhecido como
orientação a objetos.
O desenvolvimento de software orientado a objetos identifica conceitos que estão no
núcleo de um sistema a ser construído. Por exemplo, ao se desenvolver um sistema bancário,
por exemplo, alguns dos principais conceitos são: conta corrente, cliente e transação
financeira. Tais conceitos são desenvolvidos com o uso de classes que os representam e eles
podem ser considerados características primárias, pois estão diretamente ligados ao núcleo do
problema que o sistema visa atender.
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Outras características pertinentes ao sistema bancário que, estão relacionadas a um ou
mais conceitos ao mesmo tempo, também são modeladas e desenvolvidas: auditoria de
segurança, autenticação e autorização de usuários e persistência de dados. Elas não estão
diretamente ligadas com a finalidade primária do sistema, mas dão suporte e afetam diferentes
partes dela e por isso podem ser chamadas de funcionalidades ortogonais.
Um interesse, no contexto do desenvolvimento de software, é um requisito específico que
deve ser construído para se atingir um objetivo. Portanto, um sistema de software nada mais é
que um conjunto integrado de interesses que trabalham para atender uma necessidade. Por
exemplo, o sistema de software bancário é a implementação de um conjunto, por exemplo,
das seguintes funcionalidades (ou interesses): consultas de saldo bancário, transações pelo
caixa eletrônico, transferências de fundos entre contas, para citar algumas. As principais
funcionalidades desempenhadas por um sistema são os interesses primários (“core concerns”)
e estão diretamente relacionados com as necessidades que o software deve atender. Os
interesses ortogonais (“cross-cutting concerns”) são características que influenciam o
funcionamento dos interesses primários, tais como: desempenho, segurança, integridade de
transações, verificação de erros, controle de recursos.
Segundo Laddad (2003), um sistema pode ser visto como a composição de múltiplos
interesses que são combinados pelas linguagens de programação (figura 1).
Na figura 1, é possível enxergar que um sistema é composto de módulos, unidades de
código, que entrelaçam diversos interesses, sendo agluns deles: lógica de negócios, as
características de armazenamento e persistência de informação e requisitos de segurança. É
possível observar que estes interesses estão espalhados nos diversos módulos do sistema,
provocando assim o efeito chamado entanglement, traduzindo, entrelaçamento de código e
scattering, dispersão de código.
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Figura 1 – Visão de um sistema como a composição de diversos interesses,
Fonte: Laddad (2003).

O entrelaçamento de código ocorre quando, em um mesmo módulo, tem-se trechos de
código relacionados às diferentes funcionalidades de um software, ou seja, em método
encontra-se código relacioanado à funcionalidade principal e outras funcionalidades
secundárias. A dispersão de código ocorre quando há códigos referentes à uma funcionalidade
específica espalhada por várias partes de um software.
Ainda, segundo Laddad (2003), o entrelaçamento e a dispersão de código afetam
negativamente o projeto e o desenvolvimento de software, acarretando problemas, como:
comprometimento no rastreamento de funcionalidades, menor produtividade, menor reúso de
código, qualidade comprometida e dificuldades de evolução do sistema.
Aplicações com problemas de entrelaçamento e dispersão de código afetam o
rastreamento de um requisito, dificultando sua identificação ou, a partir do código, identificar
qual requisito está construído. Outro problema relaciona-se à produtividade reduzida, pois a
implementação simultânea de interesses dispersa o trabalho de desenvolvimento desviando o
esforço do objetivo principal para os interesses ortogonais. Além disso, requisitos diferentes
podem exigir habilidades e conhecimentos diferentes e com isso, várias pessoas, cada uma
com o conjunto de conhecimentos específicos, serão necessárias ou o desenvolvedor precisará
ter os diferentes conhecimentos para desenvolver cada módulo.
O reúso de código é reduzido caso existam vários interesses construídos num mesmo
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módulo. Em vez de se aproveitar somente o módulo necessário, o entrelaçamento acaba
trazendo funcionalidades não necessárias para o sistema, ou até mesmo, características que
podem conflitar com os já existentes ou obrigar o desenvolvedor a implementar funções que
não são desejados ou necessários.
A qualidade de um software é comprometida quando o entrelaçamento de código ocorre,
pois dificulta o trabalho de depuração, o diagnóstico de defeitos e revisão de código.
A restrição de recursos e perspectivas incompletas com relação a um software resulta em
um projeto que atende a necessidades momentâneas. Mediante novos requisitos, a
codificação, geralmente, precisa ser revista e alterada e quando ela não é modular, dificulta-se
sua evolução podendo haver alterações desnecessárias de outras partes do sistema. Com isso,
a chance de tais alterações introduzirem inconsistências ou defeitos aumenta, resultando em
maior esforço de testes de regressão.
Segundo Kiczales et.al. (1997), a codificação dos interesses ortogonais é responsável pelo
efeito de entrelaçamento de código, pois requisitos que possuem regras de composição
diferentes e precisam ser combinados para trabalharem coordenadamente, somente são
integrados através de codificação manual, acarretando tal efeito.
Ainda segundo Kiczales et.al. (1997), o desenvolvimento de software define que um
requisito pode ser categorizado como um requisito primário ou ortogonal. Um requisito
componente ou primário (“core concern”) é a unidade resultante da decomposição funcional
de um sistema, por exemplo, um comportamento que o sistema deve exibir ao usuário. Um
requisito aspecto ou ortogonal (“cross-cutting concern”) tende a não ser uma unidade da
decomposição funcional do sistema, mas uma propriedade que afeta o comportamento de um
ou mais componentes de forma sistemática.
Com base na definição acima, o objetivo da programação orientada a aspectos é apoiar o
desenvolvedor de software na separação dos interesses primários e ortogonais, usando
mecanismos que possibilitem sua abstração e a posterior combinação produzindo assim o
sistema final (KICZALES et. al., 1997). O desenvolvimento de software orientado a aspectos
compreende etapas nas quais os interesses principais e ortogonais são identificados, criados e
posteriormente integrados (LADDAD, 2003).
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Integrador
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Decomposição de aspectos

Recomposição de
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Sistema final
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Figura 2 – Estágios do desenvolvimento orientado a aspectos (adaptado de Laddad, 2003)

Conforme ilustra a figura 2, a primeira etapa é a decomposição em aspectos e nela é
realizada a identificação dos interesses primários e ortogonais. No passo seguinte, cada
interesse identificado é desenvolvido independentemente. Interesses primários são
desenvolvidos na linguagem orientada a objetos ou procedimental e os interesses ortogonais
são desenvolvidos com a linguagem orientada a aspectos. Após a codificação, acontece a
recombinação dos interesses resultando no sistema final. Este processo é realizado por um
integrador (“weaver”) que introduz os aspectos em pontos específicos da aplicação através de
regras definidas dentro dos aspectos. Ou seja, de acordo com definições de uso dos aspectos,
eles são inseridos nos códigos dos interesses primários, gerando a aplicação final.
2.2

Refatoração

O desenvolvimento de software não se restringe somente à criação de novos produtos ou
funcionalidades. Uma vez desenvolvidos, os softwares são constantemente alterados
conforme novas necessidades sejam apontadas ou defeitos sejam detectados e, portanto,
tenham que ser corrigidos.
A constante evolução no software em resposta ao atendimento de novas necessidades ou
correção de defeitos pode degradar estruturas internas no código-fonte da aplicação tornando
sua manutenção cada vez mais complexa e permitindo a introdução inadvertida de outros
defeitos. Com isso, torna-se necessária a aplicação de técnicas para reduzir sua complexidade
sem comprometer seu funcionamento existente.
A área de pesquisas voltada para a questão de manutenção é conhecida reestruturação
(ARNOLD, 1986) ou no caso da orientação a objetos, refatoração (OPDYKE, 1992) e
(FOWLER, 1999). O termo refatoração foi originalmente criado por Opdyke (1992) e
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divulgado, mais recentemente, por Fowler (1999). A ideia principal da refatoração é melhorar
a estrutura interna de um software de forma a não comprometer seu comportamento externo,
seja alterando, removendo ou inserindo funcionalidades e defeitos.
A refatoração é um processo composto por uma série de tarefas, sendo a primeira delas a
detecção quando o software deve ser reestruturado. Uma vez que a necessidade de se
reestruturar o código tenha sido identificada, o passo seguinte é definir qual reestruturação
deve ser aplicada e, de acordo com a alteração a ser aplicada, o próximo passo é o
estabelecimento de mecanismos de preservação do comportamento do programa. Na
sequência, aplica-se a refatoração e verifica-se se a alteração proposta trouxe a melhoria
desejada, seja em termos de complexidade, facilidade de manutenção e compreensibilidade.
É importante ressaltar que outros artefatos relacionados ao software devem ser adaptados
para que mantenham a consistência com o código alterado, tais como manuais, diagramas,
códigos e casos de testes.
Por definição uma refatoração não deve alterar o comportamento do software em questão
e para se assegurar que ela seja cumprida, mecanismos devem ser empregados durante o
processo, tais como testes. Com um conjunto de testes, a execução com sucesso após a
alteração efetuada é uma evidência de que o comportamento do software não sofreu
mudanças. No entanto, algumas refatorações podem invalidar testes existentes, mesmo que
não alterem de fato as funcionalidades. Tal situação decorre do fato de que os testes
dependam de componentes estruturais da linguagem de programação empregada.
Os testes que atuam no código-fonte de uma aplicação dependem da estrutura da classe
testada, ou seja, um teste irá utilizar a interface que tal classe fornece para verificar se o
funcionamento está de acordo com o esperado. Quando a classe é reestruturada, seus métodos
podem ser movidos, removidos ou ter suas assinaturas modificadas e, consequentemente, os
testes que dependem de tais métodos não funcionarão. Por isso, o processo de reestruturação
de aplicações em nível de código-fonte precisa levar em consideração os testes existentes,
alterando-os para a nova estrutura de código.
2.3

Refatoração orientada a aspectos

Com base nos artigos estudados, a refatoração orientada a aspectos pode ser subdividida
sob dois pontos de vista: a primeira considera a conversão de um programa originalmente
desenvolvido orientado a objetos para orientado a aspectos via extração de interesses
ortogonais e a segunda prevê melhorias para os aspectos já existentes.
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A orientação a aspectos oferece recursos para a separação de interesses ortogonais
tornando o código-fonte menos entrelaçado e com isso facilitando sua manutenção, quando
comparado com um sistema similarmente desenvolvido com a orientação a objetos. Com base
no conceito de refatoração, a transformação ou a conversão de código legado desenvolvido
com as definições da orientação a objetos para aspectos pode ser considerado uma estratégia
de reengenharia, dado que o objetivo é aperfeiçoar o software em termos dos interesses
ortogonais sem alterar seu comportamento externo.
Conforme mencionado na seção anterior, antes de se refatorar é necessário identificar a
necessidade de se fazê-lo. Uma das formas é a identificação de “cheiros no código” (“code
smells”), problemas estruturais em pontos específicos no código. Uma vez verificada a
necessidade, aplica-se técnicas de modificação do código existente para introdução ou
aperfeiçoamento da aplicação sob manutenção. Com isso, pode-se dizer que dentro do
contexto da orientação a aspectos a aplicação de uma refatoração pode alterar sua
característica original orientada a objetos com a extração de aspectos ou pode reorganizar
código-fonte de aspectos já existentes.
As seções a seguir descrevem os trabalhos relacionados à refatoração orientada a aspectos
no que tange os assuntos de cheiros de código e as duas categorias de refatoração
mencionadas anteriormente.
2.3.1

Refatoração orientada a aspectos: extração de aspectos em programa orientado a
objetos

Nesta seção são descritos os trabalhos voltados para a refatoração orientada a aspectos,
com foco na extração de interesses ortogonais e cujo resultado é a criação de aspectos
integrados ao código original.
O trabalho de Monteiro e Fernandes (2005) usa a idéia de “cheiros no código” (“code
smells”) seguindo modelo similar utilizado por Fowler (1999) para sugerir quais refatorações
devem ser aplicadas.
Os autores estruturam o catálogo agrupando as refatorações de acordo com o propósito de
cada uma delas, obtendo assim três categorias: extração e conversão de funcionalidades de
objetos para aspectos, melhoria da estrutura interna dos aspectos extraídos e tratamento de
generalizações.
As refatorações de extração e conversão de funcionalidades para aspectos são usadas para
extrair e reorganizar os interesses ortogonais em aspectos e constituem o ponto de partida para
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maioria das refatorações. A tabela 1 enumera os itens desta categoria e descreve,
respectivamente, a situação, o contexto no qual a refatoração deve ser aplicada e qual ação
recomendada.
Tabela 1 – Refatorações para extração de interesses ortogonais
Nome da refatoração

Situação típica

Ação recomendada

Change Abstract Class to

Uma classe abstrata escrita em uma

Transformar a classe abstrata para uma

Interface

linguagem que suporta somente herança

interface e mudar o relacionamento

simples (por exemplo, Java), impede que

com as subclasses de herança para

suas

implementação.

subclasses

herdem

de

outra

com

uma

superclasse
Extract

Feature

Into

Aspect

Extract

fragment

into

advice

Código

relacionado

Extrair

todos

os

elementos

de

funcionalidade está disperso em vários

implementação relacionados com a

métodos e classes, entrelaçado com

funcionalidade para dentro de um

código de outras funcionalidades.

aspecto

Parte de um método está relacionada

Criar um ponto de corte (pointcut) que

com um interesse cujo código está sendo

capture o ponto de junção (joinpoint) e

movido para um aspecto

seu respectivo contexto e mova o
fragmento de código para um advice
(advice) apropriado com base no ponto
de corte criado.

Extract inner class to

Uma

classe

interna

(inner

class)

Eliminar dependências da classe que

standalone

relaciona-se com um interesse que está

encapsula a classe mais interna e

sendo movido para um aspecto

transformar esta última em uma classe
independente

Inline class within aspect

Uma classe é usada somente por um

Mover a classe para dentro do aspecto

aspecto
Inline interface within

Uma ou mais interfaces são usadas por

Mover as interfaces para dentro do

aspect

apenas um aspecto

aspecto

Move Field from Class to

Um determinado campo relaciona-se

Mover o campo da classe para o

Inter-type

com um interesse que não é o interesse

aspecto na forma de uma declaração

primário da classe no qual ele está

inter-tipo (inter-type declaration)

encapsulado.

Move Method from Class

Um método que pertence a um interesse

Mover o método para um aspecto

to Inter-type

que não seja o interesse primário da

encapsulando o interesse secundário
como uma declaração inter-tipo (inter-

31
Nome da refatoração

Situação típica

Ação recomendada

classe no qual ele se encontra

type declaration).

Replace Implements with

Esta situação ocorre quando classes

Substituir a declaração implements na

Declare Parents

implementam uma interface relacionada

classe pela declare parents no aspecto

a um interesse secundário e ela é usada
apenas quando o interesse secundário
está presente no sistema
Split Abstract Class into

Esta situação ocorre quando classes que

Mover todos os membros concretos da

Aspect and Interface

são prevenidas de usar herança porque

classe abstrata para um aspecto. Pode-

elas já herdam de uma classe abstrata e

se então converter a classe abstrata para

definem algumas das implementações

uma interface

Fonte: Monteiro e Fernandes (2005), p.116

A categoria de refatorações para melhoria interna dos aspectos reorganiza e melhora o
código-fonte dos aspectos criados no processo de extração dos interesses ortogonais. A tabela
2 enumera os itens desta categoria.
Tabela 2 – Refatorações para reestruturação interna dos aspectos
Nome da refatoração

Situação típica

Ação recomendada

Extend Marker Interface

Uma interface interna (inner interface)

Adicionar uma declaração intertipo da

with Signature

representa um papel usado apenas dentro

assinatura específica para a interface

do aspecto. O aspecto deve chamar um
método específico de um tipo de
implementação e não o declarado pela
interface
Generalize Target Type

Um aspecto refere-se a tipos específicos

Substituir as referências para tipos

with Marker Interface

concretos, prevenindo-o de ser reusado

específicos com uma interface padrão e
fazer com que os tipos específicos
implementem tal interface

Introduce Aspect

Um membro intertipo deve ser visível no

Declarar o membro intertipo como

Protection

aspecto e em todos os sub-aspectos, mas

público e colocar um declare error para

não fora da cadeia de herança

prevenir seu uso fora da cadeia de
herança dos aspectos.

Replace Inter-Type Field

Um aspecto introduzir, estaticamente,

Substituir a declaração inter-tipo com

with Aspect Map

um estado adicional para um conjunto de

uma estrutura sob a posse do aspecto

classes, quando o desejado é uma

executando o papel de um mapa entre o
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Nome da refatoração

Situação típica
ligação dinâmica ou flexível entre estado

Ação recomendada
estado adicional e seus objetos-alvos

e alvos.
Replace Inter-type

Um aspecto introduz métodos adicionais

Substituir o método inter-tipo com um

method with aspect

para uma classe ou interface, quando o

método de aspecto que tem como

method

desejado seria uma composição mais

parâmetro o objeto-alvo

dinâmica e flexível
Tidy up Internal Aspect

A estrutura interna de um aspecto

Reorganizar a estrutura interna de um

Strutucture

resultante da extração de interesses

aspecto removendo duplicações de

ortogonais não está adequada

código e dependências no caso de tipos
específicos

Fonte: Monteiro e Fernandes (2005), p.116

As refatorações voltadas para o tratamento de generalizações envolvem movimentações
de classes dentro da hierarquia de aspectos e são listados e descritos na tabela 3.
Tabela 3 - Refatorações para tratamento de generalizações
Nome do refatoração
Extract Superaspect

Pull Up Advice

Situação típica

Ação recomendada

Dois ou mais aspectos contém código e

Mover as funcionalidades comuns para

funcionalidades similares

um aspecto-pai

Todos os sub-aspectos usam o mesmo

Mover o advice para aspecto-pai

advice que atua em um ponto de corte
declarado pelo aspecto-pai
Pull Up Declare Parents

Todos os sub-aspectos usam o mesmo

Mover a declaração declare parents

declare parents

para o aspecto-pai

Pull Up Inter-type

Um declaração inter-tipo seria melhor

Mover a declaração para o aspecto-pai

declaration

colocada no aspecto-pai

Pull Up Marker Interface

Todos os sub-aspectos usam a mesma

Mover a declaração para o aspecto-pai

declaração de interface para representar
o mesmo papel
Pull Up pointcut

Push Down Advice

Todos os sub-aspectos declaram pontos

Mover os pontos de corte para o aspect-

de corte idênticos

pai

Um advice é usado apenas por alguns

Mover o advice para o sub-aspecto que

sub-aspectos ou cada sub-aspecto requer

o utiliza

um advice diferente
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Nome do refatoração

Situação típica

Ação recomendada

Push Down Declare

Uma declaração declare parents no

Mover a declaração para os sub-

Parents

aspecto-pai não é relevante para todos os

aspectos nos quais ela é relevante

sub-aspectos
Push Down Inter-type

Uma declaração intertipo é mais

Mover a declaração para o sub-aspecto

Declaration

adequada no sub-aspecto

no qual ela é relevante

Push Down Marker

Uma interface definida no aspecto-pai

Mover a declaração da interface para os

Interface

representa um papel que é usado

sub-aspectos relevantes

somente em alguns sub-aspectos
Push Down Pointcut

Um ponto de corte no aspecto-pai não é

Mover o ponto de corte para os sub-

usado por alguns dos aspectos que

aspectos onde ele é usado

herdam dele
Fonte: Monteiro e Fernandes (2005), p.117

O catálogo proposto por Monteiro e Fernandes (2005) abrange refatorações voltadas para
a extração de aspectos de um programa originalmente orientado a objetos até a melhoria de
códigos já escritos orientados a aspectos e já foi referenciado em outras pesquisas: Ubayashi
et.al. (2008), Cole e Borba (2005) e Hanenberg, Oberschulte e Unland (2005).
O trabalho de Ubayashi et. al. (2008) propõe a idéia de Refactoring by Contract (RbC),
na qual, para verificar que o comportamento da aplicação foi preservado durante o processo e
a estrutura interna foi aperfeiçoada, define contratos compostos por pré-condições, póscondições e invariantes, para cada refatoração.
Uma pré-condição define sob quais condições uma refatoração pode ser aplicada; uma
pós-condição define quais condições devem ser satisfeitas e as invariantes definem quais
condições não devem ser alteradas, conforme ilustrado pela figura 3.

34

Figura 3 – Iustração do RbC – Refactoring by Contract,
Fonte: Ubayashi et. al. (2008)

Para descrever os contratos, Ubayashi et.al. (2008) define uma linguagem específica para
tal finalidade, chamada COW – Contract Writing language. A escrita dos contratos utiliza de
primitivas e permite descrever a estrutura e comportamento de programas desenvolvidos
orientados a aspectos com Java/AspectJ. Uma vez definido o contrato, a checagem das précondições, das pós-condições e das invariantes é feita com uso de programa verificador que
recebe como entrada o contrato descrito e o código-fonte da aplicação.
Para alguns dos itens do catálogo de Monteiro e Fernandes (2005), contratos-modelo
foram desenvolvidos como forma de promover a automação do processo proposto e para
verificar sua aplicabilidade. A lista de refatorações atendidas pelo método de RbC encontra-se
na tabela 4.
Tabela 4 – Refatorações com contratos definidos.
Número

Refatoração

Modelo

Refatorações para extração de interesses ortogonais
1-1

Change Abstract Class to Interface

Sim

1-2

Extract Feature into Aspect

-

1-3

Extract Fragment into Advice

-

1-4

Extract Inner Class to Standalone

Sim

1-5

Inline Class within Aspect

Sim

1-6

Inline Interface within Aspect

Sim

Refatorações para extração de interesses ortogonais
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Número

Refatoração

Modelo

1-7

Move Field from Class to Inter-type

Sim

1-8

Move Method From class to Inter-type

Sim

1-9

Replace Implements with Declare Parents

Sim

1-10

Split Abstract Class into Aspect ans Interface

-

Refatorações para reestruturação interna dos aspectos
2-1

Extend Marker Interface with Signature

-

2-2

Generalize Target Type with Marker Interface

-

2-3

Introduce Aspect Protection

-

2-4

Replace Inter-type field with Aspect Map

-

2-5

Replace Inter-type Method with Aspect Method

Sim

2-6

Tidy up Internal Aspect Structure

-

Refatorações para tratamento de generalização
3-1

Extract Superaspect

-

3-2

Pull Up Advice

Sim

3-3

Pull Up Declare Parents

Sim

3-4

Pull Up Inter-type declarations

Sim

3-5

Pull Up Marker Interface

Sim

3-6

Pull Up Pointcut

Sim

3-7

Push Down Advice

Sim

3-8

Push Down Declare Parents

Sim

3-9

Push Down Inter-type Declarations

Sim

3-10

Push Down Marker Interface

Sim

3-11

Push Down Pointcut

Sim

Fonte: Ubayashi et. al. (2008), p.185

A proposta de Ubayashi et.al. (2008) une o trabalho de Monteiro e Fernandes (2005)
com a possibilidade de verificar que o comportamento de software que passe pela
reestruturação seja preservado. Contudo, este método não auxilia a detecção dos cheiros de
código, que são pontos de partida para a aplicação das refatorações.
Outra restrição do método é a não verificação do comportamento dinâmico, visto que o
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método baseia-se em análise estática de programas. Com isso, a verificação de informações
que não estejam associadas aos pontos de junção depende da execução de testes unitários e
mesmo assim, seu uso limita-se somente à checagem de comportamento e não verifica a
estrutura do programa. Segundo Ubasyashi et. al. (2008) o método proposto é eficaz para
evolução de software de forma confiável e segura, entretanto, experimentos ou testes para
verificar que o comportamento de uma aplicação reestruturada pela sua proposta não foram
descritos.
O trabalho de Hannemann, Murphy e Kiczales (2005) apresenta a refatoração de
programas orientados a objetos para aspectos com base em papéis desempenhados pelas
classes dentro um interesse ortogonal. Portanto, com base em tais papéis, instruções para a
refatoração são definidas e podem ser aplicadas.
Conforme mencionado anteriormente, a refatoração é feita mediante uma motivação e,
geralmente, ela está relacionada a algum problema de código, denominado cheiro. No entanto,
para o trabalho de Hannemann, Murphy e Kiczales (2005) a motivação não se relaciona aos
cheiros, mas sim, aos papéis existentes em um interesse ortogonal.
Em um software orientado a objeto, as classes são entidades que se relacionam entre si
para disponibilizar uma ou mais funcionalidades e dentro de um relacionamento, elas
assumem papéis, responsabilidades para que uma tarefa seja desempenhada. Do ponto de
vista da orientação a aspectos, classes podem desempenhar papéis que não são diretamente
ligadas à sua responsabilidade primária, mas sim para implementar um interesse ortogonal.
Por exemplo, em uma aplicação financeira as classes WebUI, MobileUI têm, respectivamente,
as responsabilidade de exibir informações via browser e dispositivos móveis com base em
dados de uma classe StockDB. Cada classe tem sua responsbilidade primária bem definida,
mas para facilitar a troca de dados quando informações são alteradas nas interfaces gráficas,
elas desempenham papéis definidos pelo padrão de projeto Observer (GAMMA et.al., 1998).
Portanto, os papéis desempenhados no contexto do padrão de projeto são considerados
interesses ortogonais.
No contexto da refatoração de programas, os autores citam que ela é definida de acordo
com o foco da reestruturação, conforme descrita na tabela 5.
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Tabela 5 – Contexto da refatoração orientada a aspectos
Foco da refatoração
Código

Forma de atuação
orientado

a

objetos

Refatoração orientado a
objetos

Elemento isolado de um

consciente

da

presença de aspectos

programa
Código

orientado

a

aspectos

Refatoração orientada a
aspectos

Múltiplos elementos do programa, espalhados em várias

Refatoração de interesses

partes do código

ortogonais

Fonte: Adaptado de Hannemann, Murphy e Kiczales (2005).

Conforme a tabela 5, quando se trata de alterações de código orientado a objetos em
programas com aspectos, deve-se considerar os aspectos existentes e como eles poderão ser
adequados após as reestruturações. Quando o foco da reestruturação tende a melhorar a
estrutura interna de código orientado a aspecto, a refatoração orientada a aspectos é a técnica
adotada. Em ambos os casos, a situação encontrada é a reestruturação de elementos pontuais
do programa.
A refatoração de interesses ortogonais é a terceira forma de atuação e ataca em múltiplos
elementos do programa e em interesses espalhados em diferentes partes do sistema. Com isso,
a proposta de refatoração de Hannemann, Murphy e Kiczales (2007) é mais abrangente em
termos de alterações, pois enquanto os dois primeiros casos atuam pontualmente, este último
utiliza de um conjunto de transformações para reestruturar interesses ortogonais.
A razão da maior abrangência deve-se ao fato de “os elementos que compõem um
interesse ortogonal possuírem certas funções e relacionamentos que os tornam difíceis de
serem considerados isoladamente” (HANNEMANN; MURPHY; KICZALES, 2005). Nesta
proposta, as transformações envolvidas na refatoração são planejadas e executadas juntas.
Por se tratar de uma técnica de reestruturação baseada nos papéis dentro de um interesse
ortogonal, a refatoração é definida em termos abstratos e não está vinculada a um código em
específico.
A aplicação da refatoração com base em papéis é feita conforme um fluxo de trabalho
definido pelos autores, composto pelos passos: escolha de uma refatoração de interesse
ortogonal, definição do mapeamento dos papéis existentes no interesse ortogonal para as
classes existentes no programa sob manutenção, planejamento da reestruturação e a sua
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execução.
A seleção de uma refatoração de interesse ortogonal é a escolha de uma opção dentre as
existentes numa biblioteca de reestruturações. Como tais refatorações são abstraídas em
termos de seus papéis, elas podem ser reusadas em diversas instâncias do interesse ortogonal.
O mapeamento dos papéis é a ligação de um papel a uma classe da aplicação. O
planejamento envolve a análise de impacto das alterações no código principal. Como a
refatoração pode alterar diversas partes do código, verificações são efetuadas e cabe ao
desenvolvedor avaliá-la antes de aplicá-la. Um exemplo de análise de impacto é a existência
de conflitos de nomes de classes com aspectos a serem introduzidos na aplicação.
A execução da refatoração consiste nas alterações pertinentes considerando as decisões
tomadas na fase de planejamento. Ao final, a aplicação poderá estar modificada com a
introdução de novas estruturas, por exemplo, um novo aspecto implementando um interesse
ortogonal.
O processo descrito é feito com a ajuda de uma ferramenta desenvolvida pelos autores da
proposta com a qual eles realizaam experimentos para a reestruturação de uma aplicação Java,
introduzindo aspectos que implementam os padrões de projeto de Gamma at.al.(1994).
Eles verificaram que o método proposto possibilita a modificação de diferentes partes de
um programa reusando a definição básica de uma determinada refatoração, pelo fato de haver
um nível de abstração dos papéis representados por um ou mais classes dentro de uma
determinada refatoração. Se tal abstração não existisse, a refatoração seria repetida por
completo para cada interesse ortogonal encontrado.
O trabalho de Anbagalan e Xie (2007) apresenta um método automatizado de refatoração
de programas que: identifica trechos de código relacionados a interesses ortogonais, extrai
aspectos e infere as expressões de pontos de corte, conforme ilustrado pela figura 4.

