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R E S U M O

O uso de metadados no desenvolvimento de software, especialmente por anotações
de código, surgiu para complementar algumas limitações da programação orientada
a objetos. Um estudo recente revelou que a ausência da validação na configuração
de metadados pode causar erros difíceis de identificar e corrigir. Existem aborda-
gens para otimizar a configuração de metadados que permitem definir a anotação
fora do elemento de código-alvo, tais como a sua definição sobre os elementos que
o envolvem ou, ainda, indiretamente dentro de outras anotações. Regras de valida-
ção de anotações que dependem da presença de outras anotações são especialmente
difíceis de serem verificadas, principalmente quando é possível configurá-la fora do
elemento-alvo. Abordagens disponíveis para a validação de anotações de código na
literatura atual consideram a sua definição apenas no elemento-alvo. Esta dissertação
apresenta uma abordagem para validação de anotações de código em software orien-
tado a objetos com transparência de localização, denominada AVAC, a qual permite
que os metadados podem ser definidos indiretamente em uma aplicação. Baseado
nesta abordagem, desenvolveu-se um meta-framework de validação de anotações, de-
nominado EsfingeMETADATA. Com o intuito de avaliar o EsfingeMETADATA, analisou-se
a sua aplicação em um conjunto de anotações comumente utilizadas para configu-
rar características de um software, bem como em um estudo de caso referente a um
framework real, com ampla utilização de anotações de código. Os resultados obtidos
suportam a hipótese de que a abordagem desenvolvida é capaz de dissociar a loca-
lização da anotação das suas regras de validação, possibilitando a identificação de
inconsistências na configuração de metadados.
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A B S T R A C T

The use of metadata in software development, especially by code annotations, has
emerged to complement some limitations of object-oriented programming. A recent
study revealed that a lack of validation on the configured metadata can lead to bugs
hard to identify and correct. There are approaches to optimize metadata configura-
tion that add the annotation out of the target code element, such as its definition of
the enclosing code element or indirectly inside other annotations. Annotation valida-
tion rules that rely on the presence of other annotations are specially hard to perform
when it is possible to configure it out of the target element. Nevertheless, available
approaches for annotation validation in the literature consider their presence only in
the target element. This thesis presents an approach for code annotations validation
in object-oriented software with location transparency, called AVAC, which allows
indirectly metadata definition in an application. Based on this approach, we imple-
mented a meta-framework for code annotation validation, named EsfingeMETADATA.
To assess the EsfingeMETADATA, we analyzed the application of such meta-framework
in a set of commonly used annotation to configure features of an application, as well
as in a case study with an existing framework with an extensive use of code anno-
tations. The obtained results support our hypothesis that the developed approach is
capable of decoupling the annotation location from the validation rules, providing
the identification of inconsistencies on metadata configuration.
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Parte I

C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O D O T R A B A L H O





1
I N T R O D U Ç Ã O

Este capítulo apresenta a contextualização e a motivação da pesquisa, bem como
os seus objetivos. Por fim, apresenta a estrutura do documento.

1.1 contextualização

A orientação a objetos possui diversos recursos poderosos, os quais nos permi-
tem modelar um sistema de forma a aumentar, por exemplo, o reúso, permitindo
a criação de um código com melhor qualidade. A utilização de padrões de projeto
[1] potencializa ainda mais a aplicação desses recursos, pois são soluções recorrentes
que possuem uma estrutura adequada para um conjunto de cenários diversos. Porém,
mesmo assim, há cenários em que a orientação a objetos apresenta limitações em sua
aplicação. Por exemplo, dois códigos bastante similares em sua funcionalidade pode
ser difícil de reaproveitá-los, considerando que ambos realizam a invocação de um
método da classe que está sendo encapsulada no meio de sua execução. Assim, a
reutilização desses artefatos torna-se complexa, já que ela pode implementar uma
interface distinta, mesmo que a funcionalidade seja parecida. Neste cenário, a utiliza-
ção de componentes reutilizáveis com reflexão e anotações, por exemplo, apresenta-se
como uma interessante alternativa para suprir algumas dessas limitações da orienta-
ção a objetos.

Metadados são caracterizados como dados referentes aos próprios dados [2]. No
contexto da orientação a objetos, os metadados são informações sobre os elementos
do código fonte, ou seja, são os descritores ou as informações das instâncias das
classes. Logo, os atributos, os métodos e as interfaces são metadados relacionados
à classe. Informações complementares a ela podem ser definidas em qualquer meio,
permitindo que o software ou componente as recupere e as utilize para agregar no-
vas informações nos elementos do código. Logo, a definição de metainformações
(metadados) pode ocorrer por diferentes formas, como a adoção de convenções de
código durante o desenvolvimento, a utilização de fontes de informações externas
(e.g. XML), por definição programática e pelo uso de anotações [3].

Na contexto da orientação a objetos, as anotações de código constituem um recurso
utilizado para configuração de elementos em uma aplicação. Elas são aplicadas nos
elementos do código da aplicação com o objetivo de configurar os componentes atra-
vés da adição de metadados. Porém, tais configurações poder ser definidas em dife-
rentes locais da aplicação, e não necessariamente de forma direta no elemento alvo
para diminuir a quantidade de configurações. Esse tipo de configuração dificulta a
validação das regras de utilização das anotações, as quais dependem da presença de
outras anotações [4].

O processo de validação de anotações não é uma tarefa trivial. O intuito da vali-
dação é identificar relações entre as anotações e suas dependências de acordo com a
especificação das regras de sua utilização. Atualmente, as abordagens disponíveis na
literatura para a validação de anotações de código consideram apenas a sua definição
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no elemento desejado. As regras de validação de anotações de código que dependem
da presença de outras anotações são difíceis de serem validadas, como mostrado por
Guerra and Fernandes [4] e Guerra [5], especialmente quando há a possibilidade de
configuração em diferentes locais, sendo esses, muitas vezes, distantes do elemento
alvo. Nesse sentido, o primeiro desafio do processo consiste em recuperar a anotação
desejada. Uma vez encontrada, a segunda fase compreende a verificação das pos-
síveis regras especificadas entre as anotações. Ou seja, checar se a anotação possui
dependências, se a sua especificação no local identificado é permitida, entre outras
determinações preestabelecidas ou configuradas.

A omissão do processo de validação de anotações pode ocasionar diversos proble-
mas numa aplicação que necessita utilizar recursos de configuração provenientes de
metadados [4, 5], dado que as anotações podem não ter sido configuradas adequada-
mente pelo desenvolvedor.

