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Streszczenie
Praca zawiera empiryczną ocenę programowania aspektowego pod względem
perspektywy jakości kodu źródłowego. Po krótkim wprowadzaniu w teoretyczne
podstawy tej nowej techniki programistycznej, praca omawia szczegóły wszystkich etapów badania eksperymentalnego przeprowadzonego w maju 2005 roku na
Politechnice Wrocławskiej. Badanie polegało na wprowadzeniu aspektu trwałości
i obsługi danych w dwóch aplikacjach internetowych opartych na języku Java.
Ostateczna analiza wyników bazuje na metrykach jakościowych zaproponowanych przez Chidambera i Kemerera. Wyniki badania między innymi potwierdzają wpływ programowania aspektowego na wzrost modularyzacji systemu.

Abstract
The thesis contains empirical evaluation of aspect-oriented programming in the
perspective of source code quality. After short introduction to this new programming technique, the thesis describes in details all stages of experimental
study conducted in May 2005 on Wroclaw University of Technology. In the study
persistence and exception handling aspects were introduced in two Java-based
web applications. The final analysis is based on Chidamber & Kemerer quality
metrics. The study results confirm the influence of aspect-oriented programming
on source code modularity.
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Wprowadzenie
eppur si mouve - ”a jednak się kręci”
Galileusz
Nie sposób podważyć wagi eksperymentów, czy w ogólności badań doświadczalnych w nauce — współczesnej, jak również starożytnej lub historycznej. Ich znaczenie często okazuje się olbrzymie, a niektóre stają się niemal legendarne, tak jak
przypisywane Galileuszowi zrzucenie dwóch kul o różnych wagach z Krzywej Wieży
w Pizie1 .
Pomimo wielu głosów przeciwnych [Tic98], informatyka jako dziedzina nauki nie
jest tu wyjątkiem. Empiryczne walidacje teorii informatycznych były i powinny być
przeprowadzane [Bas96a, Zel98]. Poniższa rozprawa oraz powiązane z nią badanie
naukowe jest skromnym wkładem w tym kierunku.
Celem pracy jest empiryczna ocena wpływu programowania aspektowego na jakość kodu źródłowego. Jej podstawą, jak również przedmiotem jest badanie doświadczalne na dwóch aplikacjach internetowych, projekcie e-Informatyka [Mad03, Mad04,
Mad05] i Konferencje.
W ramach badania obie aplikacje zostaną poddane trzem metodom, których
celem będzie zwiększenie jakości ich kodu źródłowego. Pierwsze dwie metody bazują
na programowaniu aspektowym. Pierwsza wykorzystuje aspekt trwałości danych,
druga — aspekt obsługi wyjątków. Natomiast trzecia pełni rolę punktu odniesienia.
Opiera się na klasycznych technikach refaktoryzacyjnych z katalogu Martina Fowlera
[Fow99].
Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział 1 jest poświęcony teoretycznemu
wprowadzeniu w szczegóły programowania aspektowego. Pierwsza część przybliża
Czytelnikowi problematykę dekompozycji systemów informatycznych oraz problem
przecinających zagadnień. Następnie na tym tle, druga część przedstawia programo1. Galileusz nie jako pierwszy wykonał takie doświadczenie. Flamandzki matematyk Simon Stevin
(1528-1620) przeprowadził je wcześniej. Na dodatek w szóstym wieku bizantyjski naukowiec
Filoponus z Aleksandrii dokładnie opisał analogiczne doświadczenie, co nie pozostawia wątpliwości że również je przeprowadził. Co gorsze, Galileusz prawdopodobnie nie wykonał tego
eksperymentu, a przynajmniej sam nie przypisywał sobie jego przeprowadzenia. Opowieść ta
jest tylko wymysłem jego ucznia i bibliografa Vivaniego.

wanie aspektowe. Praca skupia się na mechanizmie punktów przecięć i rad, który
został wprowadzony przez najpopularniejszy język aspektowy — AspectJ.
Rozdział 2 zawiera przegląd badań doświadczalnych dotyczących programowania
aspektowego. Celem rozdziału jest zarysowanie „stanu sztuki” w dziedzinie weryfikacji doświadczalnej tej nowej techniki programistycznej.
Rozdział 3 jest pierwszą częścią dokumentacji badania. Zawiera jego projekt.
Przedstawia cel i założenia wstępne badania, plan jego przebiegu, opis badanych
systemów i uczestników badania. Ponadto rozdział przedstawia rozszerzenie metryk
obiektowych umożliwiające ich użycie na językach aspektowych. Pokrótce omówiono
również narzędzie liczące te metryki, które zostało zaimplementowane przez autora.
Rozdział 4 zawiera szczegółowy opis badanych aspektów. Pierwsza część dotyczy trwałości danych. Po wstępnym omówieniu problematyki, rozdział przedstawia
działanie aspektu, a w szczególności operacji CRUD i transakcji. Aspekt intensywnie
wykorzystuje system mapowania obiektowo-relacyjnego Hibernate. Dlatego omówienie jego działania jest wielokrotnie przeplatane opisem kolejnych właściwości tego
systemu. Cześć pierwszą kończy opis implementacji aspektu.
Druga część rozdziału 4 omawia aspekt obsługi wyjątków. Omawia pokrótce
obsługę wyjątków w języku Java i powiązaną z nią problematykę. Następnie ilustruje
szczegóły działania aspektu i jego implementacji.
Rozdział 5 jest drugą częścią dokumentacji badania. Zawiera krótki opis jego
przebiegu. Pełny protokół znajduje się w dodatku B.
Rozdział 6 przedstawia szeroką analizę wyników i jest trzecią, ostatnią częścią
dokumentacji badania. Analizę przeprowadzono z perspektywy badanych metryk
i atrybutów jakościowych kodu źródłowego. Ostatecznie rozdział przedstawia podsumowujące wnioski, ale również krytykę badania.
Dodatek A zawiera słownik terminologii programowania aspektowego. W dodatku B zamieszczono pełny protokół badania, a w dodatku C wyniki w postaci
surowej.

Rozdział 1

Wprowadzenie do programowania
aspektowego
I have a small mind and can only comprehend one thing at a time.
E. Dijkstra
W 1972 roku Parnas w publikacji „On the Criteria To Be Used in Decomposing
Systems into Modules” [Par72] zwraca uwagę na wpływ metody dekompozycji systemu na szereg charakterystyk jakościowych. Dwa przedstawione sposoby podziału
systemu na moduły dały w wyniku produkty o identycznej funkcjonalności, lecz
o odmiennych charakterystykach takich jak podatność na zmiany, złożoność czy
umożliwienie równoległego rozwoju modułów.
Wiele dekad poświęcono na poszukiwania cudownego panaceum na doskonałą
modularyzację systemów informatycznych. Techniki programistyczne przeszły w tym
czasie długą drogę rozpoczynającą się od języków maszynowych. Programowanie
aspektowe jest na niej kolejnym krokiem.
Dalsza część tego rozdziału przybliża problematykę dekompozycji systemów informatycznych oraz problem przecinających zagadnień. Następnie na tym tle przedstawione zostanie programowanie aspektowe.

1.1. Dekompozycja zagadnień oraz problem przecinających
zagadnień
Potoczne znaczenie terminu zagadnienie („kwestia wymagająca rozwiązania lub
rozstrzygnięcia; problem” [Szy95]) jest w kontekście dalszych rozważań zbyt szerokie.
Poniższa definicja zawęża je do znaczenia stosowanego w literaturze oraz w dalszej
części powyższej pracy.
Zagadnienie (ang. concern) jest to kwestia lub problem, które muszą zostać rozwiązane, aby osiągnąć cel systemu [Lad03].
Zagadnienia są podstawowym kryterium dekompozycji oprogramowania na mniejsze części — łatwiejsze w zarządzaniu i w zrozumieniu. Zagadnienia mogą być
pochodną wymagań użytkownika (np. „obliczenie wartości faktury”, „autoryzacja
użytkownika”) lub kwestiami implementacyjnymi (np. „odświeżanie interfejsu przy
zmianach danych”, „synchronizacja pomiędzy klientem a serwerem”).
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Zagadnienia zwykle posiadają intencję oraz reprezentację. Intencja jest to zamysł, czy znaczenie zagadnienia, na przykład „detekcja oraz unikanie kolizji”, czy
„obsługa koszyka z zakupami”. Natomiast reprezentacje zagadnienia są to artefakty
oprogramowania dotyczące zagadnienia w różnych fazach rozwoju oprogramowania,
na przykład może to być przypadek użycia, mechanizm, diagram sekwencji, wzorzec
projektowy, moduł, funkcja, klasa, czy omówione w dalszej części pracy aspekty
[AOSA].
1.1.1. Złożoność wymagań klienta
Każdy informatyk spotkał się prawdopodobnie z poniższym paradoksem. Rozwijana przez niego aplikacja składa się nie tylko z implementacji jej głównego celu,
ale również innych pobocznych zagadnień (można powiedzieć: ortogonalnych względem głównego celu). Na przykład źródła aplikacji biznesowej nie zawierają tylko
logiki biznesowej (na przykład obliczenie wartości koszyka z zakupami w sklepie
internetowym), ale dodatkowo implementację logowania, spójności transakcyjnej,
autoryzacji, bezpieczeństwa, synchronizacji wielowątkowej i wiele innych. Jest to
oczywiście zjawisko normalne, będące implikacją złożoności wymagań klienta dotyczących projektowanego systemu. Odbiorca na pewno nie zaakceptowałby aplikacji,
która nie implementuje wymaganych ortogonalnych zagadnień.
Dobrą metaforą takiego stanu rzeczy jest pryzmat [Lad02], co ilustruje rysunek 1.1. Puszczając na niego promień wymagań klienta, uzyskuje się rozczepienie
zawartych w nim poszczególnych zagadnień. Odpowiedzialnym za ten proces w większości metodyk jest analityk. Jego zadaniem jest przeanalizowanie wymagań klienta
oraz wyodrębnienie poszczególnych zagadnień.

Rys. 1.1. Metafora pryzmatu (na podstawie: [Lad02])
Zjawisko to, jak wcześniej wspomniano, jest naturalne. Istotą problemu jest natomiast sposób przełożenia szeregu zagadnień związanych z wymaganiami klienta na
konkretną implementację (czy we wcześniejszych fazach wytwarzania oprogramowania na model projektowy). Rozwiązaniem optymalnym (niestety aktualnie nierealnym) jest odwzorowanie jeden do jednego, tzn. każde zagadnienie zaimplementowane w jednym niezależnym elemencie języka programowania (tj. pakiecie, klasie
czy funkcji).
1.1.2. Problem dominującego kryterium dekompozycji
Problem dekompozycji systemu nie jest problemem trywialnym. Liczba wszystkich rozsądnych sposobów dekompozycji jest olbrzymia. Decyzja dotycząca wyboru
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jednego z nich jest często podejmowana na wczesnym etapie rozwoju oprogramowania i wywiera daleko idące konsekwencję na dalsze etapy. Poniższa sekcja przybliża
ten problem.
Rozważmy pewną abstrakcyjną przestrzeń zagadnień składającą się z figur geometrycznych [Mez04] (rysunek 1.2). Każda figura cechuje się kształtem, kolorem
oraz rozmiarem.

Rys. 1.2. Przestrzeń abstrakcyjnych zagadnień (na podstawie [Mez04])
Są trzy możliwości dekompozycji tej przestrzeni. Figury można podzielić według
rozmiaru (rysunek 1.3), według kształtu (rysunek 1.4) oraz według koloru (rysunek 1.5). Wszystkie trzy możliwości są równie rozsądne, a zarazem nie są powiązane
ze sobą hierarchicznie. Żaden z modeli na rysunkach 1.3, 1.4 i 1.5 nie zawiera innego.
Wszystkie są niezależne w stosunku do siebie.
Tradycyjne techniki dekompozycji systemów informatycznych bazują na organizacji hierarchicznej. Zwykle system jest przedstawiany w ramach struktury określonej przez technikę programowania. Na przykład, jest organizowany według hierarchii
pakietów, klas i metod.
Rysunek 1.6 przedstawia arbitralnie wybraną, hierarchiczną dekompozycję przestrzeni. Figury w pierwszej kolejności zostały podzielone według koloru, następnie
według kształtu i ostatecznie według rozmiaru. Kolor figury jest dominującym kryterium dekompozycji. W wyniku czego jedynie kolory są dobrze zmodularyzowane. Kolejne kryteria (kształt, rozmiar) są już rozproszone i poprzeplatane. Na rysunku 1.6
linią przerywaną zaznaczono rozproszone okręgi. Ich definicje przecinają wszystkie
jednostki modularności systemu.
Zaprezentowany przykład doskonale ilustruje, jak wybór pierwszego kryterium
dekompozycji systemu wpływa na pozostałe kryteria. Elementy spełniające dominujące kryterium są doskonale zmodularyzowane, natomiast następne kryteria są
rozproszone i przecinają kryteria poprzednich podziałów.
Zagadnienie przecinające (ang. crosscutting concern) jest to zagadnienie, którego reprezentacja jest rozproszona wzdłuż reprezentacji innych zagadnień
w hierarchicznie zdekomponowanym systemie. Istnienie relacji przecinania pomiędzy zagadnieniami może być zależne od wyboru dominującego kryterium
dekompozycji (na podstawie [Mez04][AOSA]).
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Rys. 1.3. Podział figur geometrycznych według rozmiaru (na podstawie [Mez04])

Rys. 1.4. Podział figur geometrycznych według kształtu (na podstawie [Mez04])

Rys. 1.5. Podział figur geometrycznych według koloru (na podstawie [Mez04])
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Rys. 1.6. Arbitralna dekompozycja zagadnień (na podstawie [Mez04])

Warto przenieść powyższy abstrakcyjny przykład na grunt bliższy inżynierii
oprogramowania. Niech przestrzeń figur to pewien system informatyczny. Kryterium
koloru oznacza podział według funkcjonalności (np. czarny kolor to funkcjonalność
związana z rejestracją konta użytkownika). Kryterium kształtu figury określa czy
dany element odpowiada za komunikację z użytkownikiem (okrąg), czy jest elementem sterującym (trójkąt) czy przechowującym dane (kwadrat). Natomiast kryterium
rozmiaru figury określa czy dany element powinien zapisywać swoją aktywność do
dziennika systemowego (logowanie). Przykładowo czarny duży okrąg oznacza element odpowiadający za komunikację z użytkownikiem (np. jest elementem interfejsu
graficznego) podczas rejestracji konta i jego aktywność jest zapisywana do dziennika
systemowego.
Niech przyjęty zostanie identyczny sposób dekompozycji systemu jak we wcześniejszym przykładzie. Dominującym kryterium podziału jest kryterium funkcjonalności. Niech będzie to podział na pakiety. Następnie elementy są podzielone na klasy
według kryterium typu (czy element interfejsu użytkownika, czy element sterujący
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czy przechowujący dane). Ostatecznie elementy zawierają, w zależności od ostatniego
kryterium, wywołania funkcji logujących ich aktywność do dziennika systemowego.
Analogicznie jak w pierwszym przykładzie przyjęta dekompozycja systemu spowodowała, że część zagadnień przecina dominujące kryterium dekompozycji. Na
przykład zagadnienie logowania występuję w każdym elemencie reprezentowanym
przez figurę małych rozmiarów. Podobnie zagadnienie interfejsu użytkownika (okręgi
zaznaczone na rysunku 1.6) jest rozproszone przez dominujący podział według funkcjonalności.
Można oczywiście rozważać inne sposoby podziału. Przykładowo najpierw podzielić system według zagadnienia typu elementy. W osobnych pakietach zgromadzić elementy odpowiadające za interfejs użytkownika, za sterowanie aplikacji i za
przechowanie danych. Następnie podzielić elementy na klasy według funkcjonalności
i ostatecznie dodać logowanie do metod tych klas.
Nie rozwiązuje to jednak problemu. Kryterium podziału według typu elementu
jest teraz dobrze zmodularyzowane (bo jest dominujące) na niekorzyść kryterium
funkcjonalności, które zostało rozproszone. Natomiast zagadnienie logowania jest
równie mocno rozproszone jak w poprzednim sposobie podziału tego systemu.

1.1.3. Wymagania niefunkcjonalne typowymi zagadnieniami
przecinającymi
Warto zauważyć, że w typowych systemach informatycznych dominującym kryterium dekompozycji jest zwykle podział według funkcjonalności. Taki wybór kryterium powoduje, że zagadnienia pochodzące od wymagań niefunkcjonalnych, dodatkowych (takich jak autoryzacja, spójność transakcyjna, czy trwałość danych) stają
się zagadnieniami przecinającymi. W literaturze można znaleźć szereg przykładów
takiego rodzaju wymagań niefunkcjonalnych:
• spójność transakcyjna,
• trwałość danych,
• logowanie aktywności komponentów do dziennika systemowego,
• obsługa sytuacji wyjątkowych,
• wykrywanie i obsługa awarii,
• autoryzacja i autentykacja,
• synchronizacja wielowątkowa,
• zapamiętywanie (ang. caching) wyników długotrwałych operacji obliczeniowych,
• obsługa puli zasobów (ang. pooling) (np. połączeń do bazy danych).
Sposób w jaki implementacje wymagań klienta tworzą końcowy system informatyczny intuicyjnie przedstawia rysunek 1.7. W trakcie analizy wymagań wyodrębniono, oprócz głównej funkcjonalności zawartej w logice biznesowej, następujące
wymagania systemowe: logowanie wszystkich transakcji, trwałość danych oraz bezpieczeństwo w postaci szyfrowania przesyłanych danych. Wymagania zostały zilustrowane jako prostokąty oznaczone różnymi kolorami. Natomiast moduły jako
prostokąty w centralnej części rysunku.
Dzięki wprowadzeniu różnych kolorów rysunek dobrze przedstawia rozproszenie
i poprzeplatanie implementacji różnych wymagań wewnątrz modułów systemu informatycznego.

Rozdział 1. Wprowadzenie do programowania aspektowego
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Rys. 1.7. Rozproszenie oraz przeplatanie różnych zagadnień w modułach systemu (na
podstawie: [Lad03])

1.1.4. Zagadnienie przecinające w kodzie źródłowym
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiło się wiele różnych języków
programowania. Ich rozwój jest podyktowany coraz większą złożonością systemów
informatycznych. Aktualnie powszechne są języki bazujące na paradygmacie programowania obiektowego (np. Java, C#, C++, SmallTalk). Dostarczając mechanizmy
takie jak klasy, enkapsulacja czy dziedziczenie, pozwalają na modelowanie systemów
informatycznych w kategoriach świata rzeczywistego. Człowiek z natury klasyfikuje
elementy otoczenia zewnętrznego, więc jest to dla nas naturalne.
Warto się zastanowić, jak za pomocą języków obiektowych zaimplementować
przecinające zagadnienia. Jakie negatywne efekty w kodzie źródłowym wywołuje
przybliżony we wcześniejszych sekcjach problem przecinania zagadnień?
Poniższy przykład przedstawia metodę realizującą zwykłą akcję biznesową. Jej
odpowiedzialnością jest wykonanie operacji zakupu koszulek w pewnym sklepie. Zamawiający aplikację dodatkowo wymaga śledzenia wszystkich operacji (obsługa logowania do dziennika systemowego) oraz integralności operacji (obsługa transakcji).
Przykład na rysunku 1.8 jest realizacją tych wymagań na platformie technologicznej J2EE. Jak można zauważyć programista, aby je zrealizować musi poprzeplatać
implementacje poszczególnych wymagań klienta. Najpierw loguje rozpoczęcie operacji do dziennika systemowego (tekst podkreślony) i rozpoczyna transakcję (tekst
kursywą). Dopiero przystępuje do implementacji właściwej odpowiedzialności me-
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public void sellTShirts(Client client, int num)
{
super.getLogger().info("Klient " + client.getFullName()
+ " rozpoczął transakcje zakupu koszulek.");
UserTransaction ut = getUserTransaction();
try {
ut.begin();

8

// *** wykonaj operację zakupu koszulek ***
client.buyItems(new Item("T-Shirt"), num);

9
10
11

ut.commit();
super.getLogger().info("Klient " + client.getFullName()
+ " pomyślnie zakończył transakcje zakupu koszulek.");
} catch(Exception e) {
ut.rollback();
super.getLogger().info("Przerwana transakcja zakupu koszulek"
+ " (klient: " + client.getFullName() + ").");
}
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}

Rys. 1.8. Przykład kodu źródłowego zawierającego poprzeplatane różne zagadnienia
tody, czyli zakupu koszulek. Ostatecznie kończy transakcję i zapisuje do dziennika
systemowego powodzenie operacji.
Linie kodu źródłowego odpowiedzialne za różne zagadnienia zostały oznaczone
różną czcionką. Pozwala to dobrze zilustrować typowe przeplatanie zagadnień w kodzie źródłowym, które wcześniej intuicyjnie przedstawiono na rysunku 1.7.
Oczywiście analogicznych metod w systemie jest więcej. Jeżeli zostaną potraktowane jak problem refaktoryzacyjny, to jego rozwiązanie byłoby kluczem tych rozważań. Satysfakcjonujące przekształcenie powinno doprowadzić metodę do poniższej
postaci (rysunek 1.9), czyli takiej która zawiera tylko i wyłącznie jej główną odpowiedzialność.
1
2
3
4
5

public void sellTShirts(Client client, int num)
{
// *** wykonaj operację zakupu koszulek ***
client.buyItems(new Item("T-Shirt"), num);
}

Rys. 1.9. Zrefaktoryzowana metoda zawierająca tylko jej główną odpowiedzialność
Próby ekstrakcji zagadnień logowania i spójności transakcyjnej do osobnych metod lub klas (Extract Method, Extract Class [Fow99]) skończą się niepowodzeniem.
Jest to spowodowane faktem, że powyższe zagadnienia zostały już wstępnie zmodularyzowane w osobnych klasach. Szczegóły logowania znajdują się w klasie Logger,
a transakcji w klasie UserTransaction. Problem polega na tym, że ich logika, pomimo że jest zmodularyzowana w osobnych klasach, musi zostać wywołana w każdej
metodzie, która ma być logowana lub spójna transakcyjnie.
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Dobry (lub dociekliwy) programista na pewno znajdzie lepsze lub gorsze rozwiązanie tego problemu. Na przykład używając szablonów lub wzorca Command
[Gam94]. Nie będzie to jednak rozwiązanie przejrzyste i eleganckie. Będzie obchodziło, a nie rozwiązywało problem.
1.1.5. Przykład: projekt Apache Tomcat
Duża część rzeczywistych projektów doświadcza negatywnych skutków problemu
przecinających zagadnień. Dobrym przykładem jest serwer serwletów Apache Tomcat rozwijany na zasadach projektów OpenSource. Jest to aplikacja dużych rozmiarów zaprojektowana według paradygmatu obiektowego.
Na rysunku 1.10 przedstawiono wykres kodu źródłowego tego projektu1 . Każdy
słupek obrazuje ilościowo zawartość pakietu. Na czerwono zaznaczono kod źródłowy
odpowiedzialny za przetwarzanie plików w formacie XML. Jak widać, kod ten jest
znakomicie zmodularyzowany w jednym pakiecie. Analogiczne wyglądają wykresy
dotyczące implementacji innych głównych wymagań serwera np. przetwarzanie konfiguracji serwera, czy rozpoznawanie wzorców regularnych.
Niestety modularyzacja zagadnień przecinających w pojedynczej klasie lub pakiecie nie jest już taka prosta. Ich implementacja rozprasza się po całym modelu
obiektowym i nie sposób zamknąć jej w jednym elemencie. Ilustruje to rysunek 1.11.
Czerwonym kolorem zaznaczono kod źródłowy odpowiedzialny za implementację
logowania. Jak widać, jest rozproszona po większości przedstawionych pakietów.
1.1.6. Podsumowanie problemu przecinających zagadnień
Warto podsumować powyższe przedłużające się rozważania.
• Dekompozycja systemu powoduje, że zagadnienia nie należące do dominującego
kryterium stają się zagadnieniami przecinającymi.
• W typowych systemach kryterium dekompozycji jest podział według funkcjonalności. Powoduje to, że zagadnienia powiązane z wymaganiami dodatkowymi
lub systemowymi zwykle przecinają zagadnienia pochodzące od wymagań funkcjonalnych.
• Implementacja przecinającego zagadnienia jest rozproszona po wielu modułach
oraz poprzeplatana z innymi zagadnieniami.
Implikacje przeplatania implementacji odpowiedzialnej za przecinające zagadnienia
są następujące [Lad03]:
• Niższa produktywność. Programista nie skupia się na właściwej odpowiedzialności danej klasy czy metody. Musi ciągle pamiętać o implementacji wymagań
dodatkowych w każdej metodzie.
• Słabsze ponowne użycie kodu źródłowego. Z powodu implementacji wielu zagadnień, potencjalna zdolność do ponownego użycia modułu drastycznie spada.
• Niższa jakość kodu. Przeplatanie oraz rozproszenie implementacji przecinających zagadnień zwiększa złożoność kodu źródłowego, co implikuje większe prawdopodobieństwo wprowadzenia błędu. Analogicznie większa złożoność utrudnia
identyfikację błędów.
1. Wykresy zostały wygenerowane przez program Visualiser na platformie Eclipse. Z tego powodu
wykresy nie są odpowiednio opisane i wyskalowane.
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Rys. 1.10. Dobra modularyzacja przetwarzania plików XML w serwerze Apache Tomcat
(źródło: [Sch02])

Rys. 1.11. Rozproszenie implementacji logowania w serwerze Apache Tomcat (źródło: [Sch02])

• Trudniejszy dalszy rozwój systemu. Niższa jakość kodu wpływa na zwiększony
koszt zmian w systemie oraz implementacji nowych wymagań systemowych.

1.2. Programowanie aspektowe
Termin „programowania aspektowego” pojawił się nieoficjalnie po raz pierwszy
w laboratorium Xerox Palo Alto Research Center (PARC) pomiędzy październikiem
1995 a majem 1996 [Lop04]. Idea programowania aspektowego powstała w okresie
rozkwitu technik programistycznych umożliwiających optymalną dekompozycję zagadnień (ang. separation of concerns) takich jak: programowanie meta–poziomowe
[Oka94] (ang. Meta–Level Programming), programowanie adaptacyjne [Lie96]
(ang. Adaptive Programming) czy filtry kompozycyjne [Ber04] (ang. Composition
Filters). Artykuł [Kic97] autorstwa Kiczales et al. jest uważany za pierwszą publikację dotyczącą programowania aspektowego.
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Programowanie aspektowe jest paradygmatem rozszerzającym tradycyjne paradygmaty programistyczne2 o abstrakcję aspektu mającą na celu modularyzację
zagadnień przecinających [Kic98, Lad03].
Aspekty są reprezentacjami przecinających zagadnień [AOSA].
Powyższe definicje nie określają sposobu modularyzacji zagadnień przecinających za pomocą aspektów. W rzeczywistości różne implementację paradygmatu programowania aspektowego wypracowały różne mechanizmy modularyzacji zagadnień
przecinających. Często języki aspektowe łączą kilka z nich.
Najbardziej popularnym i często identyfikowanym z programowaniem aspektowym jest mechanizm punktów przecięć i rad (ang. pointcut and advice). Polega on na
wywoływaniu kodu implementacji danego zagadnienia w zdefiniowanych miejscach
w normalnym kodzie obiektowym lub proceduralnym. Jest on stosowany przez język
AspectJ [Kic01, AspectJ] oraz wiele języków bazujących na nim [Spring, CeasarJ,
JBoss, AWerkz]. Zostanie on szerzej omówiony w sekcji 1.2.1.
Innym mechanizmem jest mechanizm otwartych klas (ang. open classes), który
bazuje na koncepcji niezależnej rozszerzalności kodu obiektowego (ang. independent
extensibility) [Ost00]. Polega na definicji atrybutów lub metod klasy poza jej definicją. Został wprowadzony między innymi w języku AspectJ, AspectWerkz i MultiJava
[AspectJ, AWerkz, MJava]. Zostanie omówiony w sekcji 1.2.2.
Ciekawym podejściem jest także zaproponowana w publikacji [Tar99] koncepcja
wielowymiarowej dekompozycji zagadnień (ang. Multi-Dimensional Separation of
Concerns). Jej podstawowym mechanizmem jest kompozycja klas (ang. class composition), która, w przeciwieństwie do idei otwartych klas, nie rozszerza klas, ale
komponuje je na podstawie tzw. hiperwarstw. Idea wielowymiarowej dekompozycji
zagadnień została zaimplementowana między innymi w ramach projektu Hyper/J
[HyperJ].
1.2.1. Mechanizm punktów przecięć i rad
Idee mechanizmu punktów przecięć i rad można streścić w jednym zadaniu [Fil04]:
gdy w programie P jest spełniony warunek C, wykonaj operację A, gdzie P jest konwencjonalnie napisanym programem, C jest punktem przecięcia oraz A jest radą. Na
przykład zagadnienie trwałości danych można zdefiniować następująco: gdy w aplikacji zmienione zostaną dane modelu biznesowego, to zapisz zmiany do bazy danych.
Dalsza część tej sekcji zawiera bardziej dokładne omówienie mechanizmu punktów
przecięć i rad na podstawie najpopularniejszego języka aspektowego AspectJ. Kod
źródłowy na rysunku 1.12 przedstawia implementację zagadnienia spójności transakcyjnej. Jest to wynik ekstrakcji wplecionego zagadnienia spójności transakcyjnej
z metody sellTShirt z rysunku 1.8.
Działanie aspektu TransactionIntegrity jest następujące. W konwencjonalnie napisanym programie identyfikowane są metody o sygnaturze spełniającej wzorzec ’* ShopService.sell*(..)’. Zamiast wywołania tych metod wywoływana jest
operacja aspektowa, która zapewnia spójność transakcyjną metody docelowej. Jej
działanie polega na otworzeniu transakcji przed uruchomieniem metody docelowej,
2. Pomimo że w praktyce stosuje się głównie rozszerzenia języków obiektowych, to powstały również prototypy języków aspektowych bazujących na programowaniu strukturalnym np. AspectC
bazujący na języku C. Praca skupi się jednak na językach aspektowych rozszerzających języki
obiektowe.
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public aspect TransactionIntegrity
{
pointcut transactional() : execution(* ShopService.sell*(..));

4

Object around() throws TransactionException : transactional() {
UserTransaction ut = getUserTransaction();
try {
ut.begin();

5
6
7
8
9

// uruchomienie metody docelowej
Object result = proceed();

10
11
12

ut.commit();
return result;
} catch(Exception e) {
ut.rollback();
throw new TransactionException(e);
}
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}
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}

Rys. 1.12. Przykład implementacji zagadnienia spójności transakcyjnej

na wywołaniu jej i ostatecznie na zatwierdzeniu transakcji w przypadku powodzenia
lub wycofaniu w przypadku zgłoszenia wyjątku.
Tak zdefiniowany aspekt można zastosować do dowolnej metody w systemie identyfikowanej za pomocą nazwy lub adnotacji, czy bardziej skomplikowanego warunku.
Metoda wywoływana i metoda wywołująca jest całkowicie nieświadoma istnienia
aspektu.
Dalsza część tej sekcji została poświęcona krótkiemu scharakteryzowaniu elementów języka aspektowego opartego na mechanizmie punktów cieć i rad. Szerszy opis
składni języka AspectJ można znaleźć w publikacjach [Col04, Lad03] oraz w dokumentacji [AspectJ].
Punkty złączeń
Punkty złączeń (ang. join points) są rozpoznawalnymi punktami (zdarzeniami)
w trakcie uruchomienia programu [Col04, Lad03]. Są to potencjalne miejsca złączenia kodu głównego z kodem aspektowego. Na przykład, wywołanie metody sellTShirt jest punktem złączeń i może spowodować wywołanie akcji aspektowej. Język
AspectJ definiuje następujący model punktów złączeń:
• wykonanie (ang. execution) metody lub konstruktora klasy lub aspektu,
• wywołanie (ang. call) metody lub konstruktora klasy lub aspektu,
• wykonanie rady aspektu,
• odczyt lub modyfikacja atrybutu klasy lub aspektu,
• wykonanie obsługi wyjątków,
• statyczna inicjalizacja klasy,
• inicjalizacja obiektu lub aspektu.
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Rys. 1.13. Punkty złączeń wywołania oraz wykonania metody i konstruktora.