39

Figura 4 – Fluxo de atividades na abordagem de Anbagalan e Xie (2007),
Fonte: Anbagalam e Xie (2007)

Conforme ilustrado pela figura 4, o fluxo de atividades consiste em quatro módulos
principais: extração de aspectos, identificador de pontos de junção, organizador de pontos de
junção e o mecanismo de inferência de pontos de corte.
O módulo de extração de aspectos identifica interesses ortogonais na aplicação e lista os
possíveis aspectos que podem ser extraídos, tendo como resultado uma lista de aspectos
candidatos.
O módulo de identificação de pontos de junção utiliza a lista de aspectos identificados
anteriormente e, com base na localização dos códigos referente aos interesses ortogonais na
aplicação, identifica os pontos de junção relacionados.
Utilizando a lista de aspectos e de pontos de junção, o módulo de organização agrupa
pontos de junção com base em características comuns entre eles, usando a semelhança
lexicográfica de partes dos nomes dos pontos de junção.
O módulo de inferência produz os pontos de corte para cada grupo de pontos de junção e
determina o tipo de designador (execute ou call) apropriado.
O trabalho de Anbalagan e Xie (2007), além de auxiliar na extração dos interesses
ortogonais, permite também verificar o problema de fragilidade de ponto de corte
corretamente em termos da abrangência de pontos de junção.
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O trabalho de Binkley et. al. (2006) concentra-se na extração de código existente e
desenvolvido orientado a objetos para a orientação a aspectos, apresentando uma abordagem
automatizada deste processo:
This paper considers the problem of determining sensible pointcuts to
intercept the execution and redirect it to the aspect code, together with the
refactoring transformations which package the aspectual functionality in the
AOP version of the program. (BINKLEY et. al., 2006).

O processo proposto por Binkley et. al. (2006), assume que a fase de identificação de
aspectos tenha sido já realizada e seu objetivo é automatizar a extração de código no processo
de refatoração. Com isso, as principais contribuições deste trabalho são seis refatorações para
movimentação de código de classes para aspectos, processo no qual as transformações
pontuais habilitam a aplicação das refatorações propostas e ferramenta para suporte ao
processo.
Segundo Binkley et al. (2006), as possíveis partes do código-fonte que podem ser
identificadas para serem transformadas são: métodos inteiros ou atributos, invocações de
métodos ou blocos de código. A extração de métodos e atributos é realizada diretamente e
seus respectivos códigos podem ser movimentados para dentro de um aspecto. Blocos de
código podem ser convertidos em métodos isolados por meio da refatoração Extract method,
de Fowler (1999) e, com isso, o tratamento da reestruturação de código seria voltado para
identificação de pontos de chamadas dos métodos que serão movidos para os aspectos.
As refatorações propostas por Binkley et al. (2006) são:


extração de código no início ou fim de um método ou em uma função para
tratamento de exceções



extração de código predecessor ou sucessor a uma chamada de método



extração de código condicional



pré-retorno



extração de código de encapsulação



extração de tratamento de exceções

A extração de código do início ou fim de um método ou função para tratamento de
exceção consiste na movimentação de código localizado logo no começo ou final do método.
O método pode ser relacionado a funcionalidades existentes na classe ou estar relacionado a
um método específico para tratamento de exceções. Um exemplo deste tipo de refatoração
está ilustrado pela figura 5.
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Código original
class A {

Código após refatoração
class A {

int x = 0;

int x = 0;

void g(int y) { }

void g(int y) { }

void f(int y) {

void f(int y) {

x += y;

x += y;

this.g(y);
}

}
}

}
aspect B {
pointcut p(A a, int y) : execution(void
A.f(int)) && this(a) && args(y);
after(A a, int y) : p(a, y) {
a.g(y);
}
}

Figura 5 – Exemplo da refatoração “extração de código no início ou fim do método”
Fonte: Binkley et. al. (2006)

A figura 5 mostra um exemplo da refatoração “extração de código no início ou fim de um
método”. A chamada this.g(y) no método foi removido do método f na classe A para dentro
do aspecto B e a definição do ponto de corte e do advice foram criados mantendo a invocação
do método extraído.
A refatoração “extração de código antes ou depois de uma chamada de um método”
movimenta trechos de código para dentro de um aspecto, conforme ilustrado pela figura 6.
Código original
class A {

Código após refatoração
class A {

int x = 0;

int x = 0;

void g(D d) {}

void g(D d) {}

void f(C c) {

void f(C c) {

D d = c.dd();

D d = c.dd();

c.h();

c.h();

this.g(d);

if(x > 0) {

if(x > 0) {

x = 0;

x = 0;

}

}
}

}
}

}
aspect B percflow(execution(void A.f(C))) {
D d;
pointcut p1(A a) : withincode (void A.f(C))
&& this(a) && call(void C.h());
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after(A a) : p1(a) {
a.g(d);
}
}

Figura 6 – Exemplo de refatoração “extração de código antes ou depois de invocação de método”
Fonte: Binkley et. al. (2006)

A figura 6 ilustra a refatoração “extração de código antes ou depois de uma chamada de
método” no qual o código this.g(d) foi retirado do código original e movido para dentro do
aspecto B.
A refatoração “extração de código condicional” refere-se a um bloco de código cuja
execução é realizada mediante a satisfação de uma expressão condicional. Um exemplo desta
refatoração é exibido na figura 7.
Código original
class A {

Código após refatoração
class A {

boolean b = true;

boolean b = true;

int x = 0;

int x = 0;

void f() {

void f() {

if(b) {

x++;

this.g();
} else {

}
}

x++;
}
}
}

aspect B {
pointcut p(A a) : execution(void A.f()) &&
this(a) && if(this.b);

void around(A a) : p(a) {
a.g();
}
}

Figura 7 – Exemplo de refatoração “extração de condicional”,
Fonte: Binkley et. al. (2006)

O exemplo na figura 7 exibe a criação de um aspecto para controle da chamada ao
método this.g() no método f() da classe A. A expressão condicional é removida do método
f()

e dentro aspecto existe o ponto de corte que define o contexto de execução: dentro da

execução de A.f() e quando a variável booleana for verdadeira.
A refatoração “pré-retorno” refere-se a códigos que precedem imediatamente o retorno de
um método, conforme ilustrado pela figura 8.
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Código original
class A {

Código após refatoração
class A {

int x = 0;

int x = 0;

int f(C c) {

int f(C c) {

int y = x + 2;

int y = x + 2;

y = c.g(y);

return y;

return y;
}

}
}

}

aspect B {
pointcut p(C c) : execution(int A.f(C)) &&
args(c);
int around(C c) : p(c) {
int y = proceed(c);
y = c.g(y);
return y;
}
}

Figura 8 – Exemplo de refatoração “pré-retorno”,
Fonte: Binkley et. al. (2006)

No exemplo ilustrado pela figura 8, a chamada y = c.g(y) dentro do método f(C c) na
classe A é movida para o aspecto B. A classe A resultante da refatoração não apresenta mais a
chamada em questão e verifica-se no aspecto B a definição do ponto de corte para a execução
do código movido.
A refatoração “extração de código de encapsulação” refere-se à movimentação de código
existente em classe de encapsulação, conforme ilustra a figura 9.
Código original
interface Z {}
class X implements Z {}
class Y implements Z {

Código após refatoração
class A {
void g(Z z) {}
void f() {

public Y(X x){}

X x = new X();

}

this.g(x);

class A {
voif g(Z z) {}
void f() {

}
}

X x = new X();

aspect B {

Y y = new Y(x);

pointcut p(Z z) : call(void A.g(Z)) &&
withincode(void A.f());

this.g(y);

void around(Z z) : p(z) {

}

Y y = new Y((X) z);

}

proceed(y);
}
}

Figura 9 – Exemplo de refatoração “extração de código de encapsulamento”,
Fonte: Binkley et. al. (2006)
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No exemplo ilustrado pela figura 9, a construção da classe Y que, por sua vez, encapsula
uma instância da classe X dentro do método f() na classe A. O código resultante exibe o
aspecto B com a definição do ponto de corte indicando o momento em que a classe Y é
instanciada e um objeto da classe X é passado como argumento de seu construtor.
A refatoração “extração de tratamento de exceção” refere-se a trecho de código
específico para tratamento de exceções na aplicação, ilustrada pela figura 10.
Código original
class A {

Código após a refatoração
class A {

void f() {

void f() {

try {

g();

g();
} catch (E e) {
exit(e, 2);
}
}
}

}
}
import org.aspectj.lang.SoftException;
aspect B {
declare soft: E: (call(* *.*(..) throws E) ||
call(*.new(..) throws E)) && withincode(void
A.f());

after() throwing(SoftException e) :
execution(A.f()) {
exit(2, (E) e.getWrappedThowable());
}
}

Figura 10 – Exemplo de refatoração “extração de código de tratamento de exceções”,
Fonte: Binkley et. al. (2006)

A figura 10 mostra exemplo da movimentação de código relacionado a tratamento de
exceções da classe A para o aspecto B no contexto da chamada do método g().
O trabalho de Binkley et al.(2006) sugeriu, além das refatorações citadas, um processo
iterativo para conversão de código orientado a objetos para aspectos, conforme ilustrado pela
figura 11.
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Figura 11 – Processo iterativo de refatoração,
Fonte: Binkley et. al. (2006)

O processo assume que o passo de identificação de interesses ortogonais foi realizado e o
código-fonte encontra-se marcado para a realização da movimentação de blocos de código.
Conforme ilustra a figura 11, enquanto existirem trechos de código passíveis de melhorias, o
processo continua para a descoberta de refatorações que podem ser aplicados (fase de
“Descoberta”), listando as possíveis transformações que podem ser feitas.
A fase de “Seleção” consiste em escolher qual refatoração deve ser realizada e, de acordo
com a decisão do desenvolverdor, o passo que seguinte é a fase de “Transformação” ou a fase
de “Refatoração” propriamente dita.
A fase de “Transformação” é feita quando o código não se encontra no estado compatível
para aplicação de uma das refatorações de Binkley et al.(2006) e transformações com base em
Fowler (1999) são utilizadas para habilitar uma posterior refatoração para aspectos, fase esta,
chamada de “Refatoração”.
O processo descrito é suportado pela ferramenta AOP-Migrator, desenvolvida por
Binkley at al.(2006). Em experimentos realizados por Binkley et. al. (2006) as observações
obtidas foram que 40% das refatorações realizadas consistem em transformações do código
orientado a objeto com uso do trabalho de Fowler (1999) e por isso, elas foram consideradas
uma fase crítica no processo de reestruturação como um todo. Melhorias em termos de
manutenção foram observadas no tocante à estratégia de organização dos pontos de corte por
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uso de análise sintática e pela separação de interesses ortogonais.
A proposta de Van Deursen, Marin e Moonen (2005) apresenta uma abordagem
sistemática no processo de refatoração orientada a aspectos combinando testes e nomeada
BETTAR: Better Evolvability Through Tested Refactorings, que é composta pelos seguintes
passos:
a) Identificação dos interesses ortogonais. Consiste em identificar possíveis aspectos a
serem extraídos.
b) Projeto de aspecto a ser extraído. Define como o interesse ortogonal pode ser
desenvolvido, avaliando características prós e contras da nova solução.
c) Projeto da refatoração. Descreve uma seqüência de passos para conversão da
aplicação orientada a objetos para aspectos, podendo incluir transformações ainda na
versão orientada a objetos.
d) Projeto de casos de testes. Estipula de casos de testes básicos na implementação
original da aplicação, analisa a necessidade de adequação dos testes mediante às
modificações introduzidas pela refatoração orientada a aspectos com base em um
modelo de falhas definido pelos autores. Este passo abrange atividades para criação
ou extensão dos testes, se necessário.
e) Execução e teste. Efetua a aplicação da refatoração e verificação de que o software
manteve seu comportamento original após sua transformação.
Como a proposta de Van Deursen, Marin e Moonen (2005) leva em consideração a
preservação do comportamento da aplicação após sua transformação, os autores prescrevem
um modelo de falhas para análise de erros advindos da introdução dos aspectos para as
declarações intertipo, pontos de corte e advices.
As falhas para declarações de intertipo são: nome de método errado na introdução,
levando à sobreposição de métodos inválida ou não antecipada; nome de classe errado na
introdução de membro, levando a corpo de método em lugar errada na hierarquia; declaração
de superclasses inconsistente quebrando assim o princípio de Liskov e Wing no tocante a
noção comportamental de subtipos; introdução de método sobreposto inconsistente violando
comportamentos entre as subclasses; omissão de interface-pai resultando em método que seria
implementação de uma interface esperada.
As falhas relacionadas aos pontos de corte são: primitiva de ponto de corte errada; erros
de lógica condicional para combinação de condições de pontos de corte; padrão errado na
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identificação de tipo de classes, métodos, campos ou construtores.
As falhas referentes aos advices são: especificação errada do advice, ocasionando a
execução de código em momento errado; método proceed errado ou não existente para
around advices; definição de precedência de advice errada ou não existente; código de advice
ocasionando quebra de invariantes da classe ou não-conformidade com as pós-condições
esperadas.
A estratégia de teste faz uso do modelo de falhas descrito e é constituído de 3 passos:
teste com base em responsabilidade (caixa-preta), teste com base em risco (caixa-cinza) e
validação da adequação do teste com base no código-fonte.
Os testes com base em responsabilidade criam ou identificam casos de testes relacionados
à funcionalidade do conceito ortogonal. Os testes com base em risco utilizam o modelo de
falhas para refinar testes existentes e a validação da adequação do teste verifica a cobertura
pela execução ou pela análise manual do teste.
Os autores estabelecem que, se a refatoração não afeta interfaces públicas, os testes
podem ser aplicados antes e depois da refatoração sem modificações ou adaptações. Caso
contrário, as possíveis ações são: refatorar o conjunto de testes para que ele exercite
funcionalidades mais globais em vez de invocar os métodos alterados diretamente, ou incluir
uma refatoração extra no código da aplicação de forma abstrair diferenças de implementação
entre a versão original e a alterada ou não testar o sistema original abrindo mão da verificação
da preservação do comportamento da aplicação.
Como experimento, a aplicação JHotdraw foi utilizada para aplicar a proposta em 3
interesses ortogonais encontrados: persistência, reforço de contratos em classes que
implementam comandos na aplicação, utilizando o padrão de projeto Command de Gamma
et.al. (1994) e comando undo na aplicação.
A contribuição resultante foi a criação de refatorações genéricas que podem ser utilizadas
em um processo incremental de refatoração e testes, assegurando a preservação do
comportamento da aplicação e atuando sobre peculiaridades da transformação.
2.3.2

Refatoração orientada a aspectos: melhoria interna de código orientado a aspectos

Nesta seção são apresentados alguns trabalhos sobre a refatoração orientada a aspectos
com foco na melhoria interna dos aspectos de um programa. Portanto, as técnias descritas a
seguir preocupam-se com o aperfeiçoamento de código contendo aspectos e dentro desta
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categoria encontram-se os trabalhos voltados para definição de cheiros de código e para
técnicas de refatoração.
Os cheiros de código em programas orientados a aspectos são trechos possíveis de serem
modificados com o objetivo de melhorar sua organização e assim facilitando a manutenção do
software. O trabalho Srivisut e Muenchaisri (2007) define cheiros de código descrevendo
métricas e métodos de reestruturação. São eles:


Ponto de corte emprestado



Ponto de corte duplicado



Vários interesses



Papel idêntico

O “ponto de corte emprestado” é detectado quando um advice é definido em termos de
um ponto de junção declarado num outro aspecto e este não tem relação com o aspecto que
contém tal advice. Tal caso é ilustrado pela figura 12.

Figura 12 – Ilustração do cheiro de código “ponto de corte emprestado”,
Fonte: Srivisut e Muenchaisri (2007).

Na figura 12 observa-se que o ponto de corte A1, declarado no Aspecto A, é referenciado
pelos advices “Advice A1” e “Advice B2”, sendo este último localizado no Aspecto B e
presume-se que ambos os aspectos não possuem qualquer relacionamento entre si.
O “ponto de corte duplicado” acontece quando, diferentes pontos de corte pertencentes ao
mesmo aspecto ou não, atuam sobre o mesmo conjunto de pontos de junção em um software,
conforme ilustrado pela figura 13.
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Figura 13 – Ilustração do cheiro de código “ponto de corte duplicado”,
Fonte: Srivisut e Muenchaisri (2007)

Observa-se na figura 13 que os pontos de corte A1 e B1, respectivamente declarados nos
aspectos Aspecto A e Aspecto B, ambos incidem sobre os métodos C1 e C2, estes definidos
na classe C e D1, definido na classe D, caracterizando a situação de ponto de cortes
duplicados.
O cheiro de código “Vários interesses” é caracterizado quando um ponto de corte é
referenciado por vários advices do mesmo tipo (definidos como after ou before), conforme
ilustra a figura 14.

Figura 14 – Exemplo do cheiro de código “vários interesses”,
Fonte: Srivisut e Muenchaisri (2007)

Na figura 14 nota-se que os advices A2 e A3 executam ações sobre o ponto de corte A2,
caracterizando o cheiro de código “vários interesses”.
O último cheiro de código é chamado “Papel idêntico”. Nesta situação, as classes A e B
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são introduzidas por um aspecto A fazendo com elas estendam a classe C. Como
conseqüência, os métodos e atributos da classe C estarão duplicados nas classes introduzidas.
A figura 15 ilustra tal situação.

Figura 15 – Exemplo de cheiro de código “papel idêntico”,
Fonte: Srivisut e Muenchaisri (2007)

Na figura 15 observa-se a ilustração do cheiro de código “Papel idêntico”, no qual o
aspecto A introduz a classe C como sendo a classe-pai das classes A e B. Com isso, membros
da classe C, representados pelos itens “Atributo C1” e “Método C1”, são duplicados em A e
B.
O próximo trabalho com foco na orientação a aspectos é o de Piveta et al.(2006), voltado
para detecção de cheiros de código em programas desenvolvidos orientados a aspectos, mais
especificamente, com a utilização da extensão AspectJ e no qual, define algortimos para cinco
cheiros de código. São eles:


ponto de corte anônimo



aspectos extensos



aspectos preguiçosos



empréstimo de ponto de corte



introdução de método abstrato

O cheiro de código “ponto de corte anônimo” ocorre quando um ponto de corte não é
declarado explicitamente e sua definição está diretamente associada ao advice correspondente.
Tal situação diminui a legibilidade do código e esconde qual o objetivo do ponto de corte. O
algoritmo é definido:
Let A = {call, execution, get, set, initialization, preinitialization,
staticinitialization, handler, adviceexecution, within, withincode, cflow,
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cflowbelow, if} be the set representing all the primitive pointcuts in AspectJ
that are not related to the context exposure. Let B be the set of the tokens in
a given pointcut definition. The pointcut algorithm is an anonymous pointcut
definition if and only if the predicate
¬
is true
(PIVETA et al., 2006).

O cheiro de código “aspectos extensos” quando um aspecto trata mais de uma
funcionalidade ortogonal. Este cheiro é diagnosticado quando se encontra em seu código
membros (atributos e métodos) não relacionados entre si. O algoritmo para detecção é
definido como:
Consider an aspect . The crosscutting members of  are the collection of
all advice, pointcuts, declare constructions and inter type declarations
directly defined in . Consider  as the number of crosscutting members of
. Given a threshold , an aspect is considered a large one whenever the
predicate  holds. The function to determinate if an aspect is a large
one, could be defined as:
(PIVETA et al., 2006).

O cheiro de código “aspecto preguiçoso” indica uma situação na qual um aspecto possui
poucas responsabilidades e, quando removido, pode trazer benefícios em termos de
manutenção. O algoritmo para sua detecção é definido como:
Consider an aspect . The crosscutting members of  are the collection of
all advice, pointcuts, declare constructions and inter type declarations
directly defined in . Consider  as the number of crosscutting members of
. An aspect is considered a lazy one whenever the holds. The
function could be defined as:
(PIVETA et al., 2006).

O cheiro de código “ponto de corte emprestado” ocorre quando uma classe define os
pontos de cortes usados por um ou mais aspectos na aplicação. Sua detecção é definida pelo
algoritmo:
If the number of pointcuts in a class  is given by , the class suffers from
the feature envy bad smell if the predicate  holds. The function could be
defined as:
(PIVETA et al., 2006).

O último cheiro de código identificado pelos autores é chamado de “introdução de
métodos abstratos” e, como o nome indica, acontece quando um aspecto introduz na estrutura
de classes relacionadas um método abstrato, obrigando-as a definirem uma implementação
concreta para tal método, aumentando o acoplamento entre eles. O algoritmo de detecção é
definido a seguir:
If the set of modifiers of an inter type method declaration  is given by m()
and the abstract modifier is given by , the function that describes if an inter
type method declaration is an abstract one could be defined as
. If the result of the function evaluation is true, then the inter type
declaration is an abstract one.

A proposta de Cole e Borba (2005) estende a definição de “leis de programação” para
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programas desenvolvidos com AOP, mais especificamente com Java/AspectJ, com a
finalidade de mostrar que algumas das refatorações orientadas a aspectos podem ser derivadas
destas leis e, portanto, preservam o comportamento do software.
As “leis de programação” são modificações de código pontuais e localizadas e,
diferentemente de uma refatoração, nem sempre melhoram a estrutura de código, porém elas
podem estar inseridas num contexto com tal objetivo. Uma característica é que ela preserva o
comportamento do código no qual ela é aplicada desde que exista equivalência entre o código
original e o modificado. Assim, pode-se dizer que uma lei define uma transformação de
código bi-direcional, mediante a observação de pré-condições.
Com base nas leis de programação estendidas para transformações de código em AspectJ,
Cole e Borba (2005) derivaram refatorações orientadas a aspecto, conforme ilustrado pela
figura 16. Devido ao fato de tais transformações manterem o comportamento original do
código, os autores concluiram que, conseqüentemente, as refatorações também o preservem.

Figura 16 – Ilustração da derivação de refatorações por leis de programação
Fonte: Cole e Borba (2005)

A figura 16 ilustra a idéia de uma refatoração ser composta por um conjunto de leis que,
por preservarem o comportamento da aplicação, conseqüentemente, refletem tal característica
na refatoração com um todo.
Regras definidas para orientação a aspectos possibilitam a introdução ou retirada de
código orientado a aspectos em aplicações existentes e a reestruturação das aplicações já
convertidas para esse paradigma. A tabela 6 lista as regras definidas pelos autores que
abrangem a refatoração orientada a aspectos.
Tabela 6 - Leis de programação para AspectJ
Lei

Nome

Lei

Nome

1

Adicionar aspecto vazio

16

Remover argumento

2

Adicionar privilégios para o aspecto

17

Adicionar tratamento para exceções tratadas por
aspectos, sem o conhecimento da aplicação

3

Adicionar advice “before-execution”

18

Adicionar exceções dentro de aspectos de forma
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Lei

Nome

Lei

Nome
a não precisar que a aplicação as declare

4

Adicionar advice “before-call”

19

Remove exceção da cláusula throws

5

Adicionar advice “after-execution”

20

Remove tratamento de exceção

6

Adicionar advice “after-call”

21

Mover tratamento de exceção para o aspecto

7

Adicionar advice “after-execution” em

22

Mover campo para aspecto

23

Mover método para aspecto

24

Mover declaração implements para dentro do

situações de retorno com sucesso
8

Adicionar advice “after-call” em situação de
retorno com sucesso

9

Adicionar “after-execution” com lançamento de
exceções

10

Adicionar “after-call” com lançamento de

aspecto
25

Mover declaração extends para o aspecto

exceções
11

Adicionar advice “around-execution”

26

Extrair ponto de corte

12

Adicionar advice “around-call”

27

Usar ponto de corte

13

Convergir advices

28

Mover campo introduzido pelo aspecto para a
interface

14

Remover parâmetro this

29

Mover método introduzido pelo aspecto para a
interface

15

Remover parâmetro target

30

Remover implementação de método

Fonte: Cole e Borba (2005), p.126

A tabela 6 lista as leis de programação definidas por Cole e Borba (2005). Com base nos
nomes das leis pode-se inferir que elas sugerem alterações pontuais em estruturas da
programação com AspectJ.
O desenvolvimento do trabalho de Cole e Borba (2005) usou as refatorações já propostas
nos trabalhos de Iwamoto e Zhao (2003) e de Laddad (2002, p.247) como meio de mostrar a
abordagem proposta pelos autores derivando refatorações já existentes e assim, poderem
derivar novas refatorações.
Com a finalidade de verificar a aplicabilidade do trabalho, a reengenharia de dois
sistemas foi realizada. O resultado obtido foi que ambas as aplicações tiveram melhorias em
termos de organização de código e melhor modularização dos interesses ortogonais.
O trabalho de Hanenberg, Oberschulte e Unland (2003) propõe um método de refatoração
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de sistemas desenvolvidos com aspectos, mais especificamente com uso da extensão AspectJ,
considerando-os na reestruturação do programa base, visando a manutenção do
comportamento. Considera-se o programa base todo o código-fonte exceto a parte orientada a
aspectos.
A necessidade de se considerar os aspectos na refatoração se deve pela forma como eles
são integrados ao programa. Esta integração depende da especificação dos pontos de junção
do programa para que os aspectos atuem e que, por sua vez, são escritos de acordo com a
estrutura léxica do código. Ou seja, um ponto de junção é identificado com base em seu nome
como um todo ou parte dele.
A figura 17 ilustra um exemplo no qual quaisquer alterações nos pontos de junção, os
seus respectivos aspectos não atuaram mais sobre o programa.
public class TemperatureSensor {
private double _temperature;
private double _humidity;
public void setTemp(double temperature) {
this._temperature = temperature;
}
public double getTemperature() {
return this._temperature;
}
public void setHumidity(double humidity) {
this._humidity = humidity;
}
public double getHumidity() {
return this._humidity;
}
}
public aspect TemperatureSensorAspect {
pointcut setTemperature(TemperatureSensor ts,
double value) : target(ts) &&
args(value) &&
call(void TemperatureSensor.setTemp(double));
pointcut setHumidity(TemperatureSensor ts,
double value) : target(ts) &&
args(value) &&
call(void TemperatureSensor.setHumidity(double));
after(TemperatureSensor ts, double value) :
setTemperature(ts, value) {
// do something
}
after(TemperatureSensor ts, double value) :
setHumidity(ts, value) {
// do something
}
}

Figura 17 – Exemplo de especificação de pontos de junção,
Fonte: Hannenberg, Oberschulte e Unland (2003)

Conforme ilustrado na figura 17, o aspecto TemperatureSensorAspect define dois
pontos

de

junção:

TemperatureSensor.setTemp(double)

e
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TemperatureSensor.setHumidity(double).