1.2 motivação

Nesta seção, descreve-se um sistema hipotético e como ele usa anotações para im-
plementar algumas características não-funcionais. O objetivo deste exemplo de moti-
vação é ilustrar um cenário para a validação de metadados, e como essa tarefa pode
ser difícil quando algumas alternativas para validação de anotação são utilizadas.

Suponha-se um Sistema de Compras On-line, onde o usuário pode realizar pedi-
dos, incluindo vários produtos. Como requisito, o sistema deve criar transações para
garantir a execução completa de cada compra e registrar todos os passos (auditoria)
de tais operações.

A identificação de quais métodos são transacionais e quais devem ser registrados
durante a execução do sistema utilizam, respectivamente, as anotações @Transaction
e @Logging. O registro das operações executadas no sistema são consideradas obri-
gatórias. No entanto, os registros somente são efetuados se houver uma transação
(configurado pela anotação @Transaction). Assim, cada elemento do código anotado
com @Logging deve ser associado à anotação @Transaction. A Figura 1 apresenta um
exemplo de código que ilustra os cenários válidos e inválidos de configurações das
anotações supramencionadas.

A definição de anotações pode adotar práticas de definição que visam minimizar
a quantidade de configurações utilizadas. Os padrões General Configuration e Annota-
tion Mapping [6], por exemplo, definem, respectivamente que: o uso de uma anotação
em uma classe configura todos os seus elementos, por padrão; e uma anotação recebe
outras anotações em sua definição, de forma a agrupar as configurações desejadas.
Portanto, por meio da implementação dos padrões General Configuration e Annotation
Mapping na configuração da anotação @Transaction, define-se que qualquer elemento
do código pode receber metadados indiretamente, isto é, não há a obrigatoriedade da
configuração da anotação @Transaction estar diretamente no elemento de código-alvo.
Por exemplo, caso esta anotação seja configurada na definição da classe, todos os mé-
todos da classe receberão esta configuração, da mesma forma como se os metadados
fossem inseridos diretamente nos métodos.

A Figura 2 apresenta um exemplo válido em que a anotação @Logging é definida
em um método sem a anotação @Transaction configurada nele.
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1 public class OrderProcessing{

2

3 //valido, pois possui as duas anotacoes no metodo.

4 @Transaction @Logging

5 public void registerPurchase(Purchase p){

6 //implementacao do metodo

7 }

8

9 //valido, pois realizara apenas transacoes

10 @Transaction

11 public void commentPurchase(Purchase p, String comment){

12 //implementacao do metodo

13 }

14

15 //invalido, pois para utilizar @Logging, requer @Transaction

16 @Logging

17 public void changeAdress(Purchase p, Address a){

18 //implementacao do metodo

19 }

20 }

Figura 1: Cenários de configuração válidas e inválidas das anotações @Logging e @Transaction.

1 @Transaction

2 public class OrderProcessing{

3 //valido pois @Transaction esta definida na classe

4 @Logging

5 public void registerPurchase(Purchase p){

6 //implementacao do metodo

7 }

8 }

Figura 2: Exemplo válido de definição da anotação @Logging.

De acordo com o padrão Annotation Mapping [6], a anotação @Transaction pode
ser definida dentro de outra anotação. O objetivo desta prática é criar grupos de
configuração de anotações, em que faça sentido elas estarem juntas no domínio da
aplicação. Por exemplo, na Figura 3, a anotação @Administration agrupa duas confi-
gurações, indicando que um método administrativo deve ser transacional e permitir
apenas usuários com privilégios administrativos ("admin").

1 @Transaction

2 @RolesAllowed("admin")
3 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

4 @Target(ElementType.METHOD)

5 public @interface Administration{

6 }

Figura 3: Definição da anotação @Administration.
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O uso do padrão Annotation Mapping cria uma forma de definir metadados indire-
tamente nos elementos do código. No exemplo da Figura 4, a definição da anotação
@Logging é válida, pois o método está indiretamente configurado como transacional
através da anotação @Administration.

1 public class UserManagement{

2

3 //valido, pois @Transaction eh definida dentro de @Administration

4 @Logging @Administration

5 public void blockUser(Purchase p){

6 //implementacao do metodo

7 }

8 }

Figura 4: Exemplo válido de definição da anotação @Logging.

Como destacado pelos exemplos supracitados, há práticas que podem ser usadas
para configurações de anotações para definir metadados nos elementos do código,
sem serem definidas explicitamente. Estas estratégias de definição de metadados são
amplamente utilizadas por frameworks reais, como o EJB 3 [7], a API para contextos e
injeção de dependência (CDI) para Java EE[8], e a API Bean Validation [9].

A transparência de localização é estabelecida pela viabilidade de configurações
indiretas na definição de metadados. Por exemplo, uma anotação é configurada na
definição da classe para que todos os seus métodos recebam indiretamente essa con-
figuração, da mesma forma como se os metadados fossem inseridos diretamente em
cada método. O principal objetivo desta prática é reduzir a quantidade de configura-
ções de metadados na aplicação.

Por outro lado, as possibilidades de configurações indiretas de metadados ou de
forma transparente em relação a sua localização, aumentam a complexidade do pro-
cesso de validação. Ocorre que além da dificuldade inerente à validação das regras
de utilização das anotações [4], como um requisito de dependência da presença de
outras anotações em sua configuração, existe a responsabilidade de identificação do
local onde a anotação foi definida.

As abordagens atuais de validação de anotações disponíveis na literatura, como a
proposta por Noguera and Duchien [10], consideram a presença da anotação apenas
no elemento alvo e não suportam configurações indiretas, como exemplificado nos
casos descritos anteriormente.

1.3 objetivo

O objetivo desta pesquisa consiste em propor e desenvolver uma abordagem de
validação de anotações de software orientado a objetos com transparência de locali-
zação. Assim, a validação dos metadados deve considerar que as anotações podem
ser definidas indiretamente.

Dentre os objetivos específicos, citam-se:

• Avaliar as formas existentes para a definição de metadados e as ferramentas
disponíveis para a validação de anotações de código, visando identificar as
dificuldades inerentes no processo;
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• Propor uma abordagem de validação de anotações de código que permita a
definição de metadados indiretamente ao elemento-alvo do código;

• Desenvolver um meta-framework para a validação de anotações de código ba-
seada em uma Linguagem Específica de Domínio (DSL) para a descrição dos
metadados;

• Validar o meta-framework desenvolvido em uma aplicação real (framework) com
necessidades específicas de validação de metadados, com intuito de avaliar a
aplicabilidade da ferramenta em sistemas factíveis;

• Avaliar o acoplamento existente entre os componentes do meta-framework desen-
volvido e as dependências inerentes às aplicações que o utilizarão por meio da
análise de modularidade, realizada com a utilização de uma Matriz de Depen-
dência Estrutural – DSM (do inglês Dependency Structure Matrix).