Rysunek 1.13 przedstawia diagram sekwencji ilustrujący wybrane typy punktów złączeń. Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy wywołaniem a wykonaniem
metody.
Punkty przecięć
Punkty przecięć (ang. pointcut) są predykatami opartymi na punktach złączeń
[Col04]. Za ich pomocą z milionów potencjalnych punktów wybierane są te, w których wykonana zostanie akcja aspektowa. Punkty przecięć precyzują typ i miejsce
punktów złączeń oraz pozwalają na wyłuskanie ich kontekstu, na przykład uzyskanie
wartości argumentów wywołanej metody, czy obiektu wywołującego lub wywołanego
itp.
Punkty złączeń są wyjątkowo elastycznym oraz potężnym mechanizmem, między
innymi dzięki wykorzystaniu dopasowania wzorców na sygnaturach oraz wykorzystaniu adnotacji (z języka Java 5). Dalsza część tej sekcji omawia na przykładach
najciekawsze ich cechy.
pointcut transactional() : execution(* ShopService.sell*(..));

Powyższy przykład (skopiowany z przykładu 1.12) dopasowuje wszystkie wykonania metod (typ ’execution’), o nazwie pasującej do wzorca ’sell*’, przyjmujące
dowolną liczbę argumentów o dowolnym typie (wzorzec ’..’), zwracające wynik
o dowolnym typie (pierwszy wzorzec ’*’) z klasy ShopService.
pointcut modificationOfPersistentStrings() : set(@Persistent * Account.*);

Powyższy przykład ilustruje zastosowanie adnotacji – nowego elementu języka
Java5. Punkt przecięcia modificationOfPersistentStrings dopasowuje wszystkie
modyfikacje atrybutów (słowo kluczowe ’set’) klasy Account o dowolnej nazwie i dowolnego typu zawierające adnotację Persistent. Takie przecięcie mogłoby zostać
użyte na przykład do uruchomienia uaktualnienia stanu systemu w bazie danych.
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pointcut creationOfAccount(Account account, String name) :
call(org.xyz.Account.new(String)) && args(name) && target(account);

Przykład ten obrazuje, w jaki sposób można wychwycić kontekst punktu złączenia. Punkt przecięcia o nazwie creationOfAccount dopasowuje wywołanie jednoargumentowego konstruktora klasy Account z pakietu org.xyz. Za pomocą słów
kluczowych ’args’ i ’target’ przechwytywany jest kontekst tego wywołania, czyli
wartość argumentu konstruktora oraz referencja do stworzonego obiektu. Oba te
parametry będą dostępne podczas wywołania kodu aspektowego.
Trzeba zwrócić uwagę na założenie języków aspektowych opartych na mechanizmie punktów przecięć i rad. Główny kod programu musi być dobrej jakości. Metody
muszą być dobrze zmodularyzowane i posiadać dobrą semantykę. Ich nazwy powinny
opierać się na przyjętej przez zespół konwencji nazewniczej. Nie spełnienie tych wymagań powoduje całkowite rozbrojenie arsenału możliwości zawartego w punktach
przecięć. Doprowadziłoby to do sytuacji, w której przetwarzane punkty złączeń zawierają zero informacji, tyle samo co określenie: piąta linia klasy FooBar.
Rady
Rady (ang. advice) są operacjami aspektowymi uruchamianymi w punktach złączeń. Każda rada ma przyporządkowany punkt przecięcia dopasowujący punkty złączeń, w których ma być uruchomiona [Col04, Lad03]. Język AspectJ definiuje trzy
główne rodzaje rad: before, after i around. Są one uruchamiane (odpowiednio) przed,
po lub zamiast punktu złączenia. Dodatkowo typ rady after posiada podtypy after
returning oraz after throwing, które są uruchamiane gdy metoda poprawnie zakończy
swoje działanie (zwrócenie wartości) lub gdy wystąpi sytuacja awaryjna (zgłoszenie
wyjątku).
Przedstawiony wcześniej przykład na rysunku 1.12 bardzo dobrze obrazuje wykorzystanie rady typu around. Kod aspektowy związany ze spójnością transakcyjną
otacza metodę klasy docelowej, która jest wywołana za pomocą słowa kluczowego
’proceed’. Rada typu around posiada możliwość całkowitego zablokowania wywołania metody docelowej, jak również może uruchomić ją wielokrotnie. Jest to bardzo
użyteczne przykładowo w przypadku obsługi błędów, która powtarza wywołania metody w przypadku awarii. Rady typu around posiadają też możliwość modyfikacji
argumentów metody, zwracanego wyniku lub zgłaszanego wyjątku.
Kolejny przykład (rysunek 1.14) jest również implementacją spójności transakcyjnej. Obrazuje on użycie różnych typów rad. Rada typu before uruchamia transakcję przed wywołaniem metody transakcyjnej (czyli pasującej do punktu przecięcia transactional). Rada typu after returning zatwierdza transakcję, gdy metoda
poprawnie zakończy działanie. Natomiast rada typu after throwing odwołuje transakcję, gdy zgłoszony zostanie wyjątek. Dodatkowo przykład został graficznie zilustrowany na rysunku 1.15.
Abstrakcja rady jest analogiczna do abstrakcji metody znanej z języków obiektowych. Najważniejszą różnicą pomiędzy nimi jest sposób wywołania. W przeciwieństwie do metod, które są zwykle wywoływane explicite, rady są wywoływane
implicite w wybranych punktach złączeń.
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pointcut transactional() : execution(* ShopService.sell*(..));

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

UserTransaction ut = null;
before() : transactional() {
ut = getUserTransaction();
ut.begin();
}
after() returning : transactional() {
ut.commit();
}
after() throwing : transactional() {
ut.rollback();
}

Rys. 1.14. Przykład użycia różnych typów rad

Rys. 1.15. Przykład użycia różnych typów rad (diagram sekwencji)

Aspekty
Aspekty (ang. aspect) w kontekście konstrukcji języka programowania to jednostki modularności (analogiczne do klas) implementujące przecinające zagadnienia
[Col04]. Aspekt może zawierać punkty przecięć i rady, ale również atrybuty i metody
(tak jak klasy). Przykład aspektu został przedstawiony na rysunku 1.12.
W przeciwieństwie do klas, aspekty są tworzone implicite. Programista nie odpowiada za określenie momentu inicjalizacji aspektu — nie można użyć operatora
new na aspektach.
Domyślnie tworzona jest jedna instancja aspektu (czyli jest to singleton), która
jest dzielona wewnątrz maszyny wirtualnej Java. Oprócz domyślnej strategii tworzenia aspektów, język AspectJ dostarcza strategie asocjacji do obiektu (ang. per-object)
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(słowa kluczowe perthis i pertarget) oraz asocjacji do pojedynczego przepływu
programu (ang. per-control-flow) (słowa kluczowe percflow i percflowbelow).
Asocjację do obiektu stosuje się zwykle, gdy zagadnienie wymaga przechowania
osobnego stanu dla każdego obiektu. Dobrym przykładem jest zagadnienie zapamiętywania (ang. caching) wyników długotrwałych operacji obliczeniowych. Każdy
z obiektów powinien mieć przypisany osobny kontener przechowujący poprzednie
wyniki operacji. W takich przypadkach znakomicie sprawdza się ta strategia asocjacyjna. Dla każdego obiektu będzie tworzona nowa instancja aspektu przechowująca
wyniki operacji.
W przypadku asocjacji do przepływu programu nowe instancje aspektu są tworzone w momencie wejścia do danego punktu przecięcia i są używane w jego obrębie.
Na przykład dla deklaracji ’percflow(execution(int Account.getBalance()))’
nowy aspekt jest przypisywany do każdego wywołania metody ’Account.getBalance()’. Taka strategia asocjacyjna jest użyteczna dla zagadnień, które wymagają
osobnego stanu dla każdego przepływu. Na przykład każde wywołanie metody transakcyjnej powinno mieć przypisane własne połączenie do bazy danych.
1.2.2. Mechanizm otwartych klas
Mechanizm otwartych klas umożliwia rozszerzanie definicji klasy za pomocą języka aspektowego. Rozszerzenie definicji może polegać na wprowadzeniu nowego
atrybutu lub metody, jak również na modyfikacji bezpośredniego przodka lub na
dodaniu interfejsu do listy implementowanych przez klasę interfejsów. Pojedyncze
rozszerzenie definicji klasy jest nazywane „wprowadzeniem” (ang. introduction). Poniższa sekcja przybliża mechanizm otwartych klas na podstawie języka AspectJ i jego
mechanizmu deklaracji między–typowych (ang. inter–type declarations).
Implementując pewne przecinające zagadnienie czasami pojawia się potrzeba
przechowywania stanu w klasie docelowej. Przykładowo kiedy w zagadnieniu trwałości danych wykryta jest modyfikacja atrybutu pewnego obiektu, to zmiana nie jest
zapisywana od razu do bazy danych. Obiekt jest tylko zaznaczany jako brudny, co
pozwala na łączenie w większe transakcje wielu modyfikacji stanu systemu. Powyższy
znacznik najwygodniej zapisać w tym samym obiekcie.
Na rysunku 1.16 przedstawiono źródła prostego aspektu wykrywającego zmiany
w obiektach trwałych. Aspekt DirtyStateTracking wprowadza do klasy Entity
nowy atrybut isDirty oraz metodę setDirty. Składnia wprowadzenia nowych
członków jest analogiczna do zwykłej definicji atrybutu lub metody. Różnica polega na określeniu klasy, do której atrybut lub metoda ma być dodana. Nazwę klasy
w definicji wprowadzenia określa przedrostek przed kropką ’.’. Na przykład w linii 4
atrybut isDirty zostanie dodany do klasy Entity.
Aspekt na rysunku 1.16, oprócz wprowadzeń, zawiera radę, która zmienia stan
obiektu na brudny, gdy dowolne pole w klasie Entity (lub jej potomkach) zostanie
zmodyfikowane. Rada korzysta z metody setDirty, która została dodana do klasy
w liniach 5–7.
Język AspectJ udostępnia również możliwość modyfikacji hierarchii dziedziczenia oraz listy implementowanych interfejsów. Przykład ich użycia przedstawia rysunek 1.17.
Pierwsza deklaracja w prezentowanym aspekcie zamienia przodka klasy SomeCheckedException na klasę RuntimeException. Dzięki czemu zmodyfikowany wy-
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import org.company.domain.Entity;

2
3
4
5
6
7

aspect DirtyStateTracking {
private boolean Entity.isDirty;
private void Entity.setDirty() {
isDirty = true;
}

8

// wykrycie modyfikacji dowolnego atrybutu
pointcut entityChange(Entity entity) :
set(* Entity+.*) && target(entity);
after(Entity entity) : entityChange(entity) {
entity.setDirty();
}

9
10
11
12
13
14
15

}

Rys. 1.16. Przykład wprowadzenia nowych atrybutów oraz metod
1
2
3
4

aspect DeclareParentsExamples {
declare parents : SomeCheckedException extends RuntimeException;
declare parents : NotSerializableClass implements Serializable;
}

Rys. 1.17. Przykład użycia modyfikacji hierarchii dziedziczenia i listy implementowanych interfejsów

jątek staje się wyjątkiem niesprawdzanym (ang. unchecked). W wyniku czego język
Java nie wymaga implementowania jego obsługi w każdym miejscu, w którym jest
zgłaszany. Druga deklaracja dodaje do listy implementowanych przez klasę interfejsów interfejs Serializable. Pozwala to mechanizmowi serializacji na przetwarzanie
zmodyfikowanej klasy.

1.3. Tkanie aspektów
Proces tkania aspektów (ang. weaving) polega na stworzeniu ostatecznego systemu na podstawie kodu obiektowego i aspektowego. Narzędzie wykonujące proces
tkania jest nazywane tkaczem (ang. weaver). Proces tkania może zostać wykonany
różnymi metodami. Poniższa sekcja pokrótce je omawia.
Wstępne przetworzenie kodu źródłowego
Pierwsze implementację języka AspectJ wykorzystywały bardzo prostą metodę
tkania polegającą na wstępnym przetwarzaniu kodu źródłowego aplikacji przed kompilacją. Zasada działania takiej implementacji tkacza jest bardzo podobna do działania preprocesora znanego z języka C. Do kodu źródłowego wstawiane są wywołania
rad aspektów w odpowiednich punktach złączeń, modyfikowane są definicje klas według opisanych wcześniej deklaracji między–typowych. Ostatecznie tak przetworzone
źródła są kompilowane normalnym kompilatorem języka bazowego.

Osobny kompilator dla języka aspektowego
Innym podejściem do problemu tkania jest wykorzystanie osobnego kompilatora
języka aspektowego. Takie narzędzie musi jednak implementować całą gramatykę
języka bazowego (na przykład język Java w przypadku języka AspectJ) i dodatkowo
jego rozszerzenie służące do definicji aspektów.
Aktualnie język AspectJ (wersja 1.2) udostępnia tkacza właśnie w postaci osobnego kompilatora. Oprócz zwykłej kompilacji kodu źródłowego, umożliwia również
tkanie skompilowanych aspektów razem ze skompilowanymi klasami. Pozwala to na
tworzenie bibliotek aspektowych dostarczanych przed producenta bez kodu źródłowego. Przykładowo klient mógłby kupić implementację trwałości danych w postaci
biblioteki aspektowej i po przeprowadzeniu procesu tkania uzyskać w wyniku trwałość danych w swojej aplikacji bez obciążania swoich programistów.
Przetworzenie klas po kompilacji
Często stosowanym podejściem jest również przetwarzanie klas po zwykłej kompilacji. Tkacz działa na zasadzie postprocesora. Wczytuje skompilowane klasy napisane w języku bazowym i transformuje je na podstawie punktów przecięć zdefiniowanych w osobnym pliku.
Taka implementacja tkacza nie wymaga rozszerzenia języka bazowego o definicje
aspektów. Przykładowo w systemie AspectWerkz [AWerkz] aspekty definiowane są
za pomocą języka Java, a definicje punktów złączeń są definiowane w osobnych
plikach w formacie XML. Jest to rozwiązanie nieinwazyjne. Nie wymaga modyfikacji
środowisk programistycznych, co jest poczytane jako jego główna zaleta.
Dodatkową zaletą powyższego podejścia jest możliwość przeniesienia procesu tkania aż do momentu ładowania klas w trakcie uruchomienia aplikacji (ang. load–time
weaving). Pozwala to uniknąć rozbudowanego procesu budowania systemu.
Aktualnie można zauważyć tendencję do łączenia dwóch ostatnich podejść. Dobrym przykładem jest najnowsza — ale jeszcze nieukończona — wersja języka
AspectJ (wersja 1.5). Takie połączenie da programiście wybór momentu przeprowadzenia procesu tkania. Czy tkanie zostanie połączone z kompilacją? Czy przeprowadzone po kompilacji? Czy może w trakcie ładowania klas w momencie uruchomienia
aplikacji?
Takie połączenie dodatkowo pozwoli na wybór języka definiowania aspektów.
Czy zastosować język bazowy (na przykład język Java), a punkty przecięć definiować w plikami XML? Czy — tak jak w przykładach w tym rozdziale — użyć
specyficznego języka aspektowego?
Z jednej strony zaletą użycia języka bazowego jest możliwość dalszego korzystania z wielu dobrych programów opartych na gramatyce języka bazowego, takich
jak narzędzia formatujące kod źródłowy, sprawdzające zgodność ze standardem kodowania czy liczące metryki. Z drugiej strony użycie języka aspektowego jest dużo
wygodniejsze i bardziej czytelne.

Rozdział 2

Przegląd badań empirycznych nad
programowaniem aspektowym
Początki programowania aspektowego sięgają drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych. Od tamtego czasu wiele ośrodków naukowych próbowało je oceniać oraz weryfikować. Oceny te dotyczyły różnych kryteriów, również wpływu na jakość produktu
docelowego. Powyższy rozdział przybliża najważniejsze prace naukowe w kolejności
chronologicznej.
Ponieważ literatura często różnie interpretuje takie terminy jak eksperyment,
przed przystąpieniem do przeglądu zdefiniowana zostanie terminologia badań empirycznych.

2.1. Terminologia badań empirycznych
Autorzy powyższej rozprawy przyjęli terminologię wprowadzoną przez Basili
[Bas96a]. Poniżej przedstawiono wybrane terminy oraz ich definicje.
Hipoteza to wstępne założenie postawione w celu przetestowania jego logicznych
oraz empirycznych konsekwencji.
Badanie (ang. study) (często: badanie empiryczne) to działanie mające na celu
odkrycie nieznanego lub sprawdzenie postawionej hipotezy. Badanie może przyjąć
wiele form od eksperymentalnych po badania jakościowe i obserwacyjne.
Eksperyment to badanie podjęte przez badacza posiadającego kontrolę nad warunkami (lub ich częścią), w których odbywa się badanie oraz kontrolę nad pewnymi
aspektami niezależnych parametrów, które są badane.
Eksperyment kontrolowany to eksperyment, w którym uczestnicy są przydzielani losowo do warunków eksperymentalnych, w którym badacz manipuluje niezależnym parametrem, a uczestnicy w różnych warunkach są tak samo traktowani
w stosunku do wszystkich parametrów oprócz niezależnego.
Badanie obserwacyjne to badanie, w którym badacz nie posiada kontroli nad
parametrami, które są badane. Przykładem badania obserwacyjnego jest studium
przypadku.
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2.2. System RG
Jednym z najwcześniejszych studium przypadku dotyczących programowania
aspektowego jest praca [Men97] opracowana przez Anuraga Mendhekar i Gregora
Kiczalesa często nazywanego ojcem programowania aspektowego. Praca ta dotyczyła
języka aspektowego napisanego specjalnie dla systemu RG.
Studium systemu RG okazało się tak interesujące, że wykorzystano go jako
główny przykład w pierwszej publikacji dotyczącej programowania aspektowego
[Kic97].
Cel systemu RG
System RG (Reverse Graphics) jest systemem przetwarzania obrazów graficznych pozwalającym na projektowanie skomplikowanych przekształceń za pomocą
prostych operacji graficznych. System powstał w laboratorium Xerox PARC.
RG zawiera zbiór podstawowych filtrów graficznych, które wykonują proste operacje na obrazach wejściowych i produkują obraz wynikowy. Są one w pełni funkcjonalne. Przetwarzane obrazy nie są modyfikowane, a jako wynik tworzony jest nowy.
Oprócz podstawowych filtrów, system zawiera również zbiór operacji graficznych
wyższego poziomu, które składają się z kompozycji wielu prostych filtrów.
System RG umożliwia również tworzenie nowych operacji przez użytkownika.
Operacje definiuje się za pomocą języka o składni podobnej do języka Lisp. Na
przykład, poniższy program przesuwa obraz AA o dwa piksele w prawo.
(translate :x 2 ((a AA)) a)

Implementacja w języku obiektowym
Pierwsza implementacja systemu RG została napisana w języku obiektowym.
Obrazy graficzne zostały naturalnie zamodelowane jako obiekty, a filtry jako metody.
Głównym elementem obiektu obrazu graficznego była tablica zawierają wartości jego
pikseli.
Działanie filtrów podstawowych polegało na alokacji tablicy dla obrazu wynikowego oraz iteracyjnym przetworzeniu pikseli obrazów wejściowych i wypełnieniu
na ich podstawie wartości pikseli obrazu wynikowego. Natomiast operacje wyższego
poziomu składały się głównie z wywołań filtrów niskiego poziomu lub innych operacji. Obrazy tymczasowe alokowane w trakcie wykonywania operacji były zwalniane
automatycznie przez odśmiecacza pamięci (ang. garbage collection).
Autorzy przyznają, że użycie języka obiektowego w systemie RG pozwoliło na
uproszczenie złożoności aplikacji. Operacje wyższego poziomu zostały zdefiniowane
w kategoriach filtrów podstawowych i są niezależne od ich szczegółów. Pozwala to
na ich proste definiowanie czy modyfikację.
Problemy z wydajnością
Na pierwszy rzut oka można przewidzieć, że tak zaimplementowany system może
mieć problemy z wydajnością. Pierwszym problemem zauważonym przez autorów
pracy [Men97] była redundancja obliczeń. Często operacje wyższego poziomu
wywoływały filtry niskiego poziomu, które były już wcześniej wykonane przez inne
operacje.
Problem ten może zostać rozwiązany za pomocą techniki spamiętywania
(ang. memoization). Każdy filtr przechowywałby zbiór przetworzonych obrazów wy-
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nikowych oraz odpowiadające im obrazy wejściowe. Następnie przy każdym wywołaniu filtr sprawdzałby najpierw, czy dany obraz nie był już wcześniej przetwarzany.
Kolejnym zauważonym problemem są bardzo częste alokacje pamięci. Każdy
filtr zwraca nowy obraz graficzny. Wiąże się to z każdorazową alokacją pamięci, jak
również częstym działaniem odśmiecacza. Obie te operacje są bardzo czasochłonne.
Dodatkowo tworzenie za każdym razem nowego obrazu powodowało duże zużycie
pamięci operacyjnej, co również zmniejszało wydajność systemu.
Powyższe problemy mogą zostać zniwelowane poprzez łączenie działania kilku
filtrów w pojedynczą iterację. Ma to duże znaczenie, w szczególności gdy filtr korzysta z wyników poprzedniego. W ten sposób tablica wynikowa alokowana jest tylko
raz, a następnie filtry są sekwencyjnie wywoływane dla każdego piksela.
Innym rozwiązaniem tego problemu byłoby ponowne wykorzystywanie tymczasowych tablic, zamiast każdorazowej ich alokacji i zwalniania.
Wprowadzenie powyższych optymalizacji powoduje według autorów następujące
komplikacje. Realizacja techniki spamiętywania wymaga modyfikacji każdego filtru.
Implementacja zarządzania pamięci wymaga informowania, kiedy dany obraz jest
już nieużywany, co wymagałoby modyfikacji większości systemu. Natomiast łączenie
filtrów w pojedyncze iteracje wymagałoby zrezygnowania z przyjętej modularyzacji
poszczególnych elementów systemu. Wynikowy system byłby znacznie trudniejszy
w utrzymaniu oraz rozwoju. Niemniej, autorzy systemu RG zdecydowali się wprowadzić powyższe optymalizacje.
Wykorzystanie programowanie aspektowego
Problemy podczas wprowadzenia opisanych wcześniej optymalizacji w rzeczywistości pomogły w ukształtowaniu się koncepcji programowania aspektowego. System
RG okazał się znakomitym studium przypadku. Autorzy pracy [Men97] wprowadzili
wcześniej opisane optymalizacje do pierwszej naiwnej implementacji systemu przy
pomocy programowania aspektowego. Następnie porównali nową wersję z wersją
zoptymalizowaną za pomocą języka obiektowego.
Implementację techniki spamiętywania można słownie opisać następująco. Dla
każdego wywołania dotyczącego filtrów prostych, sprawdź jaki filtr został wywołany
oraz dla jakich argumentów. Jeżeli powyższa kombinacja wystąpiła już w wcześniejszym wywołaniu, to użyj jego wyniku, zamiast ponownie go obliczać [Men97].
Implementację łączenia filtrów w pojedynczą iterację można słownie opisać następująco. Dla każdego wywołania dotyczącego filtrów prostych, przed wartościowaniem jego argumentów, sprawdź czy struktura pętli potrzebna do obliczenia filtru
jest kompatybilna ze strukturami pętli potrzebnych do obliczenia argumentów. W tej
sytuacji stwórz pojedynczą pętlę obliczającą wartości argumentów i wartość filtrów
oraz zastąp pierwotne wywołanie wywołaniem do połączonej pętli [Men97].
Implementację zarządzania pamięcią można słownie opisać następująco. Utwórz
i zarządzaj pulą wolnych tablic. Dla każdego wywołania dotyczącego filtrów prostych,
alokuj z puli tablicę dla wyniku. Gdy wywołanie się zakończy, zapamiętaj tożsamość
tabel dla argumentów innych wywołań. Gdy dana tabela nie jest używana w kolejnych
wywołaniach, to zwróć ją do puli [Men97].
Do implementacji powyższych optymalizacji autorzy wykorzystali język aspektowy bazujący na języku Lisp. Program wynikowy jest tworzony przez tkacza, który
również został napisany na potrzeby systemu RG.
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Wyniki eksperymentu
Autorzy porównali wyniki wszystkich trzech wersji systemu RG: naiwnej, wersji w języku aspektowym oraz ręcznie zoptymalizowanej. Tabela 2.1 przedstawia
pomiary wydajności dla aplikacji napisanej za pomocą RG przetwarzającej obrazy
średniej wielkości (o rozmiarze 128x128 pikseli).
Tabela 2.1. Pomiary dla różnych implementacji systemu RG (źródło: [Men97])
Implementacja:

naiwna

Czas wykonania:
Liczba alokacji:
Liczba linii kodu:

> 101sa
158250
1500

ręcznie
zoptymalizowana
195ms
233
35213

w języku aspektowym
850ms
43
4105b

a. Czas ten dotyczy obrazów o wielkości 8x8, ponieważ przetwarzanie obrazów 128x128 wykonywane było zbyt wolno.
b. Zawiera również kod źródłowy tkacza.

Wydajność implementacji napisanej w języku aspektowej jest porównywalna do
optymalizowanej ręcznie. Autorzy tłumaczą różnicę pomiędzy tymi czasami wykonywania faktem, że wersja ręcznie zoptymalizowana zawierała jeszcze kilka innych
optymalizacji, których wersja aspektowa nie posiadała. Autorzy uważają, że po ich
dodaniu wydajność implementacji aspektowej przekroczyłaby wydajność wersji ręcznie zoptymalizowanej.
Autorzy zwracają uwagę na zdecydowanie lepsze działanie zarządzania pamięcią
w implementacji aspektowej, która wykonała o wiele mniej alokacji obrazów niż wersja ręcznie zoptymalizowana. Poza tym, rozmiar kodu źródłowego wersji aspektowej
jest ponad ośmiokrotnie mniejszy niż wersji ręcznie zoptymalizowanej.
Krytyka
Praca [Men97] jest jedną z pierwszych prób oceny empirycznej programowania
aspektowego. Wykazała w dużym stopniu, że AOP pomaga zmniejszyć złożoności
systemu bez poświęcenia wymagania wydajności. Dodatkowo jest bardzo ciekawym
przykładem obrazującym koncepcję programowania aspektowego.
Autorzy jednak ograniczyli pomiar złożoności kodu źródłowego do pomiaru jego
rozmiaru (w postaci liczby linii kodu), pomimo że wiele prac dowodzi, że jest to
tylko częściowy wskaźnik złożoności. Dodatkowo porównali implementacje o różnych
zbiorach optymalizacji. Utrudnia to w pełni wiarygodne porównanie obu wersji.

2.3. Badania empiryczne na uniwersytecie British Columbia
Jednym z ważniejszych ośrodków prowadzących badania empiryczne dotyczące
programowania aspektowego jest instytut informatyki na uniwersytecie British Columbia. Prawdopodobnie jest to spowodowane faktem, że ośrodek ten współpracuje
z laboratorium Xerox PARC, a Gregor Kiczales jest jednym z wykładowców. Poniższa sekcja omawia jeden z najważniejszych projektów tych badań.
Praca [Wal99] przedstawia wyniki dwóch eksperymentów, których celem było
określenie wpływu programowania aspektowego na dwie podstawowe aktywności
programistyczne: usuwanie błędów oraz modyfikację programu.
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Opis eksperymentu
W pierwszym eksperymencie uczestnicy mieli na celu znaleźć oraz naprawić
błędy znajdujące się w programie wielowątkowym. Natomiast w drugim — zmodyfikować istniejący system rozproszony. Oba eksperymenty porównywały wydajność
programistów piszących w języku AspectJ z programistami piszącymi w języku Java
(w przypadku pierwszego eksperymentu) i języku Emerald (w drugim przypadku).
Eksperyment dotyczył jednej z pierwszych wersji języka AspectJ (0.1), której
użycie, w przeciwieństwie do aktualnej wersji przystosowanej do ogólnego zastosowania, było ograniczone do kilku określonych dziedzin. W eksperymencie użyty został
język Cool wspierający synchronizację wielowątkową oraz język Ridl wspierający
zagadnienie rozproszenia. Języki te były elementami AspectJ.
Sześć grup uczestników zostało podzielonych na dwie pule: pierwsza pracująca
w języku AspectJ, druga w języku Java lub Emerald. Każda grupa wykonywała
swoje zadanie w osobnej sesji, która była nagrywana kamerą. Na podstawie tych
nagrań prowadzący eksperyment wykonali pomiary: czasu wykonania zadania, ilości
przełączeń pomiędzy plikami, czasu spędzonego na programowaniu, na analizie oraz
na budowaniu programu. Dodatkowo pod koniec wykonana została analiza jakościowa programów.
Pierwszy eksperyment polegał na znalezieniu przez uczestników trzech wprowadzonych błędów w mechanizmie synchronizacji. Natomiast w drugim eksperymencie
uczestnicy mieli na celu zaimplementować dwa nowe wymagania oraz zwiększyć
wydajność programu.
Wyniki eksperymentu
Autorzy uzyskali następujące wyniku. W pierwszym eksperymencie uczestnicy
używający języka AspectJ poradzili sobie szybciej ze znalezieniem i naprawą błędów
od uczestników używających języka Java. Mniej razy przełączali pomiędzy plikami,
a czas kodowania przewyższał czas analizy plików. Autorzy tłumaczą powyższe wyniki tym, że implementacja synchronizacji w języku Cool znajdowała się w jednym
pliku. Pozwoliło to na szybką analizę i modyfikację tego zagadnienia bez dokładnej
analizy głównej funkcjonalności programu.
W drugim eksperymencie uczestnicy używający języka AspectJ wykonywali swoje zadania w dłuższym czasie niż używający języka Emerald. Dodatkowo analiza
nagrania wykazała, że poświęcili więcej czasu na kodowanie niż na analizę. Zadanie
optymalizacji programu udało się wszystkim grupom używającym języka Emerald
i tylko jednej grupie używającej AspectJ. Co ciekawe, w tym przypadku grupa ta
poświęciła więcej czasu na analizę niż na kodowanie. Powyższe wyniki tłumaczone
są pośrednio przez późniejsze komentarze uczestników, którzy twierdzili że podział
odpowiedzialności pomiędzy główną odpowiedzialnością programu a językiem Ridl
nie był klarowny i utrudniał analizę programu. Autorzy tłumaczą tym faktem niższą
wydajność programistów AspectJ w drugim eksperymencie.
Krytyka
Wyniki przeprowadzonego eksperymentu sugerują wpływ programowania aspektowego na wyższą wydajność programistów, ale tylko pod warunkiem, gdy interfejs
pomiędzy główną odpowiedzialnością programu a aspektami jest dobrze określony.
Dodatkowo autorzy zauważają, że obecność aspektów w programie może wpłynąć
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na strategię działania programistów. W tym przypadku, piszący w języku AspectJ
poświęcali mniej czasu na analizę programu.
Eksperyment był przeprowadzony na jednej z pierwszych wersji języka AspectJ,
która w przeciwieństwie do aktualnych wersji, była ograniczona dziedzinowo. Dlatego wyniki eksperymentu były raczej wskazówkami dla osób rozwijających języki
aspektowe. Ich aktualność jest dzisiaj nadszarpnięta dużymi zmianami koncepcyjnymi w języku AspectJ.
Eksperyment umożliwił analizę wpływu programowania aspektowego na aktywności programistyczne. Pominął jednak swoim zakresem analizę wpływu na produkt
końcowy.

2.4. Szkielet JWAM: wykrywanie oraz obsługa wyjątków
Publikacja [Lip00] prezentuje kolejne badanie empiryczne przeprowadzone w laboratorium Xerox PARC we współpracy z uniwersytetem hamburskim. Analizuje
wpływ programowania aspektowego na produkt końcowy, a w szczególności na
zmniejszenie redundancji kodu źródłowego dotyczącego zagadnienia wykrywania
oraz obsługi wyjątków.
Opis badania
Jako obiekt badań autorzy wybrali szkielet JWAM Framework dla interakcyjnych
aplikacji biznesowych. Jest to ogólna podstawa technologiczna ułatwiająca budowę
aplikacji od średniej do dużej wielkości. Zawiera ona komponenty wspierające obliczenia klient-serwer, rozproszenie czy trwałość danych. Źródła szkieletu napisane
w języku Java zajmują ponad 44,000 linii kodu. Zawierają ponad 600 klas i interfejsów oraz około 150 klas testowych.
W ramach badań autorzy przebudowali wykrywanie oraz obsługę wyjątków
w szkielecie JWAM za pomocą programowania aspektowego (AspectJ 0.4). Przebudowa dotyczyła przechwytywania i obsługi wyjątków (konstrukcja catch), jak również wykrywania sytuacji wyjątkowych, takich jak złamanie kontraktów pomiędzy
obiektami. Kontrakty były sprawdzane na podstawie warunków wstępnych i końcowych zdefiniowanych w metodach.
Wyniki badania
Podsumowanie wyników uzyskanych przez autorów znajduje się w tabelce 2.2.
Prawie 11% linii oryginalnego kodu źródłowego szkieletu JWAM dotyczyło wykrywania i obsługi wyjątków. Programowanie aspektowe pozwoliło na prawie czterokrotną
redukcję tej wielkości. Autorzy tłumaczą te wyniki dużą redundancją kodu w tych
obszarach. Przykładowo wyjątek SQLException był obsługiwany w 46 miejscach, ale
tylko na dwa różne sposoby. Analogiczna redundancja występowała w obszarze detekcji wyjątków. Przykładowo warunek ”result != null” stanowił 56% wszystkich
warunków końcowych.
Krytyka
Wyniki badań wskazują na duże możliwości programowania aspektowego w obszarze modularyzacji zagadnienia wykrywania i obsługi wyjątków. Ich rangę podnosi
fakt, że badanie dotyczyło kodu źródłowego o niemałym rozmiarze. Jednak, podob-
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Tabela 2.2. Podsumowanie wyników badań na szkielecie JWAM (źródło: [Lip00])
Wykrywanie
wyjątków

Obsługa
wyjątków
% całości LOC

Bez aspektów
2120 warunków wstępnych
(2120 LOC)
666 warunków końcowych
(666 LOC)
414 konstrukcji catch
(2,070 LOC)
10.9%

Z aspektami
620 warunków wstępnych
(660 LOC)
291 warunków końcowych
(300 LOC)
31 aspektów (200 LOC)
2.9%

nie jak [Men97], autorzy wykorzystali w trakcie badania głównie pomiary rozmiaru
(LOC), które są tylko częściowym wskaźnikiem złożoności kodu źródłowego.

2.5. AOP w systemie czasu rzeczywistego
Podobne badanie przedstawia publikacja [Tsa04]. Ich obiektem jest aplikacja
czasu rzeczywistego — symulator ruchu drogowego, który modeluje ruch pojazdów
na autostradzie. Zaopatrzone w sensory prędkości oraz pozycji innych obiektów pojazdy muszą odpowiednio reagować na aktualną sytuację na drodze.
Autorzy przebudowali oryginalną wersję symulatora tak, aby spełniała wymogi
aplikacji czasu rzeczywistego. Wykorzystali do tego język obiektowy oraz bibliotekę
RTJava. Następnie użyli języka aspektowego AspectJ w celu enkapsulacji zagadnień
związanych z wymaganiami czasu rzeczywistego. Obie wersje zostały użyte w porównaniu.
Każdy zaimplementowany aspekt dotyczył pojedynczego zagadnienia z dziedziny
aplikacji czasu rzeczywistego np. zarządzanie pamięcią, harmonogramowanie wątkami, synchronizacja i współdzielenie zasobów.
Wyniki badań
Autorzy wykorzystali do pomiarów zbiór metryk CK [Chi96] zaadoptowany tak,
aby mógł zostać użyty również dla aspektów. Następnie wykonali pomiary dla poszczególnych zagadnień czasu rzeczywistego dla implementacji obiektowej oraz aspektowej.
Wyniki badań wyraźnie wskazują na zmniejszenie liczby zależności (obniżenie
CBO) w implementacji aspektowej oraz w mniejszym stopniu na zwiększenie spójności (obniżenie LCOM). Natomiast implementacja obiektowa charakteryzowała się
niższą liczbą metod w klasach (obniżenie WMC) oraz mniej skomplikowanymi przepływami kontroli (obniżenie RFC). Implementacja aspektowa posiadała wyraźnie
zwiększoną wartość metryki RFC, głównie z powodu częstego wywołaniami rad
w punktach złączeń.
Krytyka
Autorzy jako jedni z pierwszych podczas analiz wykorzystali zbiór metryk CK,
który jest lepszym wskaźnikiem złożoności niż sama liczba linii kodu źródłowego.
Wykorzystany przez nich obiekt badań jest jednak aplikacją niewielkich rozmiarów,
co w pewnym stopniu podważa skalowalność wysuniętych wniosków.