Qualquer alteração nos nomes dos métodos,

seus argumentos ou a remoção deles fará com que o aspecto não mais seja integrado ao
programa base, alterando assim seu comportamento.
Na refatoração, mudanças estruturais envolvendo movimentação de métodos entre
diferentes classes são comuns com a finalidade de se melhorar o projeto de um sistema.
Alterações em nomes de métodos para fins de clareza e inclusão ou remoção de argumentos
de métodos também fazem parte das técnicas disponíveis. Com isso, as especificações de
ponto de junção não mais possibilitarão que os aspectos se combinem às classes de aplicação,
causando alteração de comportamento do sistema reestruturado em comparação com o seu
estado original.
Com o intuito de verificar se o comportamento é preservado após aplicação das
refatorações, Hanenberg, Oberschulte e Unland (2003) sugerem condições adicionais aos
propostos por Opdyke (1992) que possibilitam a preservação de comportamento. São elas:
 Condição 1: “A quantidade de pontos de junção que são relacionados com um
ponto de corte em particular não é alterada após a refatoração.”
 Condição 2: “Os pontos de junção que são relacionados com um ponto de corte
em particular têm uma posição equivalente dentro do fluxo de controle do
programa em comparação à situação antes da refatoração.”
 Condição 3: “A informação do ponto de junção oferecido para cada ponto de
corte não diminui.”
A primeira condição está relacionada à alteração do programa e sua conseqüente
implicação nos pontos de junção existentes, que pode aumentar ou diminuir, dependendo da
mudança. Contudo, o número de pontos de junção que cada ponto de corte endereça deve-se
manter, antes e depois da refatoração.
A figura 18 ilustra a primeira condição estabelecida pelos autores.
class C {

class C {

void foo() {...}

void bar() {...}

}

}

..

..

pointcut pc1() : call(void
*.foo());

pointcut pc1() :
call (void *.foo()) ||

..
pointcut pc2() : call(void
*.bar());

call (void C.bar());
..
pointcut pc2() :
call (void *.bar()) &&
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!call (void C.bar());

Figura 18 – Exemplo de refatoração que atende a primeira condição,
Fonte: Hannenberg, Obserchulte e Unland (2003)

A figura 18 mostra um exemplo de refatoração onde a primeira condição é obedecida. A
alteração efetuada refere-se à mudança do nome do método C.foo() para C.bar(). Mediante
esta alteração, as especificações dos pontos de corte pc1 e pc2 foram ajustadas para intervir
no novo método (no caso de pc1) e filtrar em outros (no caso de pc2), de forma que eles
continuem atuando sobre os mesmos pontos de junção antes da reestruturação. Neste caso, as
condições 2 e 3 não se aplicam.
A segunda condição dita que cada ponto de junção deve acontecer na mesma posição
dentro do fluxo de controle do programa, após a refatoração. A figura 19 exemplifica a
refatoração de um exemplo contemplando tal condição.
class C {

class C {

void foo(int a, int b) {

void foo(int a, int b){

goo();

goo();

System.out.println(a + b);

bar(a, b);

this.x = a;

}
void bar(int a, int b){

}
}
..

System.out.println(a+b);
this.x = a;

pointcut pc() :
withincode(void *.foo());

}
..
pointcut
pc() :
(withincode(void *.foo()) &&
!call(void C.bar(int, int))) ||
(withincode(void C.bar(int, int))
&&
!execution(void C.bar(int, int))
&&
cflow(withincode(void
C.foo(..))));

Figura 19 – Exemplo de refatoração em conformidade com as condições 1 e 2,
Fonte: Hannenberg, Oberschulte e Unland (2003)

A figura 19 mostra um exemplo de refatoração em conformidade com as condições 1 e 2.
Neste, os trechos de código System.out.println(a+b); e this.x = a; foram extraídos
do local original e inseridos dentro de um novo método, chamado void bar(int a, int b).
Com isso, o ponto de corte pc foi também alterado de forma a contemplar as condições 1 e 2:
a mesma quantidade de pontos de junção são manipuladas pelo ponto de corte antes e depois
da refatoração (condição 1) e os pontos de junção estão localizados em posições equivalentes
no fluxo de controle do programa em comparação com o código original (condição 2).
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A última condição diz que a informação contextual no ponto de junção deve ser
preservada após a refatoração e a figura 20 exemplifica este caso.
class C {

class D {

void foo() {...}

void foo() {...}

..

..

}

}

..

..

pointcut pc(C c) :

pointcut pc(C c) :

execution(void *.foo())

execution(void *.foo()) &&

&& this(c);

this(c);

pointcut pd(D d) :
execution(void *.foo()) &&
this(d);

Figura 20 – Exemplo de refatoração em conformidade com a condição 3,
Fonte: Hannenberg, Oberschulte e Unland (2003)

A figura 20 exibe um exemplo de refatoração na qual o método foo() existente
originalmente na classe C é introduzido na classe D. Nesta reestruturação foi criado o ponto de
corte pd(D d) para integrar a chamada do método na classe D. O ponto de corte pc foi
mantido como antes e observa-se que ele continua atuando no mesmo ponto de junção antes e
depois da refatoração (condição 1). O fluxo de controle do ponto de corte não foi alterado,
obedecendo à condição 2. Com relação à condição 3, nota-se que a informação de pontos de
junção associada ao ponto de corte pc manteve-se a mesma.
Com base nas regras definidas, Hanenberg, Oberschulte e Unland (2003) criaram versões
orientadas a aspectos dos refatorações: renomear método, extrair método e mover método
de Fowler (1999). Criou-se também refatorações voltados para a reestruturação de código já
desenvolvido com a orientação a aspectos: extrair advice, extrair aspecto, separar ponto de
corte.
O trabalho de Wloka, Hirschfeld e Hänsel (2008) descreve um método de refatoração de
programas orientados a aspectos no contexto de alterações no código base do programa. A
proposta deles encaixa-se no tipo de refatorações que estejam cientes da presença de aspectos
na aplicação. Em uma aplicação orientada a aspectos, o código-fonte pode ser categorizado
em código-base e código de aspectos. O código-base é aquele desenvolvido para atender as
funcionalidades principais de um sistema e o código de aspectos é o que implementa as
características ortogonais.
O método de Wloka, Hirschfeld e Hänsel (2008) lida com o problema da fragilidade dos
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pontos de corte em uma aplicação orientada a aspectos. Quando acontece uma reestruturação
do código e pontos de junção são alterados, removidos ou adicionados, os pontos de corte
podem ser afetados, alterando assim o funcionamento esperado da aplicação.
O método consiste em propor alterações nos pontos de corte de acordo com uma análise
de impacto das alterações introduzidas pelas refatorações aplicadas. Os passos do método são:
a) modelagem das alterações efetuadas no código base
b) decomposição dos pontos de corte
c) análise de impacto das alterações
d) proposição de atualizações de pontos de corte
A modelagem das transformações de uma refatoração consiste em quebrar as
reestruturações em pequenas transformações, tais como: adição ou remoção de elementos de
um programa. Tal modelagem auxilia a identificar impactos que cada transformação pode
incorrer nos pontos de corte.
A decomposição dos pontos de corte consiste em separar partes de uma expressão
complexa em expressões mais simples, facilitando a identificação do ponto de junção,
detectando o nível de abrangência do ponto de corte (parcial ou totalmente especificado) e
representar os efeitos de alterações de código diretamente associada a tais pontos de corte.
A análise de impacto tem por base o modelo de transformações singulares de refatorações
e na decomposição de expressões dos pontos de corte e determina pontos de corte novos e
não-referenciados após a reestruturação e associa-os às transformações respectivas.
Com base na análise de impacto e no nível de especificação dos pontos de corte,
proposições de alterações dos pontos de corte são feitas, podendo ser: manter o original,
incluir novo ponto de corte, excluir novos pontos de corte, intervenção humana ou cancelar a
refatoração.
Iwamoto e Zhao (2003) propõem um método para refatoração de programa orientado a
aspectos no contexto das refatorações de Fowler (1999). O trabalho analisa o impacto das
alterações listadas no livro de Fowler (1999) quando a aplicação possui código orientado a
aspectos presente e descreve uma lista de refatorações específicas para este tipo de código.
A análise de Iwamoto e Zhao (2003) conclui que refatorações de código orientados a
objetos em aplicações contendo aspectos devem considerar estes últimos também e com isso
eles devem ser adaptados. A tabela 7 lista as refatorações de Fowler (1999) que podem causar
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impactos nos aspectos existentes em um programa.
Tabela 7 – Impacto das refatorações de Fowler (1999) em código AOP
Refatorações orientadas a objetos

Impacto em aspectos

Add parameter

Sim

Extract class

Sim

Extract method

Sim

Extract sublcass

Sim

Hide method

Sim

Inline method

Sim

Introduce explaining variable

Sim

Move method

Sim

Parameterize method

Sim

Pull up Field

Sim

Push down Field

Sim

Rename method

Sim

Replace conditional with polymorphism

Sim

Replace magic number with symbolic constant

Não

Encapsulate downcast

Sim

Extract interface

Sim

Extract superclass

Sim

Inline class

Sim

Inline temp

Não

Move field

Sim

Move setting method

Sim

Pull up constructor

Sim

Pull up method

Sim

Pull down method

Sim

Replace array with object

Sim

Replace exception with test

Sim

Replace nested condition with guard class

Não

Replace parameter with explicit method

Sim

Replace temp with query

Sim

Remove parameter

Sim

Self encapsulate field

Sim

Fonte: Adaptado de Iwamoto e Zhao (2003).

A tabela 7 lista as refatorações de Fowler (1999) indicando quais afetam código orientado
a aspectos. Pode-se notar que somente as refatorações “Replace magic number with symbolic
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Constant” e “Replace nested conditional with guard class” não afetam.
A tabela 8 lista as refatorações orientadas a aspectos propostas por Iwamoto e Zhao
(2003), contudo detalhes mais específicos sobre as refatorações propostas não são informadas
no artigo.
Tabela 8 – Refatorações orientadas a aspectos propostas
Refatorações orientadas a aspectos
Extract advice
Extract pointcut
Remove this pointcut
Reference pointcut
Introduce abstract aspect
Move to advice
Move class method to aspect
Move class field to aspect
Transform aspect method into class introduction
Transform aspect field into class introduction
Introduce call pointcut
Combine pointcut
Extract introduction
Inline pointcut
Remove target pointcut
Introduce declare parents
Pull up pertarget
Move to introduction
Move aspect method to class
Transform class introduction into aspect method
Transform class introduction into aspect field
Transform aspect field into class introduction
Introduce call pointcut
Combine pointcut
Fonte: Adaptado de Iwamoto e Zhao (2003).

Em resumo, os artigos estudados nesta seção para apoiar a definição da proposta deste
trabalho estão listados pela tabela 9.
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Tabela 9 – Tabela resumo das técnicas de refatoração orientadas a apectos.
Referência
Monteiro e Fernandes (2005)

Técnica

Observações

Abrange extração de aspectos e

Este trabalho define refatorações

refatoração de código já escrito

que abrangem desde a extração de

orientado a aspectos

interesses ortogonais e o
aperfeiçoamento da estrturura
interna de códigos escritos com a
orientação a aspectos.

Ubayashi et. al. (2008)

Técnicas para refatoração de

Este trabalho propõe a refatoração

programas orientados a objetos

para orientação a aspectos por

para a orientação a aspectos.

meio de contratos que definem as
partes que não devem ser
modificadas quando a aplicação for
refatorada.

Hannemann, Murphy e Kiczales

Refatoração de aplicações

Esta técnica utiliza a identificação

(2005)

orientadas a objeto para orientação

de papéis desempenhados por

a aspectos

classes de uma aplicação e que
podem ser convertidos para dentro
de aspectos. Além disso, abstrai
mecanismos que implementam a
comunicação entre as classes
participantes de acordo com o
papel representada.

Anbagalan e Xie (2007)

Refatoração de aplicações

Este trabalho extrai aspectos de

orientadas a objeto para a

aplicações orientadas a objetos por

orientação a aspectos

meio de inferência dos pontos de
corte identificando problemas
relacionados a eles.

Binkley et.al. (2006)

Refatoração de aplicações

Este trabalho desenvolve uma

orientadas a objeto para a

forma automatizada de refatoração

orientação a aspectos

por meio da extração de trechos de
código em pontos específicos da
aplicação. Ele também utiliza as
refatorações orientadas a objeto de
Fowler (1999) para tornar o código
mais fácil de ser convertido para a
orientação a aspectos.

Van Deursen, Marin e Moonen

Refatoração de aplicações

Este trabalho apresenta técnicas
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Referência
(2005)

Técnica

Observações

orientadas a objeto para orientação

para refatoração de aplicações

a aspectos.

tendo em mente a questão dos
testes, caso eles seja necessários
antes da refatoração ou se eles
necessitem de alterações para
funcionarem após a refatoração.

Srivisut e Muenchaisri (2007)

Refatoração de software orientado

Este trabalho define cheiros de

a aspectos: melhoria da estrutura

código em programas orientados a

interna de programas

aspectos nos mesmos moldes do

desenvolvidos com o paradigma

trabalho de Fowler (1999).

Refatoração de software orientado

Este trabalho desenvolveu

a aspectos: melhoria da estrutura

algoritmos de detecção de cheiros

interna de programas

de código em programas

desenvolvidos com o paradigma

desenvolvidos com AspectJ.

Refatoração de software orientado

Este trabalho define leis de

a aspectos: melhoria da estrutura

programação para derivação de

interna de código escrito com

refatorações em programas

aspectos

orientados a aspectos.

Hanenberg, Oberschulte e Unland

Refatoração de software orientado

Este trabalho define refatoração de

(2003)

a aspectos: melhoria da estrutura

software com foco em condições

interna de código escrito com

que sejam satisfeitas e mantidas

aspectos.

antes e depois da refatoração

Piveta et.al. (2006)

Cole e Borba (2005)

aplicada.
Wloka, Hirschfeld e Hänsel (2008)

Refatoração de software orientado

Este trabalho lida com a questão da

a aspectos: melhoria da estrutura

mudança de pontos de junção e seu

interna.

impacto nos pontos de corte
definidos pelo programa.

Iwamoto e Zhao (2003)

Refatoração de software orientado

O trabalho estuda o efeito do uso

a aspectos: melhoria da estrutura

das refatorações de Fowler (1999)

interna

em aplicações com código
desenvolvido com aspectos.

Conforme a tabela 9 lista, os trabalhos sobre refatoração orientado a aspectos podem ser
organizados de acordo com a forma de atuação: seja evoluindo a aplicação orientada a objetos
para a orientação a aspectos ou pela melhoria de código que já utilize aspectos.
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2.4

Refatoração de código de teste

Com a utilização da refatoração para melhoria de um programa, partes de código são
movimentadas, removidas ou alteradas. Uma conseqüência direta é a necessidade de alterar os
testes existentes para validações e verificação da manutenção do comportamento original do
sistema.
Em termos de refatoração de código de teste, existem pesquisas realizadas que tratam o
relacionamento entre esses dois assuntos em conjunto, ou seja, da mesma forma que o código
de aplicação evolui, os códigos de testes também precisam ser alterados e evoluídos para que
continuem validando a aplicação.
O trabalho de Van Deursen et.al. (2001) define cheiros de código de teste e mecanismos
para a sua devida alteração. São eles:
a) Convidado misterioso
b) Otimismo de recurso
c) Guerra de execução de teste
d) Recursos gerais
e) Teste ansioso
f) Teste preguiçoso
g) Roleta russa de asserções
h) Testes indiretos
i) Para testadores apenas
j) Igualdade sensível
k) Duplicidade de código de teste
O “convidado misterioso” está relacionado aos testes que dependam de recursos externos,
arquivos físicos ou banco de dados, por exemplo, e por tal razão deixam de ser autocontidos,
tornando-os impróprios para documentação. Além disso, tal dependência pode acarretar em
comportamentos não esperados durante a execução.
O “otimismo de recurso” acontece quando os testes dependentes de recursos externos
assumem que tais recursos estarão no estado inicial desejado (pré-condição) para sua
utilização, causando resultados inesperados durante a execução do teste.
A “guerra de execução de teste” acontece quando um teste é executado com sucesso pelo
programador que o criou, e falha com outros programadores. Esta situação tipicamente
acontece quando os recursos externos existem somente no ambiente do desenvolvedor que
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codificou o teste.
O sintoma “recursos gerais” refere-se a um teste que inicializa recursos que não serão
usados na sua execução, tornando o método de inicialização desnecessariamente complicado e
difícil de entender.
O “teste ansioso” acontece quando um método de teste avalia mais de um método de
uma determinada classe, dificultando seu entendimento e, conseqüentemente, deixando de ser
útil como forma de documentação.
O “teste preguiçoso” acontece quando testes distintos verificam o mesmo método da
aplicação, utilizando o mesmo conjunto de dados.
A “roleta russa de asserções” é identificada quando existe o uso exagerado de asserções
no código de teste.
Segundo os autores, deve existir um relacionamento unívoco entre uma classe de
aplicação e uma classe de teste. No entanto, quando uma classe de teste avalia mais de uma
classe de aplicação, identifica-se o sintoma de “testes indiretos”.
O sintoma “para testadores apenas” ocorre quando classes de aplicação possuem métodos
ou atributos que são usados somente para testes.
O sintoma “igualdade sensível” é identificado quando se utiliza dados alfanuméricos para
testes de igualdade. Este recurso pode fragilizar o teste tornando-o vulnerável às informações
irrelevantes, tais como vírgulas e outros sinais de pontuação.
A “duplicidade de código de teste” é identificada quando existe duplicação de código,
sendo esta situação mais comum dentro dos métodos de inicialização de dados de teste.
O processo de reestruturação de código de teste, segundoVan Deursen et. al. (2001),
consiste em modificações que: (a) não incluam ou removam casos de teste e (b) o tornem
mais fácil de entender e manter.
As refatorações de testes sugeridas são:
a) Internalizar recursos
b) Configurar um recurso externo
c) Tornar o recurso único
d) Redução de dados
e) Inserir explicação de asserção
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f) Introduzir método para teste de igualdade
A refatoração “internalizar recursos” remove a dependência com recursos externos por
meio da encapsulação dos dados tornando o teste responsável pela sua inicialização.
A refatoração “configurar um recurso externo” é usada quando um teste que, realmente
dependa de um recurso externo, seja responsável pela devida inicialização do recurso,
deixando-o em um estado definido como pré-condição para execução e retornando-o para o
estado original após a execução.
A refatoração “tornar o recurso único” propõe o uso de nomes distintos para identificar
univocamente os recursos utilizados pelo teste, evitando problemas de concorrência de acesso
por vários testes do prório desenvolvedor ou quando vários testes são executados
simultaneamente.
A refatoração “redução de dados” sugere a minimização na quantidade de dados
inicializados pelo teste, permitindo que este último seja usado como meio de documentação e
menos sensível a alterações.
A refatoração “inserir explicação da asserção” sugere a utilização de mensagens
explicativas nas asserções utilizadas no teste, para distingui-las umas das outras.
A refatoração “introduzir método para teste de igualdade” sugere a definição do método
“equals” quando a classe for submetida a testes de igualdade.
O trabalho

de Van Deursen et. al. (2001) provê uma lista de sintomas de código

específicos para os testes unitários em Java e com isso pode servir como base para outros
trabalhos, inclusive para a orientação a aspectos.
Van Deursen e Moonen (2002) estudam o relacionamento entre testes unitários e
refatoração catalogados por Fowler (1999). Inicialmente, as refatorações são categorizadas de
acordo com a necessidade de alteração das interfaces dos programas sob reestruturação.
Refatorações compostas não foram consideradas neste estudo. São elas: Convert
Procedural Design to Objects, Separate Domain from Presentation, Tease Apart Inheritance
e Extract Hierarchy. Apesar delas alteraram a interface do sistema, elas são compostas de
uma série de refatorações de menor escala.
As categorias criadas estão listadas pela tabela 10.
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Tabela 10 – Classificação criada para as refatorações de Fowler (1999).
Classificação

Descrição

Composto

Agrupa refatoração composta de várias transformações simples.

Compatível

Refatoração que não altera a interface original da classe.

Compatibilidade reversa

Refatoração que muda a interface original e é inerentemente compatível
visto que ela estende a interface.

Passíveis de serem reversamente
compatíveis

Refatoração que muda a interface original e pode ser compatível por
meio de adaptações da nova interface.

Incompatível

Refatoração que altera a interface original e não é compatível com a
versão anterior (por exemplo, mudança do tipo de classe mediante a
refatoração).

Fonte: Van Deursen e Moonen (2002).

As refatorações compatíveis correspondem às estruturações de código que não alteram a
interface das classes do programa. São elas:
a) Change bidirectional association to unidirectional
b) Replace magic number with symbolic constant
c) Replace nested conditional with guard clauses
d) Remove assignments to parameters
e) Replace data value with object
f) Introduce explaining variable
g) Preserve whole object
h) Remove control flag
i)

Substitute algorithm

j)

Consolidate duplicate conditional fragments

k) Replace conditional with polymorphism
l)

Replace delegate with inheritance

m) Replace inheritance with delegate
n) Replace method with Method object
o) Replace exception with test
p) Change reference to value
q) Split temporary variable
r) Decompose conditional
s) Introduce null object
t)

Introduce assertion

u) Extract class
v) Inline temp

As refatorações com compatibilidade reversa alteram a interface original por meio de
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extensão das existentes. São elas:
a) Consolidate conditional expression
b) Replace delegate with inheritance
c) Replace inheritance with delegate
d) Replace record with data class
e) Introduce foreign method
f) Pull up constructor body
g) Replace tenp with query
h) Duplicate observed data
i) Self encapsulate field
j) Form template method
k) Extract superclass
l) Extract interface
m) Push down method
n) Push down field
o) Extract method
p) Pull up method
q) Pull up field
As refatorações que são candidatas para compatibilidade reversa correspondem aos itens
que alteram a interface original e podem tornar-se compatíveis pela adaptação da nova
interface. As refatorações desta categoria são:
a) Change unidirectional association to bidirectional
b) Replace parameter with explicit method
c) Replace parameter with method
d) Separate query from modifier
e) Introduce parameter object
f) Parameterize method
g) Remove middle man
h) Remove parameter
i) Rename method
j) Add parameter
k) Move method
As refatorações incompatíveis mudam as interfaces originais de forma a não serem
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adaptáveis, pois as alterações introduzidas mudaram os tipos de classes do programa. Os
elementos desta categoria são:
a) Replace constructor with factory method
b) Replace type code with state/strategy
c) Replace type code with subclass
d) Replace error code with exception
e) Replace subclass with fields
f) Replace type code with class
g) Change value to reference
h) Introduce local extension
i) Replace array with object
j) Encapsulate collection
k) Remove setting method
l) Encapsulate downcast
m) Collapse hierarchy
n) Encapsulate field
o) Extract subclass
p) Hide delegation
q) Inline method
r) Inline class
s) Hide method
t) Move field
Usando o exemplo do sistema de vídeo-locadora existente no trabalho de Fowler (1999),
Van Deursen e Moonen (2002) inferiram um conjunto de testes com base no código em
questão, antes do processo de reestruturação. O código original do sistema de exemplo está
ilustrado pelo diagrama na figura 21.

Figura 21 – Classes antes da refatoração,
Fonte: Fowler (1999)

Na figura 21 estão ilustradas as classes do sistema de vídeo-locadora usadas no exemplo
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do trabalho do Fowler (1999). Com base em tal projeto, Van Deursen e Moonen (2002)
definiram o caso de teste como o exibido na figura 22.
Movie m1 = new Movie(“m1”, Movie.CHILDRENS);
Movie m2 = new Movie(“m2”, Movie.REGULAR);
Movie m3 = new Movie(“m3”, Movie.NEW_RELEASE);
Rental r1 = new Rental(m1, 5);
Rental r2 = new Rental(m2, 7);
Rental r3 = new Rental(m3, 1);
Customer c1 = new Customer(“c1”);
Customer c2 = new Customer(“c2”);
public void setup() {
c1.addRental(r1);
c1.addRental(r2);
c2.addRental(r3);
}
public void testStament1() {
String expected = “Rental record for c1\n” +
“\tm1t\4.5\tm2\t9.5\nAmount owed is 14.0\n” +
“You earned 2 frequent renter points”;
assertEquals(expected, c1.statement());
}

Figura 22 – Exemplo de caso de teste para classes do sistema de vídeo-locadora,
Fonte: Van Deursen e Moonen (2002)

A figura 22 exibe um caso de teste de exemplo para as classes do sistema de vídeolocadora. O processo de refatoração envolve extração de métodos para cálculo do valor do
aluguel e dos pontos de fidelidade do cliente. Com isso, métodos na classe de testes são
criados, acompanhando a evolução da classe de aplicação.
Ao se analisar o processo de refatoração, observa-se que uma estrutura problemática no
código da aplicação acarreta em estrutura problemática dos casos de testes. Os autores
verificaram que problemas estruturais existentes no código de teste podem apontar para
melhorias que devem ser feitas na aplicação. Com base em tal observação, Van Deursen e
Moonen (2002) propõem a idéia de test-first refactoring, no qual, com base nos testes
existentes, determinam-se quais refatorações devem ser realizadas no código da aplicação.
Van Deursen e Moonen (2002) verificaram que, várias das refatorações propostas por
Fowler (1999) podem ser complementadas pela refatoração de código de teste correspondente
e assim, sugeriram a extensão das descrições das refatorações de Fowler (1999)
recomendando mudanças nos respectivos testes.
A reestruturação de código de teste acarreta a necessidade de se certificar que alterações
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não enfraqueçam sua eficácia e, portanto, recomandam a execução de testes de cobertura
antes e depois da refatoração do código de teste.
Quando se trata de refatoração de código de aplicação os testes existem para assegurar
que nenhuma alteração indesejada tenha ocorrido. Contudo, quando o foco é a alteração de
testes, a situação é diferente. Sendo assim, para verificar que a alteração do teste não tenha
afetado seu resultado esperado, uma alternativa seria a verificação da cobertura de testes antes
e depois da reestruturação.