• Disponibilizar o meta-framework para o seu uso como uma API (Application Pro-
gramming Interface), através de uma biblioteca para ambientes de desenvolvi-
mento integrado, a qual fornecerá suporte a programadores no processo de
desenvolvimento de software;

• Utilizar como base a Língua Inglesa para a implementação do meta-framework,
devido ao fato da maioria das bases de código fonte serem escritas nesse idi-
oma.

1.4 organização

No Capítulo 2, apresentam-se os principais conceitos e terminologias relacionados
à área de pesquisa desta dissertação. Em seguida, no Capítulo 3, são apresentados
os principais trabalhos relacionados ao tema, presentes na literatura. Já o Capítulo 4

descreve a abordagem de validação de anotações desenvolvida, denominada AVAC,
bem como o meta-framework que a implementa (EsfingeMETADATA), detalhando seus
principais elementos. O Capítulo 5 apresenta a aplicação do EsfingeMETADATA em um
conjunto de anotações de código comumente utilizadas para configurar característi-
cas de uma aplicação e num estudo de caso com um framework real, denominado
EsfingeGamification. Já o Capítulo 6 introduz a avaliação da abordagem de validação de
anotações e a metodologia utilizada, apresenta e discute os resultados obtidos, bem
como as suas limitações. Por fim, no Capítulo 7, são sintetizadas as principais con-
clusões desta pesquisa, conjugado às suas principais contribuições e aos trabalhos
futuros.





2
F U N D A M E N TA Ç Ã O T E Ó R I C A

Este capítulo apresenta os principais conceitos teóricos essenciais ao entendimento
do contexto do trabalho. Ele encontra-se organizado em seções, que descrevem a
definição e os conceitos sobre metadados.

2.1 definição de metadados

Metadados é um termo difundido em ciência da computação e pode ser interpre-
tado de diferentes formas de acordo com o contexto de sua aplicação [2], os quais
apresentam vantagens e desvantagens em relação ao seu uso. No contexto da progra-
mação orientada a objetos, os metadados são informações sobre a própria estrutura
do programa, tais como as classes, os métodos e os atributos. Uma classe, por exem-
plo, tem metadados intrínsecos, como o seu nome, sua superclasse, suas interfaces,
seus métodos e seus atributos. Os metadados consumidos por frameworks podem ser
definidos de diferentes formas [11]: em fontes externas (e.g. arquivos XML ou bancos
de dados); ou anotações de código, utilizados por linguagens de programação como o
Java [12] e o C# [13]. Algumas comunidades de desenvolvimento e muitos frameworks
e APIs atuais usam cada vez mais recursos de metadados, como o Hibernate [8], EJB3

[7], Struts2 [9] e JAXB [14], principalmente metadados definidos por anotações de có-
digo, o qual é o foco desse trabalho. As próximas subseções apresentam as principais
formas de definição de metadados presentes na literatura atual.

2.1.1 Convenção de Código

A padronização de código é conveniente devido a vários aspectos. Segundo esta-
tísticas, cerca de 70% do tempo gasto com desenvolvimento de software é referente à
manutenção do sistema [15], e dificilmente os software desenvolvidos são mantidos
pelos seus autores. A padronização ajuda a deixar o código mais legível, facilitando
assim o seu entendimento por parte de novos integrantes da equipe de desenvolvi-
mento. Essa estratégia utiliza as próprias construções da linguagem para criar uma
semântica particular a ser utilizada pelo componente, como o padrão do nome de
uma classe ou de um método. Através dessa definição, a convenção adotada passa a
ter um significado especial para o componente [16]. A Figura 5 apresenta um exem-
plo de convenção de código em uma classe.

2.1.2 Definição Programática

Nesse tipo de definição de metadados, utiliza-se uma rotina que insere as informa-
ções relativas aos metadados diretamente no componente, antes da inicialização da
aplicação. Essa abordagem elimina a responsabilidade de leitura dos metadados pela
aplicação, já que o método de inserção de informações realiza tal atividade. A Figura

9
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1 public class TesteSoma extends TestCase {

2 //identificado como teste pelo prefixo "test"

3 public void testSoma(){

4 Soma s1 = new Soma();

5 int resultado = s1.somar(2,3,4);

6 assertEquals(9,resultado);

7 }

8 }

Figura 5: Exemplo de metadado como convenção de código.

6 mostra um exemplo de configuração programática de metadados de persistência,
no framework Mentawai [3].

1 @Override

2 public void loadBeans() {

3 bean(Usuario.class, "Usuarios")
4 .pk(" id", DBTypes.AUTOINCREMENT)

5 .field(" login", DBTypes.STRING)

6 .field("senha", DBTypes.STRING)

7 .field("dataNascimento", "nascimento", DBTypes.DATE);

8 }

Figura 6: Exemplo de metadado definido de forma programática.

2.1.3 Fontes Externas

Outra forma de definição de metadados é a partir de fontes de dados externa, onde
o componente deve acessar os dados e realizar a sua leitura, como, por exemplo, por
meio de arquivos XML ou de informações provenientes de bancos de dados [2]. Es-
sas informações devem fazer referência aos elementos do código, como as classes, os
métodos e os atributos. A leitura e referência dos metadados devem ser realizadas
previamente à utilização do componente. Uma das formas mais comuns de definição
de metadados em uma fonte externa é através de arquivos de configuração, onde ar-
quivos no formato XML acabam sendo os mais utilizados por possuírem um formato
bem definido, o que facilita a leitura pelos componentes. A Figura 7 apresenta um
exemplo de definição de metadados a partir de fontes externas.

Uma das desvantagens da definição de metadados em fontes externas refere-se
ao fato de que os dados necessitam referenciar os elementos do código [17]. Essa
configuração pode ser tediosa e sujeita a erros, principalmente se não houver uma
ferramenta de apoio no processo. A utilização dessa abordagem acarreta numa dis-
tância entre os elementos do código e os metadados. Isso ocasiona complicações na
configuração e, principalmente, quando for necessária alguma manutenção em qual-
quer uma de suas partes. Uma alteração inofensiva nos elementos de uma classe pode
quebrar uma referência nos arquivos de configuração e gerar defeitos indesejados na
aplicação.
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1 public abstract class ManagerBean extends javax.ejb.EntityBean {

2 public abstract String getOrderId ();

3 public abstract String getStatus ();

4 public abstract void setOrderId (String param);

5 public abstract void setStatus (String param);

6 ...