2.6. Inne badania
Poniższa sekcja omawia pokrótce inne badania empiryczne, które są mniej istotne
w kontekście tematu tej rozprawy lub ich zakres pokrywa się z wcześniej omówionymi.
Studium o charakterze odkrywczym na uniwersytecie British Columbia
Publikacja [Mur98] podsumowuje doświadczenia pracowników uniwersytetu British Columbia z badań empirycznych nad programowaniem aspektowym. Oprócz
ogólnych wniosków dotyczących badań empirycznych, autorzy omawiają studium
przypadku przeprowadzone we współpracy z laboratorium Xerox PARC. W jego
trakcie przez dziesięć tygodni czwórka praktykantów rozwijała grę komputerową
używając języka AspectJ. Studium miało charakter odkrywczy. Jego głównym celem
było wyznaczenie dalszego kierunku rozwoju języka AspectJ.
System Atlas
Publikacja [Ker99] omawia studium przypadku dotyczące internetowego środowiska nauczania Atlas (Advanced Teaching and Learning Academic Server). Przedstawia wykorzystanie programowania aspektowego w aplikacji internetowej opartej
na technologii Java Servlet. Autorzy na podstawie doświadczeń w tym polu zaproponowali szereg zaleceń programistycznych, jak również opracowali własną notację
UML dla aspektów.
Robot indeksujący strony internetowe
Publikacja [Pap04] przedstawia badania porównujące dwie implementacje robota
indeksującego strony internetowe (ang. crawler) napisane za pomocą języka obiektowego oraz aspektowego. Wyniki badań wskazują na mniejszy rozmiar kodu źródłowego, krótszy czas wykonania i porównywalną wydajność implementacji w języku
aspektowym.
Należy jednak zauważyć, że badania zostały wykonane na aplikacji stosunkowo
niewielkich rozmiarów, a wykazana różnica w rozmiarze kodu źródłowego była wyjątkowo mała (rzędu 10 linii kodu). Dodatkowo na czas ukończenia implementacji aspektowej mógł wpłynąć fakt, że powstała poprzez przebudowę implementacji
obiektowej.
Wzorce projektowe w języku aspektowym
Publikacja [Gar05] jest ciekawą analizą porównawczą implementacji wzorców
projektowych zaproponowanych przez Gamma et. al. [Gam94]. Analiza brała pod
uwagę implementację obiektową oraz aspektową [Han02]. Autorzy zastosowali pomiary metryk CK [Chi96] oraz zaproponowanych w [San03] nieoperacyjnych metryk
liczących rozproszenie implementacji zagadnienia.
Większość wzorców projektowych zaimplementowanych w języku aspektowym
wykazuje zmniejszenie zależności (obniżenie wartości CBO), zwiększoną spójność
(obniżenie wartości LCOM) i zmniejszenie rozmiaru kodu źródłowego (obniżenie
wartości LOC, zmniejszenie ilości atrybutów oraz operacji). Jednak niektóre wzorce
(min. Fabryka Abstrakcyjna, Most) wykazywały ogólne pogorszenie mierzonych parametrów.

Rozdział 3

Projekt badania

3.1. Projekt badania według GQM
Projekt badania bazuje na podejściu GQM (Goal Question Metric) [Bas94],
Pierwszym krokiem budowy takiego projektu jest określenie celu badania.
Cel: Ocena wpływu zastosowania programowania aspektowego w projekcie na jakość systemu w porównaniu do zastosowania klasycznych metod refaktoryzacyjnych.
Na początku trzeba zastanowić się, co rozumie się pod pojęciem jakości. Kirchenham w 1996 roku stwierdziła, że „ jakość jest trudna do zdefiniowania, niemożliwa
do zmierzenia, ale łatwa do rozpoznania” [Kit89]. Niemniej od przynajmniej dwóch
dekad próbuje się ją zdefiniować. Przykładowo Basili w publikacji [Bas96b] utożsamia jakość systemu z podatnością na pojawienia się błędów. Niemniej najczęściej
spotykanym znaczeniem jakości jest stopień zgodności produktu końcowego z wymaganiami użytkownika.
Dobrym przykładem jest norma ISO/IEC 9126 definiująca jakość jako „całość
charakterystyk produktu informatycznego, które wpływają na jego zdolność spełnienia podanych i ukrytych potrzeb” [ISO01]. Norma definiuje także poszczególne charakterystyki, opisujące zewnętrzne cechy produktu końcowego, jak funkcjonalność,
wydajność, użyteczność czy niezawodność. Taki model jakości jest bardzo intuicyjny
z perspektywy odbiorcy oprogramowania. Jednak analiza jakości w tak szerokim znaczeniu nie jest adekwatna w kontekście badania. Dlatego w celu ułatwienia dalszych
rozważań przyjęta zostanie następująca perspektywa badania.
Perspektywa: Jakość systemu w trakcie badania będzie rozważana tylko w kontekście jakości jego kodu źródłowego. Implikuje to przyjęcie perspektywy zespołu
programistycznego.
Niestety literatura zwykle stroni od definiowania jakości kodu źródłowego na
rzecz znaczenia potocznego lub intuicyjnego. Przyjęto więc definicję wzorującą się
na normie ISO/IEC 9126.
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Jakość kodu źródłowego jest to całość atrybutów kodu źródłowego, które wpływają na ogólną jakość produktu informatycznego, a w szczególności na jego pielęgnowalność w znaczeniu zaproponowanym przez normę ISO 9126. Przykładami
takich atrybutów kodu źródłowego jest jego złożoność, modularność, zdolność do
ponownego użycia, testowalność, czytelność czy podatność na pojawienia się błędów.
Większość z nich jest w różnym stopniu skorelowana ze sobą.
Dodatkowo autorzy zdecydowali się na zawężenie badania do analizy tylko następujących atrybutów: modularności oraz złożoności kodu źródłowego. Pozwoliło
to na skonstruowanie pytań (drugiego elementu modelu GQM) uszczegóławiających
postawiony cel badania. Pytania później ułatwią określenie zbiór metryk (ostatniego
elementu GQM), których analiza ilościowa umożliwi osiągnąć cel badania.
Pytanie #1: Jak zastosowanie programowania aspektowego wpływa na złożoność
kodu źródłowego w porównaniu do klasycznych metod refaktoryzacyjnych?
Złożoność jest to atrybut kodu źródłowego określający trudność jego analizy, modyfikacji czy weryfikacji z powodu dużego rozmiaru, dużej liczby powiązań pomiędzy
modułami lub dużej liczby interakcji potrzebnych w celu wykonania implementowanych funkcjonalności.
Według punktów widzenia1 przedstawionych w publikacji [Chi96] na złożoność
systemu wpływają następujące metryki ze zbioru CK: Weighted Methods Per Class,
Depth of Inheritence Tree, Coupling Between Objects i Response For a Class. Intuicyjnie na wzrost złożoności wpływa również rozmiar kodu źródłowego, czyli wskaźnikiem złożoności mogą być także metryki rozmiaru, takie jak liczba linii kodu źródłowego czy liczba typów.
Pytanie #2: Jak zastosowanie programowania aspektowego wpływa na modularność systemu w porównaniu do klasycznych metod refaktoryzacyjnych?
Modularność jest to stopień dekompozycji systemu umożliwiający analizę, modyfikację oraz testowanie indywidualnych modułów niezależnie od reszty systemu.
Atrybut modularności jest odwrotnie skorelowany z atrybutem złożoności. Zdecydowano jednak o jego odrębnej analizie z powodu częstych twierdzeń w literaturze
[Lad03, Kic01] o pozytywnym wpływie programowania aspektowe na stopień modularności.
Według punktów widzenia przedstawionych w publikacji [Chi96] na modularność
systemu wpływa metryka Coupling Between Objects ze zbioru CK. Dodatkowo do
pomiaru modularności na poziomie pakietów będzie użyty zbiór metryk zaproponowany przez Roberta Martina w publikacji [Mar94], a w szczególności metryka
Normalized Distance From Main Sequence.
Ostatnim krokiem budowy projektu jest ustalenie kontekstu czy środowiska,
w którym badanie zostanie przeprowadzone.
Środowisko: Badanie zostanie przeprowadzone na projektach napisanych w języku
Java oraz jego rozszerzeniu aspektowym — języku AspectJ.
Tabela 3.1 podsumowuje najważniejsze elementy projektu badania według podejścia GQM. Listy metryk zawierają odpowiedniki podanych wcześniej metryk dla
programowania aspektowego. Definicje metryk zostaną podane w sekcji 3.3.
1. Punkt widzenia (ang. viewpoint) określa intuicyjną interpretację pomiarów danej metryki
[Chi96].
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Tabela 3.1. Projekt badania według podejścia GQM
Cel: Ocena wpływu zastosowania programowania aspektowego w projekcie na jakość systemu
w porównaniu do zastosowania klasycznych metod refaktoryzacyjnych.
Perspektywa: Kontekst jakości kodu źródłowego. Perspektywa zespołu programistycznego.
Środowisko: Język Java i język AspectJ.
Pytanie #1: Jak zastosowanie programowania aspektowego wpływa na złożoność kodu źródłowego w porównaniu do klasycznych metod refaktoryzacyjnych?
Metryki:
• Weighted Operations per Module,
• Depth of Inheritence Tree,
• Coupling Between Modules,
• Response For a Module.
• Non-comment Lines Of Code,
• Number Of Modules.
Pytanie #2: Jak zastosowanie programowania aspektowego wpływa na modularność systemu w porównaniu do klasycznych metod refaktoryzacyjnych?
Metryki:
• Coupling Between Modules,
• Normalized Distance From Main Sequence.

3.2. Plan przebiegu badania
Fazy badania Badanie zostanie zorganizowane w trzy fazy. W każdej z nich zostanie użyta inna technika polepszania jakości kodu źródłowego. Badanie uwzględnia
zastosowanie następujących technik.
• Programowanie aspektowe na przykładzie użycia aspektów trwałości danych
(faza A1) i obsługi błędów (faza A2). Dokładny opis implementacji wybranych
aspektów znajduje się w rozdziale 4.
• Metody refaktoryzacyjne opisane w katalogu Martina Fowlera [Fow99] (faza R).
Badane projekty Badanie zostanie przeprowadzone na dwóch aplikacjach internetowych napisanych w języku Java: na elektronicznym czasopiśmie naukowym
e-Informatyka i na rejestrze wydarzeń naukowych Konferencje. Dokładniej opisano
je w sekcji 3.5. Wszystkie badane techniki zostaną użyte w obu projektach.
Podział na etapy Fazy zostaną podzielone na etapy o identycznej długości. Każdy
etap będzie kończony punktem kontrolnym. Tuż przed nim uczestnicy będą musieli:
poprawić źródła systemu aby możliwa była ich kompilacja; wysłać wprowadzone
zmiany na serwer kontroli wersji CVS; zaznaczyć stan źródeł odpowiednim znacznikiem; dopisać do protokołu opis wykonanych zmian. Taka procedura możliwi pomiar
kodu źródłowego oraz jego poprawną analizę.
Długość etapu W projekcie e-Informatyka etap będzie trwał dwie godziny, natomiast w projekcie Konferencje — jedną godzinę. Takie rozróżnienie jest podyktowane
rozmiarem projektów. Miarą długości etapu będzie czas pracy, a nie czas rzeczywisty.
Będzie on mierzony stoperem sportowym przez uczestników. W sytuacji przerwania
pracy, na przykład w celu odebrania telefonu, uczestnik ma zatrzymać stoper.
Zadania uczestników W każdej fazie uczestnicy będą mieli do wykonania inne
zadanie. Jednak cel wszystkich faz pozostaje ten sam — poprawić jakość kodu źródłowego.
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• Faza R — zastosować wybrane przekształcenia refaktoryzacyjne z katalogu Martina Fowlera. Wybór przekształceń ma być podyktowany intuicją i doświadczeniem uczestnika, czyli tak jak w trakcie normalnej pracy programisty.
• Faza A1 — wprowadzić aspekt trwałości danych.
• Faza A2 — wprowadzić aspekt obsługi błędów.
Kolejność przebiegu badania W pierwszej kolejności badanie zostanie przeprowadzone na projekcie e-Informatyka. Wprowadzone zostaną wszystkie fazy w następującej kolejności: R, A1, A2. Następnie badanie zostanie przeprowadzone w takiej
samej formie na projekcie Konferencje.
Analiza wyników Po zakończeniu wszystkich faz, autorzy badania przeprowadzą
pomiary kodu źródłowego w każdym punkcie kontrolnym. Pozwoli to scharakteryzować każdą technikę w perspektywie zmian poszczególnych metryk i ostatecznie je
porównać.
Niestety jakość kodu źródłowego jest trudna do określenia wzorem matematycznym. Identycznie jest dla atrybutów jakościowych takich jak: złożoności czy modularności kodu źródłowego. W takiej sytuacji autorzy badania w celu porównania
poszczególnych technik zastosują analizę ilościową metryk będących wskaźnikami
tych atrybutów.

3.3. Definicje metryk
Programowanie aspektowe rozszerzając klasyczne paradygmaty programistyczne
dodaje nowe abstrakcje oraz nowe rodzaje interakcji czy powiązań. Klasyczne definicje metryk dla programowania obiektowego nie uwzględniają ich. Dlatego aby
użycie metryk było możliwe, powinny również zostać rozszerzone.
Problem rozszerzenia metryk obiektowych został poruszony kilkakrotnie w literaturze. Autorzy w szczególności skupiają się na zbiorze metryk CK, prawdopodobnie
z powodu ich wysokiej akceptacji w środowisku informatycznym. Problem został
najdokładniej potraktowany przez Cecatto i Tonella w [Cec04], dlatego większość
poniższych definicji bazuje na ich pracy.
3.3.1. Rozszerzenie zbioru CK
Zdefiniowane poniżej metryki dotyczą klas i także aspektów, dlatego wprowadzono termin moduł oznaczający obie jednostki modularyzacyjne oraz termin operacja oznaczający metody, rady oraz wprowadzenia.
Weighted Operations in Module (WOM) Metryka WOM jest to ważona liczba
operacji w danym module [Cec04]. Jest to odpowiednik metryk WMC ze zbioru
CK. Jej celem jest uchwycenie wewnętrznej złożoności modułu w kontekście liczby
zaimplementowanych operacji. Podobnie jak w [Bas96b] w badaniu zastosowano
stałą wagę równą jedności.
Depth of Inheritance Tree (DIT) Metryka DIT jest długością najdłuższej ścieżki w hierarchii dziedziczenia od danego modułu do korzenia [Cec04]. Domyślne klasy
bazowe nie są liczone (np. klasa Object w języku Java). Metryka uwzględnia modyfikacje hierarchii dziedziczenia za pomocą mechanizmów aspektowych.
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Celem metryki jest uchwycenie trudności w analizie modułów o dużej ilości
przodków. Im głębiej moduł znajduje się w hierarchii, tym więcej operacji dziedziczy,
co zwiększa złożoność jego zrozumienia lub zmiany [Chi96].
Number Of Children (NOC) Metryka NOC jest liczbą bezpośrednich potomków danego modułu w hierarchii dziedziczenia [Cec04]. Określa potencjalną liczbę
modułów zależnych od operacji dziedziczonych z danego modułu.
Coupling Between Modules (CBM) Metryka CBM jest to liczba modułów lub
interfejsów, których metody mogły zostać wywołane lub których atrybuty mogły
zostać odczytane lub zmodyfikowane przez dany moduł. Metryka CBM jest odpowiednikiem metryki CBO ze zbioru CK o definicji przyjętej w publikacji [Bas96b]2 .
Jej celem jest wychwycenie nadmiernych powiązań pomiędzy modułami, które szkodzą ich modularności i enkapsulacji.
Response For a Module (RFM) Metryka RFM jest liczbą metod lub rad potencjalnie uruchomionych w odpowiedzi na komunikat otrzymany przez dany moduł
[Cec04]. Innymi słowami jest to suma liczby metod zdefiniowanych w danej klasie,
liczby metod wywołanych w danej klasie oraz liczby rad uruchomionych w wyniku
wywołania metod w danej klasie. Metryka RFM jest odpowiednikiem metryki RFC
ze zbioru CK.
Metryka RFM mierzy rozmiar potencjalnej komunikacji pomiędzy danym modułem a innymi. Im większa ilość operacji wywołanych z danej klasy, tym większa jej
złożoność [Chi96].
3.3.2. Metryki zależności międzypakietowych
Poniższa sekcja przedstawia zbiór metryk zależności międzypakietowych zaproponowanych w publikacji [Mar94]. W badaniu zostanie użyta jedynie metryka Dn,
jednak jej zdefiniowanie wymaga przytoczenia pozostałych definicji.
Afferent Couplings (Ca) Metryka Ca jest to liczba modułów poza danym pakietem, które korzystają z modułów z danego pakietu. Jest miarą jego odpowiedzialności.
Efferent Couplings (Ce) Metryka Ce jest to liczba modułów w danym pakiecie,
które zależą od modułów spoza danego pakietu. Jest miarą jego niezależności.
Abstractness (A) Metryka A jest to stosunek liczby modułów abstrakcyjnych
(lub interfejsów) do liczby wszystkich modułów w danym pakiecie. Jest miarą jego
abstrakcyjności. Przyjmuje wartości od zera (całkowicie konkretny pakiet) do jeden
(całkowicie abstrakcyjny).
Instability (I) Metryka I jest to stosunek liczby modułów w danym pakiecie zależnych od innych modułów (Ce) do liczby wszystkich zależności (Ce + Ca). Jest miarą
jego stabilności (odporności na zmiany). Przyjmuje wartości od zera (całkowicie
niezależny pakiet) do jedności (całkowicie niestabilny).
2. Według oryginalnej definicji zaproponowanej przez Chidambera i Kemerera, metryka CBM jest
to „liczba innych klas z którymi dana klasa jest powiązana” [Chi96], gdzie klasy są powiązane
(ang. coupling) gdy „ jedna z nich wpływa na drugą poprzez wywołanie jej metod lub poprzez
dostęp do jej atrybutów”. Według takiej definicji metryka jest liczbą klas, których dana klasa
używa oraz tych które ją używają. Natomiast przyjęta definicja podaje tylko liczbę klas, których
dana klasa używa.
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Normalized Distance from the Main Sequence (Dn) Metryka Dn jest to
pionowa odległość pakietu od idealnej linii A + I = 1. Jest wskaźnikiem czy pakiet
zachowuje równowagę pomiędzy stabilnością a abstrakcyjnością. Im wartość bliższa
zeru, tym lepiej zachowana równowaga.

3.3.3. Metryki rozmiaru
Non-Comment Lines Of Code (NCLOC) Metryka NCLOC jest to liczba linii
kodu źródłowego, które nie są komentarzem lub pustą linią. Implementacja wykorzystana w badaniu przed wykonaniem pomiaru formatuje kod źródłowy. W rezultacie
różne style formatowania programistów nie wpłyną na wyniki pomiaru.
Number Of Modules (NOM) Metryka NOM jest to liczba wszystkich modułów
w danym pakiecie lub całym projekcie. Implementacja wykorzystana w badaniu
uwzględnia również liczbę interfejsów.

3.4. Implementacja metryk
Na potrzeby badania zaimplementowano narzędzie aopmetrics, które analizuje
składnię języka AspectJ i oblicza, zdefiniowane w poprzedniej sekcji, metryki. Narzędzie wykorzystuje wewnętrzne procedury kompilatora AspectJ, które dokonują
parsowania kodu źródłowego i generują drzewo składniowe. Skorzystanie z gotowych komponentów kompilatora oszczędziło dużo pracy i w rezultacie pozwoliło na
zaimplementowanie wszystkich, opisanych w poprzedniej sekcji, metryk.
Oprócz metryk, w narzędziu zbudowano mechanizm eksportu wyniku pomiarów
do postaci plików tekstowych w formacie XML lub do skoroszytów w formacie MS
Excel. Pierwszy format jest odpowiedni do automatycznego przetwarzania wyników lub transformacji do innych formatów jak HTML czy PDF. Natomiast format
skoroszytu znakomicie sprawdza się w trakcie ludzkiej analizy.
Program aopmetrics jest uruchamiany w trybie wsadowym za pomocą narzędzia
Ant3 analogicznego do Make z platformy Unix. Ant służy do budowania projektów
według zdefiniowanej sekwencji operacji — według tak zwanego skryptu. Dobrym
przykładem takich operacji jest kopiowanie, kasowanie, kompilacja kodu źródłowego,
uruchomienie testów jednostkowych lub tworzenie archiwów spakowanych. Zaimplementowane narzędzie z punktu widzenia Anta jest również jedną z takich operacji.
Narzędzie aopmetrics okazało się unikatowe na skali światowej. Z tego powodu
zostało opublikowane4 w formie projektu OpenSource na serwerze Tigris.org wspierającym projekty powiązane z inżynierią oprogramowania.
Język AspectJ jest rozszerzeniem języka Java. Z tego powodu narzędzie aopmetrics liczy metryki dla programowania aspektowego i zarazem dla programowania
obiektowego.
3. Projekt Ant jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://ant.apache.org.
4. Projekt aopmetrics jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://aopmetrics.
tigris.org.
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3.5. Projekty wykorzystane w badaniu
Według środowiska ustalonego w projekcie badania, doświadczenie ma odbyć
się na systemach napisanych w językach Java. Poniższa sekcja podaje szczegóły
wybranych do badania projektów: e-Informatyka i Konferencje.
3.5.1. Projekt e-Informatyka
Pomysł serwisu e-Informatyka5 pojawił się w czerwcu 2002 roku. Statutowym
jego celem była realizacja i popularyzacja czasopisma naukowego o mocnym wsparciu elektronicznego systemu publikacji. Serwis miał skupić społeczność informatyczną.
Projekt był (i nadal jest) rozwijany przez grupę akademicką na Politechnice
Wrocławskiej. Praca nad nim zaowocowała powstaniem nowej architektury aplikacji
internetowych [Mad04, Mad05], jak również nowego podejścia do specyfikacji wymagań osadzonego na gruncie metodyki XP (ang. eXtreme Programming) [Mad03].
Funkcjonalność
Główną funkcjonalnością projektu e-Informatyka jest obsługa elektronicznego
czasopisma naukowego. Projektanci podzielili ją na następujące moduły.
• Moduł kont użytkowników (pakiet implementacyjny account) jest odpowiedzialny za rejestrację, przechowywanie i aktualizację danych o użytkowniku. Zawiera
również funkcjonalności powiązane z bezpieczeństwem systemu. Odpowiada za
autentykację, autoryzację i powiązany z nią system ról.
• Moduł artykułów (pakiet implementacyjny article) jest odpowiedzialny za
przechowywanie, zgłaszanie, aktualizowanie i zarządzanie danymi artykułów
naukowych.
• Moduł recenzji (pakiet implementacyjny review) jest odpowiedzialny za zarządzanie bazą kompetencji recenzentów i przeprowadzanie recenzji artykułów.
• Moduł numerów czasopisma (pakiet implementacyjny issue) jest odpowiedzialny za zarządzanie numerami czasopisma, publikacją artykułów i ich archiwum.
Implementacja
Serwis e-Informatyka jest aplikacją internetową dostępną poprzez sieć WWW.
Wszystkie zgromadzone przez nią zasoby naukowe mogą być wyświetlane w postaci
stron HTML, jak również dokumentów PDF.
Trzonem technologicznym serwisu są technologie bazujące na platformie Java,
szkielecie Cocoon6 oraz języku XML, który jest głównym medium komunikacyjnym
wewnątrz systemu. Szczegółowe omówienie architektury serwisu zostało przedstawione w sekcji 3.5.3.
Część dobrze wyodrębnionych semantycznie usług systemu e-Informatyka została
zaimplementowana w postaci następujących systemów zewnętrznych. Takie rozproszenie pozwoliło na elastyczniejszy rozwój systemu, jak również wywarło duży wpływ
na jego konstrukcję i architekturę.
5. Serwis e-Informatyka jest osiągalny pod adresem http://www.e-informatyka.pl
6. Więcej informacji na temat szkieletu aplikacji internetowych Cocoon można uzyskać pod adresem http://cocoon.apache.org
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• Serwer konwersji artykułów jest to usługa sieciowa (ang. web service) konwertująca dokumenty z różnych formatach (takich jak MS Word, LATEX) do wspólnego
formatu w języku XML.
• Repozytorium artykułów przechowuje i udostępnia artykuły publikowane w czasopiśmie. Dodatkowo zarządza wszelkimi zmianami w ich treści.
• Indekser artykułów umożliwia szybkie przeszukiwanie treści artykułów.
3.5.2. Projekt Konferencje
Pomysł projektu Konferencje pojawił się w zespole projektu e-Informatyka na
wskutek częstych propozycji objęcia patronatu medialnego nad konferencjami. Celem projektu było utworzenie rejestru konferencji naukowych o tematyce związanej
z inżynierią oprogramowania. Podstawowym założeniem była minimalizacja pracy
wykonywanej przez redaktorów takiego serwisu. Dane dotyczące wydarzeń naukowych miały być wprowadzane przez ich organizatorów lub automatycznie importowane z innych stron internetowych.
Realizacja projektu rozpoczęła się w drugiej połowie 2004 roku. Uczestniczyli
w niej studenci Politechniki Wrocławskiej w ramach kursu Wirtualne Przedsiębiorstwo. Projekt był rozwijany niezależnie od projektu e-Informatyka, ale docelowo
miał zostać z nim połączony. Badania zostały przeprowadzone przed integracją.
Funkcjonalność
Podstawową funkcjonalnością projektu jest obsługa rejestru konferencji naukowych, a w zasadzie wydarzeń naukowych w ogólności. Projektanci wprowadzili podział na różne rodzaje wydarzeń, takie jak: konferencje, seminaria, wykłady, szkolenia i prezentacje. Dodatkowo wyodrębnili następujące funkcjonalności rejestru.
• Zgłaszanie oraz aktualizacja danych o wydarzeniach naukowych przez ich organizatorów. Każde wydarzenie przed publikacją musi być jednak zatwierdzone
przez redaktora serwisu.
• Wyszukiwanie wydarzeń naukowych spełniających kryteria określane przez
użytkownika.
• Przypominanie za pomocą poczty elektronicznej zarejestrowanym użytkownikom o wybranych rodzajach wydarzeń.
• Lista wydarzeń bieżących i archiwalnych oraz prezentacja szczegółowych informacji dotyczących pojedynczego wpisu w rejestrze.
• Kalendarium prezentujące listę wydarzeń w postaci kalendarza.
• Zarządzanie wydarzeniami naukowymi przez redaktora serwisu.
• Dodawanie komentarzy do wydarzeń przez użytkowników.
• Automatyczne importowanie danych z zewnętrznych stron internetowych.
Implementacja
W celu łatwej późniejszej integracji z serwisem e-Informatyka projekt Konferencje został zbudowany według identycznej architektury (opisanej w sekcji 3.5.3).
System oprócz bazy danych nie wykorzystuje żadnych systemów zewnętrznych.
3.5.3. Architektura XWA
Architektura XWA (eXtensible Web Architecture) [Mad04, Mad05] jest syntezą pierwotnej architektury projektu e-Informatyka. Jest bazowana na dwóch ogól-
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nie znanych podejściach architektonicznych, na wzorcu Model–Widok–Kontroler
(ang. Model–View–Controller — MVC) i na architekturach warstwowych, a w szczególności na architekturze PCMEF zaproponowanej przez prof. Maciaszka [Mac03,
Mac05]. Łączy w sobie zalety separacji klas widoku od kontrolera (zgodnie z MVC)
oraz podziału klas wewnętrznych modelu na warstwową strukturę hierarchiczną
(zgodnie z PCMEF). Ogólny schemat został zilustrowany na rysunku 3.1.

Rys. 3.1. Schemat architektury XWA (źródło: [Mad04])
Architektura XWA organizuje klasy systemu w sześciu pakietach ułożonych
w czterowarstwową hierarchię odzwierciedlającą wewnętrzne zależności. Warstwy
wyższe zależą od niższych. Poniżej przedstawiono opisy poszczególnych pakietów.
Pakiet View odpowiada za prezentację aplikacji. Jest to dokładny odpowiednik
widoku w szkielecie MVC. W aplikacjach internetowych składa się z plików opisujących wygląd stron WWW. W przypadku badanych projektów pakiet zawiera
transformaty XSL i szablony stron w języku XML.
Pakiet Controller jest odpowiedzialny za obsługę akcji użytkownika poprzez
wywołanie logiki zawartej w niższych warstwach. Jego zadaniem jest oddzielenie
specyfiki protokołu HTTP od logiki aplikacji. W przypadku badanych projektów
pakiet składa się z mapowania żądań HTTP na odpowiednie akcje aplikacji.

Pakiet Service jest odpowiedzialny za udostępnienie usług systemu. Centralizuje
logikę aplikacji bazującą na wielu obiektach biznesowych oraz wymagającą dostępu
do zewnętrznych źródeł danych czy usług internetowych (np. poczta elektroniczna).
W badanych projektach pakiet składa się z akcji, które zawierają logikę aplikacji
i z generatorów, które produkują dokumenty XML reprezentujące dane obiektów
biznesowych. Na ich podstawie tworzony jest widok użytkownika w warstwie prezentacji.
Pakiet Business Objects zawiera obiekty biznesowe, które tworzą model domenowy aplikacji. Są to obiekty, które zawierają dane i operacje biznesowe. Część
z nich jest trwała i posiada odwzorowanie w zewnętrznych źródłach danych. W badanych projektach obiekty biznesowe są utrwalane w bazie danych za pomocą systemu
mapowania obiektowo-relacyjnego Hibernate.
Pakiet Mediator jest warstwą pośredniczącą w dostępie do zewnętrznych źródeł
danych, mechanizmów trwałości danych czy usług sieciowych. Implementuje podstawowe operacje dostępu (np. operacje CRUD) lub zapytania w językach deklaratywnych. W badanych projektach w pakiecie Mediator zastosowano szablon Data
Access Objects (DAO) [Alu01].
Pakiet Resource realizuje niskopoziomową obsługę dostępu do zewnętrznych zasobów, takich jak bazy danych, repozytoria dokumentów, usługi sieciowe czy systemy
plików. Zwykle jest on implementowany przez biblioteki zewnętrzne lub systemowe.

3.6. Uczestnicy badania
W badaniu uczestniczyć będzie jedna osoba — autor niniejszego dokumentu.
Decyzja ta jest powodowana głównie brakiem zasobów potrzebnych do przeprowadzenia badania na statystycznie wiarygodnej liczbie uczestników. Obszerną dyskusję
dotyczącą wpływu tej decyzji na wyniki badania przedstawiono w sekcji 6.6.
Opis doświadczenia uczestnika Uczestnik badania posiada trzyletnie doświadczenie programistyczne w języku Java poparte realizacją kilku projektów akademickich i komercyjnych. Posiada bardzo dobrą znajomość programowania aspektowego. Od ponad dwóch lat aktywnie uczestniczy w rozwoju projektu e-Informatyka.
W rezultacie posiada szeroką wiedzę o prawie każdym komponencie systemu. Jest
współautorem, opisanej w sekcji 3.5.3, architektury XWA.
Uczestnik badania posiada również dostateczną wiedzę dotyczącą projektu Konferencje. Nadzorował jego rozwój i kilkakrotnie wykonywał przegląd jego kodu źródłowego.

Rozdział 4

Implementacja badanych aspektów
Zakres pracy obejmuje zbadanie dwóch aspektów — trwałości danych i obsługi
wyjątków. Rozdział 4 przybliża szczegóły ich działania i implementacji.