2.5

Análise

A programação orientada a aspectos é um paradigma que auxilia na separação de
funcionalidades comuns as várias partes de um programa com intuito de minimizar problemas
de entrelaçamento e dispersão de código, facilitando sua manutenção e entendimento.
Devido aos seus benefícios e possibilidades de aplicação, pesquisas em outras áreas da
engenharia de software foram desenvolvidas com o objetivo de ampliar o desenvolvimento
orientado a aspectos. Duas dessas áreas são as de teste de software e refatoração.
As técnicas de testes surgiram da necessidade de se levar em conta os novos elementos
introduzidos pelo paradigma e a forma como um programa desenvolvido com aspectos pode
se comportar em termos de fluxos de controle e interações com componentes de um sistema.
O processo de refatoração, que tem por objetivo melhorar a estrutura interna de um
programa sem alterar seu comportamento externo, tem na orientação a aspectos uma
ferramenta que ajuda na modularização de programas, auxiliando no seu entendimento,
reduzindo acoplamento e facilitando a manutenção. Apesar de existirem pesquisas que tratam
da preservação do comportamento de aplicações durante a refatoração, formas de testar o
software com o intuito de confirmar que ele não foi funcionalmente alterado podem ser
desenvolvidas. Tal constatação foi observada pela pesquisa realizada por Van Deursen, Marin
e Moonen (2005).
Conforme trabalhos de Van Deursen et. al. (2001), Van Deursen e Moonen (2002) e Van
Deursen, Marin e Moonen (2005) existe a necessidade de se alterar o código de teste para ser
possível o teste de aplicações reestruturadas. Eles usam sistemas desenvolvidos e
reestruturados no paradigma orientado a objetos com base nos refatorações descritas por
Fowler (1999), contudo, tal sugestão pode ser estendida para a reestruturação orientada a
aspectos, devido às suas particularidades estruturais.
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Conforme resumido pela tabela 9, as técnicas de refatoração desenvolvidas atuam sobre
pontos específicos, seja extraindo interesses ortogonais de aplicações exclusivamente
orientadas a objetos, seja melhorando o código desenvolvido com aspectos. Alguns dos
trabalhos propõem técnicas com preocupação nas estruturas de controle de fluxo de um
programa orientado a aspectos (pontos de corte), no entanto, a questão da manutenção do
comportamento, apesar de mencionadas, não são tratadas. Somente o trabalho de Van
Deursen, Marin e Moonen (2005) abordam a questão dos testes em conjunto com a
refatoração.
A questão dos testes na refatoração é importante, visto que eles ajudam na verificação da
preservação do correto funcionamento do software. Uma maneira de combiná-los no processo
de refatoração é verificar o efeito da refatoração sobre os testes e, se necessário, alterá-los, de
forma a manter sua eficácia em termos de cobertura de código.
Tomando como base o trabalho de Van Deursen e Moonen (2002), as refatorações de
Monteiro e Fernandes (2005) podem ser categorizadas e com isso, dependendo do efeito sobre
os testes, precisam ser readaptados com o objetivo de se manter a cobertura original. Esta
combinação auxilia o processo de refatoração, com melhorias tanto para o software quanto
para o teste em si, visto que este ajudaria na verificação da preservação do comportamento do
software pela introdução de defeitos. Para os testes que não necessitarem de modificações,
formas de se criar os testes são recomendados com vistas também na cobertura.
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3 PROPOSTA

DE

CATÁLOGO

PARA

REFATORAÇÃO

DE

TESTES
Esta proposta consiste em um catálogo que auxilia na avaliação da refatoração aplicada e
determinar se existe a necessidade de se realizar alterações nos testes existentes. Utilizando o
trabalho de Monteiro e Fernandes (2005), o foco do trabalho é atuar sobre refatorações
orientadas a aspectos que convertam código originalmente orientado a objetos para estruturas
orientadas a aspectos segundo as reestruturações descritas na seção “Refatorações para
extração de interesses ortogonais”, na tabela 1 da seção 2.2. O catálogo proposto estende a
descrição das refatorações combinando a alteração dos testes quando necessário.
As seções seguintes descrevem a metodologia de trabalho utilizada, o escopo das
refatorações consideradas,

classificando-as de acordo com uma taxonomia que indica a

necessidade de alterações nos testes, bem como o catálogo de testes para cada uma delas.
3.1

Metodologia de trabalho

Para o desenvolvimento da proposta, os trabalhos existentes considerados como base para
esta proposta estão listados na tabela 11.
Tabela 11 – Artigos referenciados que formam a base deste trabalho
Nome do artigo
MONTEIRO,

P.;

Definiram um catálogo de refatorações orientadas a aspectos utilizando

FERNANDES J. M. Towards a

formato similar ao feito por Fowler (1999). Este trabalho será usado como

catalog

base para definição das refatorações do código de teste definidas por esta

of

M.

Finalidade

aspect-oriented

refactorings

proposta.

VAN DEURSEN, A.; MARIN,

Desenvolveram uma técnica para aplicação de refatorações orientadas a

M.; MOONEN, L. A systematic

aspectos de forma evolutiva levando em consideração a necessidade de

Aspect-oriented

integração dos testes antes e depois da transformação de código de forma a

refactoring

and testing strategy and its

verificar a manutenção do comportamento da aplicação.

application to JHotdraw.
VAN

DEURSEN,

A.;

Definiram categorizações para as refatorações de acordo com o impacto

MOONEN, L. The video store

em código de teste existente. Este trabalho usará tais categorizações para as

revisited

–

Thoughts

on

refatorações de Monteiro e Fernandes (2005).

refactoring and testing

O foco desta proposta é dar suporte à evolução dos testes de acordo com refatorações
aplicadas em um sistema legado que será aperfeiçoado com a utilização da orientação a
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aspectos. Esta proposta pode incrementar o fluxo de atividades de refatoração incluindo as
alterações nos testes mantendo-os atualizados com relação ao código da aplicação e,
consequentemente, conservando sua eficácia.
Para ilustrar o desenvolvimento da proposta, a figura 23 exibe dois diagramas de
atividades com os passos a serem seguidos para a definição do catálogo.
act Fluxo 2

act Fluxo 1

Verifica se o(s) teste(s) j á existe(m)

Verifica se o(s) teste(s) j á existe(m)

Não

Não
Desenv olv er o(s) teste(s)

Desenv olv er o(s) teste(s)

Sim

Sim

Refatorar o teste

Aplicar refatoração

Aplicar refatoração

Teste

Teste

Figura 23 – Metodologia para desenvolvimento da proposta de trabalho.

O passo inicial é a verificação do impacto em códigos de teste para cada uma das
refatorações de Monteiro e Fernandes (2005) que consiste, basicamente, de constatar que,
mediante a refatoração o teste não atua mais sobre o códig alterado.
Para identificar as reftorações que afetem os testes, a categorização criada por Van
Deursen e Moonen (2002) é utilizada. De acordo com a classificação, a metodologia pode
seguir dois caminhos: o teste deve ser adaptado ou não.
Para o caso de não haver efeitos sob o teste, recomendações são feitas para a definição
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dos testes considerando a estrutura antes e depois da refatoração visto que elas podem servir
de base para verificação da manutenção do comportamento da aplicação e da cobertura de
código.
Os casos nos quais os testes são afetados, é necessário alterá-los de forma a preservar a
eficácia sobre o código da aplicação. Ou seja, de acordo com a alteração efetuada na
aplicação, os testes precisam ser modificados seja usando as novas interfaces criadas,
removendo chamadas que não existam mais na aplicação. Para verificar que os testes
preservem sua eficácia, medidas de cobertura de código devem ser feitas antes e depois.
3.2

Refatorações consideradas

Para o desenvolvimento do catálogo de testes, as refatoração descritas pela tabela 12
foram consideradas no escopo deste trabalho.
O foco da proposta é auxiliar a combinação de técnicas de refatoração orientadas aspecto
com os testes para os casos que convertem uma aplicação origninalmente orientada a objetos
para aspectos. Por isso, somente as refatorações listadas na tabela 12 foram consideradas, pois
elas têm tal objetivo. Os autores propõem outras para lidar com melhorias estruturais de
códigos que já tenham aspectos desenvolvidos, mas não estão no escopo deste trabalho.
Tabela 12 – Refatorações consideradas para o desenvolvimento da proposta.
Nome da refatoração
Change Abstract Class to Interface
Extract Feature Into Aspect
Extract fragment into advice
Extract inner class to standalone
Inline class within aspect
Inline interface within aspect
Move Field from Class to Inter-type
Move Method from Class to Inter-type
Replace Implements with Declare Parents
Split Abstract Class into Aspect and Interface
Fonte: Monteiro e Fernandes (2005), p.116
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3.3

Taxonomia das refatorações

Conforme desenvolvido por Van Deursen e Moonen (2002), para determinar se um teste
precisa ser alterado por efeito de uma refatoração, é necessário classificá-las de acordo com as
alterações causadas em interfaces externas. Tal classificação é definida com base em
categorias criadas pelos autores e pode ser referenciada pela tabela 10 na seção 2.2.
As categorias criadas foram desenvolvidas utilizando as refatorações orientadas a objeto
de Fowler (1999), mas podem ser aplicadas no contexto da orientação a aspectos dado que a
premissa utilizada pelos autores leva em considerações alterações das interfaces públicas de
classes. As refatorações consideradas como escopo envolvem modificações de classes,
métodos e atributos que, eventualmente, podem alterar tais interfaces e por isso tal
categorização pode ser também utilizada.
As seções seguintes apresentam um resumo de cada refatoração considerada no escopo
deste trabalho e sua respectiva categorização e as justificativas para tal.
3.3.1

Classificação da refatoração Change abstract class to interface

Para a refatoração Change abstract class to interface, ela é considerada incompatível.
Esta refatoração converte uma classe abstrata para uma interface e nessa conversão, caso
existam construtores que aceitem argumentos para inicialização de atributos, existe a
necessidade de criação de método que substituam tais construtores. Por se tratar de uma
transformação para uma interface, não é permitido ter construtores neste, necessitando assim
o uso de métodos de inicialização dos atributos internos.
Caso as classes envolvidas na refatoração possuírem somente o construtor padrão, os
testes não são afetados e com isso eles podem ser reusados sem necessidade de alteração.
O exemplo na figura 24 ilustra uma classe originalmente definida como abstrata bem
como as classes derivadas que estendem a classe original.
public abstract class Builder {
public abstract void processType(String type);
public abstract void processAttribute(String type);
public abstract void processValue(String type);
public abstract String getResult();
}

public class StructureBuilder extends Builder {
...
}

76
public class TextBuilder extends Builder {
...
}

Figura 24 – Classe abstrata original. Adaptado de Monteiro e Fernandes (2005).

A figura 25 mostra o código-fonte alterado após a aplicação da refatoração e o efeito nas
classes relacionadas.
public interface Builder {
public void processType(String type);
public void processAttribute(String type);
public void processValue(String type);
public String getResult();
}

public class StructureBuilder implements Builder {
...
}
public class TextBuilder implements Builder {
...
}

Figura 25 – Classes alteradas pela refatoração change abstract class to interface. Adaptado de Monteiro e
Fernandes (2005).

Como ilustrado pela figura 25, trocou-se a definição de classe abstrata para interface e a
mudança da palavra-chave extends para implements nas classes implementadoras da recémconvertida interface. Os métodos anteriormente abstratos agora são membros da nova
interface e não tiveram suas assinaturas modificadas.
Supondo que o exemplo anterior, a classe Builder possuísse um construtor que aceitasse
parâmetros para inicialização de seus atributos. No decorrer da refatoração, um novo método
teria que ser criado para suprir a inicialização e, consequentemente, os testes teriam que ser
adaptados para utilizar este novo método.
3.3.2

Classificação da refatoração Replace implements with declare parents

A refatoração Replace implements with declare parents, em resumo, retira a declaração
de implementação de interfaces de uma ou mais classes e movendo-a para dentro de um
aspecto. Em termos práticos, as classes ainda continuam se relacionando com a interface, mas
via declaração inter-tipos do aspecto e sem alterações nos métodos contidos na interface.
Portanto, ela é considerada compatível visto que ela não altera a interface pública das classes
submetidas a esta reestruturação.
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A figura 26 ilustra uma classe originalmente definida com a declaração implements e a
figura 27 ilustra a aplicação desta reestruturação.
class SomeImplementingClass implements TargetInterface, ... {
// ...

Figura 26 – Classe original antes da refatoração Replace implements with declare parents. Adaptado de
Monteiro e Fernandes (2005).

A figura 26 exibe a classe SomeImplementingClass que implementa a interface
TargetInterface e outras interfaces não mencionadas. Mediante a aplicação da refatoração, o
código-fonte resultante é o exibido pela figura 27.
class SomeImplementingClass implements ... {
// ...
}
public aspect Implementation {
declare parents: SomeImplemetingClass implements TargetInterface;
// ...
}

Figura 27 – Código-fonte após aplicação da refatoração replace implements with declare parents.

Nota-se pela figura 27 que a classe continua implementando a interface TargetInterface,
porém via declaração definida pelo aspecto Implementation. Os métodos continuam os
mesmos e por isso esta pode ser considerada uma alteração compatível, dado que não houve
alterações nas interfaces públicas.
3.3.3

Classificação da refatoração Extract fragment into advice

A refatoração extract fragment into advice engloba movimentação de trechos de código
das classes para um aspecto. Esta refatoração pode fazer uso das técnicas definidas por Fowler
(1999) para auxiliar na reestruturação posterior dentro do contexto da orientação a aspectos.
São elas: replace method with method object, extract method e encapsulate field. Por não
envolver a criação ou remoção de métodos, ela pode ser considerada compatível e com isso,
testes existentes não precisam ser alterados.
Ao se verificar a categoria das refatorações orientadas a objeto descritas por Fowler
(1999) mencionadas anteriormente verifica-se que elas são compatíveis e por isso não causam
alterações de interface original da aplicação.
A figura 28 ilustra uma classe de exemplo antes da refatoração e a figura 29 ilustra o
código-fonte após a alteração. A classe representa uma estrutura de dados do tipo pilha.
public class TangledStack {
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// ...
public void push(Object element) {
_elements[++_top] = element;
display();
}
}

Figura 28 – Código original antes da refatoração extract fragment into advice. Adaptado de Monteiro e
Fernandes (2005).

Na figura 28, dentro do método push(Object element) a chamada ao método
display()

é transferida para um aspecto apropriado, deixando assim o primeiro somente com

a responsabilidade de tratamento de uma pilha, resultando no código exibido pela figura 29.
pointcut stateChange(TangledStack stack) : execution(public void TangledStack.push(Object))
&& this(stack);

after(TangledStack _this) returning : stateChange(_this) {
_this.display();
}

Figura 29 – Código-fonte após refatoração extract fragment into advice. Adaptado de Monteiro e Fernandes
(2005).

Na figura 29, nota-se que a chamada ao método display() foi retirada do método
push(),

3.3.4

sem provocar alterações de interface original na aplicação.
Classificação da refatoração Extract inner class into standalone

A refatoração extract inner class to standalone prescreve que uma classe interna e
relacionada a um interesse ortogonal seja extraída e transformada numa classe padrão.
Quando esta classe é extraída, os métodos já existentes não são alterados e por isso os testes
não precisam ser modificados. Portanto, esta refatoração pode ser considerada compatível.
A figura 30 exibe um exemplo de código antes da refatoração mencionada na qual a
classe interna OpenNotifier é usada para implementação do padrão de projeto Observer
(GAMMA et.al., 1995).
public class Flower {
private boolean _isOpen;
private OpenNotifier _oNotify = new OpenNotifier();

public Flower() {
_isOpen = false;
}
public void open() {
System.out.println(“Flower open”);
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_isOpen = true;
_oNotify.notifyObservers();
}
public Observable opening() {
return _oNotify;
}

private class OpenNotifier extends Observable {
private boolean _alreadyOpen = false;
public void notifyObservers() {
if(_isOpen && !_alreadyOpen) {
setChanged();
super.notifyObservers();
_alreadyOpen = true;
}
}

public void close() {
_alreadyOpen = false;
}
}
}

Figura 30 – Exemplo de implementação do padrão de projeto Observer usando classe interna privada. Adaptado
de Monteiro e Fernandes (2005).

A figura 30 exibe um exemplo de implementação do padrão de projeto Observer no qual
a classe interna privada OpenNotifier é usada para tratar os detalhes de comunicação do
element observado com os observadores que esta padrão determina. A refatoração consiste em
extraí-la, transformando-a em uma classe chamada standalone.
Na figura 31 encontra-se a classe extraída resultante da reestruturação.
public class Flower {
private boolean _isOpen;
private OpenNotifier _oNotify = new OpenNotifier(this);
// O restante do código permanece o mesmo da versão antes da refatoração.
...
}
public class OpenNotifier extends Observable {
private Flower _enclosing;
private boolean _alreadyOpen = false;
public OpenNotifier(Flower enclosing) {
this._enclosing = enclosing;
}
public void notifyObservers() {
if(this._enclosing.isOpen() && !this._alreadyOpen) {
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this.setChanged();
super.notifyObservers();
this._alreadyOpen = true;
}
}
public void close() {
this._alreadyOpen = false;
}
}

Figura 31 – Classe extraída após refatoração. Adaptado de Monteiro e Fernandes (2005).

Conforme ilustra a figura 31, a classe OpenNotifier é removida da condição de classe
interna. O que muda é a sua construção dentro da classe Flower que recebe a própria instância
como argumento de seu construtor, conforme a linha destacada na figura, contudo os método
existentes antes da refatoração ocorrer são preservadas e por isso justifica-se sua classificação
como compatível.
3.3.5

Classificação da refatoração Inline class within aspect

A refatoração Inline class within aspect move uma classe relacionada somente a um
interesse ortogonal para dentro de um aspecto. Tal movimentação não altera os métodos
públicos existentes de outros elementos do código-fonte e por isso pode ser classificada como
compatível.
Evoluindo o exemplo anterior, onde a classe OpenNotifier foi extraída pela
refatoração extract inner classes into standalone, nota-se que ela somente é usada para
implementação dos detalhes do padrão de projeto Observer e por isso ela pode ser movida
para dentro de um aspecto sem acarretar alterações em classes existentes. A alteração
necessária é a troca da palavra-chave public para static quando a classe é transferida para
um aspecto, conforme ilustra a figura 32.
public class OpenNotifier extends Observable { ... }
é alterado para
public aspect SomeAspect {
static class OpenNotifier extends Observable { ... }
}

Figura 32 – Exemplo da refatoração inline class within aspect. Adaptado de Monteiro e Fernandes (2005).

Com base na figura 32, a classe OpenNotifier é transferida para dentro do aspecto
SomeAspect,

alterando somente a forma de declaração da classe.

81

3.3.6

Classificação da refatoração Inline interface within aspect

A refatoração inline interface within aspect transfere a declaração de interfaces
relacionadas exclusivamente a interesses ortogonais para dentro de um aspecto. Por não
envolver modificações dos métodos declarados, ela é considerada compatível.
A figura 33 ilustra as interfaces GUIMediator e GUIColleague. Tais interfaces são
associadas às classes Label e Button, respectivamente, via o aspecto Mediator.
public interface GUIMediator {
public void colleagueChanged(GUIColleague colleague);
}
public interface GUIColleague {
public void setMediator(GUIMediator mediator);
}
public aspect Mediator {
declare parents: Button implements GUIColleague;
declare parents: Label implements GUIMediator;
}

Figura 33 – Interfaces a serem movidas para dentro de um aspecto. Adaptado de Monteiro e Fernandes (2005).

As interfaces GUIMediator e GUIColleague são relacionadas a um interesse ortogonal
manipulado pelo aspecto Mediator. Por serem somente relacioanadas ao interesse ortogonal,
elas podem ser movidas para dentro do aspecto, resultando no código ilustrado pela figura 34.
public aspect Mediator {
private interface GUIMediator {
public void colleagueChanged(GUIColleague colleague);
}
private interface GUIColleague {
public void setMediator(GUIMediator mediator);
}
// ...
}

Figura 34 – Interfaces movidas para dentro do aspecto relacionado.

A figura 34 mostra as interfaces GUIMediator e GUIColleague dentro do aspecto
Mediator,

visto que são pertinentes a tal interesse ortogonal. O restante do código permanece

da mesma forma que anteriormente.
3.3.7

Classificação da refatoração Move field from class to inter-type

A refatoração Move field from class to inter-type consiste em mover atributos de classes
relacionados a um interesse ortogonal para dentro um aspecto. Por se tratar de atributos de
classes, esta refatoração é considerada do tipo compatível visto que interfaces e métodos
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públicas não são alterados.
Quando existe a movimentação de campos de uma classe existe a possibilidade de
alteração dos métodos que usam ou acessam tais campos e com isso, a interface pública da
classe pode ser modificada. Neste caso, como existe uma refatoração específica para esta
situação, detalhes serão tratados nele. Por isso, considerando-se a movimentação dos campos
isoladamente, pode-se dizer que tal reestruturação é compatível.
A figura 35 exibe um exemplo de código antes da aplicação da refatoração.
//...
public class TangledStack {
private int _top = -1;
private Object[] elements;
private final int S_SIZE = 10;
private JLabel _label = new JLabel(“Stack ”);
private JTextField _text = new JTextField(20);
//...
}

Figura 35 – Código antes da aplicação da refatoração move field to inter-type. Adaptado de Monteiro e
Fernandes (2005).

No trecho ilustrado pela figura 35, os campos referentes aos elementos de interface
gráfica identificados pelos atributos _label e _text serão movidos para dentro de um aspecto
relacionado, resultando no código ilustrado pela figura 36.
//...
public class TangledStack {
private int _top = -1;
private Object[] elements;
private final int S_SIZE = 10;
//...
}
public aspect WindowView {
private JLabel _label = new JLabel(“Stack ”);
private JTextField _text = new JTextField(20);
}

Figura 36 – Código resultante da refatoração move field to inter-type. Adaptado de Monteiro e Fernandes
(2005).

Na figura 36 os campos _text e _label foram movidos para dentro do aspecto
WindowView. Como não houve alteração da interface pública, pode-se dizer que esta
reestruturação não causa impactos para os testes.
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3.3.8

Classificação da refatoração Move method from class to inter-type

A refatoração move method from class to inter-type estabelece a movimentação de um
método relacionado a um interesse ortogonal para dentro do seu respectivo aspecto pelo uso
do mecanismo de declaração inter-tipos. De acordo com a definição dos passos para esta
refatoração, o método movimentado não tem sua assinatura alterada e, portanto, pode ser
considerada como compatível.
A figura 37 ilustra um trecho de código no qual a refatoração será efetuada.
public class TangledStack {
private void display() {
_text.setText(toString());
}
//...
}

Figura 37 – Classe antes da extração do método display() para seu respectivo aspecto. Adaptado de
Monteiro e Fernandes (2005).

Na figura 37, a classe TangledStack será alterada de modo que o método display()
(destacado em negrito) será extraído e posteriormente inserido dentro de seu respectivo
aspecto., resultando no código ilustrado pela figura 38.
public class TangledStack {
//...
}
public aspect WindowView {
//...
public //private
void TangledStack.display() {
_text.setText(toString());
}
}

Figura 38 – Método display() definido dentro do aspecto WindowView. Adaptado de Monteiro e
Fernandes (2005).

Na figura 38 o método display() encontra-se definido no aspecto WindowView e via
utilização de declaração inter-tipo, pertence à classe TangledStack. Como se pode observar,
não houve alteração na assinatura do método em questão.
3.3.9

Classificação da refatoração Split abstract class into aspect and interface

A refatoração split abstract class into aspect and interface consiste em mover membros
concretos (atributos e métodos) de uma classe abstrata para dentro de um aspecto e, na
sequência, convertê-la para uma interface, permitindo que, classes que antes estendiam a
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classe abstrata original, passem a implementar os métodos da nova interface e ainda possam
estender outra classe.
A princípio, a movimentação dos métodos concretos para um aspecto ocorre sem
alterações de assinatura, porém, na presença de construtores que recebam argumentos
externamente para inicializarem seus atributos, é necessária a inserção de métodos auxiliares
no lugar de tais construtores, acarretando assim a necessidade de se ajustar os testes. Por
causa deste caso específico, esta refatoração é considerada incompatível.
A figura 39 ilustra uma classe abstrata que será refatorada.
public abstract class Creator {
private static Point lastFrameLocation = new Point(0, 0);
public abstract JComponent createComponent();
public abstract String getTitle();
public final void showFrame() {
JFrame frame = new JFrame(getTitle());
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) { System.exit(0); }
});
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(createComponent());
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setLocation(lastFrameLocation);
lastFrameLocation.translate(75, 75);
frame.setVisible();
}
}

Figura 39 – Classe antes da aplicação da refatoração. Adaptado de Monteiro e Fernandes (2005).

Na figura 39, a classe abstrata Creator será desmembrada em uma interface e em um
aspecto. Este último conterá as partes concretas da classe abstrata sob refatoração e a interface
conterá os métodos abstratos, resultando no código ilustrado pela figura 40.
public interface Creator {
public JComponent createComponent();
public String getTitle();
public void showFrame();
}
public aspect CreatorImplementation {
private // static
Point Creator.lastFrameLocation = new Point(0, 0);
public final void Creator.showFrame() {
//...
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}
}

Figura 40 – Resultado da refatoração split abstract class into interface and aspect. Adaptado de Monteiro e
Fernandes (2005).

Pela figura 40, a classe abstrata Creator foi separada em uma interface de mesmo nome e
a parte concreta foi movida para dentro do aspecto CreatorImplementation.
Para ilustrar o caso no qual os testes podem ser afetados por tal refatoração, o códigofonte descrito na figura 41 contém uma alteração da classe original da figura 39. Basicamente,
o que mudou foi o construtor da classe que passa a receber valores para posicionamento dos
componentes de interface gráfica no momento de sua exibição. Até então, a posição era fixa
na classe.
public abstract class GUIComponentCreator {
public GUIComponentCreator(int coordx, int coordy) {
this.lastFrameLocation = new Point(coordx, coordy);
}
public abstract JComponent createComponent();
public abstract String getTitle();
private Point lastFrameLocation;
public final void showFrame() {
JFrame frame = new JFrame(getTitle());
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}
});
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(createComponent());
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setLocation(lastFrameLocation);
lastFrameLocation.translate(75, 75);
frame.setVisible(true);
}
}
public class LabelCreator extends GUIComponentCreator {
public LabelCreator(int x, int y) {
super(x, y);
}
...
}
public class ButtonCreator extends GUIComponentCreator {
public ButtonCreator(int positionX, int positionY) {
super(positionX, positionY);
}
...
}

Figura 41: Código original no qual o construtor recebe valores externos para inicialização.

Na figura 41, o construtor da classe recebe os valores para as coordenadas onde o
componente gráfico será criado. Com a aplicação da refatoração, tal construtor deverá ser
substituído por um método inicializador para que tais valores possam ser definidos. Com isso
os testes podem ser afetados devido à retirada do construtor, conforme ilustrado pela figura
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42.
Em termos técnicos, é possível movimentar o construtor para dentro de um aspecto,
porém por se tratar de uma criação de uma interface, não é possível a existência de
construtores, o que obriga a criação de métodos para inicialização dos atributos de
posicionamento.
public interface GUIComponentCreator {
public abstract JComponent createComponent();
public abstract String getTitle();
public void showFrame();
}
public class LabelCreator implements GUIComponentCreator {
public JComponent createComponent() {
JLabel label = new JLabel("This is a JLabel.");
return label;
}
public String getTitle() {
return "Example 2: A JLabel";
}
}
public class ButtonCreator implements GUIComponentCreator {
public JComponent createComponent() {
final JButton button = new JButton("Click me!");
button.addActionListener(new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
button.setText("Thank you!");
}
});
return button;
}
public String getTitle() {
return "Example 1: A JButton";
}
}
public aspect ComponentCreatorImplAspect {
private Point GUIComponentCreator.lastFrameLocation;
public void GUIComponentCreator.setPosition(int posx, int posy) {
lastFrameLocation = new Point(posx, posy);
}
public final void GUIComponentCreator.showFrame() {
JFrame frame = new JFrame(getTitle());
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}
});
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(createComponent());
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setLocation(lastFrameLocation);
lastFrameLocation.translate(75, 75);
frame.setVisible(true);
}
}

Figura 42: Código refatorado.