7 }

1 <entity>

2 <ejb-class>ManagerBean</ejb-class>

3 <abstract-schema-name>Manager</abstract-schema-name>

4 <cmp-field><field-name>orderId</field-name></cmp-field>

5 <cmp-field><field-name>status</field-name></cmp-field>

6 <primkey-field>orderId</primkey-field>

7 ...

8 </entity>

Figura 7: Exemplo de metadado definido em fonte externa.

2.1.4 Anotações

A anotação é um dos recursos mais interessantes da linguagem Java, introduzida
no Java Development Kit - JDK versão 5, a qual permite a inserção de metadados
diretamente no código fonte da aplicação (JSR 175

1). São utilizadas não somente
para documentação, mas de maneira que essas marcações possam ser verificadas
em tempo de compilação ou utilizadas por ferramentas, tais como analisadores de
código, frameworks de persistência (e.g. Hibernate), injeção de depêndencia (Spring2),
de testes de unidade (Junit3), entre outros.

Essa prática é também conhecida como programação orientada a atributos (PO@)
[18]. Esse recurso possibilita manter o código fonte e os metadados no mesmo lo-
cal, facilitando a manutenção da aplicação, já que não há necessidade de referências
externas. Essa característica da linguagem Java também está presente em outras lin-
guagens de programação, como no C#4, onde é chamado de attributes. A linguagem
Phyton5 também possui um mecanismo um pouco diferente, chamado de decorator,
o qual também é utilizado para a adição de metadados diretamente no código fonte.

As anotações foram implementadas na linguagem Java com o objetivo de simpli-
ficar o desenvolvimento de aplicações corporativas. Seu principal foco é eliminar
a obrigatoriedade de diversos descritores XML, os quais tornam o desenvolvimento
desse tipo de aplicação bastante trabalhoso. Atualmente, grande parte dos frameworks
e APIs para a linguagem Java fazem uso de anotações. Esse recurso da linguagem
acabou popularizando a utilização de frameworks baseados em metadados[5], pois
facilitou a definição dos metadados para os seus usuários, tornando o uso dessa
abordagem mais viável.

1 https://jcp.org/en/jsr/detail?id=175

2 http://spring.io/
3 http://junit.org/
4 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/67ef8sbd.aspx
5 https://www.python.org
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Na linguagem Java, uma das principais configurações de uma anotação se refere
ao período no qual ela estará disponível para recuperação. Dependendo do uso que
será feito dela, bem como do momento em que essa informação será consumida,
diferentes tipos de retenção podem se fazer necessários. A seguir, apresentam-se os
três diferentes tipos de retenção que uma anotação pode possuir:

source : Uma anotação com esse tipo de retenção fica disponível apenas no código
fonte. No momento em que a classe é compilada, a anotação não é transferida
para o arquivo que contém o bytecode (.class). Esse tipo de anotação é normal-
mente utilizado para fins de documentação e para uso de ferramentas que fa-
zem processamento direto de código fonte. Um exemplo são as ferramentas que
fazem validações em tempo de compilação, como a Annotation Processing Tool
(APT) 6 do Java.

class : Anotações com esse tipo de retenção são mantidas nos arquivos .class, porém
não são carregadas pela máquina virtual. Nesse caso, elas ficam disponíveis até
o momento do carregamento da classe. Esse tipo de anotação é utilizado por
ferramentas que fazem processamento do bytecode da classe, podendo ser feito
de forma estática como uma etapa posterior à compilação, ou no momento do
carregamento da classe.

runtime : Para uma anotação estar disponível para a recuperação em tempo de
execução, ela precisa ter esse tipo de retenção. Nesse caso, a máquina virtual
vai carregar essa anotação em memória e torná-la acessível através da API de
reflexão (Reflection). Esse tipo de anotação é o tipo utilizado por frameworks que
precisam ter acesso às anotações em tempo de execução.

Para configurar o tipo de retenção de uma anotação, torna-se necessário anotá-la
com @Retention . Essa anotação recebe como parâmetro uma enumeração do tipo
RetentionPolicy, que pode possuir os valores SOURCE, CLASS ou RUNTIME, descritos
anteriormente.

Outra configuração importante para uma anotação são os tipos de elementos que
podem ser anotados por ela. Se nenhuma especificação for informada, a anotação
poderá ser adicionada em qualquer tipo de elemento. Por mais que essa configura-
ção não se configure obrigatória, é recomendável adicioná-la para evitar que os seus
usuários a adicionem no local errado. Por exemplo, uma anotação que deve ser adi-
cionada nos métodos de acesso pode ser inserida por engano em um atributo, o que
fará com que não seja encontrada pela classe que tentar buscá-la.

Em sua forma mais simples, uma anotação é definida da seguinte forma:

1 @Entity

O caracter “@” indica ao compilador que a palavra a seguir é a anotação, consti-
tuindo o seu nome.

Uma anotação pode incluir elementos, que podem ter ou não nomes e valores para
estes elementos:

1 @Autor(

2 nome = "Benjamin Franklin",

6 http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/apt/index.html
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3 data = "3/27/2003"
4 )

5 class MinhaClasse() {

6 ...

7 }

A seguir, apresenta-se uma lista com os tipos de elementos que podem ser anotados
na linguagem Java, sendo, cada um, um item da enumeração ElementType:

• Type: Qualquer definição de tipo, como classes, interfaces e enumerações;

• Package - Pacotes:

1 @XmlSchemaType

2 package br.mypackage;

• Constructor - Construtores:

• Field - Atributos:

1 @Id

2 private int codigo;

3 @NotNull

4 private String nome;

• Method - Métodos;

1 @Override

2 void meuMetodo() {

3 ...

4 }

• Parameter: Parâmetros de métodos e construtores;

• Local_Variable: Variáveis locais;

• Annotation_Type: Anotações.

1 @Require(Transaction.class)

2 public @interface Logging {

3 }

A Figura 8 mostra um exemplo de definição de anotações usada para o mapea-
mento objeto relacional. As anotações são configuradas na classe Usuario (@Entity),
nos atributos codigo (@Id) e nome (@NotNull), e no método salvarUsuario (@Override).
Cada anotação possui uma configuração específica que será aplicada ao objeto a qual
foi configurada.