4.1. Aspekt trwałości danych
Trwałość danych to zdolność oprogramowania do przechowywania informacji
w pamięci nieulotnej w celu jej późniejszego odtworzenia. Jest ona powiązana z czterema podstawowymi operacjami: tworzeniem, odczytem, aktualizacją i usuwaniem
danych (Create Retrieve Update Delete — CRUD). Zwykle rolę pamięci nieulotnej
pełni baza danych.
Duplikacja stanu systemu
Systemy obiektowe z trwałością danych zwykle posiadają dwie kopie swojego
stanu. Jedną zapisaną w bazie danych. Drugą — przynajmniej fragment całości —
w postaci obiektów. Utrzymanie tych dwóch kopii w synchronizacji wymaga dwukrotnych operacji modyfikujących. Raz obiekty. Raz bazę danych — stosując różne
mechanizmy dostępowe. Wady takiego rozwiązania są oczywiste. Duplikacja każdego
elementu programistycznego spowalnia rozwój oprogramowania, a w szczególności
jego pielęgnację.
Poniższy kod źródłowy przedstawia przykład bardzo prostej operacji. Warto
zwrócić uwagę na wyraźny podział pomiędzy operacjami modyfikującymi obiekty
a operacjami dostępu do bazy.
1
2
3

Klient rejestrujKlienta(String imie, String nazwisko, String nip) {
Klient nowyKlient = new Klient(imie, nazwisko);
nowyKlient.setNip(nip);

4
5
6
7
8
9
10

Connection polaczenie = this.fabrykaPolaczen.getConnection();
PreparedStatement sql = polaczenie.prepareStatement(
"INSERT INTO klienci (imie, nazwisko, nip) VALUES(?,?,?)")
sql.setString(1, imie);
sql.setString(2, nazwisko);
sql.setString(3, nip);
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sql.execute();
polaczenie.close();

11
12
13

return nowyKlient;

14
15

}

Stosuje się wiele różnych podejść zmniejszających dotkliwość tego rozwiązania.
Dobrym przykładem jest tworzenie osobnych warstw dostępu do danych. W rezultacie operacje modyfikujące stan systemu w bazie danych są zorganizowane w jednym miejscu. Inny przykładem jest stosowanie systemów mapowania obiektowo-relacyjnego czy obiektowych baz danych. Upraszcza to znacznie implementację dostępu do danych. Zmniejsza jej rozwlekłość. Przykład poniżej jest uproszczeniem
poprzedniego. Zamiast interfejsu JDBC wykorzystany został system mapowania
obiektowo-relacyjnego Hibernate.
1
2
3

Klient rejestrujKlienta(String imie, String nazwisko, String nip) {
Klient nowyKlient = new Klient(imie, nazwisko);
nowyKlient.setNip(nip);

4

Session sesja = this.fabryka.getSession();
sesja.save(nowyKlient);
sesja.close();

5
6
7
8

return nowyKlient;

9
10

}

Niemniej, pomimo zastosowania różnych podejść, problem nie znika. Programista musi nadal duplikować operacje modyfikacji stanu systemu. Zastosowanie, na
przykład, mapowania obiektowo-relacyjnego upraszcza implementację dostępu do
danych. Jest ona bardziej zwięzła, ale wciąż musi zostać dodana.
Cel aspektu trwałości danych
Głównym celem aspektu jest całkowita separacja implementacji trwałości danych od logiki aplikacyjnej. Programista pisząc logikę myśli o trwałości danych tylko
deklaratywnie. Wie, że modyfikując stan systemu w obiektach, aspekt trwałości danych zapisze je do bazy danych. Wie, że jeżeli oznaczy metodę jako transakcyjną, to
wszelkie zawarte w niej zmiany zostaną utrwalone w jednej transakcji. Poniższy kod
źródłowy przedstawia kolejną odsłonę poprzedniego przykładu. Tym razem trwałość
danych jest zaimplementowana w aspekcie.
1

List<Klient> klienci = new LinkedList<Klient>();

2
3
4
5
6

@Transactional
Klient rejestrujKlienta(String imie, String nazwisko, String nip) {
Klient nowyKlient = new Klient(imie, nazwisko);
nowyKlient.setNip(nip);

7

this.klienci.add(nowyKlient);

8
9

return nowyKlient;

10
11

}
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Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji przykładu jest całkowity
brak operacji dostępu do danych. Przykład zawiera tylko operacje na obiektach.
Wcześniejszy zapis do bazy danych zastąpiono dodaniem nowego klienta do kolekcji
wszystkich klientów. Oznaczenie adnotacją ’@Transactional’ zapewnia transakcyjność metodzie ’rejestrujKlienta’.
Zasada działania
Podstawową funkcjonalnością aspektu trwałości danych są operacje CRUD. Poniższa sekcja opisuje zasadę działania każdej z nich. Wcześniej jednak przybliży problem mapowania obiektowo-relacyjnego, a szczególności opisu klasy pozwalającego
na odwzorowanie jej obiektów w bazie relacyjnej.
Mapowanie obiektowo-relacyjne Pomiędzy modelowaniem obiektowym a relacyjnym występują znaczne różnice. Na przykład asocjacje wiele-do-wiele w modelu
relacyjnym wymagają użycia tabel asocjacyjnych. Innym przykładem jest brak bezpośredniego odpowiednika mechanizmu dziedziczenia. Dlatego zapis i odczyt obiektów za pomocą systemu mapowania obiektowo-relacyjnego wymaga określania sposobu odzwierciedlenia obiektów w ramach relacji.
System Hibernate, użyty przez aspekt trwałości danych, pozwala na połączenie
zalet dwóch mechanizmów języka Java. Mechanizm refleksji (ang. reflection) jest
używany w celu odczytania z już skompilowanej klasy jej nazwy, nazwy wszystkich
atrybutów i ich typów. Dzięki tym informacjom system Hibernate jest w stanie
poprawnie odzwierciedlić atrybuty proste w bazie danych. Dodatkowo mechanizm
adnotacji (ang. annotations) jest używany w celu wprowadzenia pozostałych potrzebnych informacji. Kod źródłowy poniżej przedstawia prosty przykład opisu klasy.
1
2
3
4
5

@Entity
@Table(name="klienci")
public class Klient {
@Id
private Long id;

6

private
private
private
private

7
8
9
10

String imie;
String nazwisko;
String nip;
Date dataRejestracji;

11

@OneToMany(mappedBy="klient")
private Set<Zakup> zakupioneProdukty = new HashSet<Zakup>();

12
13
14

@ManyToMany
@AssociationTable(
table=@Table(name="klienci_kategorie"),
joinColumns={@JoinColumn(name="klient_id")},
inverseJoinColumns={@JoinColumn(name="kategoria_id")}
)
private Set<Kategoria> ulubioneKategorie = new HashSet<Kategoria>();

15
16
17
18
19
20
21
22

}

• Adnotacja ’@Entity’ jest znacznikiem. Tak oznaczona klasa będzie utrwalana
w bazie danych.
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• Adnotacja ’@Table’ pozwala na zmianę domyślnej nazwy relacji. Domyślna nazwa jest taka sama jak nazwa klasy.
• Adnotacją ’@Id’ oznacza się klucz sztuczny. Domyślnie jego wartość będzie automatycznie przydzielana przez system.
• Każdemu atrybutowi klasy zostanie przypisane odpowiednie pole w relacji o takiej samej nazwie i odpowiadającym typie. Domyślną nazwę i typ można zmodyfikować.
• Adnotacją ’@OneToMany’ oznacza się asocjacje jeden-do-wiele. Dodatkowo wymagane jest podanie nazwy pola w klasie po drugiej stronie asocjacji, które
wskazuje na dany obiekt danej klasy.
• Adnotacją ’@ManyToMany’ oznacza się asocjacje wiele-do-wiele. Dodatkowo wymagane jest podanie specyfikacji tabeli asocjacyjnej. W przykładzie użyto tabelę o nazwie ’klienci kategorie’ zawierającą klucze obce: ’klient id’ i ’kategoria id’.
Szczegółowy opis mechanizmu mapowania obiektowo-relacyjnego można znaleźć
w dokumentacji systemu Hibernate [HIB]. Natomiast szczegóły dotyczące adnotacji
opisujących klasy trwałe są zawarte w specyfikacji JSR-220 firmy Sun Microsystems
[DeM05].
Aktualizacja danych Obiekty, według systemu Hibernate, mogą być w trzech
stanach: ulotnym, trwałym i odczepionym. Są to pojęcia ściśle powiązane z pojęciem
sesji — reprezentacją konwersacji aplikacji z bazą danych.
• Nowe obiekty domyślnie znajdują się w stanie ulotnym (ang. transient). Nie posiadają odzwierciedlenia w bazie danych. Jeżeli aplikacja przestanie je używać,
to zostaną zwolnione przez odśmiecacza pamięci (ang. garbage collector).
• Obiekt trwały (ang. persistent) posiada odzwierciedlenie w bazie danych. Obiekty trwałe można wczytać z bazy danych lub uzyskać poprzez utrwalenie obiektu
ulotnego. Każda zmiana obiektu trwałego zostanie automatycznie zapisana
w bazie danych.
• Po zamknięciu sesji z bazą danych obiekty trwałe przechodzą w stan odczepiony
(ang. detached). Ich zmiany nie są już utrwalane. Po ponownym otworzeniu sesji
lub po przypisaniu do innej, obiekty odczepione ponownie przechodzą w stan
trwały.
Powyższe właściwości systemu Hibernate są wykorzystane przez aspekt trwałości
przy aktualizacji obiektów. Przed każdą metodą transakcyjną aspekt otwiera sesję
z bazą danych, a po zakończeniu metody — zamyka. W rezultacie każda zmiana
trwałych obiektów zostaje automatycznie zapisana przez system Hibernate. Poniżej
przedstawiony został przykład takiej operacji.
1
2
3
4
5

@Transactional
void zablokujKlienta(String nip) {
Klient klient = znajdzKlientaWedlugNIP(nip);
klient.setKontoAktywne(false);
}

Dodawanie obiektów zależnych Trwałość przechodnia (ang. transitive persistence), także trwałość poprzez osiągalność (ang. persistence by reachability), polega
na automatycznym propagowaniu operacji utrwalania i usuwania na obiekty zależne.
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Jest to właściwość systemu Hibernate, którą wykorzystuje aspekt trwałości danych
między innymi przy dodawaniu obiektów zależnych. Poniższy przykład to ilustruje.
1
2
3
4
5

@Entity
public class Klient {
[...]
@OneToMany(mappedBy="klient", cascade=CascadeType.ALL)
private Set<Zakup> zakupioneProdukty = new HashSet<Zakup>();

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

void kup(Zakup nowyZakup) {
nowyZakup.setKlient(this);
zakupioneProdukty.add(nowyZakup);
}
}
[...]
@Transactional
void zakupProduktu(String nipKlienta, String idProduktu, int liczba) {
Klient klient = znajdzKlientaWedlugNIP(nipKlienta);
Produkt produkt = znajdzProduktWedlugId(idProduktu)
klient.kup(new Zakup(produkt, liczba));
}

Pierwsza część przykładu (linie 1–11) zawiera fragment klasy Klient wraz z operacją zakupu ’kup’. W drugiej części (linie 13–18) znajduje się metoda transakcyjna
wykorzystująca tą operację. Nowy zakup utworzony w linii 17 i dodany do kolekcji
zakupionych produktów (linia 9) jest automatycznie utrwalany.
Usuwanie obiektów zależnych Sierota (ang. orphan) to obiekt zależny w relacji
rodzic-dziecko (ang. parent-child), który został odłączony od obiektu nadrzędnego.
System Hibernate posiada właściwość, dzięki której sieroty są automatycznie usuwane w momencie przerwania ich asocjacji z rodzicem. Innymi słowami, dziecko
jest usuwane, gdy z przodka zostanie usunięta referencja do niego. Aspekt trwałości
danych wykorzystuję tą właściwość. Poniższy przykład to ilustruje.
1
2
3
4
5
6
7
8

@Entity
public class Klient {
[...]
@OneToMany(
mappedBy="klient",
cascade={CascadeType.ALL, CascadeType.DELETE_ORPHAN}
)
private Set<Zakup> zakupioneProdukty = new HashSet<Zakup>();

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

void rezygnujZZakupu(String idProduktu) {
Zakup zakup = znajdzZakupWedlugIdProduktu(idProduktu);
zakupioneProdukty.remove(zakup);
zakup.setKlient(null);
}
}
[...]
@Transactional
void rezygnacjaZakupu(String nipKlienta, String idProduktu) {
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Klient klient = znajdzKlientaWedlugNIP(nipKlienta);
klient.rezygnujZZakupu(idProduktu);

19
20
21
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}

W pierwszej części przykładu (linie 1–15) zdefiniowano kolekcję zakupów. Ważny
jest nowy parametr ’CascadeType.DELETE ORPHAN’. Powoduje automatyczne usunięcie zakupu po odłączeniu go z kolekcji. W drugiej części przykładu (linie 17–21)
zdefiniowano metodę transakcyjną korzystającą z tej własności. Wywołuje ona operację rezygnujZZakupu, która usuwa wybrany zakup z kolekcji zakupionych produktów.
Dodawanie i usuwanie obiektów niezależnych Cykl życia obiektów niezależnych, z definicji, jest niezależny od cyklu życia innych obiektów. System Hibernate do
określenia momentu ich utrwalenia i usunięcia z bazy danych udostępnia odpowiedni
interfejs programistyczny.
Aspekt trwałości danych wprowadza termin encji korzeniowych (ang. root entity). Są to encje sztuczne — nieutrwalane w bazie danych, ale będące w relacji
rodzic-dziecko ze wszystkimi trwałymi encjami niezależnymi. Dokładniej, jedna encja korzeniowa może być w asocjacji z podzbiorem encji niezależnych, jednak sumarycznie wszystkie encje korzeniowe powinny być w asocjacji ze wszystkimi. Rysunek 4.1 przedstawia diagram klas przykładowego systemu z jedną encją korzeniową.

Rys. 4.1. Diagram klas przykładowego systemu używającego encję korzeniową
Diagram 4.1 jest prostym modelem sklepu internetowego. System jest bardzo
mały, więc użyto jedną encję korzeniową o nazwie SklepInternetowy. Połączone
z nią są trzy encje niezależne reprezentujące klienta, produkt i kategorię produktów,
a zarazem preferencję klienta. Encja korzeniowa powinna mieć tylko jedną instancję.
Powinna być singletonem.
Encje korzeniowe pozwalają programiście na łatwy dostęp i zarządzanie obiektami niezależnymi w systemie obiektowym. W celu dodania lub usunięcia obiektu
wymagane jest tylko dodanie go do odpowiedniej kolekcji w encji korzeniowej. Aspekt
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trwałości danych monitoruje te operacje i automatycznie wykonuje analogiczną
zmianę w bazie danych. Poniższy przykład to ilustruje.
1
2
3
4

@RootEntity
class SklepInternetowy {
List<Klient> klienci = new LinkedList<Klient>();
[...]

5

@Transactional
Klient rejestrujKlienta(String imie, String nazwisko, String nip) {
Klient nowyKlient = new Klient(imie, nazwisko, nip);

6
7
8
9

this.klienci.add(nowyKlient);
return nowyKlient;

10
11

}

12
13

@Transactional
void skasujKlienta(String nip) {
Klient klient = znajdzKlientaWedlugNIP(nipKlienta);
// [... usunięcie klienta ze wszystkich kategorii ...]

14
15
16
17
18

this.klienci.remove(klient);

19

}

20
21

}

Powyższa klasa jest implementacją encji korzeniowej SklepInternetowy. Powinna być oznaczona adnotacją @RootEntity. Zawiera kolekcję obiektów niezależnych typu Klient i dwie metody transakcyjne. Pierwsza rejestruje klienta, a druga
go usuwa. Kluczowe są linijki 10 i 19. Zawierają dodanie i usunięcie obiektu z kolekcji
klientów. Aspekt trwałości, po wykryciu tych operacji, automatycznie utrwali lub
usunie te obiekty z bazy danych. Wszystkie obiekty zależne znajdujące się w nich
będą również utrwalone lub usunięte, co wynika z trwałości przechodniej.
Wczytywanie obiektów Leniwa inicjalizacja (ang. lazy initialisation) polega na
opóźnieniu wczytania zawartości kolekcji do momentu jej pierwszego użycia. Na
przykład wczytanie korzenia drzewa nie powoduje kaskady odczytu wszystkich wierzchołków drzewa. Wczytany zostanie tylko korzeń, a lista jego dzieci dopiero w momencie jej użycia. Leniwy odczytu powiązanych obiektów jest domyślną strategią
w systemie Hibernate.
Aspekt trwałości danych udostępnia dane aplikacji poprzez wczytanie ich do
pamięci. Przy uruchomieniu aplikacji wczytywane są tylko kolekcje obiektów niezależnych w encjach korzeniowych. Dzięki leniwej inicjalizacji odczyt powiązanych
obiektów zależnych jest opóźniony do momentu pierwszego użycia. Zmniejsza to wydatnie czas uruchomienia aplikacji. Niemniej nie redukuje wymagań pamięciowych.
Prędzej czy później wszystkie obiekty zostaną leniwie wczytane do pamięci.
Takie rozwiązanie posiada liniową złożoność pamięciową. Rozmiar wymaganej
pamięci operacyjnej rośnie w stosunku do ilości danych systemu. Z drugiej strony jest
to bardzo wydajne rozwiązanie. Kolejna sekcja wróci do tej kwestii przy omawianiu
wad i zalet aspektowej trwałości danych.
Wyszukiwanie obiektów Aspekt trwałości danych rezygnuje z deklaratywnych
zapytań w języku SQL. Według celu aspektu, logika aplikacji ma być całkowicie
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oddzielona od implementacji trwałości danych. Użycie języka zapytań bazującego
na relacyjnym modelu danych, a nie na modelu obiektowym, byłoby w konsekwencji
złamaniem tego celu.
Programowanie obiektowe dostarcza duży arsenał możliwości pozwalający zastąpić zapytania w języku SQL. Są to jednak mechanizmy imperatywne, tak jak
same języki obiektowe. Poniższy kod źródłowy ilustruje dwa przykłady wyszukania
obiektów. W komentarzu nad metodą podano odpowiadające zapytanie w języku
SQL.
1
2
3
4
5
6
7
8

// SELECT * FROM klienci WHERE nip = ? LIMIT 1;
Klient znajdzKlientaWedlugNIP(String nip) {
for( Klient klient : this.klienci ) {
if (klient.getNIP().equals(nip))
return klient;
}
return null;
}

9
10
11
12
13
14
15
16
17

// SELECT kat.* FROM kategorie, klienci_kategorie, klienci
//
WHERE kategorie.id = klienci_kategorie.kategoria_id
//
AND klienci.id = klienci_kategorie.klient_id
//
AND klienci.nip = ?
//
AND kategorie.nazwa like ’S%’;
List<Kategoria> znajdzUlubioneKategorieKlienta(String nip) {
List<Kategoria> wynik = new LinkedList<Kategoria>();
Klient klient = znajdzKlientaWedlugNip(nip)

18

if (klient != null)
for( Kategoria kategoria : klient.kategorie ) {
if (kategoria.getNazwa().startsWith("S")
wynik.add(kategoria);
}

19
20
21
22
23
24

return wynik;

25
26

}

Pierwsza metoda (linie 1–8) wyszukuje klienta o określonym numerze NIP. Iteruje po kolekcji wszystkich klientów. Po znalezieniu pierwszego pasującego klienta,
kończy działanie. Druga metoda (linie 10–26) zwraca listę ulubionych kategorii o nazwie rozpoczynającej się od litery „S” klienta o podanym numerze NIP. Wyszukuje
klienta za pomocą metody znajdzKlientaWedlugNIP i iteruje po jego ulubionych kategoriach szukając pasujących. Analogiczne zapytanie w języku SQL wymaga dwóch
złączeń w celu powiązania klienta z listą jego kategorii. W języku obiektowym stosuje
się po prostu kolekcje referencji.
Alternatywą do imperatywnego przeszukiwania grafu obiektów są deklaratywne
zapytania w języku JXPath1 . Jego syntaktyka jest identyczna z językiem XPath. Jednak, w przeciwieństwie do niego, stosowany jest do przeszukiwania grafu obiektów,
1. Strona internetowa projektu JXPath znajduje się pod adresem http://jakarta.apache.org/
commons/jxpath/.
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a nie dokumentów XML. Poniższej przedstawiono odpowiednik metody ’znajdzUlubioneKategorieKlienta’ w języku JXPath.
klienci[nip=’?’]/kategorie[starts-with(nazwa, ’S’)]

Transakcje Każda metoda oznaczona adnotacją @Transactional jest automatycznie objęta transakcją bazodanową. W rezultacie niepoprawne zakończenie metody
powoduje wycofanie transakcji. Zmiany w bazie danych nie zostaną zatwierdzone.
Natomiast dane w obiektach są cofane do stanu przed uruchomieniem metody poprzez ponowne załadowanie kolekcji obiektów niezależnych w encjach korzeniowych.
Wady i zalety
Jedną z ważniejszych decyzji przy projektowaniu aspektu trwałości danych jest
trzymanie całego stanu systemu w pamięci operacyjnej2 . Wszystkie dane w postaci
modelu obiektowego są wczytane przez aplikację. Obiekty niezależne przy uruchomieniu, a pozostałe obiekty w momencie ich użycia.
Wydajność wyszukiwania W sytuacji gdy wszystkie dane są wczytane do pamięci, wyszukanie pewnej informacji sprowadza się do iteracyjnego przejścia po kilku
kolekcjach. Dodatkowo można te operacje zoptymalizować używając tablic asocjacyjnych, zamiast list.
Z drugiej strony wykonanie nawet najprostszego zapytania w języku SQL wymaga przetworzenia go przez parser i optymalizator zapytań, a często potrzebna
jest także operacja dostępu do dysku. Dodatkowo każdy element zwracanego wyniku musi zostać alokowany, a jest to operacja wyjątkowo nieefektywna w języku
Java.
Tak duży kontrast w złożoności operacji tych dwóch podejść przekłada się na
duże różnice w efektywności. Sięgają one nawet kilku rzędów.
Skalowalność wertykalna Duże wymagania pamięciowe nie są w dzisiejszych czasach problemem. Rozmiar danych w większości aktualnie wytwarzanych aplikacji
nie przekracza kilku GB. Z kolei taki rozmiar pamięci operacyjnej w konfiguracjach
serwerowych nikogo nie dziwi.
Nie da się jednak ukryć, że liniowa zależność pamięciowa jest pewnym ograniczeniem. Jest pewien procent aplikacji, które codziennie przetwarzają olbrzymie ilości
danych. Trzymanie ich w pamięci operacyjnej jest niemożliwe. Ta klasa aplikacji
powinna (i tak zwykle jest) korzystać z bazy danych bezpośrednio.
Problem ze skalowalnością horyzontalną Jak skalowanie aplikacji wertykalnie
poprzez dodawanie nowych zasobów do jednostki centralnej nie jest problemem, to
skalowalność horyzontalna już tak. Uruchomienie kilku replik aplikacji podłączonych
do jednej bazy danych prowadzi do niespójności danych.
Wszystkie repliki przy uruchomieniu wczytują całość danych aplikacji. Każda
operacja użytkownika jest przetwarzana przez inną replikę w zależności od ich obciążenia. Replika wykonuje operację modyfikując lokalną kopię danych, a także nanosi
zmiany na bazę danych. Jednak w sytuacji gdy zmiany nie są również nanoszone na
pozostałe repliki, to po kilku operacjach ich kopie całkiem się rozsynchronizują.
2. Takie rozwiązanie nie jest wcale innowacyjne. Przykładowo system Prevayler stosuje takie
podejście wraz z użyciem mechanizmu serializacji. Nie wykorzystuje on jednak bazy danych,
jak również narzuca duże ograniczenia w stosunku do architektury aplikacji. Wymusza użycie
wzorca Komendy (ang. Command) w logice aplikacji.
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Aktualnie aspekt trwałości danych nie pozwala na tworzenie repliki aplikacji.

Implementacja aspektu
Poniższa sekcja przedstawia omówienie implementacji aspektu trwałości. Autor
pozwolił sobie przytoczyć niemal całość kodu źródłowego aspektu z powodu jego
zadziwiającej zwięzłości. Pełna wersja składa się ze 137 linii.
Deklaracje początkowe Aspekt trwałości danych zdeklarowany jest z modyfikatorem privileged, co pozwala mu na dostęp do atrybutów prywatnych innych klas.
1

privileged public aspect PersistenceAspect {

Wykorzystane są dwa komponenty pomocnicze. Pierwszy, implementujący interfejs
PersistenceProvider, udostępnia podstawowe operacje trwałości danych: dodanie
i usunięcie encji; rozpoczęcie, potwierdzenie i wycofanie transakcji; wczytanie obiektów danego typu. Drugi komponent przechowuje referencje do kolekcji obiektów
niezależnych, które monitoruje aspekt trwałości danych.
2
3

PersistenceProvider persistence = new HibernatePersistenceProvider();
EntityCollectionsBag collections = new EntityCollectionsBag();

Wczytywanie danych Punkt przecięcia collectionSet dotyczy momentu tworzenia kolekcji obiektów w encji korzeniowej (oznaczonej adnotacją @RootEntity).
Rada w liniach 7–16 jest uruchomiana po nim. Sprawdza, czy utworzona kolekcja
jest kolekcją obiektów trwałych. Jeżeli tak, to zapamiętuje jej referencje w komponencie pomocniczym i wczytuje do niej wszystkie obiekty danej klasy trwałej z bazy
danych.
4
5

pointcut collectionSet(Collection col) :
set(Collection+ (@RootEntity *).*) && args(col);

6
7
8
9
10

after(Collection col) : collectionSet(col) {
Class entityClass = getPersistentCollection(
thisJoinPoint.getThis().getClass(),
thisJoinPoint.getSignature().getName());

11

if (entityClass != null){
collections.addEntityCollection(col, entityClass);
persistence.loadEntitiesIntoCollection(col, entityClass);
}

12
13
14
15
16

}

17
18
19
20
21

Class getPersistentCollection(Class rootEntity, String field){
// (... Sprawdź czy pole o nazwie ’field’ jest kolekcją
// obiektów trwałych. Jeżeli tak, zwróć ich typ ...)
}

Metody transakcyjne Punkt przecięcia transactional dotyczy uruchomienia
metod transakcyjnych (oznaczonych adnotacją @Transactional). Rada w liniach
24–33 jest uruchamiana zamiast nich. Po uzyskaniu wyłącznego dostępu, rozpoczyna
transakcję bazodanową. Następnie uruchamia metodę docelową, a po poprawnym jej
wykonaniu zatwierdza transakcję i zwraca jej wynik.
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pointcut transactional() : execution(@Transactional * *(..));

23
24
25
26
27
28
29
30

Object around() : transactional() {
Object result;
synchronized (this) {
persistence.beginTransaction();
result = proceed();
persistence.commitTransaction();
}

31

return result;

32
33

}

Przerwanie transakcji Poniższa rada jest wywoływana w momencie zgłoszenia
wyjątku przez metodę transakcyjną. Jej działanie jest następujące. Bieżąca transakcja jest wycofywana. Następnie wszystkie kolekcje obiektów niezależnych są czyszczone i wczytywany jest spójny stan danych sprzed uruchomienia transakcji.
34
35

after() throwing(Exception e): transactional() {
persistence.rollbackTransaction();

36

for(Collection col : collections.allCollections()) {
col.clear();
persistence.loadEntitiesIntoCollection(col,
collections.entityOfCollection(col));
}

37
38
39
40
41
42

}

Utrwalanie nowych obiektów niezależnych Punkt przecięcia addingEntity
dotyczy dodania do kolekcji obiektu trwałego (oznaczonego adnotacją @Entity) będącego w obrębie uruchomienia metody transakcyjnej. Punkt przecięcia wychwytuje z kontekstu referencję kolekcji i dodawanej encji. Przekazuje je do rady w liniach 48–53.
Działanie rady uruchamianej po punkcie addingEntity jest następujące. Sprawdzana jest poprawność zakończenia operacji dodania i czy dotyczyła kolekcji monitorowanych przez aspekt trwałości. Jeżeli tak, to dodana encja jest utrwalana w bazie
danych.
43
44
45
46

pointcut addingEntity(Object entity, Collection collection)
: cflow(transactional())
&& call(* Collection+.add(@Entity *) )
&& args(entity) && target(collection);

47
48
49
50
51
52
53

after(Object entity, Collection collection) returning(boolean success)
: addingEntity(entity, collection) {
if (success && collections.containsCollection(collection)) {
persistence.addEntity(entity);
}
}

Usuwanie obiektów niezależnych Punkt przecięcia removingEntity jest analogiczny do punktu addingEntity, tylko że dotyczy usuwania obiektów trwałych
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z kolekcji. Analogicznie działa również rada uruchamiana po tym punkcie. Tylko
zamiast utrwalenia encji — usuwa ją.
pointcut removingEntity(Object entity, Collection collection)
: cflow(transactional())
&& call(* Collection+.remove(@Entity *) )
&& args(entity) && target(collection);

54
55
56
57
58

after(Object entity, Collection collection) returning(boolean success)
: removingEntity(entity, collection) {
if (success && collections.containsCollection(collection)) {
persistence.removeEntity(entity);
}
}

59
60
61
62
63
64
65

}

4.2. Aspekt obsługi wyjątków
Sekcja omawia drugi z badanych aspektów — obsługę wyjątków. W pierwszej
kolejności przybliży jednak mechanizmy obsługi sytuacji wyjątkowych czy błędnych
w języku Java. Na tym tle przedstawiony zostanie cel badanego aspektu i ostatecznie
zasada jego działania i szczegóły implementacyjne.
Obsługa wyjątków w języku Java
Wyjątek jest to abstrakcja programistyczna sytuacji wyjątkowej w trakcie uruchomienia programu. W języku Java wyróżnia się dwa rodzaje wyjątków: sprawdzane (ang. checked) i niesprawdzane (ang. unchecked). Różnica pomiędzy nimi leży
w konieczności obsługi tych pierwszych.
Wyjątki sprawdzane przedstawiają sytuacje wyjątkowe, które programista jest
w stanie obsłużyć. Na przykład błąd składniowy w dokumencie XML. Język Java
dostarcza dwa mechanizmy obsługi wyjątków.
• Konstrukcja try-catch pozwala programiście na bezpośrednie zaprogramowanie obsługi wyjątku. Na przykład poniższy kod źródłowy ilustruje obsługę wspomnianego błędu składniowego w dokumencie XML. Wyjątek XmlParseException może zostać zgłoszony przez metodę wczytywania faktury zapisanej jako
dokument XML.
1
2
3
4
5
6

try {
Faktura faktura = wczytajFaktureXml(Document xml);
System.out.println("Id faktury: " + faktura.getId());
} catch(XmlParseException e) {
System.out.println("Błąd składniowy w dokumencie!");
}

• Konstrukcja throws deleguje bezpośrednią obsługę wyjątku na wywołującego.
Zwykle stosuje się takie rozwiązanie gdy aktualna metoda nie jest w stanie odpowiednio obsłużyć sytuacji wyjątkowej. Na przykład poniższy kod źródłowy
ilustruje delegację błędu składniowego dokumentu XML zgłaszanego przez metodę wczytującą fakturę o nazwie wczytajFaktureXml.
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String wczytajNazwiskoKlientaFakturyXml(Document xml)
throws XmlParseException
{
Faktura faktura = wczytajFaktureXml(Document xml);
Klient klient = faktura.getKlient();
return klient.getNazwisko();
}

Z drugiej strony wyjątki niesprawdzane przedstawiają sytuacje wyjątkowe, których programista nie jest w stanie obsłużyć. Dobrym przykładem są błędy programistyczne. Na przykład odniesienie się do elementów poza rozmiarem tablicy, czy
użycie pustego wskaźnika.
Są to oczywiście zalecenia. Programista ma wolny wybór przy tworzeniu własnych wyjątków. Niektóre autorytety [Joh02, Eck04] uważają, że używanie wyjątków
sprawdzanych tylko utrudnia programowanie i stosują tylko wyjątki niesprawdzane.
W rezultacie programista musi być bardziej uważny i nie zapomnieć o obsłudze
błędów, ale ostatecznie interfejs programistyczny staje się bardziej elastyczny.
Problemy z modularyzacją obsługi wyjątków
Obsługę wyjątków zwykle implementuje się według szablonów. Przykładowymi
szablonami mogą być: logowanie w dzienniku systemowym, wysłanie listu pocztą
elektroniczną do administratora, zignorowanie, konwersja wyjątku na właściwy w danej warstwie (tzw. „przerzucenie wyjątku”), wyświetlenie okienka z komunikatem
o błędzie, wyłączenie programu czy wyświetlenie się „niebieskiego ekranu”.
Kolejne spostrzeżenie praktyczne. W obrębie warstwy jeden typ wyjątku zwykle
obsługuje się identycznie, a czasami nawet wszystkie wyjątki. Dobrym przykładem
są błędy w trakcie operacji wsadowych wykonywanych według harmonogramu. Ich
obsługa sprowadza się zwykle do zalogowania w dzienniku systemowym i ewentualnie
wysłania listu pocztą elektroniczną do administratorów. Implementacja tak rozbudowanej obsługi błędów jest trudna i żmudna, gdy w każdej klasie należy powtórzyć
przynajmniej wywołanie obsługi wyjątku.
Poniższy kod źródłowy ilustruje ten problem na podstawie przytoczonego przed
chwilą przykładu. Kod zawiera trzy klasy. Pierwsze dwie implementują operacje
trybu wsadowego. Pierwsza usuwa z bazy danych użytkowników, którzy nie aktywowali swojego konta po pewnym okresie. Druga okresowo uaktualnia statystyki
zakupów klienta. Natomiast trzecia klasa o nazwie ’ObslugaWyjatkow’ zawiera implementacje obsługi błędów zgłoszonych w dwóch poprzednich i w pozostałych operacjach trybu wsadowego.
1
2

class UsuniecieNieaktywnychKont implements OperacjaWsadowa {
...

3
4
5
6
7
8
9
10
11

void wykonajOperacje() {
try {
// ... wczytaj parametry
// ... przeszukaj bazę danych
// ... usuń nieaktywne konta
} catch( BrakParametrowException e) {
ObslugaWyjatkow.obsluzBladOperacjiWsadowej(e);
} catch( BladBazyDanychException e) {
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ObslugaWyjatkow.obsluzBladOperacjiWsadowej(e);

12

}

13

}

14
15

}

16
17
18

class AktualizacjaStatystykZakupow implements OperacjaWsadowa {
...

19

void wykonajOperacje() {
try {
// ... dla każdego klienta uaktualnij statystyki
} catch( BladBazyDanychException e) {
ObslugaWyjatkow.obsluzBladOperacjiWsadowej(e);
}
}

20
21
22
23
24
25
26
27

}

28
29
30
31
32
33
34

class ObslugaWyjatkow {
void obsluzBladOperacjiWsadowej( Exception e ) {
// zaloguj wyjątek w dzienniku
// wyślij powiadomienie do administratora
}
}

Jest to kod źródłowy dobrej jakości. Pojedyncza klasa zawiera implementację
obsługi wszystkich błędów zgłaszanych w operacjach wsadowych. Niemniej każda
z operacji musi duplikować zawartość konstrukcji catch, gdyż dla każdego wyjątku
jest ona identyczna. Jest to duplikacja, która jest znacznie bardziej widoczna w projektach o niższej jakości. Zwykle stosuje się w nich praktykę kopiowania całej obsługi
wyjątków w każdej konstrukcji catch.
Cel aspektu obsługi wyjątków
Celem aspektu jest pełna modularyzacja obsługi wyjątków i redukcja powiązanych z nią duplikacji. Kod źródłowy przedstawiony poniżej jest kolejną wersją
poprzedniego przykładu. Ilustruje on wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

class UsuniecieNieaktywnychKont implements OperacjaWsadowa {
void wykonajOperacje() {
// ... wczytaj parametry
// ... przeszukaj bazę danych
// ... usuń nieaktywne konta
}
}
class AktualizacjaStatystykZakupow implements OperacjaWsadowa {
void wykonajOperacje() {
// ... dla każdego klienta uaktualnij statystyki
}
}

13
14
15

aspect ObslugaWyjatkowOperacjiWsadowych {
pointcut operacjeWsadowe() : execution(* OperacjaWsadowa+.*(..));
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16

declare soft: BrakParametrowException :
call(* *(..) throws BrakParametrowException);
declare soft: BladBazyDanychException :
call(* *(..) throws BladBazyDanychException);

17
18
19
20
21

after() throwing(SoftException e) : operacjeWsadowe() {
// zaloguj wyjątek w dzienniku
// wyślij powiadomienie do administratora
}

22
23
24
25
26

}

Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest usunięcie konstrukcji try-catch z operacji trybu wsadowego. W rezultacie są bardziej zwięzłe i zawierają tylko główną
swoją odpowiedzialność. Cała logika obsługi wyjątków została przeniesiona do aspektu (linie 23–24).
Dokładny opis pozostałych konstrukcji zawartych w przykładowym aspekcie zostanie przedstawiony po omówieniu zasady jego działania.
Zasada działania
Działanie aspektu obsługi wyjątków można podzielić na dwa etapy. Po zgłoszeniu
wyjątek jest najpierw „zmiękczany”. Jest to proces konwersji do postaci wyjątku niesprawdzanego. W rezultacie kompilator nie oznajmia błędu przy braku jego obsługi
w klasie. Następnie aspekt wykrywa zgłoszenie zmiękczonego wyjątku i uruchamia
jego obsługę.
Zmiękczanie wyjątków Zmiękczanie wyjątków jest to, jak wspomniano, proces
ich konwersji do postaci wyjątków niesprawdzanych. W rezultacie nie muszą być
obsługiwane w metodach, w których są zgłaszane. Zmiękczenie wyjątków pozwala
na przeniesienie ich obsługi do aspektów. W przeciwnym razie kompilator zgłaszałby
błędy kompilacji po usunięciu konstrukcji catch.
Zmiękczanie wyjątków jest automatycznie wykonywane przez język AspectJ.
W tym celu język udostępnia konstrukcję ’declare sort’. Przykładowo poniższa linia zamienia wyjątek BladBazyDanychException na wyjątek niesprawdzany, w momencie jego zgłoszenia przez dowolną metodę, która go zgłasza.
1
2

declare soft: BladBazyDanychException :
call(* *(..) throws BladBazyDanychException);

W praktyce zmiękczanie wyjątku nie modyfikuje jego typu. Język AspectJ po
prostu przechwytuje go w momencie jego zgłoszenia i rzuca zamiast niego wyjątek
niesprawdzany typu SoftException. Wyjątek źródłowy jest zapamiętywany jako
tak zwana „przyczyna”. Jest to w zasadzie odpowiednik następującego kodu źródłowego.
1
2
3
4
5

try {
// wywołanie metody zgłaszającej BladBazyDanychException
} catch(BladBazyDanychException e) {
throw new SoftException(e);
}

Obsługa wyjątków w aspekcie Wykrycie zgłoszenia wyjątku jest stosunkowo
proste w językach aspektowych. Wykorzystuje się standardową konstrukcję ’after
throwing’. Poniższy kod źródłowy ilustruje to przykładem.
1
2

aspect ObslugaWyjatkowOperacjiWsadowych {
pointcut operacjeWsadowe() : execution(* OperacjaWsadowa+.*(..));

3

after() throwing(SoftException e) : operacjeWsadowe() {
// zaloguj wyjątek w dzienniku
// wyślij powiadomienie do administratora
}

4
5
6
7
8

}

Punkt przecięcia operacjeWsadowe dotyczy uruchomienia wszystkich metod
w klasach implementujących interfejs OperacjaWsadowa. Rada dla tego punktu (w liniach 4–7) jest uruchamiana w momencie zgłoszenia wyjątku o typie SoftException
— wyjątku zmiękczonego przez konstrukcję ’declare soft’. Po wykryciu zgłoszenia
wykonywana jest obsługa wyjątku zaimplementowana w radzie.
Wykorzystanie aspektu w projekcie
Przedstawiony w pierwszej części rozdziału aspekt trwałości danych ma postać
biblioteki aspektowej. Zespół programistyczny mógłby go używać bez znajomości
szczegółów implementacyjnych, a tym bardziej bez jego modyfikacji. Po prostu dołączyć do projektu i pisać logikę biznesową według zaleceń instrukcji użytkownika.
Wręcz przeciwnie wygląda użycie aspektu obsługi wyjątków. Jest to raczej szablon niż konkretny aspekt. Zespół programistyczny po prostu piszę własne aspektu
obsługi wyjątków według potrzeb aplikacji. W tym celu wymagana jest znajomość
programowania aspektowego oraz zasady działania aspektu.