Pela figura 42 nota-se que o construtor original foi removido, pelo fato de se alterar a
classe abstrata para uma interface. Com isso, foi criado o método setPosition(int
coordX, int coordY)

definido pelo novo aspecto criado no processo da refatoração.
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Conseqüentemente, testes que dependiam do construtor precisaram ser adaptados com o novo
método.
3.3.10 Classificação da refatoração Extract feature into aspect
A refatoração extract feature into aspect compreende os passos para extração de uma
característica ortogonal para dentro de um aspecto. Esta refatoração utiliza outras refatorações
mencionadas por Monteiro e Fernandes, que são: extract inner class to standalone class,
move field from class to inter-type, extract fragment into advice, move method from class to
inter-type, inline class within aspect e inline interface within aspect.
Contudo, durante o processo de extração de um aspecto, o código referente ao construtor
e que dependam de valores fornecidos externamente podem sofrer alterações de acordo com a
refatoração partition constructor signature afetando assim os testes existentes, pois métodos
para inicialização de atributos substituem o código existente originalmente no construtor da
classe. Portanto, esta refatoração é considerada incompatível.
O código de exemplo na figura 43 ilustra uma classe que implementa uma estrutura de
dados do tipo pilha e contém mais duas outras características: exibição de informações via
interface gráfica e validação de dados nas operações de manipulação de inserção de remoção
dos dados nela contida.
public class TangledStack {
private int _top = -1;
private Object[] _elements;
private final int S_SIZE = 10;
private JLabel _label = new JLabel(“Stack “);
private JTextField _text = new JTextField(20);
public TangledStack(JFrame frame) {
_elements = new Object[S_SIZE];
framte.getContentPane().add(_label);
_text.setText(“[]”);
frame.getContentPane().add(_text);
}
public String toString() {
StringBuffer result = new StringBuffer();
for(int i = 0; i <= _top; i++) {
result.append(_elements[i].toString());
if(i != _top) {
result.append(“, “);
}
}
result.append(“]”);
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return result.toString();
}
private void display() {
_text.setText(toString());
}
public void push(Object element) {
if(isFull()) {
throw new PreConditionException(“push when stack full”);
}
_elements[++_top] = element;
display();
}
public void pop() {
if(isEmpty()) {
throw new PreConditionException(“Pop when stack empty”);
}
_top--;
display();
}
public Object top() {
if(isEmpty()) {
throw new PreConditionException(“Top when stack empty”);
}
return _elements[_top];
}
public boolean isFull() {
return (_top == S_SIZE – 1);
}
public boolean isEmpty() {
return (_top < 0);
}
}

Figura 43: Código original antes da refatoração. Adaptado de Monteiro e Fernandes (2005).

Na figura 43, as funcionalidades relacionadas à manipulação de componentes gráficos e
validação de dados estão entrelaçadas no código relativo às operações de uma pilha. Com a
aplicação da refatoração e a extração dos aspectos de interface gráfica e validação de dados, o
código resultante é listado na figura 44.
public class TangledStack {
private int _top = -1;
private Object[] _elements;
private final int S_SIZE = 3;
public TangledStack() {
_elements = new Object[S_SIZE];
}
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public String toString() {
StringBuffer result = new StringBuffer();
for(int i = 0; i <= _top; i++) {
result.append(_elements[i].toString());
if(i != _top) {
result.append(“, “);
}
}
result.append(“]”);
return result.toString();
}
public void push(Object element) {
_elements[++_top] = element;
}
public void pop() {
_top--;
}
public Object top() {
return _elements[_top];
}
public boolean isFull() {
return (_top == S_SIZE – 1);
}
public boolean isEmpty() {
return (_top < 0);
}
}

public aspect WindowView {
private JLabel TangledStack._label = new JLabel(“Stack “);
private JTextField TangledStack._text = new JTextField(20);
public TangledStack.new(JFrame frame) {
this();
frame.getContentPane().add(_label);
_text.setText(“[]”);
frame.getContentPane().add(_text);
}
private void display() {
_text.setText(toString());
}
pointcut
stateChange(TangledStack
stack)
stack.TangledStack.push(Object)) || execution(public
this(stack);

:
void

after(TangledStack _this) returning : stateChange(_this) {
_this.display();
}
}

(execution(public
void
stack.TangledStack.pop())) &&
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public aspect PreConditionChecking {
pointcut checkPush(TangledStack stack) : execution(public void TangledStack.push(Object))
&& this(stack);
before(TangledStack _this) : checkPush(_this) {
if(_this.isFull()) {
throw new PreConditionChecking(“push when stack is full”);
}
}
pointcut
this(stack);

checkPop(TangledStack

stack)

:

execution(public

void

TangledStack.pop())

&&

before(TangledStack _this) : checkPop(_this) {
if(_this.isEmpty()) {
throw new PreConditionException(“pop when stack is empty”);
}
}
pointcut checkTop(TangledStack stack) : execution(public Object TangledStack.top()) &&
this(stack);
before(TangledStack _this) : checkTop(_this) {
if(_this.isEmpty()) {
throw new PreConditionException(“Top when stack is empty”);
}
}
}

Figura 44: Código após refatoração. Adaptado de Monteiro e Fernandes (2005).

Com base na figura 44, os aspectos relacionados à interface gráfica e validação de précondições foram extraídos. Neste caso, como o construtor não recebe argumentos externos
para sua inicialização, não se tem alterações externas que afetem testes existentes. Contudo,
caso este exemplo fosse alterado e a estrutura de dados recebesse um valor inicial do tamanho
máximo da pilha, ao se refatorá-la o construtor seria afetado e com isso os testes também.
Neste caso, apesar de tecnicamente possível criar o construtor dentro de um dos aspectos,
não seria conceitualmente correto visto que o valor a ser inicializado está diretamente ligado à
classe que implementa a pilha e não tem relação alguma com os interesses ortogonais
extraídos. Por isso, a criação do método de inicialização ser mais correto, conceitualmente.
3.3.11 Resumo das classificações
A tabela 13 lista as refatorações estudadas junto com as categorizações obtidas nesta
parte do trabalho.
Tabela 13 – Categorização das refatorações de Monteiro e Fernandes (2005)
Refatoração

Classificação

Change abstract class to interface

Incompatível
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Refatoração

Classificação

Extract feature into aspect

Incompatível

Extract fragment into advice

Compatível

Extract inner class to standalone

Compatível

Inline class into aspect

Compatível

Inline interface within aspect

Compatível

Move field from class to inter-type

Compatível

Move method from class to inter-type

Compatível

Replace implements with declare parents

Compatível

Split abstract class into aspect and interface

Incompatível

Os resultados obtidos nesta classificação serão a base para a definição do catálogo de
refatoração de testes, descrito nas seções seguintes.
3.4

Catálogo de testes

Com base no resultado obtido da categorização feita na seção anterior, verifica-se que os
testes para código que é submetido ao processo de refatoração orientada a aspectos podem ou
não ser afetados. Para os casos não afetados pela refatoração, é proposta a criação de testes
que cubram o código da aplicação e, uma vez criados, possam ser reaplicados após a
refatoração sem a necessidade de mudança. Para os casos afetados, são propostas as
modificações necessárias aos testes de forma a se preservar a cobertura do código antes e
depois da refatoração.
As seções que se seguem descrevem as alterações necessárias de acordo com as
observações feitas na criação da taxonomia das refatorações estudadas.
3.4.1

Recomendação de teste para a refatoração Change abstract class to interface

Conforme a tabela 13, esta refatoração não altera as interfaces externas (públicas) das
classes envolvidas visto que a alteração ocorre na definição da classe pai de abstract class
para interface e nas classes participantes da hierarquia, que tem modificada a forma de
relacionamento com a classe superior (extends para implements).
Por se tratar de uma refatoração de alteração de relacionamento entre classes de herança
para implementação de interface, os testes devem ser desenvolvidos com base em tal
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relacionamento entre as classes da aplicação.
Um dos princípios na utilização de relacionamentos de implementação é a questão da
possibilidade de substituição de elementos que satisfaçam o contrato definido pela interface
original, conforme definido pelo princípio de Liskov: “if for each object O1 of type S there is
an object O2 of type T such that for all programs P defined in terms of T, the behavior of P is
unchanged when O1 is substituted for O2 then S is a subtype of T”.
Com base no objetivo desta refatoração e no relacionamento existente entre as classes
envolvidas, os testes devem ser desenvolvidos segundo Binder (2000) utilizando o padrão
polymorphic server test que, por usa vez, define o projeto de testes para verificação da
compatibilidade com o LSP (Liskov Substitutability Principle).
Outro aspecto importante dos testes a serem desenvolvidos leva em conta os métodos
implementados pelas classes que concretizam a interface. Considerando a cobertura do código
desenvolvido, é necessário implementar testes que exercitem cada um dos métodos, para cada
classe e de acordo com os valores de entrada.
Os testes a serem desenvolvidos devem cobrir os métodos definidos pela classe pai.
Devido ao fato de as diferentes classes derivadas implementarem os métodos de uma forma
diferente da outra, necessita-se portanto que os testes abranjam cada uma delas.
Um exemplo está ilustrado pela figura 45.
public class StructureBuilderTestCase {
@Test
public void testProcessTypeOK() {...}
@Test
public void testProcessAttributeOK() {...}
@Test
public void testProcessValueOK() {...}
@Test
public void testGetResultOK() {...}
}
public class TextBuilderTestCase {
@Test
public void testProcessTypeOK() {...}
@Test
public void testProcessAttributeOK() {...}
@Test
public void testProcessValueOK() {...}
@Test
public void testGetResultOK() {...}
}

Figura 45 – Testes desenvolvidos para as classes antes da aplicação da refatoração.
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Na figura 45 encontra-se ilustrado os testes desenvolvidos para as classes
StructureBuilder

e TextBuilder. Notar que os testes cobrem os métodos declarados pela

classe abstrata Builder, para cada classe declarada.
Mediante a aplicação da refatoração, os métodos definidos pelas classes não tem sua
assinaturas alteradas, não necessitando a adequação dos testes existentes.
3.4.2

Recomendação de teste para a refatoração Replace implements with declare
parents

Conforme analisado na seção anterior deste trabalho, esta refatoração não altera a
interface pública da classe envolvida na modificação dado que a declaração de implements é
definida não mais pela classe em si, mas pelo mecanismo inter-type por meio de um aspecto.
Em termos práticos, a classe resultante desta refatoração é a mesma da original com a
diferença que a declaração da existência do relacionamento entre uma classe e uma interface é
feita por meio de um aspecto. Os métodos implementados não mudam em termos de
assinaturas e assim, os testes inicialmente desenvolvidos podem ser reaproveitados após a
refatoração.
Este caso é similar à refatoração change abstract class into interface e com isso o
princípío de Liskov pode ser considerado também. Portanto, o projeto dos testes deve utilizar
o padrão polymorphic server test de Binder (2000).
Os testes a serem desenvolvidos devem levar em conta a possibilidade da se utilizar as
classes que concretizam a interface declarada com base o princípio da substitutabilidade.
Outro fator importante é que os testes devam cobrir cada método implementado pelas classes
concretizadoras de forma que a cobertura delas esteja assegurada.
O código de exemplo na figura 46 mostra duas classes e uma interface que são
submetidas à esta refatoração.
public interface ITaxCalculationService {
public void setThreshold(double limitValue);
public double calculateImportationTax(double unitPrice) throws InvalidPriceException;
public void setTax(double tax);
public double getTax();
}
public class USTaxCalculationService implements ITaxCalculationService {
private double taxValue;
private double threshold;
public USTaxCalculationService() {...}
public USTaxCalculationService(double value) {...}
public
public
public
public

double calculateImportationTax(double unitPrice)throws InvalidPriceException {...}
void setThreshold(double limit) {...}
void setTax(double tax) {...}
double getTax() {...}
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}
public class BrazilTaxCalculationService implements ITaxCalculationService {
private double tax;
private double threshold;
public BrazilTaxCalculationService() {...}
public BrazilTaxCalculationService(double value) {...}
public
public
public
public

double calculateImportationTax(double unitPrice)throws InvalidPriceException {...}
void setThreshold(double limit) {...}
double getTax() {...}
void setTax(double tax) {...}

}

Figura 46 – Código de exemplo de implementação de interface.

A figura 46 exibe código de exemplo ilustrando a interface ITaxCalculationService e
as classes USTaxCalculationService e BrazilTaxCalculationService que implementam
tal interface.
O exemplo atende o requisito de um sistema de cálculo de impostos de importação de
acordo com o país. Para tornar o sistema flexível, declara-se uma interface genérica com
métodos padrões e para cada país criou-se sua própria implementação do método de cálculo,
conforme ilustrado pelas classes especializadas.
Os testes desenvolvidos devem cobrir os métodos especializados pelas classes concretas,
conforme ilustrados pela figura 47.
public class TestCase {
ITaxCalculationService service;
@Before
public void setUp() throws Exception {
this.service = CountryTaxCalculatorServiceCreator.getTaxCalculationService(Country.USA);
}
@After
public void tearDown() throws Exception {}
@Test
public void testCalculationOK() {
double productPrice = 600.00;
double taxDue = 0;
try {
taxDue = this.service.calculateImportationTax(productPrice);
} catch (InvalidPriceException exception) {
Assert.fail("Exception has been raised");
}
Assert.assertEquals(25.00, taxDue);
}
@Test
public void testCalculationBelowThresholdOK() {
this.service.setThreshold(500);
double price = 500;
double taxDue = -1;
try {
taxDue = this.service.calculateImportationTax(price);
} catch (InvalidPriceException exception) {
Assert.fail("Exception raised");
}
Assert.assertEquals(0.00, taxDue);
}
@Test
public void testCalculationModifiedTaxAmountOK() {
this.service.setTax(0.10);
this.service.setThreshold(100);
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double taxDue = 0;
try {
taxDue = this.service.calculateImportationTax(150);
} catch (InvalidPriceException exception) {
Assert.fail(exception.getMessage());
}
Assert.assertEquals(5.0, taxDue);
}
}

Figura 47 – Testes desenvolvidos para a classe USTaxCalculationService.

Na figura 47 ilustra um exemplo de testes para a classe USTaxCalculationService que
implementa os métodos da interface ITaxCalculationService. Devido ao fato de uma
interface não possuir elementos concretos, os testes devem ser feitos para cada classe que a
implementa, visto que cada uma terá detalhes próprios.
Ao se aplicar a refatoração, o código resultante é ilustrado pela figura 48.
public interface ITaxCalculationService {
...
}
public class USTaxCalculationService {
...
}
public class BrazilTaxCalculationService {
...
}
public aspect CalculatorInterfaceAspect {
declare parents: (BrazilTaxCalculationService || USTaxCalculationService) implements
ITaxCalculationService;
}

Figura 48 – Código resultante da aplicação da refatoração.

Na figura 48 encontra-se ilustrado o código resultante da refatoração. A diferença do
original é que as classes que implementam a interface ITaxCalculationService não
possuem mais a declaração “implements ITaxCalculationService” e agora o aspecto
CalculatorInterfaceAspect

é quem determina tal relação por meio do mecanismo de

“declare parents”. Com base no resultado da refatoração pode-se observar que os métodos
públicos não são alterados e por isso os testes existentes não são impactados, não requerendo
alterações relacionadas.
3.4.3

Recomendação de teste para a refatoração Extract inner class to standalone

Conforme analisado anteriormente, esta refatoração não altera a interface original da
classe que contem a classe interna, esta última responsável pela implementação de um
interesse ortogonal. Portanto, os testes existentes não precisam ser alterados.
Observa-se que esta reestruturação é focada em estruturas orientadas a objetos e com isso
os testes devem concentrar em tal paradigma. Para a classe antes da refatoração, as
recomendações de testes são: testar os métodos públicos de forma a verificar o devido
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comportamento, com o objeto de se cobrir os métodos da classe aninhada. A utilização dos
padrões de testes combinatorial function test e category-partition definidas por Binder (2000)
auxiliam na cobertura de código desenvolvido
Vale ressaltar que os testes precisam utilizar a classe original que encapsula a classe alvo
desta refatoração, dada a dependência entre elas e como forma de verificação da preservação
do comportamento anterior após o processo de extração.
O código de exemplo da figura 49 mostra uma classe que implementa o padrão de projeto
Observer de Gamma et. al (1998) utilizado a técnica de inner class da linguagem Java.
public class FlightInfoBoard {
private List<Flight> flights;
private FlightObserver observer = new FlightObserver();
public FlightInfoBoard() {
this.flights = new ArrayList<Flight>();
}
public List<Flight> getFlights() {
return this.flights;
}
public Observer getFlightObserver() {
return this.observer;
}
private class FlightObserver implements Observer {
public void update(Observable ob, Object controller) {
flights.clear();
Map<String, Flight> flightSet = (Map<String, Flight>) controller;
Collection<Flight> elements = flightSet.values();
Iterator<Flight> iterator = elements.iterator();
while(iterator.hasNext()) {
flights.add(iterator.next());
}
}
}
}

Figura 49 – Exemplo de classe utilizando classe aninhada para implementação do papel observer do padrão.

Pela figura 49, a classe FlighInfoBoard participa do padrão de projeto Observer com o
papel de observador. O mecanismo de controle dos objetos observados fica a cargo da classe
interna FlightObserver. Com base neste exemplo, os testes projetados levam em conta a
interface externa disponível e são ilustrados conforme exemplo na figura 50.
public class FlightObserverTestCase {
private FlightInformationController controller;
@Before
public void setUp() throws Exception {...}
@Test
public void testFlightStatusUpdateOK() {...}
@Test
public void testFlightDepartureUpdateOK() {...}
@Test
public void testAddNewFlightOK() {...}
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@Test
public void removeFlightTestOK() {...}
@Test
public void testStatusUpdateSingleObserverOK() {...}
@Test
public void testAddFlightSingleObserverOK() {...}
@Test
public void testFlightUpdateSingleObserverNotIntegratedOK() {...}
@Test
public void testUpdateFlightNotSingleObservedOK() {...}
@Test
public void testAddFlightNotSingleObservedOK() {...}
@Test
public void testUpdateFlightInformationNoObserverOK() {...}
@Test
public void testUpdateFlightMultipleSingleNotifierOK() {...}
@Test
public void testRemoveFlightObserverOK() {...}
@Test
public void testRemveSingleFlightObserverOK() {...}
@Test
public void testRemoveNonExistingFlightObserverOK() {...}
@Test
public void testRemoveNonExistingSingleFlightObserverOK() {...}
}

Figura 50 – Testes desenvolvidos para a classe FlightInfoBoard.

Com a aplicação da refatoração, a classe aninhada é extraída e convertida em uma classe
padrão standalone, conforme ilustrado pela figura 51.
public class FlightInfoBoard {
private List<Flight> flights;
private FlightInfoBoardObserver observer = new FlightInfoBoardObserver(this);
// os outros métodos permanecem como antes
...
// Novo metodo criado por conta da refatoracao
public void removeAllFlights() {
this.flights.clear();
}
// Novo metodo criado por conta da refatoração
public void addFlight(Flight flight) {
this.flights.add(flight);
}
}
public class FlightInfoBoardObserver implements Observer {
private FlightInfoBoard board;
public FlightInfoBoardObserver(FlightInfoBoard board) {
this.board = board;
}
public void update(Observable ob, Object controller) {
// A linha abaixo foi inserida por conta da refatoracao
this.board.removeAllFlights();
//flights.clear();
Map<String, Flight> flightSet = (Map<String, Flight>) controller;
Collection<Flight> elements = flightSet.values();
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for(Flight element: elements) {
// A linha abaixo foi modificada por conta da refatoracao
this.board.addFlight(element);
}

}
}
Figura 51 – Código resultante da refatoração extract inner classes.

Após a refatoração, verifica-se que os métodos publicamente disponíveis continuam
como antes e com isso a aplicação dos testes anteriores é possível sem necessidade de
alteração.
Nota-se que dois novos métodos foram criados na classe FlightInfoBoard:
removeAllFlights

e addFlight utilizados pela classe extraída. Apesar de alteração de

interface, a cobertura não é afetada dado que são métodos cobertos quando os testes são
aplicados nesta nova organização. A criação dos métodos deve-se ao fato que com a extração
da classe interna, esta perde acesso a membros privados da classe que a encapsulava e com
isso, necessita-se a criação destes novos métodos auxiliares. Porém ao se aplicar os mesmos
testes após a refatoração, estes métodos são cobertos, conforme ilustrado pelo experimento
feito.
3.4.4

Recomendação de teste para a refatoração Extract fragment into advice

A refatoração extract fragment into advice é considerada compatível visto que não se
altera métodos existentes na interface pública. Em alguns casos, existe a necessidade de criar
métodos para apoiar o mecanismo de ponto de junção, mas são elementos internos à classe e
não são expostos publicamente.
Por se tratar de uma refatoração sem impactos aos testes, a recomendação é a criação de
um conjunto de testes que vise a verificação do comportamento de cada método publicamente
visível em termos dos argumentos passados e do estado do seu objeto, com o intuito de se
cobrir o código desenvolvido. Os padrões de testes de Binder (2000) category-partition e
combinatorial function test podem ser usados no desenvolvimento dos testes.
A figura 52 ilustra um exemplo de código a ser extraído para um aspecto, sem
necessidade de criação de métodos auxiliares.
public class TangledStack {
...
public void push(Object element) {
if(isFull()) {
throw new PreConditionException("Push when stack full");
}
elements[++top] = element;
}
public void pop() {
if(isEmpty()) {
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throw new PreConditionException("Pop when stack empty");
}
top--;
}
public Object top() {
if(isEmpty()) {
throw new PreConditionException("Top when stack empty");
}
return elements[top];
}
}

Figura 52 – Código original antes da refatoração, adaptado de Monteiro e Fernandes (2005)

Conforme ilustrado pela figura 52, os trechos destacados são relacionados a validação de
pré-condições nos métodos push(..), pop() e top() e serão transferidos para um aspecto
específico para esta finalidade. Por se tratar de trechos pontuais, as assinaturas dos métodos
públicos não serão alterados e com isso os testes existentes não são alterados.
O trecho de código na figura 53 exemplifica um caso no qual a extração de código
referente a um componente de cálculo necessita a criação de métodos auxiliares para o
funcionamento do mecanismo de ponto de junção.
public class CalculadoraIRRF {
private static final Logger logger = Logger.getLogger(CalculadoraIRRF.class);
private MemoriaCalculo memoria = new MemoriaCalculo();
public CalculadoraIRRF() {
}
public double calcularIRRFMensal(String cpf, double salarioBruto, int numDependentes)
{
this.memoria.registraCPF(cpf);
// Verifica o valor do INSS a ser pago.
double aliquotaInss = 0;
boolean aliquotaPercentual = true;
if(salarioBruto <= 1024.97) {
aliquotaInss = 8.00;
} else if(salarioBruto <= 1024.98 && salarioBruto <= 1708.27) {
aliquotaInss = 9.00;
} else if(salarioBruto <= 1708.28 && salarioBruto <= 3416.54) {
aliquotaInss = 11.00;
} else if(salarioBruto >= 3416.55) {
aliquotaInss = 375.82;
aliquotaPercentual = false;
}
this.memoria.registraAliquotaINSS(aliquotaInss);
if(logger.isDebugEnabled()) {
StringBuffer buffer = new StringBuffer();
if(aliquotaPercentual) {
buffer.append("Aliquota INSS:
").append(aliquotaInss).append("%");
logger.debug(buffer.toString());
} else {
buffer.append("Aliquota INSS: R$ ").append(aliquotaInss);
logger.debug(buffer.toString());
}
}
double deducaoDependentes = 0;
if(numDependentes > 0) {
deducaoDependentes = 150.69 * numDependentes;
}
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this.memoria.registraDeducaoDependentes(deducaoDependentes);
if(logger.isDebugEnabled()) {
StringBuffer log = new StringBuffer();
log.append("Deducao dependentes: R$ ").append(deducaoDependentes);
logger.debug(log.toString());
}
double salarioBase = 0;
if(aliquotaPercentual) {
double descontoInss = salarioBruto * (aliquotaInss / 100.00);
salarioBase = salarioBruto - descontoInss - deducaoDependentes;
} else {
salarioBase = salarioBruto - aliquotaInss - deducaoDependentes;
}
this.memoria.registraSalarioBase(salarioBase);
if(logger.isDebugEnabled()) {
StringBuilder log = new StringBuilder();
log.append("Salario base para calculo de IRRF: R$
").append(salarioBase);
logger.debug(log.toString());
}
// Verifica o valor do IRRF a ser pago mensalmente
double aliquotaIR = 0;
double deducaoIR = 0;
if(salarioBruto <= 1499.15) {
aliquotaIR = 0;
} else if(salarioBruto >= 1499.16 && salarioBruto <= 2246.75) {
aliquotaIR = 7.5;
deducaoIR = 112.43;
} else if(salarioBruto >= 2246.76 && salarioBruto <= 2995.70) {
aliquotaIR = 15.0;
deducaoIR = 280.94;
} else if(salarioBruto >= 2995.71 && salarioBruto <= 3743.18) {
aliquotaIR = 22.5;
deducaoIR = 505.62;
} else if(salarioBruto >= 3743.19) {
aliquotaIR = 27.5;
deducaoIR = 692.78;
}
this.memoria.registraDeducaoIR(deducaoIR);
this.memoria.registraAliquotaIR(aliquotaIR);
if(logger.isDebugEnabled()) {
StringBuffer log = new StringBuffer();
log.append("Aliquota IR: ").append(aliquotaIR).append("%");
logger.debug(log.toString());
StringBuilder otherLog = new StringBuilder();
otherLog.append("Deducao IR: R$ ").append(deducaoIR);
logger.debug(otherLog.toString());
}
double irrf = (salarioBase - deducaoIR) * (aliquotaIR / 100.00);
this.memoria.registraIRRF(irrf);
if(logger.isDebugEnabled()) {
StringBuilder log = new StringBuilder();
log.append("IRRF calculado: R$ ").append(irrf);
logger.debug(log.toString());
}
this.memoria.saveInformation();
return irrf;
}
}

Figura 53 – Código-fonte com trechos a serem extraídos com dependência de informações intermediárias

A figura 53 ilustra um outro exemplo no qual os trechos referentes às chamadas da classe
MemoriaCalculo

serão extraídos para um aspecto. No entanto, este depende de informações
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intermediárias produzidas no decorrer do método, pois cada passo corresponde a uma
informação diferente. Para tornar a extração viável sem perda de informações, métodos
auxiliares serão criados para que o mecanismo de pontos de junção consiga capturar os
valores e passar para o componente de memória de cálculo. Por serem métodos internos
privados, o método público original permanece intacto, o que não requer mudanças nos testes.
3.4.5

Recomendação de teste para a refatoração Inline class within aspect

Conforme analisado na seção anterior deste trabalho, esta refatoração é considerada
compatível e assim, não afeta os testes existentes. Conforme mencionado pelos autores
Monteiro e Fernandes (2005), a movimentação de classes para dentro de aspectos ocorre
quando estas são pertinentes ao conceito ortogonal implementado por um aspecto. Por já
existir uma refatoração que trata da extração de uma classe interna para ser convertida para
uma classe padrão, os testes existentes não são afetados.
Caso a classe ainda não tenha os testes desenvolvidos, tais devem ser construídos de
acordo com os padrões definidos por Binder (2000): category-partition e combinatorial
function test.
O exemplo de código da figura 54 ilustra esta recomendação.
public class Flower {
private boolean _isOpen;
private OpenNotifier _oNotify = new OpenNotifier(this);
public Flower() {
this._isOpen = false;
}
public void open() {
this._isOpen = true;
_oNotify.notifyObservers();
}
public Observable opening() {
return _oNotify;
}
public boolean isOpen() {
return this._isOpen;
}
}
public class OpenNotifier extends Observable {
private Flower _enclosing;
private boolean _alreadyOpen;
public OpenNotifier(Flower flower) {
this._enclosing = flower;
}
public void notifyObservers() {
if(this._enclosing.isOpen() && !this._alreadyOpen) {
this.setChanged();
super.notifyObservers();
this._alreadyOpen = true;
}
}
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public void close() {
this._alreadyOpen = false;
}
}

Figura 54 – Código de exemplo para a refatoração.

A figura 54 utiliza um exemplo extraído do trabalho de Monteiro e Fernandes (2005) que
é o resultado da aplicação da refatoração extract inner class into standalone, no qual uma
classe aninhada a outra é extraída para uma classe padrão. Neste caso, a classe considerada é a
OpenNotifier.
Ao se aplicar a refatoração, o código resultante é ilustrado pela figura 55.
public aspect ObserverAspect {
static class OpenNotifier extends Observable {
private Flower _enclosing;
private boolean _alreadyOpen;
public OpenNotifier(Flower flower) {
this._enclosing = flower;
}
public void notifyObservers() {
if(this._enclosing.isOpen() && !this._alreadyOpen) {
this.setChanged();
super.notifyObservers();
this._alreadyOpen = true;
}
}
public void close() {
this._alreadyOpen = false;
}
}
}
public class Flower {
// o código desta classe não é alterado
}

Figura 55 – Código resultante da aplicação da refatoração.