Em alguns casos, apenas a presença da anotação é suficiente para configurar uma
propriedade do elemento anotado, como a persistência ou não da classe. No entanto,
em outros casos, são necessárias informações adicionais, como, por exemplo, qual
o nome da tabela do banco de dados para a qual essa classe deve ser mapeada.
Assim, as anotações podem possuir atributos para a configuração de valores que
fazem parte dos metadados. Diferentemente de um atributo de classe, apenas alguns
tipos podem ser tipos de atributos de uma anotação. São eles: tipos primitivos, enums,
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1 @Entity

2 public class Usuario {

3 @Id

4 private int codigo;

5 @NotNull

6 private String nome;

7 private String senha;

8 ...

9

10 @Override

11 public void salvaUsuario(String name, String password){

12 this.nome=name;

13 this.senha=password;

14 ...

15 }

16 }

Figura 8: Exemplo de metadado como anotação.

Class, String, outras anotações e vetores de qualquer um desses tipos. Todo atributo
de uma anotação precisa, necessariamente, possuir um valor.

Percebe-se, nas descrições supracitadas, que as possibilidades de configurações de
anotações, em relação ao seu tipo, são variadas. Uma anotação pode estar configurada
em um pacote, em uma classe, em um método, atributo ou até mesmo em outra
anotação. Esse leque de opções requer que a recuperação da anotação seja realizada
particularmente e distintamente de acordo com a sua definição. Em outras palavras,
a busca pelas anotações, etapa exigida no processo de validação, deverá considerar
todas as possibilidades mencionadas.

Em geral, as anotações são configuradas com facilidade por ficarem próximas aos
elementos de código. No entanto, esse recurso de desenvolvimento tem suas des-
vantagens. Quando as anotações são utilizadas, para a alteração dos metadados é
necessário recompilar as classes, o que pode não ser viável para ajustes ou altera-
ção em tempo de execução. Isso também pode dificultar a reutilização da classe em
um contexto no qual as anotações não sejam necessárias, ou mesmo no caso em que
outros metadados necessitem ser configurados.

2.1.4.1 Práticas de Anotações de Código

De acordo com Guerra et al. [6], idiomas para anotações de código são padrões
específicos da linguagem Java. Essas práticas de documentação através de idiomas
representam soluções recorrentes usadas na estruturação de anotações e objetivam
otimizar a forma de utilização desse recurso.

O idioma General Configuration, por exemplo, propõe o uso de uma anotação criada
para configurar metadados em métodos, atributos e classes. O uso dessa anotação
em uma classe configura todos os seus elementos, por padrão. Um elemento também
pode ser anotado explicitamente, e neste caso, essa configuração sobrescreve a confi-
guração global da classe [6]. Sabe-se que o JAX-RS 1.1 [14] e o EJB 3 API [7] utiliza esse
idioma. No JAX-RS 1.1, as anotações @Produces e @Consumes definem o tipo MIME
que um método deve retornar e receber, respectivamente. Caso essas anotações forem
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utilizadas em uma classe, implicará que todos os métodos da classe devem produzir
ou consumir o tipo que foi configurado. Na API EJB 3, o idioma General Configu-
ration é usado no contexto de controle de acesso. As anotações de segurança desta
API, como as @RolesAllowed, @PermitAll, e @DenyAll podem ser definidas na classe e
sobrescritas nos métodos.

Outro idioma útil é o Annotation Mapping [6]. Tal prática propõe a criação de uma
anotação personalizada específica para a aplicação ou domínio que poderá represen-
tar as anotações de frameworks. A fim de se fazer isso, os desenvolvedores devem
configurar as anotações personalizadas com anotações de frameworks. Esse mapea-
mento pode ser dinâmico, onde os componentes pesquisam em tempo de execução
suas anotações dentro de outras anotações dos elementos do código; ou estático,
quando as anotações são substituídas em tempo de compilação. Sabe-se que a API
para contextos de Injeção de Dependência (CDI) para o Java EE 6 [8] oferece a ano-
tação @Stereotype, a qual pode ser utilizada em uma anotação personalizada, a fim
de configurar o que deveria ser mapeado para as suas anotações. Além disso, a API
Bean Validation [9] utiliza esse idioma, permitindo a criação de novas anotações de
validação que podem ser configuradas pelas já existentes. Ela também possui a ano-
tação @OverridesAttribute, que configura as propriedades da anotação e permite o
mapeamento entre elas.

2.2 linguagem específica de domínio (dsl)

O conceito basilar de uma Linguagem Específica de domínio (DSL) refere-se a uma
linguagem de computador direcionada e criada para um tipo específico de problema,
em vez de uma linguagem de propósito geral que é destinada a atacar qualquer tipo
de problema de software [19].

Exitem dois tipos de DSLs: as externas, que criam uma linguagem própria; e as
internas, que na verdade utilizam um subconjunto de instruções de um linguagem já
existente, utilizada no sistema.

O desenvolvimento de frameworks baseados em metadados, em geral, utilizam uma
DSL para configurar e especificar seus componentes. Entre alguns clássicos exemplos
de DSLs internas, citam-se o uso da instrução Criteria do Hibernate e o uso da lingua-
gem Ruby nos arquivos de configuração. Já entre as DSLs externas, citam-se as macros
do Microsoft Office Excel e o XML [20].

2.3 considerações finais

A reutilização de um componente ou classe em diferentes contextos dentro de
uma aplicação que faça uso de reflexão computacional, como o uso de anotações,
por exemplo, representa um avanço interessante na Engenharia de Software. No en-
tanto, a preocupação com a qualidade do código implementado deve ser considerada.
Muitas vezes, mesmo que a classe já tenha sido reutilizada várias vezes, uma situa-
ção distinta ainda pode causar defeitos. Além disso, é preciso que o componente
que utiliza a reflexão esteja correto. Da mesma forma, a classe da aplicação deverá
ter uma estrutura adequada e metadados configurados corretamente para gerar o
comportamento desejado. Nesse contexto, nota-se que se a classe ou método não
possui a estrutura esperada pelo componente, muitos problemas podem surgir. Por
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exemplo, pode-se tentar instanciar uma classe com um construtor que ela não possui,
ou mesmo invocar um método com a quantidade de parâmetros incorreta. Assim,
a aplicação de testes em classes que utilizam reflexão é essencial para aumentar a
confiabilidade dos componentes. Normalmente, o comportamento de uma classe ou
componente baseado em metadados depende da informação passada como parâme-
tro. Desta forma, para testá-los, é preciso passar classes com diferentes estruturas
como parâmetro. Neste caso, o cenário de cada teste vai envolver a criação de uma
nova classe e, quando cabível, criar um objeto dessa classe. A ação que define a fun-
cionalidade nesse teste envolve a invocação do componente que utiliza reflexão. Por
fim, a verificação irá checar se o comportamento reproduzido foi o esperado, o que
pode envolver a verificação do valor retornado, do estado de um objeto, ou mesmo
se um determinado método foi invocado.