Rozdział 5

Przebieg badania
Rozdział jest krótkim opisem przebiegu badania opartym na protokole spisanym
przez uczestnika. Pozwala zapoznać się z ogólną strategią działania, którą przyjął sobie w każdej fazie. Dodatkowo pokrótce opisuje przebieg badania dla obu projektów.
Pełny protokół uczestnika można znaleźć w dodatku B.

5.1. Refaktoryzacja (faza R)
Opis ogólnej strategii działania uczestnika
W trakcie refaktoryzacji uczestnik badania przyjął strategię iteracyjnych przeglądów wszystkich klas systemu. Każda klasa była kolejno analizowana. Uczestnik
najpierw pobieżnie ją przeglądał. Wyszukiwał znalezione wcześniej duplikaty i zamieniał je na wywołania metod w klasach pomocniczych lub bazowych.
Kolejnym krokiem było usunięcie niepotrzebnych komentarzy zaciemniających
czytelność klasy. Na przykład: komentarz metody zawierający tylko nazwy parametrów bez ich opisu lub komentarz klasy zawierający tylko jej nazwę. Często takie
komentarze są automatycznie generowane przez środowiska programistyczne, ale nie
są uzupełniane (z różnych powodów) przez programistów. Podobnie usuwane były
niepotrzebne lub nadmiarowe wyrażenia. Na przykład: rzutowanie do tego samego
typu, nieużywane zmienne lokalne lub prywatne atrybuty klasy.
Następnym krokiem była dokładna analiza funkcjonalności i działania klasy.
Uczestnik wyszukiwał możliwe do wydzielenia fragmenty kodu, które wykonują operacje o definiowalnej semantyce. Na przykład: koniunkcja kilku warunków określająca czy użytkownik może przeczytać artykuł. Taki kod był ekstrahowany do osobnej
metody w aktualnej klasie, klasie nadrzędnej, pomocniczej lub tam gdzie najlepiej
pasował semantycznie. Na przykład warunek sprawdzający, czy użytkownik może
czytać artykuł przeniesiono do klasy reprezentującej artykuł.
Po zakończeniu refaktoryzacji każdej klasy uczestnik uruchamiał jej testy w celu
sprawdzenia czy modyfikacje nie zmieniły jej działania. Jeżeli dana klasa nie posiadała testu, to uczestnik przed przystąpieniem do refaktoryzacji uzupełniał tą lukę
w pokryciu testami.
Ostatecznie użytkownik przystępował do testów funkcjonalnych. Weryfikował na
poziomie operacji użytkownika, czy modyfikacje nie zmieniły działania systemu.
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Projekt e-Informatyka
Refaktoryzacja systemu e-Informatyka została przeprowadzona warstwami. Najpierw wykonane zostały refaktoryzacje warstwy usługowej. Dwie godziny później —
warstwy dostępu do danych. Następnie do szóstej godziny poprawiana była warstwa
obiektów biznesowych oraz pozostałe klasy systemu.
Po pierwszym przejściu refaktoryzacyjnym po wszystkich klasach systemu,
uczestnik rozpoczął refaktoryzację klas testowych. Testy często są traktowane po
macoszemu, na przykład są tworzone na zasadzie skopiowania istniejącego. W rezultacie zawierały stosunkowo więcej duplikatów. Ich refaktoryzacja również została
wykonana warstwowo.
Po kolejnych pięciu godzinach prac uczestnik zakończył pierwsze przejście refaktoryzacyjne. Ostatnie dwa etapy zostały spożytkowane na kolejnym przeglądzie wszystkich klas zwykłych oraz testowych. Uczestnik badania usuwał pozostałe
„przykre zapachy”1 , które udało mu się znaleźć w systemie.
Cała faza refaktoryzacji trwała siedem etapów — sumarycznie 14 godzin. Dodatkowo była mocno wspierana przez środowisko programistyczne Eclipse, które
udostępnia szereg funkcji ułatwiających analizę kodu (np. wyszukiwanie klas używających daną metodę) czy automatyczną refaktoryzację.

Projekt Konferencje
W projekcie Konferencje uczestnik przed przystąpieniem do iteracyjnego przeglądu wszystkich klas skupił się na usunięciu kilku błędów projektowych i implementacyjnych.
W pierwszych dwóch godzinach przystąpił do spłaszczenia hierarchii klas implementujących różne rodzaje wydarzeń. Hierarchia była nadmiarowa. Podklasy były
bardzo do siebie podobne, a w dużej części wręcz identyczne. Uczestnik połączył
je w jedną ogólną klasę reprezentującą wydarzenie. Dodatkowo kolejną godzinę poświęcił na usunięcie replik tego błędu w pozostałych częściach systemu. Na przykład
usunął analogiczną hierarchię, w której podklasy odpowiadały za dostęp do danych
różnych rodzajów wydarzeń.
Kolejne cztery godziny uczestnik wykorzystał na usunięcie niewłaściwego użycia
bibliotek systemowych. Na przykład w klasach dostępu do danych, zamiast zastosować niezależną od docelowej bazy danych konwersję typów na ich reprezentację
w języku SQL, użyto własną implementację. W rezultacie zmiana bazy danych powodowała inne zachowanie aplikacji.
Dalsze godziny spędzono na regularnym przeglądzie i refaktoryzacji klas systemu. Niestety wydajność pracy zmniejszało niskie pokrycie testami. Uczestnik często musiał dodawać nowe przypadki testowe pozwalające mu na dalszą bezpieczną
refaktoryzację klas produkcyjnych. Ostatecznie refaktoryzację systemu Konferencje
zakończono w czternastej godzinie.

1. Przykry zapach (ang. bad smell) [Fow99] jest to symptom niskiej jakości w danym miejscu kod
źródłowego, a zarazem sugestia do przeprowadzenia refaktoryzacji. Na przykład: duży rozmiar
metody lub klasy, duplikacja kodu.
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5.2. Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Opis ogólnej strategii działania uczestnika
Wprowadzenie aspektu trwałości danych wymaga częściowego przepisania funkcjonalności systemu. Docelowo warstwa dostępu do danych jest usuwana, a jej odpowiedzialność przejmuje warstwa obiektów biznesowych. Zapytania deklaratywne
muszą zostać przepisane na ich odpowiedniki imperatywne. Zmiana filozofii dostępu
do danych często powoduje, że większość klas, łącznie z testami, musi zostać zmodyfikowana.
Uczestnik, przed przystąpieniem do regularnego przepisywania funkcjonalności,
musi dodać do projektu aspekt trwałości danych razem z wymaganymi bibliotekami.
Dodawana jest nowa wersja systemu Hibernate o zmienionym interfejsie programistycznym, co zwykle wywołuje lawinową ilość błędów kompilacji. Uczestnik przed
punktem kontrolnym musi je usunąć.
W następnej kolejności uczestnik przystępuje do opisania obiektów trwałych za
pomocą adnotacji. Jest to nowy sposób opisu mapowania obiektowo-relacyjnego,
który znakomicie współgra z adnotacjami aspektu trwałości.
Po wstępnych czynnościach uczestnik rozpoczyna przepisywanie projektu — po
kolei — modułami funkcjonalności. Zaczyna od modułu, który nie ma zależności od
innych. W przypadku obu projektów jest to moduł zarządzania kontami użytkowników.
Najpierw uczestnik koncentruje swoje prace na uruchomieniu kolejnych testów
jednostkowych potwierdzających poprawne przepisanie logiki aplikacji. Ostatecznie
weryfikuje poprawne działanie aplikacji z poziomu operacji użytkownika w testach
funkcjonalnych.
Projekt e-Informatyka
Uczestnik rozpoczął pierwsze dwie godziny dodaniem aspektu trwałości danych
do projektu. Naprawił błędy kompilacji. Następnie przystąpił do przygotowania
opisu mapowania obiektowo-relacyjnego i do przepisania pierwszego modułu funkcjonalności — obsługi kont użytkowników.
Jego głównym celem w pierwszych godzinach było uruchomienie pojedynczego
testu sprawdzającego poprawne działanie aspektu trwałości. Jednak wskutek różnych komplikacji udało mu się to dopiero po siódmej godzinie etapu.
Między innymi uczestnik stracił dużo czasu na wykryciu błędu systemu Hibernate, który próbował zapisywać do bazy danych pola statyczne klas. Błąd został
rozwiązany w najnowszej, jeszcze nieopublikowanej wersji. Jego poprawienie wymagało dodania ręcznie skompilowanej biblioteki.
Dopiero w siódmej godzinie po poprawnym uruchomieniu pierwszego testu (rejestracji użytkownika) uczestnikowi udało się w stosunkowo krótkim czasu uruchomić
kilka kolejnych testów. W jedenastej godzinie ukończył prace nad całym modułem
zarządzania kontami użytkowników.
Pokonanie pierwszych trudności przyspieszyło dalsze prace. Uczestnik po kolei
kończył prace nad wszystkimi modułami. W 14. godzinie przepisał moduł aktualności, w 18. moduł artykułów, w 22. obsługę numerów czasopisma, a w 28. obsługę
recenzji.
Pod koniec etapu 14ego (28. godzina) wszystkie testy jednostkowe działały poprawnie. Aplikacja jednak nie była ani razu uruchomiona w normalny sposób —

w kontenerze serwletów. Całe kolejne dwie godziny zostały poświęcone na testowanie funkcjonalne aplikacji. Natomiast w ostatnim etapie uczestnik posprzątał kod
źródłowy i refaktoryzował aspekt trwałości danych.
Cała faza wprowadzenia aspektu składała się z szesnastu etapów trwających
sumarycznie 32 godziny. Uczestnik w jej trakcie używał najnowszej, ale jeszcze niestabilnej wersji środowiska programistycznego Eclipse. Często pojawiające się jego
awarie wpłynęły niestety na czas wykonania zadania tej fazy.
Projekt Konferencje
W pierwszych godzinach fazy A1 w projekcie Konferencje uczestnik przeprowadził wstępne czynności. Dodał aspekt trwałości danych i biblioteki zależne. Rozpoczął opisywanie mapowania obiektów trwałych do bazy relacyjnej.
Począwszy od trzeciej godziny uczestnik sukcesywnie przepisywał funkcjonalność
systemu i weryfikował ją testami jednostkowymi. Zaczął od operacji związanych
z wydarzeniami naukowymi. Ostatecznie zamknął prace na poprawieniu funkcjonalności komentarzy.
W ostatnich dwóch godzinach uczestnik zdecydował się zredukować architekturę
projektu. W wyniku fazy A1 cała logika aplikacji została skupiona w obiektach biznesowych, a warstwa wyższa (Service) tylko delegowała odwołania do niej. Stała się
nadmiarowa, więc uczestnik ją usunął. Jest to przypadek szczególny. W projekcie
e-Informatyka warstwa Service, oprócz wywołań operacji biznesowych, zawierała
odwołania do systemów zewnętrznych, tak ich usługi sieciowe czy repozytorium dokumentów.
Ostatecznie uczestnik przeprowadził testy funkcjonalne i poprawił wykryte w ich
trakcie błędy. Faza zakończyła się w 11. godzinie.

5.3. Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Opis ogólnej strategii działania uczestnika
Wprowadzenie aspektowej obsługi wyjątków przeprowadzono warstwami.
W pierwszej kolejności uczestnik dodawał aspekty obsługujące wyjątki zgłaszane
w warstwie usługowej. Następnie usunął z tej warstwy niepotrzebną już logikę obsługi błędów. Tak samo poprawiał kolejne warstwy.
Projekt e-Informatyka
Na początku etapu uczestnik wykonał próbną implementację aspektu dla wybranego wyjątku. Po uzyskaniu satysfakcjonujących efektów, rozpoczął przenoszenie
obsługi błędów ze wszystkich warstw systemu do aspektów według opisanej strategii.
Fazę A2 zakończono w drugim etapie, po czterech godzinach.
Projekt Konferencje
Uczestnik sprawnie w ciągu dwóch godzin wprowadził wszystkie aspekty obsługi
wyjątków w warstwach usługowej i dostępu danych.
Pod koniec fazy uczestnik wykonał refaktoryzację wprowadzonych aspektów.
Pierwotnie jeden aspekt obsługiwał jeden wyjątek. Po poprawkach aspekt obsługuje wszystkie wyjątki zgłaszane w danej klasie. W rezultacie tylko jedna rada jest
uruchomiana w momencie zgłoszenia wyjątku.

Rozdział 6

Analiza wyników badania
Poniższy rozdział zawiera analizę wyników przeprowadzonego badania. Rozpoczyna go analiza czasu trwania badania oraz pomiarów metryk kodu źródłowego.
Dalszą jego część stanowią rozważania dotyczące wpływu programowania aspektowego na atrybuty jakości kodu źródłowego. Ostatecznie rozdział kończy się podsumowaniem oraz wysunięciem ostatecznych wniosków, jak również krytyką badania
i wyznaczeniem kierunku dalszych prac.

6.1. Analiza czasu trwania poszczególnych faz badania
Definicja metryki Czas trwania fazy badania określa wysiłek włożony przez
uczestników badania w realizację celu danej fazy. Ponieważ w badaniu brała udział
jedna osoba, dlatego wartość tej metryki można bezpośrednio przełożyć na jednostkę
nakładu pracy — osobogodzinę.
Wyniki pomiarów Tabela 6.1 zawiera zestawienie pomiarów czasu trwania poszczególnych faz badania. Natomiast wykres na rysunku 6.1 przedstawia te zestawienie graficznie.
Tabela 6.1. Czas trwania poszczególnych faz badania dla obu projektów
Projekt
e-Informatyka
Konferencje

Faza R
14h
14h

Faza A1
32h
11h

Faza A2
4h
2h

Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Rozmiary obu projektów znacznie się
różnią — e-Informatyka jest około dwukrotnie większa. Implikowałoby to dwukrotnie
większy nakład pracy na jej refaktoryzację. Okazuje się jednak, że uczestnikowi
wykonanie celu fazy R w obu projektach zajęło tyle samo czasu — 14 godzin. Jest
to spowodowane następującymi czynnikami.
• Oprócz usuwania prostych duplikacji, w projekcie Konferencje uczestnik poprawiał duży błąd projektowy autorów systemu, który wpłynął na dużą liczbę
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Rys. 6.1. Wykres czasu trwania poszczególnych faz badania dla obu wykresów

nadmiarowych klas i konstrukcji w całości kodu źródłowego, włącznie z testami.
Usunięcie tego błędu oraz jego skutków pochłonęło dużą część czasu refaktoryzacji.
• Autorzy systemu Konferencje poznali część użytych technologii (np. system Hibernate, szkielet Cocoon) dopiero w trakcie rozwoju tego projektu. W rezultacie wprowadzono szereg nadmiarowych lub nieczytelnych konstrukcji. Uczestnik
badania poświęcił część czasu na ich usunięcie.
• Projekt Konferencje posiadał niższe pokrycie testami, co spowolniło refaktoryzację. Uczestnik badania musiał często uzupełniać luki w pokryciu poprzez
konstrukcję nowych przypadków testowych.
• Uczestnik badania posiadał mniejszą wiedzę na temat projektu Konferencje.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów Projekt aspektu trwałości danych począwszy od fazy koncepcyjnej był nacechowany bardzo wysokim ryzykiem. Zastosowanie programowania aspektowego w obszarze trwałości danych jest dopiero na
etapie badań w kilku ośrodkach naukowych (między innymi w laboratoriach firmy
Oracle). Świadczy to o dużej niedojrzałości tego obszaru, jak również o wspomnianym ryzyku. Dlatego przed przystąpieniem do doświadczenia wykonany został prototyp bardzo prostej aplikacji (dwie klasy trwałe), którego celem było zmniejszenie
ryzyka wprowadzenia aspektu trwałości danych do większych aplikacji w trakcie
doświadczenia.
Realizacja prototypu znacząco obniżyła ryzyko wprowadzenia aspektu trwałości
danych ale, jak można było przypuszczać, niecałkowicie. Odzwierciedlają to pomiary
przedstawione w tabeli 6.1. Różnica pomiędzy czasem trwania fazy A1 w projektach
e-Informatyka i Konferencje jest wyjątkowo kontrastowa.
• Zdaniem autorów znaczący wpływ na powyższe pomiary miała kolejność, w jakiej zostało przeprowadzone doświadczenie. W pierwszej kolejności aspekt trwałości danych wprowadzono w projekcie e-Informatyka. Uczestnik, mimo wcześniejszej realizacji prototypu, natknął się w tej fazie na szereg losowych trudności. Przykładowo w trzecim etapie znaleziono błąd w systemie Hibernate który,
jak później się okazało, został naprawiony w wersji niestabilnej. Zidentyfikowa-
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nie błędu i kompilacja rozwojowej wersji systemu Hibernate przedłużyła czas
trwania tej fazy.
Przejście przez losowe trudności w pierwszym projekcie pozwoliło na znacznie
szybsze powtórne wprowadzenie aspektu trwałości danych w systemie Konferencje. Jest to duża wada przeprowadzonego badania, która obniża wiarygodność
powyższych pomiarów1 .
• Drugą przyczyną powyższego fenomenu jest różnica w rozmiarach obu projektów. Projekt Konferencje jest znacząco mniejszy od projektu e-Informatyka
pod względem rozmiaru kodu źródłowego, jak również zakresu funkcjonalności.
Wpłynęło to w oczywisty sposób na nakład pracy wymagany do przeprowadzenia fazy A1. Jednak warto zauważyć, że różnica rozmiaru projektów nie jest tak
duża, aby był to jedyny czynnik wpływający na ostateczne pomiary.
Intuicyjnie oprócz rozmiaru projektu, na nakład pracy wymaganej do wprowadzenia aspektu trwałości danych powinna wpłynąć również jakość badanego projektu. Jednak pomiary przedstawione w tabeli 6.1 nie potwierdzają tych założeń.
Refaktoryzacja projektu Konferencje, pomimo niższej jakości, trwała trzykrotnie
krócej. Prawdopodobnie, przytoczone wcześniej czynniki (różny rozmiar projektów,
wpływ nabytego doświadczenia uczestnika) zakłóciły zbadanie tej zależności.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów Realizacja oraz wprowadzenie aspektu
obsługi wyjątków jest obarczone stosunkowo niskim ryzykiem niepowodzenia. Aspekt jest nieduży i nie wykorzystuje bardziej skomplikowanych technologii. W rezultacie nakład pracy dobrze przeskalował się w stosunku do rozmiaru projektu. Implementacja w projekcie e-Informatyka zajęła cztery godziny, natomiast w projekcie
Konferencje dwa razy mniej — dwie godziny. Stosunek tych pomiarów jest zbliżony
do stosunku rozmiaru obu projektów. Wyciągnięcie jednak ogólnych wniosków dotyczących tej zależności jest niemożliwe, ponieważ wyniki pomiarów są bliskie granicy
błędu.
Podsumowanie
Refaktoryzacja obu projektów zajęła uczestnikowi taką samą ilość czasu, pomimo dużej różnicy ich rozmiaru. Jest to spowodowane przede wszystkim niższą
jakością projektu Konferencje, co charakteryzowało się między innymi: błędami popełnionymi już w fazie projektowej, niższym pokryciem testowym czy nieumiejętnym
wykorzystaniem nowych technologii.
Ciekawym fenomenem jest duża różnica nakładu pracy wprowadzenia aspektu
trwałości danych w badanych projektach. W projekcie e-Informatyka, badanym
w pierwszej kolejności, przeprowadzenie tej fazy zajęło trzykrotnie dłużej niż w projekcie Konferencje. Jest to spowodowane między innymi różnicą w rozmiarze projektów, ale również kolejnością realizacji badania. Uczestnik w trakcie przeprowadzania
fazy w pierwszym projekcie przebrnął przez szereg losowych problemów, co pozwoliło uniknąć ich w drugim projekcie. Jest to duża wada przeprowadzonego badania
znacznie obniżająca wiarygodność powyższych wyników.
1. Obszerna dyskusja wad badania zostanie przeprowadzona w dalszej części tego rozdziału.
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Stosunek nakładu pracy wprowadzenia aspektu obsługi wyjątków w obu projektach jest zgodny ze stosunkiem ich rozmiaru. Taka relacja jest spowodowana niskim
ryzykiem wprowadzenia tego aspektu.

6.2. Analiza pomiarów metryk kodu źródłowego
Poniższa sekcja zawiera analizę pomiarów poszczególnych metryk kodu źródłowego dla obu badanych projektów.
6.2.1. Non-Comment Lines Of Code (NCLOC)
Definicja metryki Liczba linii kodu źródłowego, które nie są komentarzem lub
pustą linią. W postaci sumy jest wskaźnikiem rozmiaru całego projektu, natomiast
w postaci średniej arytmetycznej — rozmiaru średniej klasy lub aspektu.
Wyniki pomiarów końcowych Tabela 6.2 przedstawia wyniki otrzymane w trakcie badania obu projektów. Oprócz wyników dla całości kodu źródłowego, zawiera
również wyniki tylko dla klas produkcyjnych — bez klas testowych. Z kolei rysunki 6.2 i 6.3 przedstawiają wykresy porównujące dane dla całości kodu źródłowego.
Tabela 6.2. Wyniki dla metryki Non-Comment Lines Of Code (NCLOC)
Projekt
e-Informatyka
e-Informatyka
(bez testów)
Konferencje
Konferencje
(bez testów)

Start
NCLOC
8295
6192

Faza R
NCLOC
%
7517
-9.38%
5772
-6.78%

5258
4251

4380
3484

-16.70%
-18.04%

Faza A1
NCLOC
%
8173
-1.47%
6056
-2.20%
4474
3655

-14.91%
-14.02%

Faza A2
NCLOC
%
7829
-5.62%
5726
-7.53%
5039
4032

-4.17%
-5.15%

Rys. 6.2. e-Informatyka - Non-Comment Li-

Rys. 6.3. Konferencje - Non-Comment Lines

nes Of Code (NCLOC)

Of Code (NCLOC)
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Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Przeprowadzenie refaktoryzacji (faza R)
pozwoliło zredukować liczbę linii całego kodu źródłowego systemu e-Informatyka
o ponad 9% (o 778 linii), co w dużej części stanowiły proste duplikacje. Natomiast
w systemie Konferencje refaktoryzacja zredukowała ilość linii o prawie 17% (o 878
linii). Tak duży spadek rozmiaru kodu jest spowodowany naprawą poważnych błędów fazy projektowej. Autorzy systemu wprowadzili niepotrzebną hierarchię klas dla
różnych rodzajów wydarzeń, zamiast użycia prostego pola określającego rodzaj. Ta
decyzja projektowa pociągnęła szereg kolejnych błędów: nadmiernie rozbudowane
hierarchie, czy duże duplikacje w innych warstwach aplikacji.
Analiza historii pomiarów Analiza historii zmian wartości metryki NCLOC (rysunki C.1, C.2, C.3 i C.4) pomaga określić charakterystykę zmian refaktoryzacyjnych. Spadek liczby linii kodu jest w początkowym fazach największy, natomiast
w końcowych co raz mniejszy. W projekcie Konferencje jest wyraźnie widoczne załamanie redukcji kodu w drugiej połowie całej fazy. Jest to spowodowane kilkoma
czynnikami.
• Po pierwsze, na początku wykonywane są refaktoryzacje największych i najbardziej rzucających się w oczy „przykrych zapachów”, które w wyniku dają
również największe redukcje niepotrzebnego kodu. W dalszych etapach naprawiane są coraz mniejsze błędy. Ich naprawa zwiększa intuicyjnie pojmowaną
jakość, ale często nie zmienia rozmiaru kodu.
• Po drugie, specyfika aplikacji internetowych powoduje, że część kodu źródłowego
projektu (w szczególności odpowiadającego za interfejs użytkownika) nie jest
w języku Java, ale w formatach takich jak HTML, XSLT czy XML. Implikuje
to powstanie „szarej strefy”, która nie jest objęta pomiarami. Refaktoryzacje
interfejsu użytkownika wykonano w późniejszych etapach, co przełożyło się na
niewielką lub brak redukcji rozmiaru kodu źródłowego w tym czasie.
Ciekawe wnioski dotyczące charakterystyki przekształceń refaktoryzacyjnych dostarcza również analiza wykresów na rysunkach C.5 i C.7, które zawierają średni
rozmiar klasy w liniach kodu. W projekcie e-Informatyka średni rozmiar klasy stale
maleje, co jest spowodowane głównie usuwaniem dużej ilości tych samych duplikatów. Ostatecznie średni rozmiar klas zmniejszył się o 11,5%. Z kolei w projekcie
Konferencje w pierwszych etapach rośnie, co jest spowodowane łączeniem i usuwaniem nadmiarowych lub niepotrzebnych, małych klas. Podobne operacje wykonywane były w ostatnich etapach. Ostatecznie średni rozmiar klasy zwiększył się
o prawie 4%.
Trudno ocenić pod względem intuicyjnie pojmowanej jakości powyższy spadek
i wzrost średniego rozmiaru klasy, ponieważ są to wahania w bardzo małym zakresie
(40–50 linii kodu klasy).
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1 ) zredukowało rozmiar kodu źródłowego systemu e-Informatyka jedynie o prawie 1,5% (tj. o 122 linii), natomiast w projekcie Konferencje aż o prawie
15% (o 784 linii). Tak duża rozbieżność jest zastanawiająca. Jest to spowodowane
następującymi czynnikami.
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• Po pierwsze, implementacja niektórych funkcjonalności w projekcie Konferencje była nadmiernie złożona. Przepisanie ich do postaci prostych operacji na
obiektach zredukowało w dużym stopniu rozmiar implementacji.
• Po drugie i najważniejsze, projekt e-Informatyka jest bardziej złożony technologicznie niż projekt Konferencje. Początkowo, oprócz implementacji dostępu
do bazy danych, projekt e-Informatyka zawierał obsługę wielu systemów zewnętrznych: serwera konwersji artykułów, repozytorium przechowywania artykułów czy indeksera artykułów. Taka złożoność technologiczna wymagała architektury, która umożliwiłaby dobrą dekompozycję obsługi dostępu do systemów
zewnętrznych. Tak powstała architektura XWA [Mad04], którą zastosowano
w obu projektach.
Projekt Konferencje korzystał tylko z jednego systemu zewnętrznego — bazy
danych, którego obsługa po wprowadzeniu aspektu trwałości danych została
zdekomponowana w aspekcie. Spowodowało to, że tak rozbudowana architektura stała się nadmiarowa, a wiele klas tylko delegowało odpowiedzialność do
warstw niżej. Dlatego uczestnik badania podjął decyzję aby ją uprościć i usunąć
delegacje. W rezultacie nastąpiła duża redukcja rozmiaru kodu źródłowego.
Efekt usunięcia klas delegujących można zauważyć na rysunku C.7 przedstawiającym średni rozmiar klasy w projekcie Konferencje. Pomiędzy 6 a 10 etapem
można zaobserwować duży wzrost średniego rozmiaru klasy, co zostało spowodowane
usunięciem dużej ilości klas o niewielkich rozmiarach.
Analiza historii pomiarów Na wykresach historii zmian wartości metryki
NCLOC (rysunki C.1 i C.3) można zaobserwować kilka ciekawych zachowań.
• Duży wzrost rozmiaru kodu w pierwszym etapie badania jest spowodowany
wprowadzeniem kodu źródłowego aspektu trwałości danych do projektu. W
późniejszych etapach rozmiar maleje (w szczególności w projekcie Konferencje).
• Specyficzne garby (np. w etapach 7–10 na rysunku C.1) są spowodowane metodą przepisywania logiki aplikacji poszczególnych modułów funkcjonalności
projektu. Uczestnik najpierw implementował osobno funkcjonalność danego modułu za pomocą prostych operacji na obiektach. Dopiero jak skończył, usuwał starą implementację. Spowodowało to powyższe wahania wartości metryki
NCLOC.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów Wprowadzenie aspektu obsługi błędów
(faza A2 ) zmniejszyło rozmiar kodu źródłowego systemu e-Informatyka o ponad
5,5% (czyli o 466 linii), natomiast w projekcie Konferencje o 4.17% (o 219 linii).
Rysunki 6.2 i 6.3 porównują te wyniki do otrzymanych w innych fazach.
Średni rozmiar klasy w projekcie e-Informatyka uległ redukcji o 11,42%, a w projekcie Konferencje o 8.13%. Spadek rozmiaru klasy jest dwukrotnie wyższy od ogólnej redukcji kodu źródłowego. Jest to spowodowane specyfiką przekształceń w fazie
A2, które składały się głównie z usuwania obsługi wyjątków z klas. Skutecznie zredukowało to liczbę ich linii.
Podsumowanie
Najbardziej skuteczną metodą redukcji liczby linii kodu źródłowego okazała się
klasyczna refaktoryzacja. W projekcie e-Informatyka spadek liczby linii wynosi 9%,
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natomiast w projekcie Konferencje aż 17%. Warto również spojrzeć na te wyniki
jak na ilość niepotrzebnych czy nadmiarowych linii kodu źródłowego. Obrazuje to
poziom jakości obu projektów. W projekcie Konferencje prawie co piąta linia była
nadmiarowa. . .
Wprowadzenie aspektu trwałości danych dało odmienne wyniki dla obu projektów. W przypadku e-Informatyki redukcja linii kodu była prawie nieznacząca,
natomiast w projekcie Konferencje — porównywalna do redukcji po klasycznych
refaktoryzacjach. Wpłynął na to fakt, że Konferencje korzystały tylko z jednego
systemu zewnętrznego — bazy danych, której obsługa po fazie A1 została przeniesiona do aspektu trwałości danych. Pozwoliło to na uproszczenie, w tym przypadku
nadmiarowej, architektury i zmniejszenie w większym stopniu rozmiaru kodu.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków dla obu projektów pozwoliło na redukcję liczby linii kodu źródłowego o około 5%. Jest to wynik zbliżony do prezentowanych w badaniu przedstawionym w [Lip00]. Można byłoby pokusić się o wniosek,
że jest to typowa ilość niepotrzebnego kodu źródłowego w implementacji obsługi
wyjątków. Powinno to być jednak potwierdzone na większej liczbie replikacji.
Ciekawe jest też porównanie obu faz wprowadzających aspekty. Jak użycie aspektu obsługi wyjątków daje szybko bezpośrednią redukcję linii kodu, to w przypadku aspektu trwałości danych nie jest to pewne. Polepszenie jakości z perspektywy
rozmiaru może być ewentualnie pośrednie, jak w przypadku projektu Konferencje
poprzez umożliwienie uproszczenia architektury.
6.2.2. Number Of Modules (NOM)
Definicja metryki Liczba wszystkich modułów w danym pakiecie lub projekcie,
gdzie termin „moduł” oznacza następujące jednostki modularyzacyjne programowania aspektowego: klasa, aspekt lub interfejs.
Wyniki pomiarów końcowych Tabela 6.3 przedstawia wyniki otrzymane w trakcie badania obu projektów. Oprócz wyników dla całości kodu źródłowego, zawiera
również wyniki tylko dla klas produkcyjnych — bez klas testowych. Rysunki 6.4 i 6.5
przedstawiają wykresy porównujące dane dla kodu źródłowego bez klas testowych.
Tabela 6.3. Wyniki dla metryki Number Of Modules (NOM)
Projekt
e-Informatyka
e-Informatyka
(bez testów)
Konferencje
Konferencje
(bez testów)

Start
NOM
168
125
116
93

Faza R
NOM
%
172
2.38%
123
-1.60%
93
68

-19.83%
-26.88%

Faza A1
NOM
%
175
4.17%
126
0.80%
87
68

-25.00%
-26.88%

Faza A2
NOM
%
179
6.55%
136
8.80%
121
98

4.31%
5.38%

Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Przeprowadzenie refaktoryzacji nieznacznie zmieniło liczbę klas projektu e-Informatyka. W przypadku całego kodu źródłowego liczba klas zwiększyła się o cztery, natomiast pomijając klasy testowe —
zmniejszyła się o dwie klasy. Są to mało znaczące wahania. Ich powodem jest prostota przekształceń refaktoryzacyjnych przeprowadzonych w projekcie e-Informaty-
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Rys. 6.4. e-Informatyka - Number Of Modu-