Os testes permanecem os mesmos visto que não houve mudança de interface usada pelos
testes e por isso eles podem ser reutilizados sem necessidade de alterações adicionais por
conta da aplicação da refatoração.
3.4.6

Recomendação de teste para a refatoração Inline interface within aspect

Esta refatoração é classificada como compatível, pois não afeta as interfaces da classe
sendo refatorada e, portanto, os testes existentes não são alterados durante o processo.
Por se tratar de movimentação de interfaces para dentro de aspectos, recomenda-se
criação dos testes iniciais com base nos métodos definidas por tais interfaces. As classes que
implementam a interface movida para dentro do aspecto deve ter os testes projetados com
base no padrão polymorphic server test (BINDER, 2000).
A figura 56 ilustra trechos de código de exemplo para esta recomendação. O exemplo
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completo pode ser visto na seção de anexos deste documento.
public interface IFlightCache {
public Flight getFlight(String id) throws FlightNotFoundException;
public void cache(Flight flight);
public void remove(Flight flight);
public void clear();
}
public class SimpleFlightCacheImpl implements IFlightCache {
...
}
public class FlightCacheTTLImpl implements IFlightCache {
...
}

Figura 56 – Exemplo submetido a refatoração de Monteiro e Fernandes (2005).

A figura 56 ilustra um exemplo simples de cache de objetos tendo como base a interface
padrão IFlightCache. Duas classes concretas são criadas: SimpleFlightCacheImpl e
FlightCacheTTLImpl. A diferença entre as duas classes é que esta última implementa um
mecanismo de expiração para os objetos armazenados.
Com base no padrão de Binder (2000) polymorphic server test os testes desenvolvidos
para ambas as classes são ilustradas pelo figura 57.
public class SimpleFlightCacheTestCase {
private IFlightCache cache;
@Before
public void setUp() throws Exception {
this.cache = new SimpleFlightCacheImpl();
}
@Test(expected = sandbox.FlightNotFoundException.class)
public void testFlightNotFoundExceptionOK() throws FlightNotFoundException {...}
@Test
public void testCacheFlightOK() throws FlightNotFoundException {...}
@Test
public void testCacheMultipleFlightsOK() throws FlightNotFoundException {...}
@Test
public void testRemoveCachedElementOK() throws FlightNotFoundException {...}
public void testRemoveAllOK() {...}
}
public class FlightCacheTTLTestCase {
private IFlightCache service;
@Before
public void setUp() throws Exception {
this.service = new FlightCacheTTLImpl(60000);
}
@Test
public void testCacheAddOK() throws FlightNotFoundException {...}
@Test(expected = FlightNotFoundException.class)
public void testCacheExpiredOK() throws FlightNotFoundException {...}
@Test(expected = FlightNotFoundException.class)
public void testCacheRemoveOK() throws FlightNotFoundException {...}
@Test
public void testCleanCacheOK() {...}

Figura 57 – Testes projetados para as classes SimpleFlightCacheImpl e FlightCacheTTLImpl.
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Com base no exemplo da figura 57, os testes exercitam os métodos definidos pela
interface padrão IFlightCache para ambas as classes, de acordo com suas funções
particulares.
Com a aplicação da refatoração, a interface IFlightCache, específica da função de cache,
é movida para dentro de um aspecto para tal funcionalidade ortogonal, bem como a definição
da interface para ambas as classes, conforme ilustra a figura 58.
public aspect FlightCacheAspect {
private interface IFlightCache {
public Flight getFlight(String id) throws FlightNotFoundException;
public void cache(Flight flight);
public void remove(Flight flight);
public void clear();
}
declare parents: (SimpleFlightCacheImpl || FlightCacheTTLImpl) implements IFlightCache;
}

Figura 58 – Aspecto desenvolvido para cache de objetos.

A aplicação da refatoração move os elementos referenciados a interface para o aspecto
FlightCacheAspect. Nota-se que a interface continua a mesma e com isso os mesmos testes
podem ser aplicados.
3.4.7

Recomendação de teste para a refatoração Move field from class to inter-type

Esta refatoração é considerada compatível visto que ela não altera as interfaces originais
da classe submetida. Nesta situação os testes existentes não são afetados mesmo após a
aplicação da refatoração.
A recomendação é a criação de testes que exercitem o campo da classe em questão.
A figura 61 exibe código original antes da refatoração. Nela, o campo correspondente a
classe que implementa o papel de observador do padrão de projeto Observer (GAMMA et.al.,
1999) identificado como this.observer é movido da classe original para seu respectivo
aspecto.
1 public class FlightInfoEmailNotifier {
2
private String email;
3
private String flight;
4
private FlightInfoEmailObserver observer;
5
private Flight observedFlight;
6
7
public FlightInfoEmailNotifier(String flight, String email) {
8
this.email = email;
9
this.flight = flight;
10
this.observer = new FlightInfoEmailObserver(this);
11
}
12

// Código restante não exibido

13 }

Figura 59 – Código inicial antes da refatoração.
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Pelo exemplo da figura 59, o atributo da classe na linha 4 é relacionado à classe que
implementa o papel de observador do padrão de projeto. Mediante a aplicação da refatoração,
este é movimentado para dentro do aspecto relacionado ficando o código resultante conforme
exemplo da figura 60.
public aspect FlightInfoEmailNotifierAspect {
private FlightInfoEmailObserver FlightInfoEmailNotifier.observer = new
FlightInfoEmailObserver(this);
...
}

Figura 60 – Código após aplicação da refatoração.

Observa-se pela figura 60 que o campo extraído da classe FlightInfoEmailNotifier
agora faz parte do aspecto FlightInformEmailNotifierAspect por meio do uso da técnica
de declaração inter-tipo. A interface não é alterada e, portanto, os testes permanecem os
mesmos, portanto, a recomendação é a criação de testes que exercitem o objeto da classe a ser
movida para o aspecto de acordo com a especificação do funcionamento esperado de tal
software, usando como base os padrões de teste combinatorial function test e categorypartition de Binder (2000).
3.4.8

Recomendação de teste para a refatoração Move method from class to inter-type

De acordo com a análise feita na seção anterior, esta refatoração é considerada
compatível, pois ela não altera a interface pública das classes envolvidas e os testes são
preservados. Com isso após a refatoração, os mesmos testes podem ser utilizados sem
necessidade de se alterá-los.
Devido a sua compatibilidade, a recomendação é a criação de testes com foco na
cobertura do código do método a ser transferido, antes da aplicação da refatoração, e com
base no comportamento esperado de acordo com o estado interno da classe na qual ele se
localiza e nos valores informados como parâmetros. Tal padrão para criação dos testes é o
criado por Binder (2000) e chama-se Combinatorial function test.
A figura 61 ilustra a classe User inicialmente criada com métodos relacionados à
persistência.
public class User {
private String login;
private String firstName;
private String lastName;
public User(String login) {
this.login = login;
this.firstName = "";
this.lastName = "";
}
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public void setFirstName(String firstName) {
this.firstName = firstName;
}
public void setLastName(String lastName) {
this.lastName = lastName;
}
public String getLogin() {
return this.login;
}
public String getFirstName() {
return this.firstName;
}
public String getLastName() {
return this.lastName;
}
public void save() throws SQLException {
Connection connection = getConnection();
Statement insert = connection.createStatement();
StringBuffer sql = new StringBuffer();
sql.append("INSERT
INTO
USER(login,
first_name,
('").append(this.login).append("'");

last_name)

VALUES

sql.append(",'").append(this.firstName).append("','").append(this.lastName).append("')");
insert.execute(sql.toString());
connection.commit();
}
private Connection getConnection() throws SQLException {
Connection conn = null;
try {
Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver");
conn
=
DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:hsql://localhost/sandbox;username=sa;password=anderso
n");
} catch (ClassNotFoundException exception) {
throw new SQLException("Driver class not found", exception);
}
return conn;
}
}

Figura 61 – Código antes da refatoração.

A figura 61 exibe os métodos save() e getConnection() relacionados com a
funcionalidade de persistência dos dados da classe User. A criação dos testes relacionados a
tais métodos são exibidos pelo exemplo da figura 62.
public static void main(String[] args) {
User user = new User("andersonkmi");
user.setFirstName("Anderson");
user.setLastName("Ito");
try {
user.save();
} catch (SQLException exception) {
exception.printStackTrace();
}
}

Figura 62 – Teste desenvolvido para persistência da classe.

Após aplicação da extração dos métodos save() e getConnection() para dentro do
respectivo aspecto, o código resultante é ilustrado pela figura 63.
public aspect UserPersistence {
static private Connection getConnection() throws SQLException {
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Connection conn = null;
try {
Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver");
conn
=
DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:hsql://teste/sandbox;username=sa;password=anderson");
} catch (ClassNotFoundException exception) {
throw new SQLException("Driver class not found", exception);
}
return conn;
}
public void User.save() throws SQLException {
Connection connection = getConnection();
Statement insert = connection.createStatement();
StringBuffer sql = new StringBuffer();
sql.append("INSERT
INTO
USER(login,
first_name,
last_name)
VALUES
('").append(getLogin()).append("'");
sql.append(",
'").append(getFirstName()).append("',
'").append(getLastName()).append("')");
insert.execute(sql.toString());
connection.commit();
}
}

Figura 63 – Aspecto com métodos movidos da classe User.

A figura 63 ilustra o aspecto desenvolvido para agrupar os métodos relacionados à
persistência de dados da classe User. Por utilizar do mecanismo de declaração inter-tipo a
interface publicamente disponível não é afetada e com isso o teste permanece o mesmo.
3.4.9

Recomendação de teste para a refatoração Split abstract class into aspect and
interface

Conforme a categorização descrita na seção anterior, esta refatoração é considerada do
tipo incompatível, ou seja, quando aplicada ela pode afetar os testes existentes e relacionados
aos trechos envolvidos na transformação. Portanto, neste caso existe a necessidade de se
alterar tais testes de forma que eles consigam verificar a manutenção do comportamento do
software após a reestruturação.
Para esta refatoração recomenda-se a construção dos testes levando em consideração os
métodos concretos da classe abstrata e para cada classe concreta que estende a classe abstrata.
Os testes devem considerar a cobertura de código das classes envolvidas. Conforme
mencionado anteriormente, caso a refatoração necessite remover construtores que aceitam
parâmetros de inicialização, os testes serão afetados devido à necessidade de se usar uma
forma diferente de passagem de valores inicias à classe. A necessidade de alteração dos testes
ocorre quando os atributos da classe sob reestruturação passem a ser inicializados por novos
métodos para tal finalidade (por exemplo, usando os métodos do tipo setter). Com isso, os
testes devem ser alterados trocando-se os construtores pelos métodos setters criados.
Utilizando o exemplo adaptado do trabalho de Monteiro e Fernandes (2005), a figura 64
ilustra três classes: GUIComponentCreator, ButtonCreator e LabelCreator. As duas

108

últimas são filhas da primeira e são, respectivamente, responsáveis pela criação de instâncias
das classes Button e Label.
public abstract class GUIComponentCreator {
public GUIComponentCreator(int coordx, int coordy) {
this.lastFrameLocation = new Point(coordx, coordy);
}
public abstract JComponent createComponent();
public abstract String getTitle();
private Point lastFrameLocation;
public final void showFrame() {
JFrame frame = new JFrame(getTitle());
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}
});
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(createComponent());
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setLocation(lastFrameLocation);
lastFrameLocation.translate(75, 75);
frame.setVisible(true);
}
}
public class ButtonCreator extends GUIComponentCreator {
public ButtonCreator(int positionX, int positionY) {
super(positionX, positionY);
}
public JComponent createComponent() {
...
}
public String getTitle() {
...
}
}
public class LabelCreator extends GUIComponentCreator {
public LabelCreator(int x, int y) {
super(x, y);
}
public JComponent createComponent() {
...
}
public String getTitle() {
...
}
}

Figura 64 – Exemplo de código antes da refatoração

Na figura 64, é possível verificar que a informação de posicionamento é mantida na
classe pai pelo fato de ela ser algo comum entre elas. Com base em tais classes, um possível
teste é exemplificado pela figura 65, a seguir.
public class Main {
public static void main(String[] args) {
GUIComponentCreator creator1 = new ButtonCreator(0, 0);
GUIComponentCreator creator2 = new LabelCreator(0, 0);
creator1.showFrame();
creator2.showFrame();
}
}

Figura 65 – Exemplo de código de teste para as classes de criação de GUI.
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A figura 65 exibe um código de exemplo de teste para as classes ilustradas anteriormente
pela figura 64. Mediante a aplicação da refatoração, o resultado obtido é exemplificado pela
figura 66.
public aspect ComponentCreatorImplAspect {
private Point GUIComponentCreator.lastFrameLocation;
public void GUIComponentCreator.setPosition(int posx, int posy) {
lastFrameLocation = new Point(posx, posy);
}
public final void GUIComponentCreator.showFrame() {
JFrame frame = new JFrame(getTitle());
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}
});
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(createComponent());
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setLocation(lastFrameLocation);
lastFrameLocation.translate(75, 75);
frame.setVisible(true);
}
}
public interface GUIComponentCreator {
public abstract JComponent createComponent();
public abstract String getTitle();
public void showFrame();
}
public class ButtonCreator implements GUIComponentCreator{}
public class LabelCreator implements GUIComponentCreator {}

Figura 66 – Código resultante da aplicação da refatoração.

Com base na figura 66, após a refatoração houve a criação de um novo aspecto que
mantém os métodos concretos da antiga classe abstrata e seus atributos. A classe
GUIComponenteCreator

foi convertida para uma interface no qual os métodos abstratos

foram mantidas e as classes ButtonCreator e LabelCreator passaram a ser classes de
implementação e não mais filhas da classe GUIComponentCreator. Anteriormente, o
construtor da classe GUIComponentCreator recebia os valores correspondentes às
coordenadas onde os componentes seriam exibidos. Com a alteração, foi necessário criar um
novo método no qual tal valor é passado e assim os testes precisam ser alterados por duas
razões: a remoção do construtor e a utilização do novo método de inicialização dos valores de
coordenadas, conforme ilustrado pela figura 67.
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public class Main {
public static void main(String[] args) {
GUIComponentCreator creator1 = new ButtonCreator();
creator1.setPosition(0, 0);
GUIComponentCreator creator2 = new LabelCreator();
creator2.setPosition(0, 0);
...
}
}

Figura 67 – Código alterado para adaptação à refatoração

A figura 67 ilustra o código de teste com a inclusão das chamadas ao método
setPosition()

para informar a posição onde o componente gráfico será criado.

Neste caso, em suma, a recomendação é a criação de um novo método para inicialização
dos atributos da classe que dependam que o usuário da classe informe-os no momento da
criação do objeto.
3.4.10 Recomendação de teste para a refatoração Extract feature into aspect
A refatoração Extract feature into aspect é basicamente uma composição das refatoração
anteriormente citadas e quando necessário faz uso de refatorações auxiliares extract method
(FOWLER, 1999) e partition constructor signature (MONTEIRO E FERNANDES, 2005).
Devido à eventual necessidade de utilizar a refatoração partition constructor signature,
este pode ser considerado uma transformação do tipo incompatível e com isso os testes
anteriormente criados precisam ser adaptados quando tal modificação é realizada. Esta
refatoração trata de construtores que precisam ser movidos para dentro de um aspecto por
estarem relacionados à inicialização de elementos relacionados ao um interesse ortogonal.
Porém, se o construtor possuir argumentos relacionados à funcionalidade principal e ao
interesse ortogonal, métodos para inicialização podem ser necessários e, consequentemente,
os testes serão impactados.
Utilizando trechos de um exemplo modificado criado pelos autores do catálogo de
refatorações, é possível demonstrar que os testes podem ser afetados, exemplificado pela
figura 68.
public class TangledStack {
private int top = -1;
private Object[] elements;
private int maxSize;
private JLabel label = new JLabel("Stack ");
private JTextField text = new JTextField(20);
public TangledStack(JFrame frame, int maxSize) {
this.maxSize = maxSize;
elements = new Object[this.maxSize];
frame.getContentPane().add(label);
text.setText("[]");
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frame.getContentPane().add(text);
frame.show();
}
public String toString() {
StringBuffer result = new StringBuffer("[");
for(int i = 0; i <= top; i++) {
result.append(elements[i].toString());
if(i != top) {
result.append(", ");
}
}
result.append("]");
return result.toString();
}
private void display() {
text.setText(toString());
}
public boolean isFull() {
return top == this.maxSize - 1;
}
public boolean isEmpty() {
return top < 0;
}
public void push(Object element) {
if(isFull()) {
throw new PreConditionException("Push when stack full");
}
elements[++top] = element;
display();
}
public void pop() {
if(isEmpty()) {
throw new PreConditionException("Pop when stack empty");
}
top--;
display();
}
public Object top() {
if(isEmpty()) {
throw new PreConditionException("Top when stack empty");
}
return elements[top];
}
}

Figura 68 – Exemplo de classe com entrelaçamento de código. Adaptado de Monteiro e Fernandes (2005)

Na figura 68, está descrito o código de exemplo de uma pilha contendo duas
funcionalidades ortogonais: interface gráfica usada para exibir o status da pilha e o tratamento
de validação de pré-condição. Notar que, o construtor da classe TangledStack recebe como
argumentos para inicialização uma instância da classe JFrame e um número inteiro
correspondente à quantidade máxima de elementos armazenados pela classe.
Com base no exemplo da figura 68, um exemplo de caso de teste é listado pela figura 69.
public class TangledStackTestCase {
private TangledStack stack;
private JFrame frame = new JFrame();
@Before
public void setUp() throws Exception {
stack = new TangledStack(this.frame, 2);
}
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@Test
public void testStackInitializationOK() {
...
}
@Test
public void testStackElementAdditionOK() {
...
}
@Test(expected = PreConditionException.class)
public void testPopElementWhenEmptyFail() {
...
}
@Test
public void testStackIsFullOK() {
...
}
@Test(expected = PreConditionException.class)
public void testStackOverflowFail() {
...
}
@Test
public void testStackPopOK() {
...
}
@Test(expected = PreConditionException.class)
public void testStackTopWhenEmptyFail() {
...
}
}

Figura 69 – Exemplo de caso de teste para a classe TangledStack.

A figura 69 o código exibe um caso de teste para classe exemplificada para esta
refatoração. Notar que no método setUp, a inicialização da classe TangledStack recebe um
objeto da classe JFrame e número máximo de elementos armazenados.
Com a aplicação da extração dos interesses ortogonais e o uso da técnica partition
constructor signature, o código resultante é listado na figura 70.
public class TangledStack {
private int top = -1;
private Object[] elements;
private int maxSize;
public TangledStack() {
this.maxSize = 0;
}
public void initialize(int maxSize) {
this.maxSize = maxSize;
this.elements = new Object[this.maxSize];
}
public String toString() {
StringBuffer result = new StringBuffer("[");
for(int i = 0; i <= top; i++) {
result.append(elements[i].toString());
if(i != top) {
result.append(", ");
}
}
result.append("]");
return result.toString();
}
public boolean isFull() {
return top == this.maxSize - 1;
}
public boolean isEmpty() {
return top < 0;
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}
public void push(Object element) {
elements[++top] = element;
}
public void pop() {
top--;
}
public Object top() {
return elements[top];
}
}
public aspect WindowViewAspect {
private JLabel TangledStack.label = new JLabel("Stack ");
private JTextField TangledStack.text = new JTextField(20);
public TangledStack.new(JFrame frame) {
this();
frame.getContentPane().add(label);
text.setText("[]");
frame.getContentPane().add(text);
frame.show();
}
private void TangledStack.display() {
text.setText(toString());
}
pointcut stateChange(TangledStack stack) : (execution(public void
TangledStack.push(Object)) || execution(public void TangledStack.pop())) && this(stack);
after(TangledStack _stack) returning : stateChange(_stack) {
_stack.display();
}
}
public aspect PreConditionCheckingAspect {
pointcut checkPush(TangledStack stack) : execution(public void
TangledStack.push(Object)) && this(stack);
before(TangledStack stack) : checkPush(stack) {
if(stack.isFull()) {
throw new PreConditionException("push when stack full");
}
}
pointcut checkPop(TangledStack stack) : execution(public void TangledStack.pop()) &&
this(stack);
before(TangledStack stack) : checkPop(stack) {
if(stack.isEmpty()) {
throw new PreConditionException("pop when stack empty");
}
}
pointcut checkTop(TangledStack stack) : execution(public Object TangledStack.top()) &&
this(stack);
before(TangledStack stack) : checkTop(stack) {
if(stack.isEmpty()) {
throw new PreConditionException("top when stack empty");
}
}
}

Figura 70 – Código resultante da extração dos aspectos de interface gráfica e validação de pré-condições.

Com base na figura 70, as funcionalidades relacionadas à interface gráfica e validação de
pré-condições foram extraídas para seus respectivos aspectos. O construtor original foi
removido, justamente por ter um elemento relacionado a um dos aspectos e um novo método
de inicialização foi criado no processo. Com isso, usuários de tal classe precisam ser
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adaptados para utilizar um novo método de inicialização de dados que, neste caso, deve-se ao
método initialize. Devido ao fato do construtor ter argumentos relacionados a um dos
interesses ortogonais e a funcionalidade principal da classe, movê-los ambos para um aspecto
não faria sentido do ponto-de-vista do projeto, dado que o número máximo de elementes de
uma pilha não tem relacionamento com um aspecto para tratamento da interface gráfica, por
isso a criação do método de inicialização fez-se necessária.
O código de teste alterado encontra-se ilustrado pela figura 71.
public class TangledStackTestCase {
private TangledStack stack;
private JFrame frame = new JFrame();
@Before
public void setUp() throws Exception {
//stack = new TangledStack(this.frame, 2);
this.stack = new TangledStack(this.frame);
this.stack.initialize(2);
}
...
}

Figura 71 – Teste alterado devido a refatoração.

Na figura 71, o teste original foi alterado para substituir o construtor original por um
método de inicialização. O restante do teste continua o mesmo.
Em suma, para esta refatoração, a recomendação é alterar os testes para que eles passem a
aceitar o novo método de inicialização de atributos da classe de forma que eles aindam
possam validar a classe sob reestruturação.
3.5

Resumo

As definições para cada item de refatoração orientada a aspectos estão resumidos na
tabela 14.
Tabela 14 – Quadro resumo do catálogo desenvolvido pela proposta
Item
1

Refatoração
Change abstract class to interface

Consequências para o teste
Testes são afetados

Recomendação
Testes devem ser criados
com

base

no

padrão

polymorphic Server test
(BINDER,

2000)

verificação

para
de

compatibilidade com o
LSP

(Liskov

Substitutability
Principle).

Com

a
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Item

Refatoração

Consequências para o teste

Recomendação
refatoração,
inicializações feitas via
construtor devem passar
usar o método criado para
tal finalidade.

2

Replace implements with declare

Testes não são afetados

parents

Testes devem ser criados
com

base

no

padrão

polymorphic Server test
(BINDER,

2000)

verificação

para
de

compatibilidade com o
LSP

(Liskov

Substitutability Principle)
3

Extract inner class to standalone

Testes não são afetados

Criar

testes

verificação

para
do

comportamento

dos

métodos

públicos

utilizando

padrões

combinatorial

function

test e category-partition
definidas

por

Binder

testes

para

(2000)
4

Extract fragment into advice

Testes não são afetados

Criar

verificação

do

comportamento

dos

métodos

públicos

utilizando

padrões

combinatorial

function

test e category-partition
definidas

por

Binder

testes

para

(2000)
5

Inline class within aspect

Testes não são afetados

Criar

verificação
comportamento

do
dos

métodos

públicos

utilizando

padrões

combinatorial

function
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Item

Refatoração

Consequências para o teste

Recomendação
test e category-partition
definidas

por

Binder

(2000)
6

Inline interface within aspect

Testes não são afetados

Testes devem ser criados
com

base

no

padrão

polymorphic Server test
(BINDER,

2000)

para

verificação

de

compatibilidade com o
LSP

(Liskov

Substitutability Principle)
7

Move field from class to inter-type

Testes não são afetados

Criar

testes

para

verificação

do

comportamento

dos

métodos

públicos

utilizando

padrões

combinatorial

function

test e category-partition
definidas

por

Binder

testes

para

(2000)
8

Move method from class to inter-type

Testes não são afetados

Criar

verificação

do

comportamento

dos

métodos

públicos

utilizando

padrões

combinatorial

function

test e category-partition
definidas

por

Binder

Adaptar

os

testes

inserindo

código

(2000)
9

Split abstract class into aspect and

Testes são afetados

interface

inicialização
atributos

de
dos

anteriormente

feito pelo construtor da
classe
10

Extract feature into aspect

Testes são afetados

Adaptar

os

inserindo

código

testes
de
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Item

Refatoração

Consequências para o teste

Recomendação
inicialização
atributos

dos

anteriormente

feito pelo construtor da
classe

A tabela acima resume as recomendações de acordo com o impacto que a refatoração
pode causar no teste, bem como as recomendações relacionadas às refatorações que forcem os
testes a serem alterados.

118

4 EXPERIMENTOS
Para averiguar as proposições descritas no catálogo da seção anterior, experimentos
foram desenvolvidos para analisar a questão da cobertura obtida pelos testes antes e depois da
refatoração. Tais experimentos consistem em códigos desenvolvidos a serem submetidos à
cada refatoração e seus respectivos testes. A cobertura de código, segundo Binder (2000),
expõe a porcentagem do código-fonte de uma classe que tenha sido exercitada pelos testes. A
cobertura de código é geralmente definida por um critério de adequação que, por sua vez,
especifica quais partes devam ser testadas. Um conjunto de testes é considerado adequado
quando este exercita os componentes determinados pelo critério seguido por tal conjunto.
Para auxiliar o trabalho as ferramentas Eclipse 3.6, Java 6, JUnit 4.6 e AspectJ 1.6.10.
Para testar e analisar a cobertura de código testada utilizou-se o componente Eclemma
(ECLEMMA) para a ferramenta Eclipse.
A utilização de AspectJ deve-se ao fato do trabalho de Monteiro e Fernandes (2005) ter
sido também descrito usando tal ferramenta e com isso facilitar o desenvolvimento deste
trabalho.
O componente Eclemma auxilia a cobertura de código de testes unitários desenvolvidos
em JUnit e com uso da ferramenta de desenvolvimento Eclipse. O código-fonte de exemplo
da figura 72 é usado para ilustrar como a análise de cobertura e exibição dos resultados são
realizados pelo componente em questão.
public class VerySimpleCalculator {
public VerySimpleCalculator() {
// No action performed
}
public double sum(double value1, double value2) {
return value1 + value2;
}
public double minus(double value1, double value2) {
return value1 - value2;
}
public double multiply(double value1, double value2) {
return value1 * value2;
}
public double divide(double value1, double value2) throws DivideByZeroException {
double result = 0;
if(value2 == 0) {
throw new DivideByZeroException("Division by zero");
} else {
result = value1 / value2;
}
return result;
}
}
public class VerySimpleCalculatorTestCase {
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private VerySimpleCalculator calculator;
@Before
public void setUp() throws Exception {
this.calculator = new VerySimpleCalculator();
}
@Test
public void testSum() {
double result = this.calculator.sum(10, 10);
double expected = 20;
assertEquals(expected, result, 0);
}
@Test
public void testMinus() {
double result = this.calculator.minus(30, 20);
double expected = 10;
assertEquals(expected, result, 0);
}
@Test
public void testMultiply() {
double result = this.calculator.multiply(10, 2);
double expected = 20;
assertEquals(expected, result, 0);
}
@Test
public void testDivide() throws DivideByZeroException {
double result = this.calculator.divide(10, 5);
double expected = 2;
assertEquals(expected, result, 0);
}
}

Figura 72 – Exemplo de código com testes unitários

A figura 72 ilustra uma classe que implementa uma simples calculadora chamada
VerySimpleCalculator

juntamente

VerySimpleCalculatorTestCase).

com

seus respectivos testes unitários

(classe

Ao se executar o teste unitário ilustrado via o Eclemma,

os resultados referentes à cobertura de código testado são exibidos, conforme ilustra a figura
73.