No Capítulo 3, os principais trabalhos investigados, relacionados com esta pes-
quisa, encontram-se descritos.



3
T R A B A L H O S R E L A C I O N A D O S

Este capítulo apresenta os principais trabalhos relacionados a este projeto de pes-
quisa. Ele resume, segundo uma taxonomia adotada, as principais publicações na
área de validação de metadados em geral. Ao final, exibe uma tabela comparativa
entre os trabalhos apresentados.

3.1 validação de metadados

No contexto de metadados, um dos desafios atuais da comunidade científica é
realizar a sua validação. Considerando que existem diferentes formas de definição
dessas metainformações, as abordagens necessitam de soluções específicas para cada
tipo de definição. Várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas, cujo objetivo principal
é a validação de metadados em geral.

Entre os diversos trabalhos relacionados ao tema e disponíveis na literatura atual,
citam-se: Córdoba and de Lara [21], Song and Tilevich [22], Vaclavik [23], Ruska
[24], Tilevich and Song [25], Mancini et al. [26], Darwin [27], Noguera and Duchien
[10], Noguera and Pawlak [28], Maly et al. [29], Netland et al. [30], Rouvoy [31],
Eichberg et al. [32], Cepa and Mezini [33].

Darwin [27], Córdoba and de Lara [21] sugerem uma Linguagem Específica de Do-
mínio (DSL-Domain Specific Language) para implementar anotações na linguagem Java,
com base em verificações de um conjunto de anotações existentes, com uma sintaxe
concreta e similar ao Java. As abordagens propostas resultaram na implementação
das ferramentas: AnnaBot e Ann, respectivamente. Ambas utilizam reflexão para ve-
rificar as declarações de uso de anotações. No entanto, com a ferramenta AnnaBot
não há a possibilidade de caracterizar os elementos alvo de um tipo específico de
anotação, enquanto que, com a Ann só é possível verificar as restrições de anotações,
definidas no elemento alvo, além de não permitir verificações dos tipos de restrição
ou combinações em relação às práticas para definição de anotações de código.

Vaclavik [23] propõe um mecanismo de verificação automática de metadados, re-
alizando a verificação de consistência entre duas diferentes formas de definição de
metadados (equivalentes) de um programa. A ferramenta de verificação controla a
consistência entre anotações (atributos) e estrutura de metadados definidos a partir
de fontes externas. No entanto, o processo de verificação dos metadados não pode
ser totalmente automatizado devido a ampla variedade estrutural.

Ruska [24] propõe uma ferramenta flexível e extensível para a definição de restri-
ções através da inserção de anotações de uma forma declarativa. As definições são
validadas automaticamente pela ferramenta Prolog, em tempo de compilação, a fim
de restringir a propagação do uso incorreto da anotação para as fases posteriores do
projeto. O aplicativo utiliza um banco de dados integrado para armazenar os elemen-
tos de uma determinada aplicação e uma simples restrição SQL (Structured Query
Language). As restrições SQL então são comparadas às anotações presentes no código
fonte existente para checar a sua validade. Apesar da facilidade na definição de res-
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18 trabalhos relacionados

trições SQL em geral, ao definir-se consultas SQL com regras complexas, fica ilegível
e difícil de manter essa solução.

Tilevich and Song [25] apresentam uma nova representação de metadados que
oferece concisão e facilidade de manutenção. As expressões estruturais baseadas em
padrão (do inglês pattern based structural expressions - PBSE) tem o objetivo de facilitar
a configuração de aplicações empresariais baseadas em metadados.

Mancini et al. [26] adotaram o uso de anotações Java para fins de segurança de
software. Particularmente, eles implementaram uma estrutura para validação de con-
teúdo, onde os testes de validação são especificadas por anotações. Esta abordagem
permite definir quais propriedades serão validadas diretamente no código do aplica-
tivo e elimina a necessidade de arquivos de configuração XML externos. Além disso,
o código de teste ainda é mantido separado do código do aplicativo, facilitando as-
sim a criação e reutilização de testes personalizados. A principal característica neste
framework consiste na possibilidade de definição de testes para a validação de propri-
edades múltiplas e interdependentes.

Noguera and Duchien [10] checam a corretude do uso de anotações, adicionando
às suas declarações meta-anotações que definem várias restrições. Tais restrições são
expressas como consultas de linguagem de restrição de objetos, as quais devem ser
satisfeitas quando as anotações declaradas são usadas no programa. As definições de
restrições do modelo de anotação são validados em tempo de compilação por uma
ferramenta automatizada, denominada Aval.

Maly et al. [29] propõem um processo de validação dinâmica através de uma fer-
ramenta guiada por modelos estatísticos. Seu objetivo principal é a extração de me-
tadados a partir de documentos digitalizados, onde uma taxa de falha moderada é
aceitável, desde que as falhas durante a operação possam ser identificadas. Os docu-
mentos avaliados são diversificados e a heterogeneidade destas coleções representa
um desafio para o desenvolvimento de um sistema automatizado para extração de
metadados.

Netland et al. [30] desenvolveram uma estratégia de validação de conteúdo para
tratar ataques de conteúdo embutidos em mensagens. O pacote de validação pro-
posto oferece algumas regras de uso geral básicas que podem ser aplicadas. Ademais,
a abordagem inclui atividades durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de
software.

Rouvoy [31] introduz um modelo abstrato comum a vários modelos de componen-
tes. Este desenvolvimento é apresentado como um quadro de anotações, que permite
ao desenvolvedor anotar o código do programa com os elementos do modelo de com-
ponente abstrato. O framework de anotações proposto neste artigo fornece uma signi-
ficativa simplificação do código de um programa, removendo todas as dependências
nas interfaces do modelo de componentes. No entanto, esta abordagem protege o
código anotado do programa de evoluções no componente modelos.

Eichberg et al. [32] sugerem uma abordagem para verificação de propriedades es-
truturais de classes usando anotações, onde os próprios controles podem ser defi-
nidos por meio de consultas declarativas. A ferramenta analisa os casos em que o
código fonte verificado viola as restrições e suas dependências, o qual é realizado
automaticamente por uma ferramenta extensível ao usuário.