Rys. 6.5. Konferencje - Number Of Modules

les (NOM) (bez testów)

(NOM) (bez testów)

ka, na przykład ekstrakcja duplikacji do osobnych metod. Wydzielanie nowych klas
lub usuwanie niepotrzebnych było wykonywane sporadycznie.
W drugim projekcie, w Konferencjach, zmiana liczby klas jest bardziej znacząca.
Biorąc pod uwagę całość kodu źródłowego, liczba klas została zmniejszona o prawie
20%. Na tak dużą redukcję liczby klas wpłynęła naprawa błędu projektowego —
wprowadzenia niepotrzebnej hierarchii podklas dla różnych rodzajów wydarzeń. Pojedynczy błąd projektowy rozpropagował się na szereg błędów implementacyjnych
— każdy nowy rodzaj wydarzenia wymuszał utworzenie obsługujących go klas we
wszystkich warstwach architektonicznych projektu. Usunięcie błędu projektowego
pozwoliło na usunięcie zależnych od niego błędów implementacyjnych.
Duży wpływ na redukcję rozmiaru projektów w trakcie refaktoryzacji ma ich
początkowa jakość. Można to wyraźnie zauważyć porównując wyniki badanych projektów.
Analiza historii pomiarów Usunięcie lub dodanie nowych jednostek modularyzacyjnych jest zwykle elementem dużych przekształceń refaktoryzacyjnych. Można
więc przypuszczać, że metryka Number of Modules jest czuła właśnie na takie przekształcenia. Przykładowo wykresy historii pomiarów dla projektu Konferencje na
rysunkach C.11 i C.12 wykazują w trakcie pierwszych trzech etapów duży spadek
wartości metryki NOM. Jest on powiązany z naprawą wspomnianego wcześniej błędu
projektowego w tych etapach.
Z drugiej strony, faza R dla projektu e-Informatyka nie zawierała żadnych dużych
przekształceń refaktoryzacyjnych. Potwierdzają to wykresy historii pomiarów na
rysunkach C.9 i C.10, które nie wykazują większych zmian metryki NOM.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów Wprowadzenie aspektu trwałości danych (podobnie jak przeprowadzenie fazy R) nieznacznie zmieniło liczbę klas projektu e-Informatyka. W przypadku całego kodu źródłowego liczba modułów zwiększyła się o siedem, natomiast w przypadku tylko klas produkcyjnych — zwiększyła
się o jeden moduł. Ten nieznaczny wzrost metryki NOM został spowodowany dodaniem pakietu zawierającego aspekt trwałości danych razem z klasami pomocniczymi
i przede wszystkim niewielką redukcją liczby klas projektu w trakcie tej fazy.
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W projekcie Konferencje sytuacja ukształtowała się odmiennie. Liczba modułów kodu źródłowego zmniejszyła się o 25%, a nieuwzględniając klas testowych —
o prawie 27%. Jest to spowodowane opisanym wcześniej w sekcji 6.2.1 uproszczeniem architektury projektu, które mogło być możliwe dzięki wprowadzeniu aspektu
trwałości danych.
Analiza historii pomiarów Na wykresach historii zmian wartości metryki NOM
(rysunki C.9 i C.11) można zaobserwować kilka ciekawych fenomenów.
• Duży wzrost liczby modułów w projekcie w pierwszym etapie fazy A1 jest spowodowany dodaniem pakietu z aspektem trwałości danych. W późniejszych etapach liczba modułów raczej maleje (w szczególności w projekcie Konferencje).
• Wyraźny wzrost metryki NOM w ostatnim etapie badania w projekcie e-Informatyka (rysunki C.9 i C.10) jest spowodowany wydzieleniem z aspektu trwałości danych kilku klas pomocniczych, co miało na celu zwiększenie ich czytelność.
• Specyficzne garby (np. w etapach 7–10 na rysunku C.1) są spowodowane metodą przepisywania logiki aplikacji poszczególnych modułów funkcjonalności
projektu. Uczestnik najpierw implementował osobno funkcjonalność danego modułu za pomocą prostych operacji na obiektach. Dopiero jak skończył, usuwał
starą implementację. Jest to główna przyczyna powstawania powyższych „garbów”.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów W przeciwieństwie do ogólnego rozmiaru kodu źródłowego (patrz sekcja 6.2.1) liczba modułów w obu projektach po
wprowadzeniu aspektu obsługi wyjątków wzrosła o 4%–9%. Jest to spowodowane
specyfiką wykonanych zmian w tej fazie.
• Po pierwsze, dodano dla każdego wyjątku osobny aspekt odpowiedzialny za jego
obsługę. Spowodowało to wzrost liczby modułów w projekcie.
• Po drugie, zmiany w klasach produkcyjnych polegały na usunięciu z nich obsługi wyjątków (usunięcie konstrukcji try-catch języka Java). W skutek czego
zmniejszyła się liczba linii kodu w każdej modyfikowanej klasie, ale ogólna liczba
modułów pozostała bez zmian.
Warto zauważyć, że w projekcie Konferencje liczba dodanych aspektów odpowiedzialnych za obsługę wyjątków (5 aspektów) jest niższa niż w projekcie e-Informatyka (11 aspektów). Przyczyną jest większa różnorodność technologiczna projektu e-Informatyka, co implikuje większą liczbę rodzajów potencjalnie zgłaszanych
wyjątków. Uczestnik musiał więc napisać stosunkowo więcej aspektów obsługujących
te błędy.
Analiza historii pomiarów Liczba modułów w projekcie rośnie jednostajnie we
wszystkich etapach badania.
Podsumowanie
Trudno ocenić, która metoda pozwala na najlepszą redukcję nadmiarowych modułów. W przypadku refaktoryzacji, skuteczność w dużym stopniu zależy od jakości
początkowej systemu. Dobrym przykładem jest porównanie pomiarów metryk NOM
dla obu projektów po fazie refaktoryzacji (e-Informatyka: 1.6%, Konferencje: 26.9%).
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Analogiczna dysproporcja wyników w obu projektach pojawiła się również po
fazie wprowadzenia aspektu trwałości danych. W projekcie Konferencje po wprowadzeniu aspektu pojawiła się możliwość uproszczenia architektury, co zaowocowało
w dużej redukcji liczby modułów projektu (o nawet 26.9%). Podobna operacja w projekcie e-Informatyka nie była niestety możliwa, ponieważ oprócz dostępu do bazy
danych w systemie wykorzystane były inne źródła zewnętrzne (takie jak repozytorium plików, czy usługi sieciowe). Zrezygnowanie z przyjętej architektury dałoby
w wyniku system o niższej jakości.
Natomiast wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków w obu projektach zwiększyło liczbę modułów systemu o 4%–9%. Jest wzrost związany z dodaniem samych
aspektów. W tym przypadku nie można więc interpretować wzrostu metryki NOM
w kategoriach spadku jakości kodu źródłowego. Razem ze wzrostem liczby modułów
spadł ogólny rozmiaru kodu, co dodatkowo utrudnia jednoznaczną interpretację na
podstawie analizy pomiarów pojedynczej metryki.
6.2.3. Weighted Operations in Module (WOM)
Definicja metryki Ważona liczba operacji w danym module [Cec04], gdzie termin
„moduł” oznacza klasę, aspekt lub interfejs, a termin „operacja” — metodę, radę
lub wprowadzenie. W badaniu przyjęto stałą wagę równą jedności. Metryka WOM
jest odpowiednikiem metryki Weighted Methods In Class (WMC) ze zbioru CK.
Wyniki pomiarów końcowych Tabela 6.4 przedstawia podstawowe funkcje statystyczne ostatecznych pomiarów dla obu projektów. Oprócz wyników dla całości
kodu źródłowego, zawiera również wyniki tylko dla klas produkcyjnych — bez klas
testowych. Natomiast rysunki 6.6 i 6.7 przedstawiają wykresy porównujące dane dla
całości kodu źródłowego.
Tabela 6.4. Wyniki dla metryki Weighted Operations in Module (WOM)
Projekt
ŚREDNIA

e-Informatyka

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

e-Informatyka
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA

Start
WOM
5.595
32
0
4
5.8
32
0
4
5.560
29
0
3
5.430
28
0
3

Faza R
WOM
%
5.512
-1.49%
35
9.38%
0
0%
4
0%
5.561
-4.12%
35
9.38%
0
0%
3
-25%
6.193
11.39%
60
106.90%
0
0%
4
33.33%
6.309
16.18%
60
114.29%
0
0%
4
33.33%

Faza A1
WOM
%
5.714
2.13%
31
-3.13%
0
0%
4
0%
5.873
1.26%
31
-3.13%
0
0%
4
0%
7
25.89%
37
27.59%
0
0%
4
33.33%
6.956 28.10%
37
32.14%
0
0%
4
33.33%

Faza A2
WOM
%
5.335 -4.65%
32
0%
0
0%
4
0%
5.441 -6.19%
32
0%
0
0%
4
0%
5.372 -3.39%
29
0%
0
0%
3
0%
5.204 -4.19%
28
0%
0
0%
3
0%

Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Ekstrakcja duplikatów do osobnych metod to podstawowe narzędzie uczestnika w trakcie refaktoryzacji obu systemów.
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Rys. 6.6. e-Informatyka - Weighted Opera-

Rys. 6.7. Konferencje - Weighted Operations

tions in Module (WOM)

in Module (WOM)

Wzrost metryk WOM, jeżeli nie został zakłócony przez inne operacje, jest wskaźnikiem między innymi tego przekształcenia refaktoryzacyjnego.
Pomiar metryki WOM dla projektu e-Informatyka wskazuje na spadek jej wartości o 1.49%, a w klasach produkcyjnych o 4.12%. Czy więc uczestnik nie stosował wcale ekstrakcji metod? Stosował i to bardzo często. Niemniej w międzyczasie
wykonywał również inne operacje, takie jak usuwanie metod nadmiarowych, czy
usuwanie nieużywanych klas o małej liczbie metod. W rezultacie zakłóciło to ogólny
trend wzrostu metryki WOM powodowany ekstrakcjami metod. Ostatecznie zmiana
metryki jest raczej nieznacząca.
W projekcie Konferencje zmiana metryki była znacznie wyższa. Dla całości kodu
źródłowego ostateczny pomiar wykazał wzrost o ponad 11%, a dla klas produkcyjnych o ponad 16%. Głównym powodem wyraźnego wzrostu metryki, oprócz ekstrakcji metod, jest połączenie hierarchii różnych rodzajów wydarzeń do jednej ogólnej
klasy.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.13, C.14, C.15 i C.16 przedstawiono
historię zmian wartości pomiarów dla obu projektów.
• W projekcie e-Informatyka wartość metryki wahała się — raz rosła, raz malała.
Na przykład w etapach 3–4 uczestnik usunął kilka zduplikowanych przypadków
testów, więc zmalała. Natomiast w etapach 5–6 uczestnik refaktoryzował klasy
testowych głównie za pomocą ekstrakcji metod, więc wartość metryki wzrosła.
• W projekcie Konferencje wartość metryki jest stała przez większość etapów.
Wyjątkiem są początkowe i końcowe etapy gdzie metryka wyraźnie rośnie.
W początkowych uczestnik połączył hierarchię rodzajów wydarzeń w jedną
klasę. W końcowych usuwał nieużywane klasy o małej liczbie metod.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów W projekcie e-Informatyka wzrost metryki WOM jest niewielki. Dla całości kodu źródłowego jest to wzrost o ponad 2%,
a dla klas produkcyjnych o ponad 1%. Ten niewielki wzrost jest spowodowany przenoszeniem operacji z warstwy usługowej do obiektów biznesowych.
Z kolei w projekcie e-Informatyka średnia wartość metryki WOM zwiększyła się
o ponad 25%. Głównym powodem tak dużej zmiany jest redukcja nadmiarowości ar-
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chitektury. W jej trakcie usunięto lub połączono wiele klas o niskiej wartości metryki
WOM.
Podsumowując, wprowadzenie aspektu trwałości danych nie wpływa znacząco na
wartość metryki WOM. Niemniej może uprościć architekturę systemu i w rezultacie
wpłynąć pośrednio na wzrost metryki.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.13, C.14, C.15 i C.16 przedstawiono
historię zmian wartości pomiarów dla obu projektów.
• W projekcie e-Informatyka wartość metryki przez większość etapów nieznacznie
rośnie. Jest to spowodowane stopniowym przenoszeniem operacji z warstwy
usługowej do obiektów biznesowych.
• Jedynie w etapie 3 nastąpił spadek z powodu wprowadzenia bazowej klasy
trwałej zawierającej definicję klucza sztucznego. W rezultacie we wszystkich
dziedziczących klasach trwałych usunięto tą definicję.
• W projekcie Konferencje bardzo charakterystyczny jest wzrost w etapach 6–10.
Został spowodowany wspomnianą redukcją architektury.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów W obu projektach wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków spowodowało spadek metryki nie większy od 5%. Niestety jest
on przypadkowy. Wartość metryki nie zmieniła się dla klas pierwotnie należących
do projektu. Spadek został spowodowany dodaniem aspektów o niskich wartościach
metryki.
Podsumowanie
Po fazie refaktoryzacji ostateczna wartość metryki kształtowała się odmiennie
w zależności od początkowej jakości kodu. W projekcie e-Informatyka wartość metryki zmieniła się nieznacznie, a w projekcie Konferencje wzrosła o ponad 11%.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych nie wpływa znacząco na wartość metryki WOM. Jednak może pozwolić na uproszczenie architekturalne, które zwykle
znacząco wpływa na wartość metryki. Można wtedy mówić o pośrednim wpływie
aspektu. Taka sytuacja wystąpiła w projekcie Konferencje.
Aspekt obsługi wyjątków nie wpływa w ogóle na wartość metryki WOM. Modyfikacja systemu w fazie A2 zwykle polega na usunięciu z klas obsługi wyjątków.
Następuje redukcja ogólnego rozmiaru klasy, ale nie liczby metod. W rezultacie
zmiana średniej wartości metryki może być spowodowana tylko dodaniem aspektów
o zaniżającej liczbie operacji.
Interpretacja jakościowa metryki WOM nie jest jednoznaczna. Według [Chi96],
im więcej metod tym większa złożoność klasy. Jednak z drugiej strony wyodrębnianie metod (funkcji, procedur, operacji) jest jednym z podstawowych mechanizmów
modularyzacji w programowaniu. Dlatego wzrost metryki może wpływać na jakość
pozytywnie dla bardzo niskich, początkowych wartości lub negatywnie dla wartości
bardzo wysokich.
Średnie wartości metryki WOM w obu projektach oscylują w przedziale (5; 7).
Nie są to wartości bardzo niskie, ani bardzo wysokie. Jest to typowy przedział
[Chi96]. Tym bardziej utrudnia to jednoznaczną interpretację wpływu zmian metryki na jakość.
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6.2.4. Depth of Inheritence Tree (DIT)
Definicja metryki Długość najdłuższej ścieżki w hierarchii dziedziczenia od danego modułu do korzenia [Cec04]. Zwykle domyślne klasy bazowe są pomijane (np.
klasa Object w języku Java). Metryka powinna również uwzględniać modyfikacje
hierarchii dziedziczenia za pomocą mechanizmów aspektowych.
Wyniki pomiarów końcowych Tabela 6.5 przedstawia mediany oraz średnie,
maksymalne i minimalne wartości pomiarów ostatecznych po przeprowadzeniu badania obu projektów. Oprócz wyników dla całości kodu źródłowego, zawiera również
wyniki tylko dla klas produkcyjnych — bez klas testowych. Natomiast wykresy na
rysunkach 6.8 i 6.9 przedstawiają porównanie średnich wartości dla całości kodu
źródłowego.
Tabela 6.5. Wyniki dla metryki Depth of Inheritence Tree (DIT)
Projekt
ŚREDNIA

e-Informatyka

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

e-Informatyka
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA

Start
DIT
2.190
5
0
2
1.792
5
0
2
1.922
5
0
2
1.581
5
0
2

Faza R
DIT
%
2.366 8.03%
5
0%
0
0%
2
0%
1.813 1.17%
5
0%
0
0%
2
0%
2.139 11.31%
5
0%
0
0%
2
0%
1.618 2.34%
5
0%
0
0%
2
0%

Faza A1
DIT
%
2.177 -0.61%
5
0%
0
0%
2
0%
1.778 -0.79%
5
0%
0
0%
1.5
-25%
1.689 -12.11%
5
0%
0
0%
2
0%
1.309 -17.20%
5
0%
0
0%
1
-50%

Faza A2
DIT
%
2.089 -4.62%
5
0%
0
0%
2
0%
1.691 -5.63%
5
0%
0
0%
1.5
-25%
1.867 -2.84%
5
0%
0
0%
2
0%
1.531 -3.17%
5
0%
0
0%
1.5
-25%

Rys. 6.8. e-Informatyka - Depth of Inheri-

Rys. 6.9. Konferencje - Depth of Inheritence

tence Tree (DIT)

Tree (DIT)
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Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Tworzenie wspólnych klas bazowych
zawierających powtarzające się metody to podstawowa operacja w trakcie refaktoryzacji obu projektów, a w szczególności ich klas testowych. Jest to główny powód
wzrostu metryki DIT po przeprowadzeniu fazy R. W projekcie e-Informatyka średnia
głębokość drzewa dziedziczenia wzrosła o 8%, a w projekcie Konferencje — o 11.3%.
Wyniki tylko dla klas produkcyjnych są niższe, gdyż tak jak wspomniano wcześniej
klasy bazowe wprowadzono znacznie częściej w testach.
Interpretacja opisanej powyżej zmiany metryki DIT pod względem jakości kodu
źródłowego jest utrudniona z następujących powodów.
• Według interpretacji metryki DIT [Chi96], im wyższe pomiary głębokości drzewa dziedziczenia, tym bardziej klasa skomplikowana i trudniej przeanalizować
jej działanie. Z drugiej strony dziedziczenie to podstawowy mechanizm modularyzacyjny w językach obiektowych. Dlatego początkowo wzrost metryki DIT
pozytywnie wpływa na modularyzację kodu źródłowego, jednak później zwiększa jego złożoność. Dokładna wartość tego punktu przegięcia jest trudna do
wyznaczenia, gdyż jakość kodu źródłowego nie jest atrybutem mierzalnym.
• Warto zauważyć, że środkowa wartość głębokości drzewa dziedziczenia jest stała
w obu projektach i stosunkowo niska (równa 2), podobnie średni wzrost jest
bardzo niski (nie większy od czwartej części jedności). Zmiana metryki DIT nie
jest znacząca.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.17, C.18, C.19 i C.20 przedstawiono
historię zmian wartości pomiarów dla obu projektów.
• W trakcie etapów 3–6 wzrost metryki w projekcie e-Informatyka jest najbardziej
dynamiczny (wykres C.17). Jest to spowodowane omawianą wcześniej refaktoryzacją klas testowych.
• Spadek metryki w etapie 3 w projekcie Konferencje jest spowodowany jednorazowym usunięciem kilku niepotrzebnych klas o głębokości drzewa dziedziczenia
wyższej niż średnia. Spadek był więc niezamierzony.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów Zmiana metryki DIT w projekcie e-Informatyka jest nieznaczna, nie przekracza 1% początkowej wartości. Wyniki są ukształtowane podobnie dla całości kodu źródłowego, jak również dla części produkcyjnej.
Wyniki dla projektu Konferencje są całkiem odmienne. Wartość metryki DIT
zmalała o 12.1% (dla części produkcyjnej — o 17.2%). Zmiana ta jest jednak przypadkowa i wynika z uproszczenia architektury projektu Konferencje. Usunięcie większej ilości niepotrzebnych klas o wysokim wskaźniku DIT spowodowało duży spadek
ogólnej średniej, jak również wartości środkowej (mediany).
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.17, C.18, C.19 i C.20 przedstawiono
historię pomiarów. W projekcie e-Informatyka wahania wartości metryki DIT są
niewielkie, co jednak nie dotyczy pierwszych trzech etapów.
• W pierwszych dwóch etapach nastąpił duży spadek spowodowany dodaniem do
projektu pakietu aspektu trwałości danych, którego moduły posiadały niskie
wartości metryki DIT.
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• W trzecim etapie nastąpił duży wzrost spowodowany dodaniem klasy bazowej
dla wszystkich klas trwałych.
Z kolei w projekcie Konferencje wahania przekraczają 10% początkowej wartości.
Jest to spowodowane stopniową redukcją nadmiarowej architektury. W etapach gdy
metryka rośnie (np. w etapie 4) uczestnik usuwał elementy o DIT niższym niż ogólna
średnia, a w etapach gdy maleje (np. w etapach 8 i 10) — elementy o wyższym.
Liczba usuwanych modułów była znacząca, więc wpłynęło to na ogólną średnią.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów Średni przyrost metryki DIT po fazie A2
w obu projektach jest ujemny. W e-Informatyce osiąga 4–5%, natomiast w Konferencjach — 2–3%. Jest to przyrost pośredni. Wynika z dodania do projektu pakietu
aspektu obsługi wyjątków, w którym średnia głębokość drzewa dziedziczenia nie
przekracza jedności. Zaważyło to na ogólnej średniej.
Głębokość drzewa dziedziczenia klas, które początkowo znajdowały się w projekcie, nie zmieniła się w fazie A2.
Analiza historii pomiarów Średnia głębokość drzewa dziedziczenia w projektach
spada równomiernie we wszystkich etapach badania, gdyż aspekty obsługi wyjątków
dodawane były na bieżąco.
Podsumowanie
Interpretacja zmian metryki DIT pod względem jakości jest trudna. W zależności od wartości bezwględnych, wzrost pomiarów może mieć wpływ pozytywny lub
negatywny na jakość. Gdy wartości bezwględne są „niskie”, przyrost metryki oznacza zwiększenie modularności kodu, natomiast gdy „wysokie” — większą złożoność.
Przypisanie konkretnych wartości lub przedziałów liczbowych do terminów „niski”,
„wysoki” powinno być poprzedzone szerszym badaniem naukowym, które wykracza
poza zakres tej pracy.
Niemniej, uczestnik w trakcie fazy refaktoryzacji wykorzystywał mechanizm dziedziczenia w celu zwiększenia modularności badanego projektu. W jego intuicyjnym
mniemaniu jakość kodu źródłowego wzrastała wskutek tych operacji. Niestety jest
to tylko jego subiektywne odczucie.
Natomiast wprowadzenie aspektu trwałości danych nie wpłynęło znacząco na
wartość metryki DIT. Jedynie w projektu Konferencje z powodu uproszczenia jego
architektury doszło do pośredniego spadku metryki. Nadmiarowa część architektury
miała przypadkiem większą od ogólnej średniej głębokość drzewa dziedziczenia. Jej
usunięcie spowodowało spadek średniej wartości pomiarów.
Do podobnego pośredniego spadku metryki DIT doszło po wprowadzeniu aspektu obsługi wyjątków. Ogólna średnia pomiarów spadła na wskutek dodawania do
projektu aspektów obsługi wyjątków, których głębokość drzewa dziedziczenia była
stosunkowo niska — nie przekraczała jedności.
6.2.5. Number of Children (NOC)
Definicja metryki Liczba bezpośrednich potomków danego modułu w hierarchii
dziedziczenia [Chi96, Cec04]. Metryka powinna uwzględniać modyfikacje hierarchii
dziedziczenia za pomocą mechanizmów aspektowych.
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Wyniki pomiarów końcowych Tabela 6.6 przedstawia podstawowe funkcje statystyczne ostatecznych pomiarów dla obu projektów. Oprócz wyników dla całości
kodu źródłowego, zawiera również wyniki tylko dla klas produkcyjnych — bez klas
testowych. Natomiast rysunki 6.10 i 6.11 przedstawiają wykresy porównujące średnie
pomiary dla całości kodu źródłowego.
Tabela 6.6. Wyniki dla metryki Number of Children (NOC)
Projekt
ŚREDNIA

e-Informatyka

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

e-Informatyka
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA

Start
NOC
0.143
7
0
0
0.192
7
0
0
0.25
9
0
0
0.258
9
0
0

Faza R
NOC
%
0.372 160.47%
31
342.86%
0
0%
0
0%
0.268 39.74%
11
57.14%
0
0%
0
0%
0.311 24.73%
14
56.56%
0
0%
0
0%
0.220 -14.52%
6
-33.33%
0
0%
0
0%

Faza A1
NOC
%
0.177
24%
11
57.14%
0
0%
0
0%
0.246 28.14%
11
57.14%
0
0%
0
0%
0.264
5.75%
7
-22.22%
0
0%
0
0%
0.279
8.27%
7
-22.22%
0
0%
0
0%

Faza A2
NOC
%
0.167 17.32%
7
0%
0
0%
0
0%
0.220 14.89%
7
0%
0
0%
0
0%
0.264 5.79%
9
0%
0
0%
0
0%
0.275 6.76%
9
0%
0
0%
0
0%

Rys. 6.10. e-Informatyka - Number of Chil-

Rys. 6.11. Konferencje - Number of Children

dren (NOC)

(NOC)

Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Wzrost głębokości drzewa dziedziczenia
(metryka DIT) zwykle pociąga za sobą wzrost metryki NOC (pod warunkiem że
wszystkie klasy bazowe znajdują się w projekcie). Obie metryki mierzą drzewo dziedziczenia ale z odwrotnych perspektyw (DIT dotyczy głębokości, NOT — szerokości
drzewa).
W obu projektach po fazie refaktoryzacji średnia liczba potomków wzrosła (e-Informatyka — o 160.5%, Konferencje — o 24.7%). Jest to powodowane tymi samymi
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operacjami, co przy wzroście średniej głębokości drzewa dziedziczenia — uczestnik
zastosował dziedziczenie jako podstawowy mechanizm modularyzacyjny.
Ciekawy jest pomiar dotyczący tylko klas produkcyjnych projektu Konferencje,
który w przeciwieństwie do pomiaru dla całości kodu źródłowego wykazuje spadek
metryki NOT. Jest to wynik przypadkowy. W pierwszych etapach badania uczestnik
naprawiał omówiony w poprzednich sekcjach błąd projektowy. Wiązało się to z usunięciem szeregu niepotrzebnych klas produkcyjnych dziedziczących po jednej klasie.
W wyniku czego średnia metryki w obrębie klas produkcyjnych zmalała znacznie.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.21, C.22, C.23 i C.24 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów. W projekcie e-Informatyka wzrost metryki jest
bardzo dynamiczny, szczególnie w etapach 3–6.
• W etapie 3 uczestnik wprowadził klasę bazową dla wszystkich klas trwałych,
która zawierała definicję klucza sztucznego.
• W etapach 4–6 uczestnik refaktoryzował klasy testowe, głównie poprzez wprowadzenie klasy bazowej, która dostarczała podstawowe metody używane (i często powtarzane) w testach.
Z kolei w projekcie Konferencje największe wahania metryki występują w pierwszych etapach. Ich powodem był szereg dużych operacji refaktoryzacyjnych wykonanych przez uczestnika na początku badania.
• W pierwszych dwóch etapach usunięto klasy, których przodkowie należeli do
źródeł projektu, co spowodowało spadek średniej wartości metryki.
• W trzecim etapie usunięto takie moduły, które dziedziczyły po klasach z biblioteki standardowej, co spowodowało wzrost średniej wartości metryki NOC.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów Opisane w poprzedniej sekcji, niewielkie
wahania metryki DIT wywołały duży względny wzrost metryki NOC w projekcie
e-Informatyka po wprowadzeniu aspektu trwałości danych. Metryka wzrosła o 24%
(a dla klas produkcyjnych — o 28%). Warto jednak zauważyć, że jest to złudzenie
wartości względnych. W rzeczywistości wartości bezwzględne są stosunkowo niskie
(mediana jest równa zero), dlatego każda mała modyfikacja drzew dziedziczenia
powoduje wyraźną zmianę metryki NOC.
Natomiast w projekcie Konferencje zmiany metryki NOC, podobnie jak przy
metryce DIT, są przypadkowe i spowodowane przez stopniowe upraszczanie architektury projektu. Po dużych wahaniach w trakcie badania (opisanych w kolejnym
paragrafie) ostateczny pomiar metryki wskazał na wzrost o 5.7%.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.21, C.22, C.23 i C.24 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów. W projekcie e-Informatyka wahania metryki są
raczej niewielkie oprócz trzeciego etapu, w którym uczestnik wprowadził wspólnego
przodka dla wszystkich klas trwałych.
Natomiast w projekcie Konferencje, tak jak wcześniej wspominano, przez całość
badania wartość metryki mocno się wahała. Podobnie jak przy metryce DIT było
to powodowane usuwaniem niepotrzebnych części architektury projektu. Gdy przodek usuwanej klasy znajdował się wśród źródeł projektu, to metryka malała, a gdy
należał to biblioteki zewnętrznej — rosła.
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Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów Średni przyrost metryki NOC po fazie A2 był dodatni w obu projektach (e-Informatyka — o 17.3%, Konferencje —
o 5.7%). Jednak podobnie jak przy metryce DIT jest to przyrost pośredni. Nie został spowodowany zmianą hierarchii dziedziczenia klas znajdujących się początkowo
w projekcie, ale dodaniem pakietu z aspektami obsługi wyjątków o wysokiej średniej
wartości metryki NOC. W wyniku czego wzrosła ogólną średnia.
Analiza historii pomiarów Średnia głębokość drzewa dziedziczenia w projektach
wzrasta równomiernie we wszystkich etapach badania, gdyż aspekty obsługi wyjątków dodawane były na bieżąco.
Podsumowanie
W fazie refaktoryzacji metryka NOC wyraźnie rosła. Powodem jest intensywne
wykorzystanie ekstrakcji klasy bazowej jako środka refaktoryzacyjnego.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych nie wpływa znacząco na wartość metryki NOC. W projekcie e-Informatyka wzrost spowodowany był tylko jedną ekstrakcją klasy bazowej. Natomiast w projekcie Konferencje metryka mocno się wahała
przez operacje związane z upraszczaniem architektury. Ostatecznie zmiana metryki
okazała się dodatnia.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków nie wpływa na wartość metryki NOC.
Nie modyfikowane są hierarchie dziedziczenia klas, które pierwotnie należały do projektu. Zmiana średniej wartości metryki może być spowodowana tylko zawyżeniem
jej przez dodanie aspektów. Użyto w nich mechanizm dziedziczenia do ponownego
wykorzystania punktów przecięć i deklaracji zmiękczania wyjątków.
Według [Chi96], metryka NOC jest miarą stopnia ponownego użycia danej klasy,
jednego z atrybutów jakości kodu źródłowego. Wzrost metryki można więc interpretować jako wzrost jakości. Z drugiej strony (również według [Chi96]), im wyższe
wartości metryki, tym większe prawdopodobieństwo, że klasy dziedziczące niewłaściwie wykorzystują swojego potomka. Podobnie jak przy analizie metryki DIT,
utrudnia to interpretację zmian metryki NOC pod względem jakości. Wzrost metryki może nieść pozytywny wpływ na jakość, gdy początkowa wartość jest niska,
jak również negatywny — gdy wysoka. Dokładne zbadanie tej zależności jest jednak
poza zakresem tej pracy.
6.2.6. Coupling Between Modules (CBM)
Definicja metryki Liczba modułów lub interfejsów, których metody mogły zostać wywołane lub których atrybuty mogły zostać odczytane lub zmodyfikowane
przez dany moduł. Metryka CBM jest odpowiednikiem metryki CBO ze zbioru CK
o definicji przyjętej w publikacji [Bas96b].
Wyniki pomiarów końcowych Tabela 6.7 przedstawia podstawowe funkcje statystyczne ostatecznych pomiarów dla obu projektów. Oprócz wyników dla całości
kodu źródłowego, zawiera również wyniki tylko dla klas produkcyjnych — bez klas
testowych. Rysunki 6.12 i 6.13 przedstawiają wykresy porównujące dane dla kodu
źródłowego bez klas testowych.
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Tabela 6.7. Wyniki dla metryki Coupling Between Modules (CBM)
Projekt
ŚREDNIA

e-Informatyka

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

e-Informatyka
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA

Start
CBM
5.315
18
0
5
4.264
18
0
3
4.129
20
0
3
3.527
20
0
1

Faza R
CBM
%
4.401 -17.20%
16
-11.11%
0
0%
4
-20%
4.032
-5.43%
16
-11.11%
0
0%
3
0%
4.226
2.34%
16
-20%
0
0%
4
33.33%
3.941 11.75%
16
-20%
0
0%
2
100%

Faza A1
CBM
%
4.988
-6.15%
20
11.11%
0
0%
5
0%
4.015
-5.82%
18
0%
0
0%
3
0%
3.804
-7.86%
16
-20%
0
0%
2
-33.33%
3.176
-9.94%
16
-20%
0
0%
1
0%

Faza A2
CBM
%
4.888
-8.04%
16
-11.11%
0
0%
4
-20%
3.786 -11.19%
16
-11.11%
0
0%
2
-33.33%
3.834
-7.13%
19
-5%
0
0%
3
0%
3.194
-9.44%
19
-5%
0
0%
1
0%

Rys. 6.12. e-Informatyka - Coupling Between

Rys. 6.13. Konferencje - Coupling Between

Modules (CBM) (bez testów)

Modules (CBM) (bez testów)

Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Refaktoryzacja w projekcie e-Informatyka zredukowała średnią liczbę powiązanych modułów o ponad 17%. Jest to głównie
zasługa dużych redukcji duplikacji w obrębie klas testowych. Świadczy o tym stosunkowo niska redukcja w samych klasach produkcyjnych (5%).
Warto porównać wartości pomiarów początkowych metryki CBM dla samych
klas produkcyjnych i dla całości kodu źródłowego wraz z testami. Średnia liczba
powiązanych modułów w testach jest o 25% wyższa. Świadczy to o niższej jakości
testów, a zarazem jest głównym powodem tak dużego spadku metryki CBM.
Całkiem odmiennie sytuacja kształtuje się w projekcie Konferencje. Po fazie refaktoryzacji nastąpił przyrost metryki CBM o prawie 12% w klasach produkcyjnych
(i o ponad 2% w całości kodu źródłowego). Przyczyną tak przeciwnej zmiany metryki było usunięcie nadmiarowej hierarchii rodzajów wydarzeń i klas obsługujących
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je w innych warstwach architektury. Usunięte klasy miały niską liczbę powiązanych
klas. Ich usunięcie spowodowało wzrost średniej wartości pomiaru.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.25, C.26, C.27 i C.28 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów.
• W projekcie e-Informatyka przez wszystkie etapy jest wyraźny spadek metryki
(rysunek C.25) dla całości kodu źródłowego. Kontrastuje to z wykresem dotyczącym tylko klas produkcyjnym (rysunek C.26), gdzie spadek jest już nieznaczny.
• Natomiast w projekcie Konferencje funkcja średnich pomiarów wyraźnie się
waha. W pierwszych dwóch etapach wykonano redukcję hierarchii wydarzeń,
co spowodowało wyraźny wzrost metryki. W trzecim etapie usunięto nadmiarowe klasy usługowe i testy o wysokiej wartości CBM, co spowodowało spadek.
Kolejny spadek w etapach 8–10 spowodowała refaktoryzacja „generatorów”.
Natomiast końcowy wzrost spowodowało uzupełnienie luki w pokryciu testowym.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów Wprowadzenie aspektu trwałości danych w obu projektach spowodowało redukcję liczby klas powiązanych o 6–10%.
Jest to spowodowane usuwaniem wywołań warstwy danych z logiki aplikacji. Jak
również usunięciem samej warstwy danych, która zwykle cechuje się duża liczbą
powiązań z interfejsami mechanizmów trwałości.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.25, C.26, C.27 i C.28 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów.
• Wartość metryki CBM w projekcie e-Informatyka waha się przez wszystkie
etapy. Wyraźna jest jednak tendencja spadkowa.
• W projekcie Konferencje wyraźny jest początkowy spadek metryki spowodowany szybkim usunięciem odwołań do warstwy danych. W dalszych etapach
metryka raczej stabilizuje się. Są to etapy regularnego uruchamiania kolejnych
przypadków użycia, ale już bez tak radykalnych redukcji powiązań. Ostatecznie
w ostatnich etapach metryka rośnie na wskutek redukcji nadmiarowości architekturalnej. Usunięto dużą liczbę klas delegujących, które z racji swojej roli
zwykle posiadają jedną powiązaną klasę.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów Podobnie jak aspekt trwałości, wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków w obu projektach spowodowało redukcję liczby
klas powiązanych o 7–11%. Redukcja została spowodowana głównie poprzez usunięcie z klas produkcyjnych obsługi wyjątków, która zwykle zawiera wywołania do klas
logujących i konstruktorów innych wyjątków.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.25, C.26, C.27 i C.28 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów. W obu projektach we wszystkich etapach wartość metryki wyraźnie maleje.
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Podsumowanie
Refaktoryzacja w klasach o dużym współczynniku duplikacji jest bardzo efektywna w redukcji nadmiarowych zależności. Dobrym przykładem był spadek metryki
CBM w klasach testowych w projekcie e-Informatyka. Ciekawym ewenementem był
też wzrost metryki w projekcie Konferencje. Jego główną przyczyną było jednak
spłaszczenie hierarchii wydarzeń oraz usunięcie nadmiarowości w innych warstwach
spowodowanych tym błędem.
W ogólności jednak, największa redukcja liczby klas powiązanych nastąpiła przez
wprowadzenie aspektów trwałości danych i obsługi błędów. Zależności w obu projektach spadły o średnio 6-10%. Zostało to spowodowane usunięciem z klas produkcyjnych wywołań obsługi dostępu do danych i obsługi wyjątków, czyli odpowiedzialności wprowadzonych aspektów.
6.2.7. Response For a Module (RFM)
Definicja metryki Liczba metod lub rad potencjalnie uruchomionych w odpowiedzi na komunikat otrzymany przez dany moduł [Cec04]. Innymi słowami jest to
suma: liczby metod zdefiniowanych w danej klasy, liczby metod wywołanych przez
daną klasę oraz liczby rad uruchomionych w wyniku wywołania metod w danej
klasie. Metryka RFM jest odpowiednikiem metryki RFC ze zbioru CK.
Wyniki pomiarów końcowych Tabela 6.8 przedstawia podstawowe funkcje statystyczne ostatecznych pomiarów dla obu projektów. Oprócz wyników dla całości
kodu źródłowego, zawiera również wyniki tylko dla klas produkcyjnych — bez klas
testowych. Rysunki 6.14 i 6.15 przedstawiają wykresy porównujące średnie pomiary
dla całości kodu źródłowego.
Tabela 6.8. Wyniki dla metryki Response For a Module (RFM)
Projekt
ŚREDNIA

e-Informatyka

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

e-Informatyka
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA

Start
RFM
13.601
40
0
12
10.912
40
0
9
11.534
54
0
10
9.371
54
0
7

Faza R
RFM
%
12.378 -8.99%
45
12.5%
0
0%
11
-8.33%
10.699 -1.95%
45
12.50%
0
0%
8
-11.11%
12.774 10.74%
62
14.81%
0
0%
11
10%
11.661 19.84%
63
14.81%
0
0%
7
0%

Faza A1
RFM
%
13.474 -0.93%
51
27.5%
0
0%
11
-8.33%
10.738 -1.59%
42
5%
0
0%
8
-11.11%
12.298
6.63%
56
3.7%
0
0%
11
10%
10.676
9.71%
56
3.70%
0
0%
5.5
-21.43%

Faza A2
RFM
%
14.033 3.18%
46
15%
0
0%
14
16.67%
11.698 7.21%
46
15%
0
0%
10.5
16.67%
11.338 -1.70%
54
0%
0
0%
10
0%
9.581
-1.54%
54
0%
0
0%
7
0%

Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Refaktoryzacja projektu e-Informatyka
spowodowała redukcję rozmiaru odpowiedzi w module. Podobnie jak w metryce
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Rys. 6.14. e-Informatyka - Response For a
Module (RFM)

Rys. 6.15. Konferencje - Response For a Module (RFM)

CBM pojawiła się jednak duża dysproporcja pomiędzy wynikami dla samych klas
produkcyjnych a całością kodu źródłowego (z testami). W pierwszym przypadku
spadek był niewielki — prawie 2%, natomiast dla całości kodu źródłowego prawie
9%. Powodem tej dysproporcji, podobnie jak w metryce CBM, był duży stopień
duplikacji w klasach testowych. Refaktoryzacja usunęła duplikację, co wpłynęło na
duży spadek metryki.
Z kolei w projekcie Konferencje — wręcz przeciwnie — wartość metryki CBM
wzrosła. Główny powód wzrostu jest identyczny jak w przypadku metryki CBM.
Spowodowało to naprawa błędu projektowego w Konferencjach i usunięcie nadmiarowej hierarchii wydarzeń.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.29, C.30, C.31 i C.32 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów. W obu projektach funkcja wartości metryki
RFM ma podobną postać do funkcji metryki CBM opisanej w poprzedniej sekcji.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów Wprowadzenie aspektu trwałości z jednej strony powinno redukować wartość metryki RFM, gdyż usuwane są wywołania
do warstwy dostępu do danych. Jednak z drugiej strony aspekt dodaje do odpowiedzi
klasy wywołania rad zawierających przeniesioną logikę dostępu do bazy danych.
W projekcie e-Informatyka wpływ usunięcia wywołań dostępu do danych nieznacznie zaważył. Wartość metryki RFM spadła o 1–2%. Z kolei w projekcie Konferencje sytuacja przedstawiła się odmiennie. Metryka wzrosła o 7%-10%. Wpływ usunięcia wywołań dostępu do danych został przeważony przez skutki operacji redukcji
nadmiarowości architekturalnej. Usunięto klasy delegujące, które z racji swojej roli
posiadają zwykle jedno, czy dwa wywołania. Zaważyło to na ogólnej średniej.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.29, C.30, C.31 i C.32 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów.
• Wartość pomiarów RFM w projekcie e-Informatyka waha się przez wszystkie
etapy bez wyraźnej tendencji. Jest to spowodowane z jednej strony usuwaniem
wywołań do warstwy danych, a z drugiej strony dodawaniem wywołań rad.
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• Funkcja metryki RFM w projekcie Konferencje posiada analogiczną postać do
funkcji metryki CBM opisanej w poprzedniej sekcji.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów Podobnie jak dla aspektu trwałości danych, wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków wpływa na wartość metryki RFM
w dwojaki sposób. Spadek metryki jest powodowany przez usuwanie obsługi wyjątków z klas. Natomiast wzrost — przez dodawanie do odpowiedzi klasy wywołania
rad zawierających przeniesioną obsługę wyjątków.
W projekcie e-Informatyka negatywny wpływ dodania wywołania rad przeważył.
Ostateczny średni pomiar metryki był większy o 3%, a dla samych klas produkcyjnych o 7%. Z kolei w projekcie Konferencje przeważył wpływ usunięcia obsługi
wyjątków z klas. Ostateczny pomiar metryki wskazuje na spadek o 1.5%.
Różnica pomiędzy pomiarami w obu projektach została spowodowana mniejszą
liczbą wyjątków w projekcie Konferencje, a co za tym idzie mniejszą liczbą aspektów.
Drugim powodem może być wykonana w ostatnim etapie refaktoryzacja aspektów.
Jej rezultatem było zmniejszenie liczby rad uruchamianych w momencie zgłoszenia
wyjątku.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.29, C.30, C.31 i C.32 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów.
• W obu projektach w pierwszym etapie wartość metryki rośnie, co jest spowodowane dodaniem aspektów, a zarazem dodaniem wywołania rad do odpowiedzi
klasy.
• Natomiast w drugim etapie wartość maleje. Jest to spowodowane usuwaniem
z klas obsługi wyjątków, a w przypadku projektu Konferencje również refaktoryzacją aspektów.
Podsumowanie
Charakterystyka zmian metryki RFM w fazie refaktoryzacji jest analogiczna do
metryki CBM. Obie metryki wydają się być skorelowane dla systemów obiektowych.
Podsumowując, redukcja metryki jest wyraźna w klasach o dużym stopniu duplikacji.
Natomiast w klasach o całkiem dobrej jakości spadek metryki jest nieznaczny.
W metodach opartych o programowanie aspektowe modyfikacja metryki RFM
zależy od dwóch czynników. Po pierwsze od stopnia redukcji wywołań metod logiki,
która została przeniesiona do aspektu. Na przykład wywołań dostępu do danych,
czy obsługi wyjątków. Po drugie od liczby rad aspektowych, które są potencjalnie
wywołane w trakcie działania klasy. Ostateczne średnie pomiary po wprowadzeniu
aspektu trwałości danych sugerują, że wpływ jest raczej negatywny. Średnia odpowiedz klas zwykle wzrasta.
W ogólności trudno określić faworyta. W zależności od projektu wyniki dla
wszystkich faz różnią się diametralnie.
6.2.8. Normalized Distance from the Main Sequence (Dn)
Definicja metryki Pionowa odległość pakietu od idealnej linii A + I = 1, gdzie
A jest miarą abstrakcyjności pakietu, a I — miarą jego stabilności. Metryka Dn jest
wskaźnikiem czy pakiet zachowuje równowagę pomiędzy stabilnością a abstrakcyjno-
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ścią. Im wartość bliższa zeru, tym lepiej zachowana równowaga. Dokładna definicja
metryki została przytoczona w sekcji 3.3.
Wyniki pomiarów końcowych Tabela 6.9 przedstawia podstawowe funkcje statystyczne ostatecznych pomiarów dla obu projektów. Oprócz wyników dla całości
kodu źródłowego, zawiera również wyniki tylko dla klas produkcyjnych — bez klas
testowych. Rysunki 6.16 i 6.17 przedstawiają wykresy porównujące średnie pomiary
dla całości kodu źródłowego.
Tabela 6.9. Wyniki dla metryki Normalized Distance from the Main Sequence (Dn)
Projekt
ŚREDNIA

e-Informatyka

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

e-Informatyka
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje

MAX
MIN
MEDIANA
ŚREDNIA

Konferencje
(bez testów)

MAX
MIN
MEDIANA

Start
Dn
0.352
1
0
0.119
0.338
1
0
0.167
0.366
1
0
0.258
0.352
1
0
0.232

Faza R
Dn
%
0.349 -1.13%
1
0%
0
0%
0.167
40%
0.340 0.60%
1
0%
0
0%
0.183 10.0%
0.361 -1.34%
1
0%
0
0%
0.274 6.20%
0.347 -1.26%
1
0%
0
0%
0.225 -3.08%

Faza A1
Dn
%
0.321 -9.03%
1
0%
0
0%
0.111 -6.67%
0.301 -11.13%
1
0%
0
0%
0.15
-10.0%
0.335 -8.24%
1
0%
0
0%
0.196 -24.19%
0.332 -5.64%
1
0%
0
0%
0.167 -28.21%

Faza A2
Dn
%
0.350 -0.60%
1
0%
0
0%
0.146 22.50%
0.337 -0.41%
1
0%
0
0%
0.167
0%
0.358 -2.11%
1
0%
0
0%
0.25
-3.23%
0.344 -2.24%
1
0%
0
0%
0.214 -7.69%

Rys. 6.16. e-Informatyka - Normalized Di-

Rys. 6.17. Konferencje - Normalized Distance

stance from the Main Sequence (Dn)

from the Main Sequence (Dn)

Refaktoryzacja (faza R)
Porównanie pomiarów obu projektów Refaktoryzacja spowodowała nieznaczną zmianę średniej wartości metryki Dn. W projekcie e-Informatyka metryka wzrosła
o 0.6% dla klas produkcyjnych, a dla całości kodu zmalała o 1%. W projekcie Konferencje również zmalała o ponad 1%.
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Nieznaczna zmiana metryki jest spowodowana małą skalą zmian przeprowadzonych w fazie refaktoryzacji. Modyfikacje kodu źródłowego zwykle ograniczały się
tylko do ekstrakcji metod lub klas bazowych.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.33, C.34, C.35 i C.36 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów.
• W projekcie e-Informatyka funkcja metryki Dn wahała się bez wyraźnej tendencji. Na przykład w etapie trzecim refaktoryzacja klas trwałych spowodowała
spadek metryki. Z kolei w etapie 7 usunięcie nieużywanych pakietów o niskiej
wartości Dn spowodowało wzrost metryki.
• W projekcie Konferencje przez większość etapów wartość metryki była stabilna.
Jedynie w początkowych etapach wystąpiły wahania spowodowane spłaszczeniem hierarchii wydarzeń.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
Porównanie pomiarów obu projektów Wprowadzenie aspektu trwałości danych w obu projektach wyraźnie polepszyło średnią wartość metryki Dn. W projekcie
e-Informatyka metryka zmalała o 9–11%, a w projekcie Konferencje o 5–8%. Dodatkowo w obu projektach wyraźnie zmalała wartość środkowa (o 6-28%). Świadczy to
o ogólnym wzroście modularyzacji pakietów.
Główną przyczyną tak wyraźnego wpływu wprowadzenia aspektu jest oddzielenie
logiki dostępu do danych i logiki aplikacyjnej. Wywołania do warstwy bazodanowej
zostały usunięte, tak samo jak sama warstwa. Zmniejszyło to liczbę zależności pakietów, a w konsekwencji spowodowało wzrost modularności pakietu wyrażonej przez
metrykę Dn.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.33, C.34, C.35 i C.36 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów.
• Wartość metryki Dn wyraźnie spada przez większość etapów w obu projektach.
Funkcja metryki przyjęła postać specyficznych „garbów”, które są spowodowane
przepisywaniem logiki po kolei modułami funkcjonalności.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
Porównanie pomiarów obu projektów Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków spowodowało nieznaczny spadek metryki Dn w obu projektach. Średnia wartość
metryki spadła o 0.5% w projekcie e-Informatyka i o 2% w projekcie e-Informatyka.
Tak nieznaczne polepszenie metryki Dn jest spowodowane małą skalą zmian wykonanych przy wprowadzeniu aspektu obsługi wyjątków, w porównaniu do aspektu
trwałości danych.
Analiza historii pomiarów Na rysunkach C.33, C.34, C.35 i C.36 przedstawiono
wykresy historii średnich pomiarów. W obu projektach wartość metryki przez wszystkie etapy maleje.
Podsumowanie
Przeprowadzenie fazy R i A2 nie wpłynęło znacznie na wartość metryki Dn.
Modyfikacje kodu źródłowego wykonane w tych fazach często ograniczały się do
usuwania lub ekstrakcji niewielkich fragmentów kodu. Modyfikacje na tak małej
skali często w ogóle nie wpływały na pomiary na poziomie pakietów.
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Aspekt trwałości danych jest wyraźnym faworytem pod względem poprawy modularności na poziomie pakietu. Modularyzacja implementacji obsługi danych w aspekcie wpłynęła na zmniejszenie zależności innych pakietów. W konsekwencji spowodowało to wzrost modularności pakietu wyrażonej za pomocą metryki Dn.
6.2.9. Podsumowanie analizy metryk kodu źródłowego
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, przeanalizowane metryki można podzielić na
cztery grupy.
W pierwszej grupie znalazły się najważniejsze metryki rozmiaru (Non-Comment
Lines Of Code NCLOC, Number Of Modules NOM). Według metryk tej grupy
największy pozytywny wpływ na jakość miała refaktoryzacja. Bazując na redukcji duplikacji i ekstrakcji metod można w systemach niższej jakości zmniejszyć kod
źródłowy nawet o 20%. W mniejszym stopniu, ale również pozytywnie, na jakość
wyrażoną przez rozmiar liczonego w liniach kodu wpływa wprowadzenie aspektu
obsługi wyjątków.
Z kolei wprowadzenie aspektu trwałości danych także może mieć wpływ, ale
tylko pośredni. W przypadku gdy wprowadzenie aspektu spowoduje uproszczenie
architekturalne, które zwykle wydatnie redukuje rozmiar projektu. Taka sytuacja
wystąpiła w projekcie Konferencje.
Druga grupa zawiera metryki Weighted Operations in Module (WOM), Depth of
Inheritence Tree (DIT) i Number of Children (NOC). Zmiany ich wartości zwykle
trudno interpretować jednoznacznie. W zależności od wartości początkowej wzrost
metryki może mieć wpływ i pozytywny, i negatywny. Na przykład im głębsze drzewo
dziedziczenia lub im więcej metod w klasie tym większa jej złożoność. Z drugiej
strony, dziedziczenie i wyodrębnianie metod to podstawowe mechanizmy modularyzacyjne. Rezygnacja z nich oznacza niższą modularność kodu źródłowego.
Z tego względu, pomimo że refaktoryzacja i wprowadzenie aspektu trwałości danych wpływa zwykle negatywne na metryki tej grupy, nie powinno się jednoznacznie
interpretować takich wyników jako spadek jakości kodu źródłowego.
Z kolei wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków nie wpływa na metryki tej grupy.
Możliwe jest jednak zaniżenie lub zawyżenie ogólnej średniej poprzez dodanie samych
aspektów.
Trzecią grupą są metryki modularności kodu źródłowego (Coupling Between Modules CBM, Normalized Distance from the Main Sequence Dn). Według metryk tej
grupy duży pozytywny wpływ na jakość ma aspekt trwałości danych, który poprzez
modularyzację obsługi dostępu do danych zmniejszył wydatnie liczbę powiązań pomiędzy klasami, jak również pakietami.
Pozytywny wpływ miało również wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków, ale
tylko na modularność na poziomie obiektów (metryka CBM). Spowodowała to modularyzacja obsługi wyjątków w aspektach.
Czwartą grupą jest metryka Response For a Module (RFM). W metodach bazujących na programowaniu aspektowym zmiana tej metryki zależy od dwóch czynników.
Po pierwsze od redukcji liczby wywołań odpowiedzialności docelowo modularyzowanej w aspektach. Po drugie od liczby potencjalnie uruchamianych rad aspektowych
w trakcie działania klasy. Pierwszy czynnik zmniejsza odpowiedz klasy o liczbę usuniętych wywołań, drugi zwiększa o liczbę wywoływanych rad.
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Ostateczne pomiary po wprowadzeniu obu aspektów sugerują, że wpływ tych
metod jest raczej negatywny. Średnia odpowiedz klas zwykle wzrasta.
Warto zwrócić również uwagę na korelację pomiędzy metrykami Coupling Between Modules (CBM) i Response For a Module (RFM) w przypadku fazy refaktoryzacji. Przeprowadzenie fazy R wyraźnie pozytywnie wpływa na te metryki, ale
tylko dla kodu źródłowego o dużym stopniu duplikacji. Taka sytuacji wystąpiła
w rozbudowanych klasach testowych projektu e-Informatyka.

6.3. Analiza atrybutów jakościowych
Poniższa sekcja zawiera analizę wpływu badanych metod na wybrane atrybuty
jakości kodu źródłowego: złożoność i modularność. Jest to podstawa opracowania
odpowiedzi na pytania postawione w projekcie badania.
6.3.1. Złożoność kodu źródłowego
Złożoność jest to atrybut kodu źródłowego określający trudność jego analizy, modyfikacji czy weryfikacji z powodu dużego rozmiaru, dużej liczby powiązań pomiędzy
modułami lub dużej liczby interakcji potrzebnych w celu wykonania implementowanych funkcjonalności.
Według [Chi96] wskaźnikami złożoności kodu źródłowego są następujące odpowiedniki metryk ze zbioru CK: Weighted Operations Per Module (WOM), Depth of
Inheritence Tree (DIT), Coupling Between Modules (CBM) i Response For a Module
(RFM). Dodatkowo intuicyjnie na wzrost złożoności wpływa również rozmiar kodu
źródłowego, czyli wskaźnikiem złożoności są także Non-Comment Lines Of Code
(NCLOC) i Number Of Modules (NOM).
Refaktoryzacja
Przeprowadzona w poprzednich sekcjach analiza pomiarów metryk wskazuje, że
metoda bazująca na refaktoryzacji powoduje wyraźną redukcję rozmiar kodu źródłowego (spadek metryk NCLOC i WOM). W przypadku systemów o dużym stopniu duplikacji, wykazano również wyraźne zmniejszenie zależności pomiędzy klasami
i rozmiaru odpowiedzi klasy (spadek metryk CBM i RFM).
Niestety analiza metryk DIT i WOM nie pozwala jednoznacznie określić pozytywnego wpływu na złożoność kodu źródłowego w perspektywie tych metryk.
Niemniej w ogólności można stwierdzić, że zastosowanie metod bazujących na
refaktoryzacji ma wyraźny wpływ na złożoność kodu źródłowego, w szczególności,
wyrażonej za pomocą rozmiaru kodu źródłowego.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych
Analiza metryk wykazała możliwość dużego wpływ aspektu trwałości danych na
rozmiar kodu źródłowego. Taka sytuacja jest możliwa, gdy wprowadzenie aspektu
pozwoli na uproszczenie architektoniczne. W przeciwnym przypadku wpływ na rozmiar kodu jest nieznaczny. Analiza wykazała również wyraźny spadek liczby powiązań pomiędzy klasami mierzonej metryką CBM, ale także wzrost odpowiedzi klasy
(metryka RFM).
Niestety analiza metryk DIT i WOM nie pozwala jednoznacznie określić wpływu
aspektu na złożoność kodu źródłowego w perspektywie tych metryk.
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W ogólności można stwierdzić, że wprowadzenie aspektu trwałości danych wpływa w małym stopniu na złożoność kodu źródłowego. Jednak w sytuacji gdy aspekt
pozwoli na uproszczenie architektoniczne wpływ ten wyraźnie rośnie.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków wpływa wyraźnie na rozmiar kodu
źródłowego wyrażony w liczbie linii (metryka NCLOC) oraz na liczbę powiązań
pomiędzy klasami (metryka CBM). Analiza jednak wykazała nieznaczny lub niejednoznaczny wpływ aspektu na wartość metryk WOM, DIT, NOM i RFM.
W ogólności można jednak stwierdzić, że wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków wpływa w małym stopniu na złożoność kodu źródłowego.
6.3.2. Modularność
Modularność jest to stopień dekompozycji systemu umożliwiający analizę, modyfikację oraz testowanie indywidualnych modułów niezależnie od reszty systemu.
Według [Chi96] wskaźnikiem modularności jest metryka Coupling Between Modules. Dodatkowo wskaźnikiem modularności na poziomie pakietów jest metryka
Normalized Distance From Main Sequence ze zbiór metryk zaproponowanych przez
Roberta Martina w publikacji [Mar94].
Refaktoryzacja
Przeprowadzona analiza metryk wykazała pozytywny wpływ refaktoryzacji na
liczbę powiązań pomiędzy klasami, tylko w przypadku kodu źródłowego o dużym
stopniu duplikacji. Dodatkowo pomiary metryki Dn nie wykazały znacznego wpływu
metody na modularyzację pakietów.
W ogólności można stwierdzić, że wpływ refaktoryzacji na modularność jest niewielki. Jednak w sytuacji wysokiego stopnia duplikacji kodu źródłowego, wpływ ten
rośnie.
Wprowadzenie aspektu trwałości danych
Analiza metryk wykazała wyraźny wpływ aspektu trwałości danych na redukcję
liczby powiązań pomiędzy klasami, jak również na wzrost modularności pakietów
wyrażonej metryką Dn.
Pozwala to stwierdzić, że wpływ wprowadzenia aspektu trwałości danych na
modularność kodu źródłowego jest znaczący.
Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków
Przeprowadzona analiza metryk wykazała wyraźny wpływ aspektu obsługi wyjątków na wartość metryki CBM, ale także nieznaczący wpływ na modularność
pakietów mierzoną metryką Dn.
W ogólności, aspekt obsługi wyjątków wpływa w małym stopniu na modularność.

6.4. Programowanie aspektowe i architektura
oprogramowania
Poniższa sekcja przedstawia krótką analizę zmian architektonicznych spowodowanych wprowadzeniem aspektu trwałości danych.

Rys. 6.19. Szkic architektury projektu Konferencje po wprowadzeniu aspektu trwałości danych

Rys. 6.18. Szkic architektury projektu e-Informatyka po wpro-

wadzeniu aspektu trwałości danych
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Projekt e-Informatyka Rysunek 6.18 przedstawia architekturę projektu e-Informatyka po wprowadzeniu aspektu trwałości danych. W porównaniu do architektury
początkowej przedstawionej w sekcji 3.5.3, dodany został element reprezentujący
aspekt trwałości danych.
Powiązanie pomiędzy aspektem a obiektami biznesowymi jest luźne. Dzięki wprowadzeniu adnotacji oznaczających klasy trwałe i metody transakcyjne, aspekt nie
odnosi się bezpośrednio do obiektów biznesowych. Dodanie nowego obiektu lub jego
modyfikacja nie wymaga modyfikacji aspektu.
Aspekt trwałości danych jest mocno powiązany z warstwą zasobów (Resource,
gdyż wywołuje operacje mechanizmów trwałości danych.
Biorąc pod uwagę semantykę, aspekt trwałości danych powinien zostać ulokowany w pakiecie Mediator. Jednak z powodu całkiem innych powiązań z innymi
elementami architektury został on wyodrębniony jako jej osobnym element.
Projekt Konferencje Pierwszy krok modyfikacji architektury projektu Konferencje był analogiczny do modyfikacji projektu e-Informatyka (rysunek 6.18). Dodany
został aspekt trwałości danych bez modyfikacji reszty elementów architektury.
Pakiet Mediator projektu e-Informatyka oprócz obsługi dostępu do danych zawierał implementację indeksera i repozytorium artykułów. Z kolei w projekcie Konferencje po przeniesieniu obsługi trwałości danych do aspektu, pakiet Mediator pozostał
pusty. Z tego powodu został usunięty.
Pakiet Service początkowo łączył działanie obiektów biznesowych razem z dostępem do danych. Wczytywał obiekty z bazy danych, uruchamiał operacje biznesowe
i zapisywał ich wynik. Był koordynatorem działania pakietów Business Objects i Mediator. W momencie gdy pakiet Mediator został usunięty, funkcja pakietu Service
ograniczyła się do delegowania wywołań do obiektów biznesowych. Pakiet Service
stał się nadmiarowy, dlatego został usunięty.
Rysunek 6.19 przedstawia ostateczne uproszczenie architektury projektu Konferencje.
Podsumowanie Przykład uproszczenia architektonicznego projektu Konferencje
nasuwa ciekawy pomysł architektury aspektowej.
W celu zorganizowania skomplikowanej logiki aplikacji architekci zwykle wybierają struktury hierarchiczne, na przykład architektury warstwowe. Pomimo swojej
stosunkowo wysokiej rozwlekłości są to struktury bardzo skuteczne.
Ciekawą alternatywą wydaje się pomysł architektury aspektowej. Polegałaby na
wprowadzaniu luźnych zależności aspektowych zamiast hierarchicznych zależności.
Główną zaletą takiej architektury byłaby prostota. Dobrze obrazuje to zamiana
trójkąta pakietów Service, Mediator i Business Objects na luźne powiązanie aspektu
trwałości danych z pakietem Business Objects.
Jest to pomysł bardzo ciekawy. Jednak dokładne zbadanie i przeanalizowanie
jego zalet i ograniczeń przekracza zakres tej pracy.

6.5. Wnioski badania
Przeprowadzone badanie dostarczyło bardzo obszernego materiału pomiarowego.
Jego analiza dotyczyła różnych perspektyw, między innymi perspektywy metryk
kodu źródłowego czy atrybutów jakościowych. Poniższa sekcja wymienia najważniejsze spostrzeżenia tej analizy i ostateczne wnioski badania.

Rozdział 6. Analiza wyników badania
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Zwiększenie modularyzacji systemu Wprowadzenie programowania aspektowego zwiększyło wydatnie modularność systemu w porównaniu do refaktoryzacji.
Zostało to potwierdzone spadkiem liczby powiązań pomiędzy klasami (mierzonej
metryką CBM), jak również spadkiem liczby powiązań na poziomie pakietów. Wniosek ten dotyczy obu badanych projektów i obu aspektów, a w szczególności aspektu
trwałości danych.
Potwierdza to często przytaczaną tezę autorów programowania aspektowego
[Kic01], jak również wyniki innych badań bazujących na metrykach CK [Tsa04,
Gar05].
Uproszczenia architektoniczne Badanie dostarczyło konkretnego przykładu wpływu programowania aspektowego na struktury architektoniczne. W projekcie Konferencje wprowadzenie aspektu trwałości danych pozwoliło na uproszczenie architektury warstwowej (hierarchicznej). Spowodowało to znaczną redukcję rozmiaru kodu
źródłowego liczonego w liniach, jak również w liczbie klas i aspektów.
Mieszanie popularnych struktur warstwowych razem aspektami wydaje się bardzo ciekawym panaceum na zbyt dużą rozwlekłość tych pierwszych. Dalsze badania
w tym kierunku poparte praktycznym zastosowaniem powinny zweryfikować tą tezę.
Redukcja rozmiaru kodu źródłowego W porównaniu do metod opartych na
refaktoryzacji wprowadzenie programowania aspektowego wpływa na rozmiar kodu
źródłowego w małym stopniu. Wyjątkiem jest przypadek uproszczenia architektonicznego.
Refaktoryzacja bazująca na bardzo prostych, a zarazem skutecznych przekształceniach pozwala na redukcję 10–20% linii kodu źródłowego w zależności od początkowej jakości systemu. Kontrastuje to z o rząd niższymi wynikami fazy wprowadzenia
aspektu trwałości danych.
Warto również zwrócić uwagę na redukcję rozmiaru kodu na poziomie 5% po
wprowadzeniu aspektu obsługi wyjątków. Jest to wynik zbliżony do uzyskanego
w badaniu [Lip00], które również dotyczyło aspektu tego zagadnienia. Taka analogia
może wynikać z typowego rozmiaru implementacji obsługi wyjątków na poziomie
właśnie 5%.
Jakość kodu źródłowego Jakość jest trudna do zdefiniowania, niemożliwa do
zmierzenia, ale łatwa do rozpoznania [Kit89]. Kitchenham doskonale ujęła istotę
zagadnienia pomiaru jakości oprogramowania.
Niestety nie sposób uzyskać dokładnych, bezwzględnych odpowiedzi na postawione przed badaniem pytanie. Nie można stwierdzić: jakość projektu X wzrosła
o 4 Y, gdzie Y jest, niewymyśloną jeszcze, jednostką jakości. Nie można nawet powiedzieć: jakość projektu X wzrosła o 20%. Nie ma wzoru ani miary jakości. Nie ma
nawet wzoru dla wybranych atrybutów kodu źródłowego: złożoności i modularności.
Można opracować jedynie tylko względne odpowiedzi. Poniższe dwie tezy są odpowiedziami na dwa pytania postawione w projekcie badana (tabela 3.1).
• Wprowadzenie programowania aspektowego wpływa na złożoność kodu źródłowego w małym stopniu w porównaniu do refaktoryzacji.
• Wprowadzenie programowania aspektowego wpływa na modularność kodu źródłowego w dużym stopniu w porównaniu do refaktoryzacji.
Natomiast aktualnie nie sposób określić jak atrybuty kodu źródłowego — złożoność i modularność — składają się na jakość kodu. Tak jak wspomniano nie ma
wzoru, który by połączył magicznym znakiem „równa się” jakość z powyższymi
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atrybutami. Można udzielić jednak odpowiedzi względnej opierającej się na analizie
pomiarów metryk i na przytoczonych odpowiedziach pytań badania.
Jakość kodu źródłowego wzrosła po użyciu każdej metody w obu projektach. Jest
to wniosek zgodny z subiektywnym odczuciem uczestnika badania, co z resztą potwierdza słowa Kitchenham.