Figura 73 – Resultado de cobertura de código testado via Eclemma

Conforme ilustrado pela figura 73, os testes unitários cobriram 84,4% do total do código

120

da classe VerySimpleCalculator. Isso se deve pela cobertura parcia alcançada no método
divide()

que, como nota-se, teve um fator de cobertura de 70,6% de código.

Utilizando as ferramentas descritas anteriormente, experimentos foram desenvolvidos
para cada uma das refatorações analisadas e categorizadas neste trabalho, cujos resultados são
descritos a seguir.
4.1

Experimento para refatoração Change abstract class to interface

Para este experimento, foi utilizado um exemplo do trabalho de Monteiro e Fernandes
(2005) no qual uma classe abstrata prescreve dois métodos para serem implementados por
classes derivadas dela. A classe abstrata é voltada para criação de componentes de interface
gráfica e as classes que a derivam, são responsáveis por tratar elementos específicos, tais
como botões e textos. O código ilustrado pela figura 74 mostra o exemplo citado.
public abstract class GUIComponentCreator {
public GUIComponentCreator(int coordx, int coordy) {
this.lastFrameLocation = new Point(coordx, coordy);
}
public abstract JComponent createComponent();
public abstract String getTitle();
private Point lastFrameLocation;
public final void showFrame() {
...
}
}
public class LabelCreator extends GUIComponentCreator {
public LabelCreator(int x, int y) {
super(x, y);
}
public JComponent createComponent() {...}
public String getTitle() {...}
}
public class ButtonCreator extends GUIComponentCreator {
public ButtonCreator(int positionX, int positionY) {
super(positionX, positionY);
}
public JComponent createComponent() {...}
public String getTitle() {...}
}

Figura 74 – Exemplo de classes relacionadas via uma classe abstrata a serem refatoradas.

Conforme

ilustrado

GUIComponentCreator

pela

figura

74,

o

exemplo

possui

a

classe

abstrata

e as classes LabelCreator e ButtonCreator. Estas são responsáveis

por criar componentes gráficos em uma posição específica definida no momento de sua
criação e, portanto, ficando a informação posicional na classe pai. Um exemplo de teste seria
a ilustrada pela figura 75.
public class GUIComponentCreatorTestCase {
private GUIComponentCreator buttonCreator;
private GUIComponentCreator labelCreator;
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@Before
public void setUp() throws Exception {
this.buttonCreator = new ButtonCreator(10, 10);
this.labelCreator = new LabelCreator(20, 20);
}
@Test
public void testButtonCreation() {
this.buttonCreator.showFrame();
}
@Test
public void testLabelCreation() {
this.labelCreator.showFrame();
}
}

Figura 75 – Caso de teste para as classes LabelCreator e ButtonCreator.

O resultado de cobertura obtido ao se executar o teste acima é ilustrado pela figura 76.

Figura 76 – Cobertura de código testado antes da refatoração.

Pela figura 76, verifica-se que o teste criado atingiu 85,7% de cobertura para a classe
ButtonCreator,

100% de cobertura para a classe LabelCreator e 95% para a classe

GUIComponentCreator.

Com a aplicação da refatoração, a classe GUIComponentCreator é convertida para uma
interface

e

os

método

concretos

ComponentCreatorImplAspect.

são

movimentados

para

dentro

do

aspecto

O que muda nas classes derivadas é a substituição do

relacionamento de herança pelo de implementação. Anteriormente, o construtor da classe
GUIComponentCreator

aceitava argumentos inicias para posicionamento do componente

gráfico. Com a alteração, tal construtor necessitou-se ser removido e um novo método
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chamado setPosition(int, int) foi criado em seu lugar e nisso, faz-se necessária a
alteração do teste existente passando a chamar este novo método justamente para ser possível
compilá-lo, conforme mostra o código-fonte na figura 77.
public class GUIComponentCreatorTestCase {
private GUIComponentCreator buttonCreator;
private GUIComponentCreator labelCreator;
@Before
public void setUp() throws Exception {
this.buttonCreator = new ButtonCreator();
this.buttonCreator.setPosition(10, 10);
this.labelCreator = new LabelCreator();
this.labelCreator.setPosition(20, 20);
}
...
}

Figura 77 – Teste alterado devido a refatoração.

A nova versão do teste possui uma nova chamada ao método setPosition(int, int)
conforme explicado anteriormente. Mediante uma nova execução para a análise de cobertura,
o resultado obtido é exibido pela figura 78.

Figura 78 – Cobertura obtida pelo teste após refatoração de código da aplicação e do teste.

Pela figura 78, os resultados obtidos foram 88,6% de cobertura de código da classe
ButtonCreator,

100% de cobertura da classe LabelCreator e 76,2% de cobertura do

aspecto ComponentCreatorImplAspect. A classe GUIComponentCreator não se inclui nesta
medição dado que ela foi convertida de classe para uma interface Java e com isso não possui
métodos concretos para serem verificados.
Comparando os valores antes e depois da refatoração, verificam-se algumas diferenças.
As coberturas registradas para a classe ButtonCreator estão diferentes, mas é importante
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notar que da versão antes da refatoração para a versão pós-refatoração, ocorreu uma
diminuição no número de linhas de código. Ao se comparar as coberturas de cada método
isoladamente, verifica-se que tais coberturas foram mantidas durante a refatoração.
Outra diferença encontrada é a contagem da cobertura do código do aspecto criado para
esta refatoração. A ferramenta usada não é capaz de exibir a porcentagem de cobertura para
cada advice isoladamente, exibindo somente o valor total do aspecto como um todo. Para
contornar este problema, a análise visual usando as anotações gráficas geradas pelo Eclemma,
foi efetuada, abrindo-se o código referente ao aspecto e comparando o código existente na
classe original.
A figura 79 exibe o código coberto pelo teste antes da refatoração.
public abstract class GUIComponentCreator {
public GUIComponentCreator(int coordx, int coordy) {
this.lastFrameLocation = new Point(coordx, coordy);
}
public final void showFrame() {
JFrame frame = new JFrame(getTitle());
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}
});
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(createComponent());
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setLocation(lastFrameLocation);
lastFrameLocation.translate(75, 75);
frame.setVisible(true);
}
}

Figura 79 – Cobertura de código da classe abstrata antes de refatoração.

A figura 79 mostra os métodos showFrame() e o construtor GUIComponentCreator()
cobertos pelo teste criado. Após a refatoração, tais trechos foram movidos para dentro do
aspecto ComponentCreatorImplAspect e após a execução do testes, a cobertura obtida
encontra-se ilustrada pela figura 80.
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public aspect ComponentCreatorImplAspect {
private Point GUIComponentCreator.lastFrameLocation;
public void GUIComponentCreator.setPosition(int posx, int posy) {
lastFrameLocation = new Point(posx, posy);
}
public final void GUIComponentCreator.showFrame() {
JFrame frame = new JFrame(getTitle());
frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent e) {System.exit(0);}
});
JPanel panel = new JPanel();
panel.add(createComponent());
frame.getContentPane().add(panel);
frame.pack();
frame.setLocation(lastFrameLocation);
lastFrameLocation.translate(75, 75);
frame.setVisible(true);
}
}

Figura 80 – Cobertura de código visual no aspecto criado pela refatoração.

Na figura 80 tem-se o código do aspecto criado coberto pelas linhas destacadas em verde.
Ao compará-las com a figura 79, pode-se notar que as mesmas linhas foram testadas e assim,
pode-se dizer que a cobertura foi mantida entre as versões pré e pós-refatoração. Além da
questão da cobertura, foi possível verificar que o comportamento da aplicação foi mantido
após a refatoração.
Caso haja interesse em verificar o código-fonte desenvolvimento neste experimento com
mais detalhes, este pode ser obtido pelo site indicado no Anexo A deste documento.
4.2

Experimento para refatoração Replace implements with declare parents

Pelo fato da refatoração replace implements with declare parents não alterar as interfaces
externas das classes envolvidas, os testes podem ser criados antes da refatoração e
reaproveitados sem alterações.
Para este exemplo foi criada a interface ITaxCalculationService e a classe
USTaxCalculationService.

Conforme descrito na seção 3, testes foram desenvolvidos com

base na estrutura em questão. Todos os códigos de exemplo estão ilustrados pela figura 81.
public interface ITaxCalculationService {
public void setThreshold(double limitValue);
public double calculateImportationTax(double unitPrice) throws InvalidPriceException;
public void setTax(double tax);
public double getTax();
}
public class USTaxCalculationService implements ITaxCalculationService {
private double taxValue;
private double threshold;
public USTaxCalculationService() {
this.taxValue = 0.25;
this.threshold = 500;
}
public USTaxCalculationService(double value) {
this.taxValue = value;
}
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@Override
public double calculateImportationTax(double unitPrice)
throws
InvalidPriceException {
if(unitPrice <= 0) {
throw new InvalidPriceException("Product's unit price cannot be equal
to or less than zero");
}
double increaseAmount = 0;
if(unitPrice > this.threshold) {
double delta = unitPrice - this.threshold;
increaseAmount = delta * this.taxValue;
}
return increaseAmount;
}
@Override
public void setThreshold(double limit) {
this.threshold = limit;
}
@Override
public void setTax(double tax) {
this.taxValue = tax;
}
@Override
public double getTax() {
return this.taxValue;
}
}
public class TestCase {
ITaxCalculationService service;
@Before
public void setUp() throws Exception {
this.service
CountryTaxCalculatorServiceCreator.getTaxCalculationService(Country.USA);
}

=

@After
public void tearDown() throws Exception {
}
@Test
public void testCalculationOK() {
...
}
@Test
public void testCalculationBelowThresholdOK() {
...
}
@Test
public void testCalculationModifiedTaxAmountOK() {
...
}
}

Figura 81 – Caso de teste para uma das classes que implementam a interface ITaxCalculationService.

A figura 81 exibe as classes de exemplo e o caso de teste criado de acordo com as
recomendações descritas no capítulo 3. Para fins de simplificação, os casos de testes para
outras classes foram omitidas e ao executá-lo para fins de análise de cobertura, o resultado
obtido é mostrado pela figura 82.
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Figura 82 – Análise de cobertura de código antes da refatoração.

Pela

figura

82,

verifica-se

USTaxCalculationService

que

a

percentagem

de

cobertura

da

classe

é de 74,1%, sendo este valor disperso pelos métodos e

construtores existentes nela. As outras classes estão com valor de cobertura 0%, dado que o
teste não abrange tais classes.
Quando a refatoração é aplicada, a declaração de implementação é retirada das classes e
movida para dentro de um novo aspecto que aplica a definição de implementação via
mecanismo inter-tipos, conforme descrito no capítulo anterior. Como as interfaces externas
são preservadas, os testes também não sofrem alteração e com isso podem ser reaplicados
resultando na cobertura ilustrada pela figura 83.
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Figura 83 – Resultado de cobertura do teste após a refatoração.

Na figura 83 observa-se que o resultado de cobertura obtido após a refatoração é idêntico
ao anterior, de 74,1%. Olhando-se método a método, nota-se que os valores também se
mantiveram inalterados. A preservação do comportamento externo do código foi detectada
após a refatoração.
Caso haja interesse em verificar o código-fonte desenvolvimento neste experimento com
mais detalhes, este pode ser obtido pelo site indicado no Anexo A deste documento.
4.3

Experimento para refatoração Extract inner class into standalone

Esta refatoração foi classificada como compatível na descrição do capítulo 3 e por isso
recomenda-se a criação dos testes antes da refatoração visto que eles podem ser
reaproveitados após a alteração do código.
Para avaliar esta recomendação, um exemplo simplificado de um sistema de notificação
de informações de vôos foi criado usando o padrão de projeto Observer de Gamma et.al.
(1998) no qual as classes que implementam os papéis de observadores e observado o fazem
utilizando classes aninhadas. Com a refatoração, tais classes são externalizadas e convertidas
em classes regulares. O código completo pode ser obtido do site indicado pelo Anexo A deste
documento.
A classe FlightInfoBoard recebe as notificações de atualização mediante a classe
aninhada FlightObserver, conforme ilustrado pela figura 84.
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public class FlightInfoBoard {
private List<Flight> flights;
private FlightObserver observer = new FlightObserver();
public FlightInfoBoard() {
this.flights = new ArrayList<Flight>();
}
public List<Flight> getFlights() {
return this.flights;
}
public Observer getFlightObserver() {
return this.observer;
}
private class FlightObserver implements Observer {
public void update(Observable ob, Object controller) {
flights.clear();
Map<String, Flight> flightSet = (Map<String, Flight>) controller;
Collection<Flight> elements = flightSet.values();
Iterator<Flight> iterator = elements.iterator();
while(iterator.hasNext()) {
flights.add(iterator.next());
}
}
}
}

Figura 84 – Exemplo de código para refatoração extract inner class into standalone.

Os testes desenvolvidos antes da refatoração abrangem as funcionalidades especificadas
para o sistema que, neste caso, é o envio de notificações de atualização de vôos. O código do
teste para este caso pode ser obtido do site indicado pelo Anexo A.
Ao se executá-lo para fins de verificação de cobertura obtida, os resultados são os
ilustrados pela figura 85.

129

Figura 85 – Cobertura do código testado antes da refatoração.

Pela figura 85 verifica-se que as coberturas de código para as classes FlightInfoBoard e
FlightInfoEmailNotifier

foram, respectivamente, 100% e 86,6%. Pode-se notar que as

coberturas para as classes internas (ambas chamadas de FlightObserver) são de 100%.
A classe FlightInformationController também possui classes aninhadas para
tratamento das notificações aos observadores. Sua cobertura é ilustrada pela figura 86.
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Figura 86 – Cobertura de código para a classe FlightInfoController antes da refatoração.

A figura 86 mostra que a cobertura obtida para classe FlightInformationController
corresponde à 98,7% e para as classes aninhadas FlightNotifier e SingleFlightNotifier
correspondem 100%.
Como o teste não precisa ser alterado, ao reaplicá-lo no novo código, a cobertura obtida é
a ilustrada pela figura 87.
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Figura 87 – Cobertura de código das classes FlightInfoBoard e FlightInforEmailNotifier após
refatoração.

Na figura 87, a cobertura obtida após a refatoração para as classes FlightInfoBoard e
FlightInfoEmailNotifier

foram 100% e 72,5%, respectivamente. Para este caso, é

importante verificar que as classes anteriormente aninhadas foram extraídas e com isso a
verificação

de

suas

coberturas

FlightInfoBoardObserver

precisa

ser

levada

em

conta.

As

classes

e FlightInfoEmailObserver apresentam ambas 100% de

cobertura. A cobertura total da classe FlightInfoEmailNotifier apresentou diferenças com
a versão anterior dado que a classe anteriormente aninhada foi extraída. Contudo, ao se
verificar método a método, verifica-se que as coberturas são idênticas. No caso das novas
classes extraídas, ao compará-las com as suas respectivas versões aninhadas, verifica-se que a
cobertura também foi preservada.
No caso da classe FlightInformationController, a cobertura alcançada após a
refatoração é a ilustrada pela figura 88.
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Figura 88 – Cobertura de código da classe FlightInformationController após a refatoração.

Na

figura

88

nota-se

FlightInformationController

que

a

cobertura

de

código

da

classe

foi de 100%, mantendo-se assim a mesma da versão antes

da refatoração. Neste caso, como as classes FlightNotifier e SingleFlightNotifier
foram extraídas, as coberturas quando comparadas com as versões pré-refatoração também
foram preservadas.
4.4

Experimento para refatoração Extract fragment into aspect

Para verificar a recomendação para esta refatoração, dois exemplos foram criados para
verificar a recomendação feita no capítulo 3, sendo o primeiro um caso onde os fragmentos de
código são movimentados e não há a necessidade de criação de métodos auxiliares; no outro
caso, os métodos de suporte para a criação de pontos de junção foram necessários para
permitir que o mecanismo de combinação entre a classe e o aspecto fosse possível.
O primeiro caso a ser mostrado é um exemplo adaptado do trabalho de Monteiro e
Fernandes (2005) que implementa uma estrutura de dados do tipo pilha. Os métodos de
inseração, remoção e verificação de elementos da pilha passam por verificação de précondições e caso exista alguma inconsistência, uma exceção é lançada. O código completo
pode ser obtido do site indicado pelo Anexo A contido neste documento.
Ao aplicar os testes, a cobertura obtida é ilustrada pela figura 89.
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Figura 89 – Cobertura de código antes da refatoração.

Pela figura 89, a cobertura dos testes para a classe atingiu 69,2%, sendo 100% para todos
os métodos da classe TangledStack, exceto para o método toString().
Ao aplicar a refatoração, os trechos correspondentes à verificação das pré-condições são
movidas para um novo aspecto e os testes reaplicados, resultando na cobertura exibida pela
figura 90.

Figura 90 – Cobertura de código obtida após a refatoração aplicada.

Nota-se pela figura 90 que o valor total de cobertura de código da classe TangledStack
foi de 64,7%. Comparado com o valor anterior nota-se uma queda, mas isso se deve pela
diminuição do número de linhas de código que foram transferidas para o aspecto criado, pois
ao se observar a cobertura de cada método isoladamente, verifica-se que as coberturas foram
preservadas.
Ao se verificar a cobertura do código referente à verificação de pré-condições antes de
cada operação da pilha, nos casos pré e pós refatoração, observa-se que ela foi mantida em
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ambas as versões. Tal constatação pode ser feita abrindo-se o código do aspecto relacionado
no qual as linhas em verde indicam que a verificação de pré-condições foi realmente coberta,
conforme ilustra a figura 91. Outro fator que ajuda a comprovar é a preservação do
comportamento externo antes e depois da refatoração também.
Public aspect PreConditionCheckingAspect {
pointcut checkPush(TangledStack stack) : execution(public void
TangledStack.push(Object)) && this(stack);
before(TangledStack stack) : checkPush(stack) {
if(stack.isFull()) {
throw new PreConditionException("push when stack full");
}
}
pointcut checkPop(TangledStack stack) : execution(public void TangledStack.pop()) &&
this(stack);
before(TangledStack stack) : checkPop(stack) {
if(stack.isEmpty()) {
throw new PreConditionException("pop when stack empty");
}
}
pointcut checkTop(TangledStack stack) : execution(public Object TangledStack.top()) &&
this(stack);
before(TangledStack stack) : checkTop(stack) {
if(stack.isEmpty()) {
throw new PreConditionException("top when stack empty");
}
}
}

Figura 91 – Cobertura de código do aspecto.

O segundo exemplo ilustra a extração de fragmentos e a necessidade de criação de
métodos auxiliares para integração da classe com seu aspecto. Neste caso, a classe
implementa uma fórmula para cálculo de imposto de renda e utiliza um recurso de memória
de cálculo para registrar os valores gerados nos passos intermediários.
Aplicando os testes desenvolvidos antes da refatoração, o resultado obtido é o exibido
pela figura 92.
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Figura 92 – Cobertura de código antes da refatoração.

Pela figura 92, verifica-se que a cobertura obtida para a classe CalculadoraIRRF foi de
78,3%, sendo 77,4% do método principal de cálculo. Notar que a classe MemoriaCalculo foi
também analisada e os métodos de registro obtiveram 100% de cobertura cada.
A refatoração extraiu trechos relacionados à funcionalidade de memória de cálculo,
movendo-os para um aspecto chamado CalculadoraIRRFAspect. Ao fazê-lo, métodos
auxiliares foram criados para permitir a obtenção de valores intermediários para fins de
registro. Ao aplicar o teste anteriormente criado, a cobertura atingida é ilustrada pela figura
93.
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Figura 93 – Cobertura após extração do mecanismo de memória de cálculo.

Conforme exibido pela figura 93, verifica-se que a classe CalculadoraIRRF obteve
cobertura de 74,3%. Em números absolutos houve uma aparente diminuição comparada com a
versão anterior, mas quando verifica-se isoladamente os métodos desta, nota-se que o método
calcularIRRFMensal

aumentou sua cobertura de 74,7% para 93%. No entanto, o que

realmente aconteceu foi uma distribuição dos pontos não cobertos pelos métodos auxiliares
criados no processo de refatoração, como se pode observar. Por outro lado, essa redistribuição
ajuda na identificação de pontos não cobertos de forma mais pontual de acordo com a fase do
processo de cálculo.
Ao se comparar a cobertura da classe MemoriaCalculo, os valores de cobertura também
foram mantidos antes e depois da refatoração.
Considerando o aspecto CalculadoraIRRFAspect, este apresentou cobertura de 100%
para os trechos relacionados ao registro dos cálculos, conforme mostra a figura 94, o que
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ajuda a concluir que os trechos extraídos da classe para o aspecto tiveram suas coberturas
preservadas.
public aspect CalculadoraIRRFAspect {
private MemoriaCalculo memoria = new MemoriaCalculo();
pointcut calculaIRRFMensal(String cpf, double salario, int dependentes) : call(public
double CalculadoraIRRF.calcularIRRFMensal(String, double, int)) && args(cpf, salario,
dependentes);
pointcut
calculaAliquotaINSS()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.calcularAliquotaINSS(double));
pointcut
calculaDeducaoDependentes()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.calcularDeducaoDependentes(int));
pointcut
calculaSalarioBase()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.calcularSalarioBase(double, double, double, boolean));
pointcut
calculaAliquotaIR()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.calcularAliquotaIR(double));
pointcut
obterDeducaoIR()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.obterDeducaoIR(double));
pointcut calculaIRRF() : call (private double CalculadoraIRRF.calcularIRRF(double,
double, double));
before(String cpf, double salario, int dependentes) : calculaIRRFMensal(cpf, salario,
dependentes) {
this.memoria.registraCPF(cpf);
}
after(String cpf, double salario, int dependentes) : calculaIRRFMensal(cpf, salario,
dependentes) {
this.memoria.saveInformation();
}
after() returning(double valor) : calculaAliquotaINSS() {
this.memoria.registraAliquotaINSS(valor);
}
after() returning(double valor) : calculaDeducaoDependentes() {
this.memoria.registraDeducaoDependentes(valor);
}
after() returning(double valor) : calculaSalarioBase() {
this.memoria.registraSalarioBase(valor);
}
after() returning(double valor) : calculaAliquotaIR() {
this.memoria.registraAliquotaIR(valor);
}
after() returning(double valor) : obterDeducaoIR() {
this.memoria.registraDeducaoIR(valor);
}
after() returning(double valor) : calculaIRRF() {
this.memoria.registraIRRF(valor);
}
}

Figura 94 – Cobertura dos trechos de código para o aspecto criado.

4.5

Experimento para refatoração Move field from class to inter-type

Para este caso foi usado o mesmo exemplo utilizado para a refatoração extract inner class
into standalone e o passo adicional foi mover o atributo da classe que implementa o papel de
observador para dentro de um aspecto usando declarações inter-tipo. O código completo pode
ser obtido do site indicado pelo Anexo A desta dissertação.
Esta refatoração é classificada como compatível e por isso os testes criados antes da
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reestruturação podem ser reusados para fins de validação da preservação do comportamento
do software.
Ao aplicar o teste desenvolvido para este caso antes da refatoração, a cobertura obtida é
mostrada pela figura 95.

Figura 95 – Cobertura original das classes envolvidas na refatoração.

A

figura

95

exibe

FlightInfoBoardObserver,

a

cobertura

original

das

FlightInfoEmaiNotifier

classes

FlightInfoBoard,

e FlightInfoEmailObserver.

Com exceção da classe FlightInfoEmailNotifier, que é de 72,5%, para as classes citadas,
a cobertura é de 100%.
Aplicando-se a refatoração, na qual o campo referente à classe que implementa as
funções determinadas pelo padrão de projeto Observer (Gamma et.al., 1994), e re-executando
os mesmos testes, a cobertura obtida é a mostrada pela figura 96.
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Figura 96 – Cobertura registrada após a refatoração.

Pela figura 96, pode-se notar que as coberturas foram preservadas mesmo após a
refatoração. No caso da classe FlightInfoEmailNotifier, a cobertura diminui de 72,5%
para 69,4%. Porém, ao se verificar método a método, nota-se que as coberturas foram
realmente mantidas e a queda no percentual deve-se ao fato da movimentação de código da
classe para o aspecto. Ao se verificar o código recém movido para o aspecto, verifica-se que a
cobertura foi mantida conforme ilustra a figura 97.
public aspect FlightObserverAspect {
//*****************************
//*** Inter-type declarations
//*****************************
private FlightInfoBoardObserver FlightInfoBoard.observer = new
FlightInfoBoardObserver(this);
public Observer FlightInfoBoard.getFlightObserver() {
return observer;
}
}
public aspect FlightInfoEmailNotifierAspect {
//******************************
//*** Inter-type declarations
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//******************************
private FlightInfoEmailObserver FlightInfoEmailNotifier.observer = new
FlightInfoEmailObserver(this);
public Observer FlightInfoEmailNotifier.getFlightObserver() {
return observer;
}
}

Figura 97 – Cobertura de código dentro dos aspectos criados pela refatoração.

Pela figura 97 verifica-se que os trechos extraídos e movidos para seus respectivos
aspectos (FlightObserverAspect e FlightInfoEmailNotifierAspect) foram cobertos,
conforme as linhas estão destacadas com fundo verde.
4.6

Experimento para refatoração Move method from class to inter-type

Como esta refatoração não afeta os testes existentes, estes podem ser criados antes e
reusados mediante a aplicação da reestruturação.
Para este caso, o exemplo criado ilustra o interesse ortogonal relacionado à persistência
de dados. Os métodos relacionados são movidos da classe original para um aspecto
relacionado. O código completo pode ser obtido do site indicado no Anexo A deste
documento.
Ao aplicar a verificação de cobertura no exemplo original, o resultado inicialmente
obtido é ilustrado pela figura 98.

Figura 98 – Cobertura de código antes da refatoração

Conforme ilustrada pela figura 98, a cobertura de código da classe User atingiu 81,8%,
sendo que os métodos relacionados à persistência tiveram 61,1% (método getConnection())
e 100% (método save()).
Após a refatoração e movimentação dos métodos save() e getConnection() para o
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aspecto criado para tal finalidade, a reaplicação do teste anterior resulta na cobertura ilustrada
na figura 99.

Figura 99 – Cobertura obtida após refatoração

Conforme ilustrada pela figura 99, a cobertura de código para os métodos movidos para
dentro do aspecto UserPersistence foram 61,1% (para o método getConnection()) e
100% para o método save(). Para confirmar a cobertura deste último necessita-se olhar
diretamente as marcações visuais geradas pela ferramenta usada, conforme ilustra a figura
100.
public aspect UserPersistence {
static private Connection getConnection() throws SQLException {
Connection conn = null;
try {
Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver");
conn =
DriverManager.getConnection("jdbc:hsqldb:hsql://localhost/sandbox;username=sa;password=anderso
n");
} catch (ClassNotFoundException exception) {
throw new SQLException("Driver class not found", exception);
}
return conn;
}
public void User.save() throws SQLException {
Connection connection = getConnection();
Statement insert = connection.createStatement();
StringBuffer sql = new StringBuffer();
sql.append("INSERT INTO USER(login, first_name, last_name) VALUES
('").append(getLogin()).append("'");
sql.append(", '").append(getFirstName()).append("',
'").append(getLastName()).append("')");
insert.execute(sql.toString());
connection.commit();
}
}

Figura 100 – Cobertura visual do código movido para dentro do aspecto.