Cepa and Mezini [33] validam a corretude do uso de atributos personalizados no
framework .NET, fornecendo meta-atributos que definem as dependências entre os
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atributos. As dependências de atributos são expressas declarativamente como um
atributo personalizado e são verificadas usando uma ferramenta automatizada.

Entre os trabalhos relacionados ao tema desta pesquisa, destacam-se os validadores
Aval [28], MIL [22] e Ann [21].

O Aval é um validador de anotações extensível baseado em meta-anotações (@Validators)
para a linguagem Java 5. Ele fornece um conjunto de regras básicas de validação, bem
como meios para definir outras diretivas mais específicas [28]. Este framework é des-
tinado a programadores que usam anotações da linguagem Java 5 para expressar
conceitos específicos de domínio e precisam de uma maneira expressiva, declarativa
e autodocumentativa para codificar as regras de uso das anotações. O Aval permite
especificar a maneira pela qual as anotações definidas no framework devem ser vali-
dadas, podendo ser visto como uma extensão da anotação @Target, presente no Java
5. No entanto, o Aval não realiza a validação dos metadados definidos por anotações
em diferentes contextos com transparência de localização.

A estrutura desse validador pode ser subdividida em quatro partes:

base program : Refere-se ao programa base com as anotações a serem validadas.
Os elementos do programa são anotados pelos atributos definidos na camada
DSL (Domain Specific Language).

@dsl (linguagem específica de domínio): São as anotações específicas de do-
mínio. Cada anotação é anotada por uma meta-anotação do Aval, que expressa
as regras para a sua validação.

@validators : São as meta-anotações que codificam as regras para validar as ano-
tações. Cada validador @Validator representa uma regra de validação anotada
com a classe responsável pela sua implementação.

implementation validation : É uma classe que implementa cada validador. A
classe deve implementar a interface Validator e utiliza o compilador Spoon [34]
para relacionar o programa base, as anotações @DSL e os @Validadores para
realizar a validação.

Um exemplo de uso do validador Aval[28] é apresentado na Figura 9.
Proposto por Song and Tilevich [22], a linguagem e o validador MIL (Metadata

Invariants Language) visam expressar invariantes em metadados por meio de uma
DSL. Essa nova abstração busca codificar as relações entre os metadados e o código
principal. O validador de invariantes em metadados sinaliza quando ocorre uma
violação na refatoração, evolução ou modificação do programa. Assim, a ferramenta
alerta o programador da possibilidade de um defeito (violação de invariante) ter sido
introduzido no código fonte.

O validador possui um algoritmo para inferir prováveis invariantes, utilizando a
análise estática global de aplicativos que usam metadados. Em resumo, o algoritmo
analisa primeiro o código base para verificar a existência de uma correlação entre a
nomenclatura ou o tipo de um elemento de metadado e o programa que constrói os
elementos de marcações dos metadados. Cada relação descoberta torna-se uma can-
didata à invariante. Em seguida, o resto do código fonte é analisado para determinar
se a candidata é, de fato, uma invariante. O algoritmo é ajustável com um parâmetro
de limite que especifica a porcentagem de casos de uma candidata, as quais devem
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Base Program

1 @("http://localhost/")
2 public class Foo{

3 //...

4 }

@DSL

1 public @interface A{

2 @URLValue

3 String value();

4 }

@Validator

1 @Implementation(URLValueValidar.class)

2 public @interface URLValue{

3 }

Implementation Validation

1 public class URLValueValidator implements Validator<URLValue>{

2 public void check(ValidationPoint<URLValue> vp){

3 String attribName = vp.getDslElementName();

4 String value = (String)vp.getDslAnnotationValue(attribName);

5

6 try{

7 new URL(value);

8 }catch(MalformedURLException ex){

9 //Report error

10 }

11 }

12 }

Figura 9: Exemplo de uso do validador Aval.

ser verdadeiras para considerá-la uma invariante. O algoritmo expressa os candida-
tos de metadados e invariantes confirmados na linguagem MIL. Nesse contexto, a
identificação de invariantes em metadados é realizada de forma automática, com a
possibilidade de implementação de um código que realize determinada verificação
específica por meio da linguagem MIL. Porém, o MIL também não realiza a validação
dos metadados em diferentes contextos com transparência de localização.

A seguir, na Figura 10 [22], apresenta-se um exemplo de código que verifica invari-
antes em convenções de código (metadados) do framework de testes de unidade JUnit
4

1.
Intuitivamente, o código da Figura 10 verifica se todas as classes de um determi-

nado pacote p, anotadas com @TestSuite, têm todos os seus métodos públicos anota-
dos com @Test. A declaração específica de invariante é expressa por meio da declara-
ção Assert. A declaração Msg, seguido após o operador “:” , irá formatar e exibir uma

1 http://junit.org
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1 Invariant JUnitAnnotations<Package p>

2 Class c in p

3 Where (@TestSuite * class *)

4 Method m in c

5 Where (public void *)

6 Assert(@Test m):

7 Msg("\%s missing \%s", m.name, @Test)

Figura 10: Exemplo de código para verificar invariantes.

mensagem de erro se a avaliação da invariante for violada. Por exemplo, quando o
verificador aplica esta invariante em um programa, ele pode comunicar um provável
erro da seguinte forma: MyTest.java ; Linha 42: método Testa faltando @Test.

O verificador de invariantes, por padrão, informa o arquivo de origem e o número
da linha do construtor do programa que está sendo violado. Além disso, a ferramenta
realiza a verificação toda vez que um arquivo de origem sofrer alterações.

A Figura 11 [21] mostra como é feita a verificação das restrições de anotações com
a ferramenta Ann no processo de definição de metadados. Tal checagem é realizada
em tempo de desenvolvimento e escrita no código da aplicação, onde os processado-
res tentam detectar onde uma restrição está sendo violada e, caso for encontrada, o
desenvolvedor é notificado por meio de uma mensagem explicativa [21]. No exem-
plo, nota-se que o ID da anotação é usado em um atributo dentro de uma classe que
não é anotada como uma entidade (@Entity), situação esta que conduz a um erro. No
entanto, neste caso, são verificadas somente as restrições de uso locais, onde não são
considerados padrões e boas práticas para a definição de metadados com transparên-
cia de localização.

Figura 11: Chave primária em um atributo que não pertence a uma entidade.

A Tabela 1 apresenta um resumo dos principais trabalhos relacionados investi-
gados nesta pesquisa, procurando sumarizá-los com relação ao tipo de metadado
utilizado na respectiva validação.