6.6. Krytyka badania
Błędy to droga do prawdy.
Fiodor Dostojewski
Autorzy są świadomi, że podczas realizacji badania podjęli decyzje obniżające
jego wiarygodność. Niestety przeprowadzenie niepodważalnego doświadczenia wymaga większych zasobów, które autorom nie były dostępne. Poniższa sekcja analizuje
wpływ podjętych decyzji na wyniki badania.
Największą wadą badania jest ograniczenie liczby uczestników do jednej
osoby. W skutek czego na wyniki badania (a w szczególności na szybkość realizacji
zadań) miała wpływ kolejność przeprowadzenia poszczególnych faz. Jest to wyraźnie
widoczne przy wprowadzaniu aspektu trwałości danych. Wcześniejsza implementacja aspektu w systemie e-Informatyka pozwoliła na znacznie szybszą realizację tego
zadania w projekcie Konferencje.
Największy jest spadek wiarygodności porównania wyników tej samej fazy w różnych projektach. Wielokrotne wykonanie przez osobę tego samego zadania w różnych
kontekstach musiało wpłynąć na szybkość i jakość realizacji, szczególnie w przypadku
gdy początkowo szczegóły zadania były uczestnikowi nieznane. Nabyta w trakcie
pierwszego wykonania wiedza o zadaniu ma znaczny wpływ na kolejne jego realizacje.
Z drugiej strony, porównanie wyników różnych faz w obrębie jednego projektu jest
obarczone znacznie niższym spadkiem wiarygodności. Wielokrotne wykonanie przez
osobę różnych zadań w tym samym kontekście może mieć wpływ, tylko gdy uczestnik
słabo zna szczegóły kontekstu (projektu). Podczas pierwszego wykonania zadania
uczestnik nabywa wiedzę o kontekście, co mogłoby mieć wpływ na realizację innych
zadań w tym samym kontekście. Nie dotyczy to jednak przeprowadzonego badania. Uczestnik bardzo dobrze znał oba projekty. Aktywnie uczestniczył w realizacji
projektu e-Informatyka prawie od jego początku. Przez ponad rok był jednym z najbardziej aktywnych programistów. Nadzorował również rozwój projektu Konferencje
i wielokrotnie wykonywał przeglądy jego kodu źródłowego. Jest też współautorem
architektury obu projektów.
Należy być dodatkowo świadomym, że uczestnictwo jednej osoby w badaniu
w pewnym stopniu ogranicza uniwersalność wniosków badania. Inna osoba mogła
przeprowadzić całkiem odmienne przekształcenia refaktoryzacyjne, w inny sposób
zaimplementować aspekt trwałości danych i obsługi błędów. Ciężko jednak jest oszacować rozmiar wpływu tak zwanych „małych decyzji projektowych”, co wprawdzie
nie umniejsza jego znaczenia.
Podjęcie decyzji ograniczenia liczby uczestników do jednej osoby było swojego
rodzaju kompromisem pomiędzy błędem spowodowanym przez wpływ nabytego doświadczenia przez jednego uczestnika a błędem spowodowanym przez różnice w znajomości obu projektów i w ogólnym doświadczeniu w programowaniu obiektowych

i aspektowym w przypadku dwóch lub trzech uczestników. Większa liczba, która
pozwoliłaby statystycznie uniknąć tych problemów, była poza zasięgiem możliwości
autorów badania.
Kolejną wadą badania jest ograniczenie do dwóch rodzajów aspektów.
W rezultacie wnioski badania dotyczą głównie aspektu trwałości danych i obsługi
błędów. Projekcja ich w ogólności na programowanie aspektowe niesie ze sobą pewien
spadek wiarygodności. Autorzy jednak nie przypuszczają, żeby inne aspekty miały
całkiem inną charakterystykę od badanych. Niemniej weryfikacja tego przypuszczenia leży poza zakresem tej pracy.

6.7. Kierunki dalszych prac
Kontynuacji niniejszej pracy upatruje się w następujących pomysłach.
• Rozszerzenie analizy wyników badania. Dobrym pomysłem wydaje się użycie
analizy histogramowej, która mogłaby dostarczyć ciekawych wniosków dotyczących rozkładu wartości metryk. Kolejnym pomysłem jest analiza innych metryk
obiektowych. Na przykład metryka Encapsulation Principle dostarczyłaby pomiarów enkapsulacji na poziomie pakietu.
• Replikacja badania. Przeprowadzenie badania na większej liczbę uczestników
lub projektów mogłoby dostarczyć dodatkowych wyników potwierdzających
wnioski niniejszej pracy.
• Analiza architektury aspektowej. Dokładniejsze zbadanie pomysłu architektur
aspektowych mogłoby dostarczyć ciekawych wniosków dotyczących ich zalet
i ograniczeń. Dalsze prace powinny uwzględniać praktyczne wykorzystanie takich architektur.

Podsumowanie
W dniu, w którym zaniechasz podróży, dotrzesz do celu.
powiedzenie japońskie
Celem niniejszej pracy była empiryczna ocena wpływu programowania aspektowego na jakość kodu źródłowego. Na podstawie przeprowadzonego badania wykazano:
• Modularyzacja badanych systemów wyraźnie wzrasta po wprowadzeniu programowania aspektowego, a w szczególności aspektu trwałości danych. Pomiary
kodu źródłowego potwierdziły wyraźną redukcję zależności na poziomie klas,
jak również na poziomie pakietów.
• Spadek złożoności kodu źródłowego, szczególnie wyrażonej za pomocą jego rozmiaru, jest wyższy dla refaktoryzacji w porównaniu do metod opartych na programowaniu aspektowym. Ostateczne wyniki są jednak zależne od początkowego stopnia duplikacji projektu.
• Programowanie aspektowe może mieć wpływ na struktury architektoniczne. Badanie dostarczyło przykładu uproszczenia architektonicznego spowodowanego
wprowadzeniem aspektu trwałości w projekcie Konferencje. Uzyskana architektura okazała się prostsza, a zarazem bardziej modularna, dzięki zastosowaniu
luźnego powiązania pomiędzy aspektem a klasami.
• Badanie nie pozwoliło określić, która z metod, programowanie aspektowe czy
refaktoryzacja, ma większy wpływ na jakość kodu źródłowego. Niemniej na
podstawie analizy można stwierdzić, że obie metody wpływają pozytywnie.
W ramach przygotowań i realizacji badania doświadczalnego będącego przedmiotem niniejszej pracy:
• Opracowano teoretycznie i uporządkowano terminologię programowania aspektowego. Przedstawiono „stan sztuki” w dziedzinie badań weryfikacyjnych programowania aspektowego.
• Zbudowano narzędzie aopmetrics liczące metryki dla programowania obiektowego i aspektowego. Projekt okazał się unikatowy na skalę światową, dlatego
został opublikowany w internecie w ramach licencji Open Source. Pozwoli to na

wykorzystanie go w innych badaniach doświadczalnych1 , a może w przyszłości
w projektach komercyjnych.
• Opracowano prototypy dwóch aspektów. Pierwszy aspekt implementował zagadnienie trwałości danych i bazował na koncepcji mapowania obiektowo-relacyjnego. Drugi aspekt dotyczył obsługi wyjątków i wykorzystywał mechanizm
„zmiękczania wyjątków”.
• Zaplanowano i przeprowadzono badanie doświadczalne na dwóch aplikacji internetowych: na projekcie e-Informatyka i Konferencje. Poddano je trzem metodom. Dwie pierwsze zostały oparte na programowaniu aspektowym. Natomiast
trzecia bazowała na refaktoryzacji i pełniła rolę punktu odniesienia.
• Przeprowadzono obszerną analizę pomiarów metryk kodu źródłowego bazującą
na wartościach ostatecznych, jak również wykonywanych w trakcie badania
w równych odstępach czasowych. Dodatkowo przeanalizowano zmiany architektoniczne projektów.

1. W końcowym etapie prac okazało się, że projekt aopmetrics został wykorzystany na uniwersytecie brazylijskim w badaniu [Fil05] dotyczącym aspektu obsługi wyjątków.

Dodatek A

Słownik pojęć programowania
aspektowego
Aspekt (ang. aspect) to jedna z reprezentacji przecinających zagadnień [AOSA].
Aspekt (w kontekście konstrukcji języka programowania) to jednostka modularności (analogiczna do klas) implementująca przecinające zagadnienia [Col04].
Dominujące kryterium dekompozycji jest to główne kryterium dekompozycji
systemu na mniejsze części (moduły, pakiety, klasy, operacje), które powoduje,
że część zagadnień niezgodnych z głównym kryterium jest rozproszone po wielu
modułach lub wymieszane z innymi zagadnieniami w jednym module.
Mechanizm punktów przecięć i rad jest to najbardziej popularny mechanizm
modularyzacji zagadnień przecinających i często identyfikowany z programowaniem aspektowym. Polega na wywoływaniu zdefiniowanej operacji, w chwili
wystąpienia określonego warunku w programie. Na przykład zagadnienie trwałości danych można określić następująco: gdy dane systemu ulegną zmianie, to
zapisz je do bazy danych.
Mechanizm otwartych klas (ang. open classes) umożliwia rozszerzanie definicji
klasy za pomocą języka aspektowego. Rozszerzenie definicji może polegać na
wprowadzeniu nowego atrybuty lub metody, jak również na modyfikacji bezpośredniego przodka lub na dodaniu interfejsu do listy implementowanych przez
klasę interfejsów.
Mechanizm deklaracji między–typowych (ang. inter–type declarations) to
najpopularniejszy mechanizm otwartych klas zaimplementowany w języku AspectJ.
Programowanie aspektowe (ang. aspect-oriented programming) jest paradygmatem rozszerzającym tradycyjne paradygmaty programistyczne o abstrakcję aspektu mającą na celu modularyzację zagadnień przecinających [Kic98, Lad03].
Patrz również mechanizmy programowania aspektowego: mechanizm punktów
przecięć i rad, mechanizm otwartych klas.
Punkty przecięć (ang. pointcuts) to predykaty oparte na punktach złączeń. Za
ich pomocą z milionów potencjalnych punktów wybierane są te, w których wykonana zostanie akcja aspektowa. Na przykład: wszystkie wywołania metod

o przedrostku set lub get klasy oznaczonej adnotacją @Cacheable. Patrz też
Mechanizm punktów przecięć i rad.
Punkty złączeń (ang. join points) to identyfikowalne punkty w trakcie uruchomienia programu. Potencjalne miejsca uruchomienia operacji aspektowych. Na
przykład: pierwsze wywołanie metody setX() klasy Punkt z metody move klasy
Ekran. Patrz też Mechanizm punktów przecięć i rad.
Rada (ang. advice) to operacja aspektowa. Posiada przyporządkowany punkt przecięcia dopasowujący punkty złączeń, w których ma być uruchomiona (na podstawie [Col04] [Lad03]). Patrz też Mechanizm punktów przecięć i rad.
Reprezentacja zagadnienia są to artefakty oprogramowania dotyczące zagadnienia w różnych fazach rozwoju oprogramowania [AOSA]. Na przykład: przypadek
użycia, mechanizm, diagram sekwencji, wzorzec projektowy, moduł, funkcja,
klasa.
Tkanie aspektów (ang. aspect weaving) jest to proces polegający na stworzeniu
ostatecznego systemu na podstawie kodu obiektowego i aspektowego. Jest to
proces analogiczny do kompilacji.
Tkacz aspektów (ang. aspect weaver) jest to narzędzie odpowiedzialne za tkanie
aspektów. Jest to narzędzie analogiczne do kompilatora. Patrz Tkanie aspektów.
Zagadnienie (ang. concern) jest to kwestia lub problem, które muszą zostać rozwiązane, aby osiągnąć cel systemu [Lad03]. Zagadnienie może być: pochodną
wymagań użytkownika (np. „obliczenie wartości faktury”, „autoryzacja użytkownika” lub kwestią implementacyjną (np. „odświeżanie interfejsu przy zmianach danych”, „synchronizacja pomiędzy klientem a serwerem”).
Zagadnienie przecinające (ang. crosscutting concern) jest to zagadnienie, którego reprezentacja jest rozproszona wzdłuż reprezentacji innych zagadnień
w hierarchicznie zdekomponowanym systemie. Istnienie relacji przecinania pomiędzy zagadnieniami może być zależne od wyboru dominującego kryterium
dekompozycji (na podstawie [Mez04][AOSA]).
Wprowadzenie (ang. introduction) jest to pojedyncza deklaracja mechanizmu deklaracji między–typowych. Patrz też: Mechanizm deklaracji między–typowych.
Wprowadzenie atrybutu (ang. attribute introduction) jest deklaracja między–typowa zdefiniowana w aspekcie dodająca do klasy nowy atrybut.
Wprowadzenie metody (ang. method introduction) jest deklaracja między–typowa zdefiniowana w aspekcie dodająca do klasy nową metodę.

Dodatek B

Protokół przebiegu badań
Dodatek B zawiera protokół przebiegu poszczególnych faz badania. Jego zawartość powstała na podstawie analizy dziennika zmian w serwerze wersji CVS oraz
notatek uczestnika badań.

B.1. Refaktoryzacja (faza R)
System e-Informatyka
• Etap R-1
◦ Refaktoryzacja klas należących warstwy service (refaktoryzacja klas akcji
oraz generatorów).
◦ Eliminacja duplikatów poprzez zastąpienie wywołaniem do metody przeniesionej do klasy pomocniczej (np. metoda konwertująca parametr żądania
HTTP na liczbę całkowitą lub konwertująca dokument XML w formacie
DOM na format SAX) lub do obiektów biznesowych (np. sprawdzenie czy
dany użytkownik jest autorem danego artykułu).
◦ Ogólne sprzątanie klas omówione w strategii refaktoryzacyjnej.
• Etap R-2
◦ Refaktoryzacja klas należących warstwy dostępu do danych dao.
◦ Eliminacja duplikatów poprzez zastąpienie wywołaniem do metody przeniesionej do klasy bazowej (np. operacje nisko poziomowe — bezpośrednie
odwoływanie się do klas systemu Hibernate).
◦ Przeniesienie logiki biznesowej z warstwy dao do warstwy usługowej service
lub do obiektów biznesowych (np. przeniesienie logiki rejestracji do warstwy
usługowej).
◦ Dodanie atrapy dla komponentu wysyłającego listy pocztą elektroniczną, co
umożliwiło przetestowanie używających go klas.
• Etap R-3
◦ Zakończenie refaktoryzacji warstwy dao.
◦ Refaktoryzacja pakietu odpowiedzialnego za wyszukiwanie artykułów po
wcześniejszym uzupełnieniu luki w testach tego pakietu.
◦ Refaktoryzacja obiektów biznesowych, między innymi utworzenie klasy bazowej zawierającej klucz sztuczny dla wszystkich obiektów trwałych.
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Tabela B.1. Liczba zmodyfikowanych plików w trakcie fazy R w projekcie e-Informatyka
Etap
Dodane
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7

•

•

•

•

0
0
4
1
2
0
1

Liczba plików
Usunięte Zmienione
0
0
1
0
0
0
1

45
16
32
28
16
39
57

Zmieniona
nazwa
0
4
0
0
0
0
0

Dodane
193
192
132
327
357
417
180

Liczba linii
Usunięte Usunięte
549
177
584
943
606
538
595

742
369
716
1270
963
955
775

◦ Refaktoryzacja komponentów usług zewnętrznych (indekser artykułów,
komponent wysyłający listy pocztą elektroniczną oraz komponent dostępu
do systemu plików).
◦ Usunięcie nieużywanego mechanizmu obsługi wyjątków.
Etap R-4
◦ Rozpoczęcie refaktoryzacji klas testowych warstwy usługowej service.
◦ Usuwanie duplikatów powtarzających się w wielu klasach poprzez zamianę
na wywołanie metody wyekstrahowanej do klas bazowej (np. ustawienie zalogowanego użytkownika).
◦ Usuwanie duplikatów powtarzających się w jednej klasie poprzez zamianę
na wywołanie metody wyekstrahowanej w tej samej klasie.
Etap R-5
◦ Ukończenie refaktoryzacji klas testowych warstwy usługowej service.
◦ Dodanie atrapy dla indeksera artykułów oraz komponentu dostępu do systemu plików, co umożliwiło proste przetestowanie klas które je używają.
Etap R-6
◦ Refaktoryzacja klas testowych warstwy dostępu do danych dao oraz pozostałych komponentów systemu.
◦ Wykonanie drugiego przejścia po wszystkich testach oraz usuwanie „przykrych zapachów”.
Etap R-7
◦ Wykonanie drugiego przejścia po wszystkich klasach systemu oraz usuwanie
„przykrych zapachów”.
◦ Usuwanie nieużywanych klas, członków klas oraz nadmiarowych konstrukcji
np. niepotrzebne rzutowanie do tego samego typu.
◦ Poprawienie testów przypadkiem zepsutych w poprzednich etapach.

System Rejestr Konferencji
• Etap R-1
◦ Przeniesienie zduplikowanych pól z pięciu klas podrzędnych (Conference,
Seminar, Training, Lecture, Presentation) do klasy bazowej Event.
◦ Rozpoczęcie zamiany hierarchii podklas dotyczących różnych typów wydarzeń na jedną klasę odpowiedzialną za wydarzenia, która zawiera pole określające typ wydarzenia.

Dodatek B. Protokół przebiegu badań
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◦ Usunięcie oraz przeniesienie odpowiedzialności klas dostępu do danych do
różnych typów wydarzeń ConferenceDAO, SeminarDAO, TrainingDAO, LectureDAO, PresentationDAO do klasy EventDAO.
◦ Usunięcie klasy odpowiedzialnej za konferencje i poprawienie wszystkich błędów kompilacji.
Etap R-2
◦ Zakończenie spłaszczania hierarchii podklas wydarzeń.
◦ Usunięcie klas odpowiedzialnych za wykłady, seminaria, szkolenia i prezentacje.
◦ Naprawienie zepsutych testów.
◦ Refaktoryzacja powtarzających się konstruktorów w klasie wydarzeń.
Etap R-3
◦ Usunięcie oraz przeniesienie odpowiedzialności klas odpowiedzialnych za publikację poszczególnych typów wydarzeń do ogólnej klasy PublishEventAction.
◦ Połączenie testów publikacji różnych typów wydarzeń do jednego ogólnego
testu.
◦ Ogólna refaktoryzacja klas (akcji) z warstwy usługowej.
Etap R-4
◦ Poprawki błędów po krótkich testach funkcjonalnych.
◦ Refaktoryzacja klasy dostępu do danych EventDAO, a w szczególności logiki odpowiedzialnej za wyszukiwanie wydarzeń (zastąpienie konkatenacji
zapytań wzorcem projektowym Criteria).
Etap R-5
◦ Naprawienie zepsutych testów wyszukiwania wydarzeń w bazie.
◦ Dodanie brakującego przypadku testowego sprawdzającego generowanie listy wydarzeń z jednego dnia.
Etap R-6
◦ Poprawa błędów w wyszukiwaniu wykrytych w trakcie krótkich testów funkcjonalnych.
◦ Refaktoryzacja generowania kalendarium wydarzeń. Zastąpienie ręcznych
operacji na datach odwołaniami do standardowej biblioteki.
Etap R-7
◦ Poprawki błędów w generowaniu kalendarium w trakcie krótkich testy funkcjonalnych.
◦ Zmiana typu identyfikatora klas trwałych.
Etap R-8
◦ Dodanie przypadku testowego sprawdzającego generowanie kalendarium,
◦ Refaktoryzacja testu wyszukiwania oraz generowania list wydarzeń.
◦ Refaktoryzacja generowania szczegółowych informacji dotyczących wydarzenia.
◦ Dodanie przypadku testowego sprawdzającego generowanie szczegółowych
informacji dotyczących wydarzenia.
Etap R-9
◦ Refaktoryzacja generowania listy wydarzeń oraz kalendarium.
◦ Uproszczenie formatu dokumentu XML opisującego wydarzenia używanego
w listach oraz podczas wyszukiwania.
◦ Uaktualnienie testów generowania list oraz wyszukiwania wydarzeń.
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• Etap R-10
◦ Refaktoryzacja szablonów transformacji dokumentów XML.
◦ Refaktoryzacja generowania listy wydarzeń pod patronatem medialnym.
◦ Refaktoryzacja ekstrakcji danych o nowych konferencjach z zewnętrznych
stron internetowych.
• Etap R-11
◦ Połączenie pakietu odpowiedzialnego za obsługę komentarzy z pakietem odpowiedzialnym za konferencje.
◦ Refaktoryzacja akcji dodawania nowych komentarzy.
◦ Refaktoryzacja generowania listy komentarzy.
◦ Dodanie przypadku testowego sprawdzającego generowanie listy komentarzy.
• Etap R-12
◦ Refaktoryzacja pozostałych akcji dotyczących komentarzy (usuwanie pojedynczego komentarza lub wszystkich).
◦ Usunięcie oraz przeniesienie odpowiedzialności klasy CommentDAO dostępu
do danych komentarzy do klasy EventDAO.
◦ Refaktoryzacja testów sprawdzających poprawne działanie akcji akceptacji
wydarzenia, dodania patronatu medialnego oraz sprawdzającej uprawnienia
edycji wydarzenia.
◦ Dodanie przypadku testowego sprawdzającego poprawne dodawania nowych
komentarzy.
• Etap R-13
◦ Dodanie przypadków testowych sprawdzających poprawne usuwanie komentarzy.
◦ Refaktoryzacja klasy dostępu do danych wydarzeń oraz testowej klasy pomocniczej.
◦ Refaktoryzacja testów generowania listy wydarzeń, dostępu do danych wydarzeń oraz dodawania nowych wydarzeń.
• Etap R-14
◦ Połączenie klasy usługowej odpowiedzialnej za operację na przypominaczu
o wydarzeniach z klasą odpowiedzialną za operację na wydarzeniach.
◦ Usunięcie nieużywanych klas.
◦ Poprawki błędów wykrytych w trakcie testów funkcjonalnych.
◦ Naprawa zepsutych testów.

B.2. Wprowadzenie aspektu trwałości danych (faza A1)
System e-Informatyka
• Etap A1-1
◦ Dodanie do projektu nowych wersji systemu Hibernate oraz bibliotek zależnych.
◦ Naprawa błędów w kodzie źródłowego projektu spowodowana zmianą interfejsów w nowej wersji systemu Hibernate.
◦ Dodanie do projektu prototypu aspektu trwałości danych.

Dodatek B. Protokół przebiegu badań
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Tabela B.2. Liczba zmodyfikowanych plików w trakcie fazy R w projekcie Konferencje
Etap
Dodane
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14

•

•

•

•

•

1
0
2
0
1
0
0
8
0
0
0
2
4
0

Liczba plików
Usunięte Zmienione
11
4
15
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
4

19
23
20
8
5
9
29
15
14
8
34
16
17
11

Zmieniona
nazwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0

Dodane
267
158
122
66
75
90
85
173
169
49
87
89
87
165

Liczba linii
Usunięte Usunięte
382
171
307
154
109
255
100
311
364
196
63
259
136
66

649
329
429
220
184
345
185
484
533
245
150
348
223
231

◦ Rozpoczęcie przepisywania modułu content odpowiedzialnego za zarządzanie aktualnościami.
Etap A1-2
◦ Rozpoczęcie prac nad modułem account odpowiedzialnym za zarządzanie
kontami użytkowników.
◦ Skupienie prac nad uruchomieniem pierwszego testu (rejestracja użytkownika).
Etap A1-3
◦ Ukończenie prac nad opisem mapowania obiektowo-relacyjnego dla wszystkich obiektów biznesowych.
◦ Dodanie klasy bazowej dla klas trwałych.
◦ Dodanie do projektu najnowszej, ręcznie skompilowanej wersji biblioteki
hibernate-annotations, w której pola statyczne obiektów biznesowych nie
są zapisywane do bazy danych.
Etap A1-4
◦ Ukończenie prac nad uruchomieniem pierwszego testu sprawdzającego poprawność operacji rejestracji użytkownika.
◦ Zmiana nazwy pakietów persistence na domain we wszystkich modułach
projektu.
◦ Ukończenie następujących funkcjonalności:
— aktywacja konta użytkownika,
— autoryzacja użytkowników.
Etap A1-5
◦ Dalsze prace nad modułem account zarządzania kontami użytkowników.
◦ Ukończenie następujących funkcjonalności:
— zaproszenie do współpracy recenzenta,
— rejestracja recenzenta.
Etap A1-6
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◦ ukończenie prac nad modułem account,
◦ ponowne podjęcie prac nad modułem content odpowiadającym za zarządzanie aktualnościami, ukończenie funkcjonalności: publikacji aktualności.
Etap A1-7
◦ Ukończenie prac nad modułem content. Uzupełnienie komentarzy.
◦ Rozpoczęcie prac nad modułem article odpowiadającym za zarządzanie
artykułami.
Etap A1-8
◦ Dalsze prace nad modułem article — ukończenie funkcjonalności:
— akceptacja oraz odrzucenie wyników konwersji artykułu,
— sprawdzanie uprawnień użytkownika dotyczących odczytu oraz aktualizacji artykułu,
— wysłanie oraz aktualizacja artykułu.
Etap A1-9
◦ Ukończenie prac nad modułem article — poprawienie funkcjonalności tworzenia list artykułów.
◦ Usunięcie niepotrzebnych klas oraz metod. Uzupełnienie komentarzy.
Etap A1-10
◦ Rozpoczęcie prac nad modułem editor odpowiadającym za zarządzanie
numerami czasopisma.
◦ Ukończenie funkcjonalności:
— otworzenie numeru czasopisma,
— zamknięcie numeru oraz rocznika,
— lista artykułów w numerze.
Etap A1-11
◦ Ukończenie prac nad modułem editor — ukończenie przyjęcia oraz odrzucenia artykułów do publikacji w aktualnym numerze.
◦ Usunięcie niepotrzebnych metod oraz uzupełnienie komentarzy w module
article.
◦ Rozpoczęcie prac nad modułem review odpowiadającym za obsługę recenzji
artykułów.
Etap A1-12
◦ Kontynuacja prac nad modułem review — ukończenie następujących funkcjonalności:
— wysłanie recenzji przez recenzenta,
— zamknięcie recenzji przez redaktora naczelnego,
— wysłanie wiadomości na forum recenzji,
— sprawdzanie uprawnień do czytanie wiadomości na forum recenzji.
◦ Dodanie wsparcia dla zagnieżdżonych transakcji w aspekcie trwałości danych.
Etap A1-13
◦ Kontynuacja prac nad modułem review – ukończenie następujących funkcjonalności:
— lista recenzentów, recenzji, wiadomości na forum recenzji,
— przypisanie recenzenta do artykułu.
Etap A1-14
◦ Ukończenie prac nad modułem review.
◦ Posprzątanie klas i uzupełnienie komentarzy.

Dodatek B. Protokół przebiegu badań
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Tabela B.3. Liczba zmodyfikowanych plików w trakcie fazy A1 w projekcie e-Informatyka
Etap
Dodane
A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
A1-5
A1-6
A1-7
A1-8
A1-9
A1-10
A1-11
A1-12
A1-13
A1-14
A1-15
A1-16

27
8
3
3
2
0
9
4
1
4
4
0
0
3
1
3

Liczba plików
Usunięte Zmienione
11
4
2
6
4
0
5
3
4
7
5
0
0
8
0
1

83
26
36
137
33
30
56
34
16
21
43
27
25
37
13
37

Zmieniona
nazwa
0
0
0
27
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Dodane
898
60
93
330
220
266
791
268
186
126
352
277
286
200
102
84

Liczba linii
Usunięte Usunięte
312
66
47
415
262
364
560
429
235
245
498
501
357
179
225
86

1210
126
140
745
482
630
1351
697
421
371
850
778
643
379
327
170

◦ Uruchomienie pełnego zbioru testów jednostkowych projektu.
• Etap A1-15
◦ Poprawa błędów znalezionych podczas próby uruchomienia aplikacji w kontenerze serwletów.
◦ Poprawa skryptu budującego system oraz uruchomiającego testy jednostkowe.
• Etap A1-16
◦ Udane uruchomienie aplikacji.
◦ Ręczne testy funkcjonalne aplikacji.
◦ Poprawki błędów znalezionych podczas testów.
◦ Refaktoryzacja aspektu trwałości:
— rozdzielenie działania aspektu oraz klasy pośredniczącej z systemem Hibernate poprzez wprowadzenie interfejsu PersistenceProvider,
— podział na podpakiety.
System Rejestr Konferencji (faza A1)
• Etap A1-1
◦ Wprowadzenie do projektu nowej wersji systemu Hibernate i bibliotek zależnych oraz uaktualnienie kodu źródłowego projektu w stosunku do zmian
w nowej wersji.
◦ Wprowadzenie do projektu bibliotek i kompilatora języka AspectJ oraz poprawa skryptów budujących projekt.
◦ Zmiana nazwy pakietu zawierającego obiekty biznesowe (obiekty trwałe)
z nazwy która semantycznie była powiązana z aspektem trwałości (zmiana
pakietu persistence na domain).
◦ Wprowadzenie do projektu pakietu zawierającego aspekt trwałości.
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• Etap A1-2
◦ Opisanie mapowania obiektowo-relacyjnego obiektów biznesowych za pomocą adnotacji.
◦ Rozpoczęcie przepisywania logiki aplikacji tak, aby nie używała bezpośrednio metod dostępu do danych. Poprawa następujących funkcjonalności:
— akceptacja zgłoszonego wydarzenia,
— sprawdzanie czy aktualny użytkownik może edytować dane wydarzenie.
• Etap A1-3
◦ Przepisanie następujących funkcjonalności (razem z poprawą ich testów):
— odrzucenie zgłoszonego wydarzenia,
— akceptacja wydarzenia wczytanego automatycznie ze stron zewnętrznych,
— dodanie oraz usunięcie patronatu medialnego portalu,
— usunięcie wydarzenia,
— konfiguracja comiesięcznego przypominania o nowych konferencjach.
• Etap A1-4
◦ Przepisanie funkcjonalności zgłaszania wszystkich pięciu rodzajów wydarzeń
oraz przepisanie ich testów.
◦ Usunięcie zduplikowanych pól w różnych rodzajach wydarzeń.
◦ Usunięcie niepotrzebnych klas dostępu do danych różnych rodzajów wydarzeń.
• Etap A1-5
◦ Rozpoczęcie przepisywania wyszukiwania wydarzeń pod względem różnych
kryteriów (lista wydarzeń aktualnych, archiwalnych, w danym dniu, w danym miesiącu, w danym przedziale czasowym, o podanym statusie lub zawierająca wybrane słowo kluczowe).
• Etap A1-6
◦ Dodanie konfigurowalnego sortowania list wydarzeń.
◦ Dodanie testów dla wyszukiwania wydarzeń.
◦ Poprawki konfiguracji projektu związane z próbą uruchomienia aplikacji
w kontenerze serwletów.
• Etap A1-7
◦ Poprawki błędów wykrytych podczas testów funkcjonalnych.
◦ Przepisanie funkcjonalności:
— wczytywanie danych o wydarzeniach z zewnętrznych stron internetowych,
— edycja różnych rodzajów wydarzeń,
— wysyłanie przypomnień o nowych wydarzeniach pocztą elektroniczną.
• Etap A1-8
◦ Przeniesienie funkcjonalności związanej z komentarzami do pakietu zawierającego funkcjonalność wydarzeń.
◦ Poprawa obiektów biznesowych związanych z komentarzami.
• Etap A1-9
◦ Przepisanie funkcjonalności:
— dodanie komentarza do wydarzenia,
— usunięcie komentarza przez administratora systemu,
— usunięcie wszystkich komentarzy.
◦ Usunięcie niepotrzebnych obiektów dostępu do danych komentarzy.

Dodatek B. Protokół przebiegu badań
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Tabela B.4. Liczba zmodyfikowanych plików w trakcie fazy A1 w projekcie Konferencje
Etap
Dodane
A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
A1-5
A1-6
A1-7
A1-8
A1-9
A1-10
A1-11

44
2
4
3
0
2
0
0
0
1
0

Liczba plików
Usunięte Zmienione
8
0
5
21
0
0
7
11
7
10
1

199
50
15
46
4
13
18
20
7
10
8

Zmieniona
nazwa
16
0
0
0
0
0
0
5
0
2
0

Dodane
3610
305
295
313
184
131
141
642
113
285
104

Liczba linii
Usunięte Usunięte
2518
427
368
1763
186
353
455
1051
557
446
46

6128
732
663
2076
370
484
596
1693
670
731
150

• Etap A1-10
◦ Usunięcie niepotrzebnego elementu architektury (akcje), która tylko delegowała operacje do obiektów biznesowych,
◦ Poprawki błędów wykrytych podczas testów funkcjonalnych,
◦ Usunięcie nieużywanych plików zawierających komunikaty systemu.
• Etap A1-11
◦ Poprawki oraz uzupełnienie komentarzy w obiektach biznesowych.
◦ Poprawki błędów wykrytych podczas dalszych testów funkcjonalnych.

B.3. Wprowadzenie aspektu obsługi wyjątków (faza A2)
System e-Informatyka
• Etap A2-1
◦ Analiza kodu źródłowego projektu pod względem obsługi sytuacji wyjątkowych.
◦ Dodanie aspektów obsługujących wyjątki przechwytywane w warstwie usługowej service:
— DAOException — wyjątek warstwy danych,
— ServiceException — wyjątek w trakcie wyszukiwania zależnych komponentów,
— FileManagerException — wyjątek komponentu dostępu do systemu plików FileManager,
— MailComponentException — wyjątek komponentu wysłania listów pocztą elektroniczną MailComponent,
— JDOMException — wyjątek w trakcie przetwarzania dokumentów XML
w formacie DOM.
◦ Rozpoczęcie usuwania obsługi wyjątków z klas warstwy usługowej service.
• Etap A2-2
◦ Dodanie aspektu obsługującego wyjątek IndexerException podczas indeksowania artykułów.

Tabela B.5. Liczba zmodyfikowanych plików w trakcie fazy A2 w projekcie e-Informatyka
Etap
Dodane
A2-1
A2-2

6
3

Liczba plików
Usunięte Zmienione
0
1

23
51

Zmieniona
nazwa
0
0

Dodane
363
360

Liczba linii
Usunięte Usunięte
143
691

506
1051

Tabela B.6. Liczba zmodyfikowanych plików w trakcie fazy A2 w projekcie Konferencje
Etap
Dodane
A2-1
A2-2

8
5

Liczba plików
Usunięte Zmienione
0
5

31
19

Zmieniona
nazwa
0
0

Liczba linii
Dodane Usunięte Usunięte
126
207

154
402

280
609

◦ Ukończenie usuwania obsługi wyjątków z klas warstwy usługowej service.
◦ Dodanie aspektu obsługi wyjątku HibernateException w warstwie dostępu
do danych dao.
◦ Usunięcie obsługi wyjątków z klas warstwy dao.
◦ Dodanie aspektów obsługujących wyjątki w komponencie dostępu do systemu plików FileManager, indeksera artykułów Indexer oraz generatora
zapytań ArticleQuery.
◦ Drugie przeglądniecie wszystkich klas.
System Rejestr Konferencji
• Etap A2-1
◦ Wprowadzenie bibliotek i kompilatora AspectJ do projektu oraz modyfikacja
skryptów budujących.
◦ Dodanie aspektów obsługujących wyjątki dostępu do danych, wyjątek wyszukiwania komponentów oraz wyjątek komponentu wysyłającego pocztę
elektroniczną.
◦ Usunięcie obsługi wyjątków z akcji oraz generatorów.
• Etap A2-2
◦ Dodanie obsługi wyjątków zgłaszanych w klasach uruchamianych według
harmonogramu (CronJobs) oraz w obiektach dostępu do danych.
◦ Usunięcie obsługi wyjątków z klas CronJob oraz z obiektów dostępu do
danych.
◦ Refaktoryzacja optymalizacyjna obsługi wyjątków. Poprzednia implementacja wywoływała osobne rady dla każdego wyjątku rzucanego w danej klasie.
Po poprawkach uruchamiana jest tylko jedna rada.

Dodatek C

Wyniki badań
Poniższy dodatek zawiera wyniki badania w surowej postaci. Ich analiza oraz
dyskusja znajduje się w rozdziale 6.
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