Pode-se verificar pela cobertura exibida na figura 100 que os valores foram mantidos de
uma versão para outra, bem como a manutenção do comportamento da aplicação.
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4.7

Experimento para refatoração Inline interface within aspect

O experimento criado para esta refatoração consiste na implementação de um mecanismo
de cache no qual duas modalidades foram desenvolvidas com base em uma interface padrão
Java. A primeira é uma forma simples de cache onde os objetos criados são inseridos dentro
de uma lista sendo todos acessíveis durante a execução do programa que o utiliza, enquanto
que, a segunda é uma opção mais elaborada contendo controle de tempo de vida dos objetos.
Ou seja, após um determinado período de tempo, os objetos são descartados.
Para cada uma das implementações criadas, uma classe respectiva com casos de testes
foram também desenvolvidas. O código completo pode ser obtido do site indicado pelo
Anexo A deste documento. A forma mais simples de cache é definida pela classe
SimpleFlightCacheImpl e a mais elaborada, pela classe FlightCacheTTLImpl.
Ao se aplicar os testes em ambas às classes, as coberturas resultantes são ilustradas são
exibidas pelas figuras 101 e 102.

Figura 101 – Resultado da cobertura dos testes para a classe SimpleFlightCacheImpl antes de refatoração.

A figura 101 mostra a cobertura de código testado para a classe SimpleFlightCacheImpl,
o mecanismo simples de cache e, como se pode notar atingiu-se 100% do código escrito.
Para a segunda classe desenvolvida, FlightCacheTTLImpl, o resultado obtido é exibido
pela figura 102.

143

Figura 102 – Cobertura da segunda implementação de cache antes da refatoração.

Conforme mostra a figura 102, a cobertura total para a classe FlightCacheTTLImpl atingiu
84,4%, sendo este valor distribuído pelos métodos existentes na classe.
Com a aplicação da refatoração, a interface IFlightCache, que é concretizada pelas
classes mencionadas anteriormente, é movida para dentro do seu respectivo aspecto e as
classes existentes continuam com a relação de implementação via o mecanismo inter-tipos da
orientação a aspectos. Conforme identificado anteriormente que esta refatoração não altera a
interface pública das classes envolvidas, os mesmos testes podem ser reaplicados sem
necessidade de alterações, obtendo os resultados de cobertura conforme ilustram as figuras
103 e 104.

Figura 103 – Cobertura de código da classe SimpleFlightCacheImpl após refatoração.

Pela figura 103, após a execução dos testes verifica-se que a cobertura foi mantida em
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100%, exatamente a mesma antes das alterações promovidas pela refatoração.
Para a classe FlightCacheTTLImpl quando o teste é executado após a refatoração, o valor
de cobertura obtido é o ilustrado pela figura 104.

Figura 104 – Cobertura registrada após a refatoração.

Conforme ilustrado pela figura 104, a cobertura obtida para a classe FlightCacheTTLImpl
é a mesma do caso anterior, de 84,4%. Observando os valores para cada método, identifica-se
que as coberturas foram preservadas de uma versão para outra. Vale ressaltar que o
comportamento das aplicações de exemplo também foi preservado após a refatoração.
4.8

Experimento para refatoração Inline class within aspect

Para este caso foi desenvolvido um exemplo de utilização do padrão de projeto Observer
(Gamma et.al., 1994), no qual a classe responsável pelos detalhes de implementação deste
padrão é extraída da classe de aplicação e transferida para dentro de seu aspecto. Ele é
utilizado no contexto de uma aplicação de aviso de status de vôos para um suposto quadro de
avisos e envio via e-mail. Para obter o código-fonte na íntegra, acessar o site indicado pelo
Anexo A deste documento.
Aplicando-se os testes antes da refatoração, o resultado obtido é o ilustrado pela figura
105.
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Figura 105 – Cobertura de código obtida antes da refatoração.

Conforme

ilustra

a

figura

105,

as

coberturas

registradas

para

as

classes

FlightInfoBoardObserver, FlightInfoEmailObserver, SingleFlightNotifier e FlightNotifier
exibem 100%.
Com a aplicação da refatoração, as classes mencionadas no parágrafo anterior são
movimentadas

para

os

FlightInfoEmailNotifierAspect,
FlightNotifierAspect,

aspectos

FlightObserverAspect,

SingleFlightNotifierAspect

e

respectivamente. Com a reaplicação dos testes anteriores, a

cobertura obtida é a exibida pela figura 106.

Figura 106 – Cobertura registrada após a refatoração.
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e
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FlightNotifierAspect são 73,2%, 72,9%, 86,8% e 83,5%, respectivamente. Este aumento se
deve pela movimentação das classes FlightInfoBoardObserver, FlightInfoEmailObserver,
SingleFlightNotifier e FlightNotifier para dentro destes aspectos.
É importante verificar as coberturas de cada classe individualmente com o objetivo de
confirmar se elas foram preservadas ou não. Ao se expandir cada um dos aspectos envolvidos,
pode-se verificar que as coberturas individualmente de cada classe, conforme ilustra a figura
107.

Figura 107 – Detalhamento da cobertura das classes internas aos aspectos envolvidos na refatoração.

Conforme ilustra a figura 107 as coberturas das classes movimentadas para dentro dos
aspectos foram preservadas ao compará-las com os resultados da cobertura obtida antes da
refatoração.
4.9

Experimento para refatoração Split abstract class into aspect and interface

Para esta refatoração, dois experimentos foram desenvolvidos, baseados no utilizado no
trabalho de Monteiro e Fernandes (2005), no qual uma classe abstrata declara um método
abstrato para criação de componentes gráficos, e este, por sua vez, é implementado por duas
classes-filhas, cada uma específica para um tipo de componente gráfico.
A diferença básica entre ambos os experimentos é que, no primeiro, a classe abstrata
possui somente o construtor padrão e, no segundo, a classe possui um construtor que recebe
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valores para inicialização de atributos internos. Para obter os códigos-fontes completos,
utilizar o site indicado pelo Anexo A deste documento.
O primeiro exemplo consiste em quebrar a classe abstrata sendo que a classe não possua
construtor ou exista somente o construtor padrão. Quando aplicado o teste, a cobertura
registrada é exibida pela figura 108.

Figura 108 – Cobertura original antes da refatoração.

Conforme ilustrado pela figura 108, a cobertura para as classes Creator, ButtonCreator
e LabelCreator são, respectivamente, 94,8%, 84,8% e 100%. Neste caso, como a classe
Creator

não possui construtores com argumentos, a refatoração ocorre sem a necessidade de

se alterar os testes e com isso, a nova cobertura obtida é ilustrada pela figura 109.
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Figura 109 – Cobertura obtida após a refatoração.

Pela figura 109, a nova cobertura registrada é de 87,2% para a classe ButtonCreator,
mas observando-se os métodos isoladamente, nota-se que as coberturas são idênticas. A
cobertura foi de100% para a classe LabelCreator e como a classe Creator foi convertida
para interface, o valor da sua cobertura não é contabilizada.
A próxima cobertura é feita para o exemplo no qual a classe base recebe argumentos pelo
seu construtor para posicionamento dos componentes gráficos criados, cujo resultado é
exibido pela figura 110.

Figura 110 – Cobertura antes da refatoração.

Com base na figura 110, a cobertura inicial dos testes é de 100% para a classe
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LabelCreator,

95% para a classe GUIComponentCreator e 85,7% para ButtonCreator.

Neste caso, a classe GUIComponentCreator possui um construtor que aceita os
parâmetros inicias de posicionamento dos componentes gráficos logo após sua criação. Com a
refatoração, tal construtor deixa de existir e com isso necessita-se a criação de um método
auxiliar para inicialização dos atributos de posicionamento e, consequentemente, os testes são
obrigados a serem alterados para utilizarem este novo método. Uma vez alterados, os testes
reaplicados devolvem a cobertura ilustrada pela figura 111.

Figura 111 – Cobertura de código após a refatoração.

Conforme ilustra a figura 111, a cobertura obtida para as classes ButtonCreator e
LabelCreator

foram, respectivamente, 88,6% e 100% e ao se verificar isoladamente os

métodos das classes, nota-se que as coberturas foram preservadas.
4.10

Experimento para refatoração Extract feature into aspect

Para esta refatoração foram criados dois experimentos, ambos com base no exemplo
criado por Monteiro e Fernandes (2005) no qual, foi desenvolvida uma classe que ilustra uma
estrutura de dados do tipo pilha e contém dois interesses ortogonais: tratamento de précondições nas operações sobre a pilha e exibição de informações via interface gráfica. O
primeiro experimento utilizou o código-fonte original e o segundo alterou o construtor da
classe para aceitar parâmetros de inicialização do tamano máximo da pilha.
A diferença em termos de testes é que, no primeiro caso, os testes não são afetados pela
refatoração enquanto que, no segundo, os testes são impactados. Os códigos-fontes completos
do experimento podem ser obtidos pelo site indicado pelo Anexo A deste documento.
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Quando o teste é aplicado sobre o código original, a cobertura obtida é ilustrada pela
figura 112.

Figura 112 – Cobertura original da aplicação antes da refatoração.

Com base na figura 112, a cobertura de código é de 100% para a classe TangledStack.
Pelo fato desta estrutura não receber parâmetro de tamanho inicial da pilha, com a aplicação
da refatoração, os testes não são afetados e podem ser aplicados sem a necessidade de alterálos. Com isso, a cobertura medida é ilustrada pela figura 113.

Figura 113 – Cobertura obtida após a refatoração.
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Conforme ilustrado pela figura 113, a cobertura medida para a classe TangledStack
manteve-se em 100%.
Devido a ferramenta usada não ser capaz de exibir a cobertura detalhadamente para cada
advice em AspectJ, a verificação direta no código faz-se necessário e com isso pode-se
verificar que o método display() também teve sua cobertura mantida mesmo com sua
refatoração, conforme ilustrada pela figura 114.
public aspect WindowViewAspect {
private JLabel TangledStack.label = new JLabel("Stack ");
private JTextField TangledStack.text = new JTextField(20);
public TangledStack.new(JFrame frame) {
this();
frame.getContentPane().add(label);
text.setText("[]");
frame.getContentPane().add(text);
frame.show();
}
private void TangledStack.display() {
text.setText(toString());
}
pointcut stateChange(TangledStack stack) : (execution(public void
TangledStack.push(Object)) || execution(public void TangledStack.pop())) && this(stack);
after(TangledStack _stack) returning : stateChange(_stack) {
_stack.display();
}
}

Figura 114 – Análise da cobertura do código via anotações criadas pela ferramenta.

Com base na figura 114, verifica-se que o método display() tem seu código destacado
em verde, o que significa que sua cobertura foi de 100%, a mesma anteriormente medida na
versão pré-refatoração.
Verificando o código referente a validação de pré-condições no aspecto criado, pode-se
verificar que a cobertura também foi mantida, conforme ilustrado pela figura 115.
public aspect PreConditionCheckingAspect {
pointcut
checkPush(TangledStack
stack)
:
execution(public
TangledStack.push(Object)) && this(stack);
before(TangledStack stack) : checkPush(stack) {
if(stack.isFull()) {
throw new PreConditionException("push when stack full");
}
}

void

pointcut checkPop(TangledStack stack) : execution(public void TangledStack.pop()) &&
this(stack);
before(TangledStack stack) : checkPop(stack) {
if(stack.isEmpty()) {
throw new PreConditionException("pop when stack empty");
}
}
pointcut checkTop(TangledStack stack) : execution(public Object TangledStack.top()) &&
this(stack);
before(TangledStack stack) : checkTop(stack) {
if(stack.isEmpty()) {
throw new PreConditionException("top when stack empty");
}
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}
}

Figura 115 – Código coberto em destaque.

Conforme a figura 115, os trechos referentes às validações de pré-condições estão
marcados pelas linhas em verde. Analisando tais marcações e comparando-as com os valores
obtidos anteriormente pode-se considerar que a cobertura destes trechos está também
preservada mesmo após a refatoração.
O próximo exemplo é uma versão modificada do código anterior, no qual o usuário pode
escolher o tamanho da pilha informando-o via construtor da classe. Por tal motivo, quando a
refatoração é aplicada, necessita-se criar um método de inicialização e com isso os testes
necessitam ser modificados. Aplicando-se o teste antes da refatoração, a cobertura obtida é a
registrada pela figura 116.

Figura 116 – Cobertura de código inicial

Conforme ilustrado pela figura 116, a cobertura inicial da classe TangledStack exibe
100%. Mediante a refatoração, o construtor da classe é removido e um novo método necessita
ser criado para inicializar o tamanho da pilha. Com isso, o teste é adaptado para esta alteração
e com isso a cobertura medida é a ilustrada pela figura 117.
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Figura 117 – Cobertura registrada após a refatoração.

Conforme ilustra a figura 117, verifica-se que a cobertura medida para a classe
TangledStack
display()

foi mantida em 100%. O construtor com argumentos foi removido e o método

foi movido para dentro do aspecto WindowViewAspect.

Como já mencionado anteriormente, os códigos que foram transferidos para os aspectos
precisam ser verificados utilizando as marcações geradas pela ferramenta de cobertura, dado
que ela não exibe os valores de cobertura específicos de um advice. No caso dss trechos
referentes à validação de pré-condições, a cobertura resultante é mostrada pela figura 118.
public aspect PreConditionCheckingAspect {
pointcut checkPush(TangledStack stack) : execution(public void
TangledStack.push(Object)) && this(stack);
before(TangledStack stack) : checkPush(stack) {
if(stack.isFull()) {
throw new PreConditionException("push when stack full");
}
}
pointcut checkPop(TangledStack stack) : execution(public void TangledStack.pop()) &&
this(stack);
before(TangledStack stack) : checkPop(stack) {
if(stack.isEmpty()) {
throw new PreConditionException("pop when stack empty");
}
}
pointcut checkTop(TangledStack stack) : execution(public Object TangledStack.top()) &&
this(stack);
before(TangledStack stack) : checkTop(stack) {
if(stack.isEmpty()) {
throw new PreConditionException("top when stack empty");
}
}
}

Figura 118 – Cobertura de código para trechos de validação de pré-condições.
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Com base na figura 118, pode-se dizer que as validações preservaram a cobertura de
código após a refatoração de código e de testes, com base nas linhas verdes que os destacam.
Para o código referente à exibição do estado da pilha, a figura 119 mostra a cobertura
registrada no aspecto correspondente.
public aspect WindowViewAspect {
...
after(TangledStack _stack) returning : stateChange(_stack) {
_stack.display();
}
}

Figura 119 – Cobertura de código extraído referente a interface gráfica

Conforme ilustra a figura 119, o código referente ao método display() teve também sua
cobertura preservada, com base no destaque em verde de suas linhas.
4.11

Análise de resultados e observações

Para auxiliar na análise de resultados obtidos dos experimentos, as coberturas obtidas
foram montadas com gráficos ilustrados pela figura 120.
Cobertura antes da refatoração

Cobertura depois da refatoração
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Gráfico A – Coberturas para a refatoração change abstract class to interface
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Cobertura antes da refatoração
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Gráfico B – Coberturas para refatoração replace implements with declare parents
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Gráfico C – Coberturas para refatoração extract inner class into standalone
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Gráfico D – Coberturas para o primeiro experimento para refatoração extract fragment into
aspect

157

Cobertura antes da refatoração

Cobertura depois da refatoração

120.00%
100.00%

100.00%
93.00%

100.00%
80.00%

78.30%

77.40%

74.30%

60.40%

60.40%

60.00%
40.00%

20.00%
0.00%
Classe CalculadoraIRRF

Construtor CalculadoraIRRF Método calcularIRRFMensal

MemoriaCalculo

Gráfico E – Coberturas para o segundo experimento para a refatoração extract fragment into
aspect
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Gráfico F – coberturas para a refatoração move field from class to inter-type
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Gráfico G – Coberturas para refatoração move method from class to inter-type
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Gráfico H – Coberturas para refatoração inline interface within aspect
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Gráfico I – Coberturas para a refatoração inline class within aspect
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Gráfico J – Coberturas do primeiro experimento para a refatoração split abstract class into
aspect and interface
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Gráfico K – Coberturas do segundo experimento para a refatoração split abstract class into
aspect and interface
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Gráfico L – Coberturas de ambos os experimentos para a refatoração extract feature into
aspect
Figura 120 – Gráficos gerados com bases nas coberturas dos experimentos desenvolvidos.

Com base nos gráficos elaborados na figura 120, observa-se que em metade dos casos, as
coberturas foram mantidas após a aplicação da refatoração, tanto em casos onde os testes
podem ser reutilizados sem alterações e em casos nos quais os testes precisam ser
readequados. As refatorações que se enquadram nessa situação são: replace implements with
declare parents, move method from class to inter-type, inline interface within aspect, inline
class within aspect e extract feature into aspect.
As outras refatorações estudadas tiveram algumas variações de cobertura após a
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refatoração, tanto em casos onde o teste pôde ser reutilizado sem alterações quanto nos casos
onde o teste precisou ser adaptado. São elas: change abstract class to interface, extract inner
class into standalone, extract fragment into aspect, move field from class to inter-type e split
abstract class into aspect and interface. Ao se observar o valor de cobertura medido percebese que a variação foi pequena na maioria deles, exceto pela refatoração extract inner class
into standalone, no qual a variação foi de 14,1 pontos percentuais para menos depois da
refatoração. Essa variação deve-se pela extração da classe interna, cuja cobertura contribuiu
para um valor melhor na versão pré-refatoração; contudo ao medir os valores para cada
método envolvido, nota-se que as coberturas foram mantidas.
É importante ressaltar para os casos onde se detectou a necessidade de se alterar os testes
que as coberturas foram também preservadas no caso extract feature into aspect e tiveram
pequenas variações nos casos change abstract class to interface e split abstract class into
aspect and interface. Estes casos, apesar de Monteiro e Fernandes (2005) apontar que elas não
sofram alterações de interface pública, existe a possibilidade de impactos e por isso para tais
situações foram criados dois exemplos, o primeiro ilustrando um caso em que não se altera os
testes e outro ilustrando a situação onde os testes são afetados e como alterá-los.
Uma

dificuldade encontrada foi com relação à cobertura dos códigos escritos com

AspectJ. Pelo fato da ferramenta Eclemma não ser devidamente voltada para cobrir códigos
escritos com esta extensão, os percentuais exibidos não traziam detalhes para advices, o que
obrigou a se fazer uma análise diretamente no arquivo do código-fonte do aspecto.
Diferentemente de uma classe, a ferramenta não exibia o percentual de cobertura de um
advice isoladamente da mesma forma que ela conseguia para um ou mais métodos de uma
classe testada, conforme ilustra a figura 121.
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Figura 121 – Cobertura detalhada não é visível para códigos escritos em AspectJ.

Conforme mostra a figura 121, a cobertura detalhada para os métodos da classe
CalculadoraIRRF

é

mostrada

CalculadoraIRRFAspect,

pela

ferramenta

enquanto

que

para

o

aspecto

somente um valor percentual total é exibido, apesar de anotações

geradas serem criados para os códigos dos advices, conforme ilustra a figura 122.
public aspect CalculadoraIRRFAspect {
private MemoriaCalculo memoria = new MemoriaCalculo();
pointcut calculaIRRFMensal(String cpf, double salario, int dependentes) : call(public
double CalculadoraIRRF.calcularIRRFMensal(String, double, int)) && args(cpf, salario,
dependentes);
pointcut
calculaAliquotaINSS()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.calcularAliquotaINSS(double));
pointcut
calculaDeducaoDependentes()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.calcularDeducaoDependentes(int));
pointcut
calculaSalarioBase()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.calcularSalarioBase(double, double, double, boolean));
pointcut
calculaAliquotaIR()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.calcularAliquotaIR(double));
pointcut
obterDeducaoIR()
:
call(private
double
CalculadoraIRRF.obterDeducaoIR(double));
pointcut calculaIRRF() : call (private double CalculadoraIRRF.calcularIRRF(double,
double, double));
before(String cpf, double salario, int dependentes) : calculaIRRFMensal(cpf, salario,
dependentes) {
this.memoria.registraCPF(cpf);
}
after(String cpf, double salario, int dependentes) : calculaIRRFMensal(cpf, salario,
dependentes) {
this.memoria.saveInformation();
}
after() returning(double valor) : calculaAliquotaINSS() {
this.memoria.registraAliquotaINSS(valor);
}
after() returning(double valor) : calculaDeducaoDependentes() {
this.memoria.registraDeducaoDependentes(valor);
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}
after() returning(double valor) : calculaSalarioBase() {
this.memoria.registraSalarioBase(valor);
}
after() returning(double valor) : calculaAliquotaIR() {
this.memoria.registraAliquotaIR(valor);
}
after() returning(double valor) : obterDeducaoIR() {
this.memoria.registraDeducaoIR(valor);
}
after() returning(double valor) : calculaIRRF() {
this.memoria.registraIRRF(valor);
}
}

Figura 122 – Código-fonte do aspecto CalculadoraIRRFAspect destacado pela ferramenta de cobertura.

A figura 122 mostra os trechos dos advices criados marcados como percorridos, porém o
valor percentual não é calculado na tela da figura 121.
Para analisar a cobertura de código, alguns exemplos não mostram cobertura 100%
originalmente, pois o intuito era verificar a manutenção da cobertura antes e depois da
refatoração.
O modo como o catálogo foi desenvolvido permite ao desenvolvedor combinar a criação
e adaptação dos testes nos passos de transformação do código usando as técnicas propostas
por Monteiro e Fernandes (2005), possibilitando a automatização deste via ferramenta de
desenvolvimento.
Uma observação capturada durante o desenvolvimento deste trabalho foi a existência de
algumas refatorações exclusivamente orientadas a objeto para viabilizar a aplicação de
refatorações que transformam a aplicação para a orientação a aspectos. Uma questão que se
levantou foi, se construir uma aplicação diretamente com o uso da orientação a aspectos seria
mais vantajoso em termos de testes do que se criá-la originalmente com a orientação a objetos
e evoluí-la para aspectos usando os testes como ferramenta de auxílio no processo, visto que
os testes podem ser aproveitados antes e depois das alterações, com algumas modificações,
quando faz-se necessário.
Outra observação que deve ser registrada é com relação ao comentário de Monteiro e
Fernandes (2005) que mencionam que tais refatorações não alteram códigos já existentes.
Porém dependendo de como as classes inicializam seus atributos, modificações são
necessárias na aplicação e no teste, consequentemente, como é o caso das refatorações extract
feature into aspect, split abstract class into interface and aspect e change abstract class to
interface.
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Um resultado indireto desta proposta é a criação de um catálogo que categoriza os
trabalhos existentes na área de refatoração orientada a aspectos de acordo com o ponto de
atuação no processo: extração de interesses ortogonais ou no aperfeiçoamento de código já
escrito com o uso de aspectos. Tal categorização, montada no capítulo 2, pode servir de base
para outros trabalhos usando a categorização como ponto de partida em análises das técnicas
existentes.
Em resumo, pode-se dizer o catálogo aqui proposto auxiliou no processo de refatoração
orientado a aspectos com foco nos testes, permitindo a combinação de ambos os assuntos e
permitindo que tal reestruturação seja efetuada de forma mais segura, verificando se o
comportamento é realmente preservado no processo e se os testes continuam efetivos e,
quando aplicável, o que se fazer com os testes.
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
O trabalho propõe combinar a refatoração dos testes com a refatoração orientada a
aspectos utilizando como base o catálogo de refatoração de Monteiro e Fernandes (2005).
Tendo mapeado as refatorações que alterem ou não os testes, o catálogo proposto pode
auxiliar o uso de testes no processo de desenvolvimento quando estes estiverem trabalhando
com a orientação a aspectos. A forma evolutiva de se trabalhar com a refatoração orientada a
aspectos e a combinação com testes permitem um ambiente controlado e a verificação da
preservação do comportamento do software, bem como a cobertura de código antes e depois
da reestruturação.
Trabalho semelhante foi desenvolvido por Van Deursen e Moonen (2003) no qual eles
propõem integração sistemática da refatoração orientada a aspectos com uso de testes. A
diferença é que a proposta aqui faz análise de impacto da refatoração nos testes,
desenvolvendo recomendações para tratamento deles, com o objetivo de se preservar a
cobertura de código. Além disso, o trabalho proposto permite que as recomendações descritas
nos capítulos anteriores sejam combinadas no processo de refatoração, permitindo a evolução
em conjunto tanto da aplicação quanto dos seus testes.
Caso as refatorações propostas por Monteiro e Fernandes (2005) sejam automatizadas,
este trabalho pode ser combinado para criação de ferramenta para automatização da
reestruturação para auxílio ao desenvolvimento. Com isso, a automatização no tratamento dos
testes poderia ser efetuada em conjunto.
Outra atividade que pode ser desenvolvida a partir desta pesquisa é a aplicação desta
técnica num sistema de maior complexidade, visto que os experimentos utilizaram exemplos
mais simplificados. Tal aplicação poderia ajudar a identificar pontos de melhoria nas
recomendações e aprimorá-las para situações que não foram detectadas pelos experimentos
desenvolvidos.
Um possível desenvolvimento, com base nas observações registradas para este trabalho, é
a avaliação de ferramentas de cobertura de código quando há atilização de orientação a
aspectos desenvolvidos com AspectJ. A ferramenta utilizada permitiu a avaliação da
cobertura em códigos desenvolvidos com AspectJ, mas não forneceu valores percentuais para
um advice, portanto obrigando a análise manual e visual do código de exemplo. A avaliação
no tratamento de cobertura de código orientado a aspectos é algo que poderia ser estudado
para que ferramentas existentes ou novas sejam adequadas para o contexto da POA.
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Para permitir a adoção da tecnologia orientada a aspectos em um ambiente ainda não
familiar com tal paradigma, a utilização do trabalho de Monteiro e Fernandes (2005) em
conjunto com o catálogo proposto poderia ser um trabalho a ser desenvolvido, dado que a
proposta dos autores permite uma evolução gradual do software e, para se verificar que o
comportamento do software foi preservado, a criação ou alteração dos testes com bases nas
recomendações criadas nesta pesquisa poderiam servir de base para entendimento e
conhecimento do uso de aspectos em um software.
É importante enfatizar que o escopo deste trabalho limitou-se às refatorações para
extração de interesses ortogonais, contudo existem as refatorações voltadas para melhoria de
código orientado a aspectos e tratamento de generalização entre aspectos que não foram
consideradas e podem ser trabalhadas dentro do contexto de teste de software, justamente pela
possibilidade de movimentação de trechos de códigos e mudanças de interfaces públicas
trazerem impactos aos testes existentes.
Para pesquisadores que forem trabalhar em projetos cujo tema seja a refatoração
orientada a aspectos, pode-se mencionar que a revisão bibliográfica feita nos capítulos iniciais
pode ajudar visto que, um dos resultados obtidos foi a criação de uma tabela contendo uma
categorização de algumas das técnicas existentes de acordo com o foco da refatoração.
É importante ressaltar que o catálogo proposto depende de uma análise preliminar para
definição das refatorações presentes em um determinado software e após tal tarefa, a
recomendação correspondente seja utilizada sobre os testes que se relacionam com a parte do
software a ser reestruturado. Ou seja, o trabalho aqui proposto será utilizado sempre que a
análise de interesses ortogonais tenha sido realizada e mapeada com base em Monteiro e
Fernandes (2005), portanto, as recomendações descritas neste trabalho complementam o
catálogo daqueles autores, adicionando o tratamento dos testes. Além disso, por ter utilizado
AspectJ nos experimentos, é válido dizer que o catálogo foi construído com base nesta
tecnologia.
Concluindo, o presente trabalho contribui na obtenção de sistemas de software com
qualidade superior por aliar as vantagens da orientação a aspectos com os benefícios da
refatoração; minimizando qualquer efeito nocivo que a refatoração do código possa provocar
nos testes.
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ANEXO A – Códigos-fontes dos experimentos
Os códigos-fontes dos experimentos desenvolvidos
https://sourceforge.net/p/swengmscexp/

podem

ser

obtidos do

site