É notável que as formas de definição de metadados são variadas (anotações, arqui-
vos XML e convenções de código) e, através da sua validação, os problemas ocorridos
na sua definição podem ser minimizados e contribuir positivamente no processo de
desenvolvimento de software.
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Tabela 1: Principais Trabalhos Relacionados.

autor(es) metadado validação tl
1

Cepa and Mezini [33] Atributos personalizados Não se aplica 7

Eichberg et al. [32] Anotações Verifica as propriedades es-
truturais das classes

7

Rouvoy [31] Anotações Não se aplica 7

Noguera and Pawlak [28] Anotações Verifica o uso de meta-
anotações predefinidas

7

Maly et al. [29] Atributos personalizados Valida a extração de metada-
dos digitalizados

7

Netland et al. [30] XML Valida o conteúdo dos dados
de aplicações web

7

Noguera and Duchien [10] Anotações Valida os metadados usando
um modelo de domínio

7

Ruska [24] Anotações Verifica os metadados
em tempo de compilação
usando o PROLOG

7

Tilevich and Song [25] PBSE (Pattern-based Structu-
ral Expressions)

Não se aplica 7

Mancini et al. [26] Anotações Valida o conteúdo dos dados
através dos seus metadados

7

Song and Tilevich [22] XML e Anotações Algoritmo que verifica in-
variantes em metadados ex-
pressos pela linguagem MIL

7

Vaclavik [23] XML e Anotações Propõe uma ferramenta que
checa a consistência de me-
tadados (entre XML e anota-
ções)

7

Darwin [27] Anotações Ferramenta (Annabot) para
verificar as declarações de
uso de anotações

7

Córdoba and de Lara [21] Anotações Ferramenta (Ann) para a ve-
rificação de restrições de ano-
tações em um elemento espe-
cífico

7

1 Transparência de Localização
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3.2 considerações finais

As abordagens mencionadas, principalmente as propostas por Noguera and Pa-
wlak [28] e Song and Tilevich [22], representam trabalhos importantes na área, e po-
dem contribuir na identificação de inconsistências, como, por exemplo, no processo
de refatoração de uma classe. De forma similar, tais abordagens podem identificar
inconsistências ao se adicionar novas funcionalidades a uma classe, as quais podem
comprometer as demais que se encontram em produção e que façam uso de metada-
dos.

Ainda que relevantes, nenhum dos trabalhos relacionados mencionados realizam
a validação dos metadados definidos por anotações, em diferentes contextos com
transparência de localização. Ou seja, a configuração do recurso das anotações pode
ser definida em diferentes elementos de uma determinada aplicação: num método,
numa classe, num pacote ou até mesmo dentro de uma outra anotação. Por sua vez,
a anotação pode ter regras específicas de utilização que não são facilmente verifica-
das, em geral, pelas abordagens disponíveis na literatura atual. Nesse contexto, no
Capítulo 4, a solução escolhida para propiciar a validação das anotações em tempo
de execução para essas situações é apresentada.
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4
A AVA C , O E s f i n g eMETADATA E S E U S P R I N C I PA I S E L E M E N T O S

Este capítulo apresenta a descrição detalhada da Abordagem de Validação de Ano-
tações de Código (AVAC) desenvolvida e do meta-framework E s f i n g eMETADATA que
a implementa, bem como uma visão geral do projeto Esfinge.

4.1 a abordagem de validação de anotações de código (avac)

Estudos recentes revelaram que a ausência de validação na configuração de me-
tadados pode causar erros difíceis de serem identificados e corrigidos [4, 5]. Como
mostrado na Seção 2.1.4.1, há diferentes abordagens para otimizar a definição de
metadados, chamadas práticas de anotações de código. Nestas práticas, é possível
adicionar a anotação fora do elemento de código, como, por exemplo, nos elementos
que o envolvem ou até mesmo dentro de outras anotações. Regras de validação de
anotações que dependem da presença de outras anotações são extremamente difí-
ceis de serem verificadas, principalmente quando há a possibilidade de configuração
fora do elemento alvo [4]. Como já mencionado, as abordagens disponíveis na litera-
tura atual para validação de anotações (e.g. [10]) consideram a presença da anotação
apenas no elemento alvo.

O objetivo dessa seção é apresentar a Abordagem para Validação de Anotações de
Código (AVAC) desenvolvida, a qual pode ser implementada em qualquer linguagem
de programação que forneça suporte ao recurso de anotações de código.

O processo de validação de metadados é realizado pelo componente de validação
da AVAC (Figura 12 – Estratégia de Validação), que, por sua vez, consome os metada-
dos que precisam ser validados. A primeira etapa do processo consiste na verificação
da presença de metadados de configuração de validação e localização na definição
das anotações de código que precisam ser validadas. Para este propósito, o compo-
nente de validação identificará informações sobre as meta-anotações de validações e
sobre o local onde os metadados a serem validados podem ter sido configurados.

Por exemplo, considere-se uma regra de validação definida na anotação @Logging,
a qual verifica a obrigatoriedade da anotação @Transaction para o mesmo elemento
em uma aplicação. Esta regra de validação não deve depender da localização de
definição da anotação @Transaction, principalmente se ela foi definida nos elementos
que envolvem a anotação @Logging ou dentro de outras anotações.

A ideia principal desta abordagem é que as anotações devem descrever a forma
em que elas devem ser validadas (por meio de suas restrições), expressa através de
meta-anotações (validadores). Cada tipo de metadado, representado por uma anota-
ção, deve receber metadados (meta-anotações) em sua definição, especificando quais
são as restrições de uso, indicando os requisitos para a sua adequada configuração.
Da mesma forma, a definição dos locais onde essa configuração é válida também
pode ser especificada. O fato de existir a possibilidade de configuração de localiza-
ção de metadados e ela ser independente da validação, representa uma propriedade
importante desta abordagem.

27
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Figura 12: Principais componentes da AVAC e do EsfingeMETADATA.

A Figura 13 ilustra a estrutura para validação e localização de metadados. Para
anotações sem metadados (meta-anotações) acerca de como elas podem ser defini-
das, em relação à sua localização e aos elementos aplicáveis, assume-se que as ano-
tações podem ser definidas somente e diretamente no elemento alvo. Igualmente,
para anotações sem metadados sobre as suas restrições de uso (e.g. a dependência de
outra anotação em sua configuração), presume-se que não há restrições em seu uso,
considerando sempre que a configuração da anotação é válida.

Se uma anotação pode ser definida em outros elementos, ela deve receber metada-
dos que configure e especifique essa definição. Os metadados sobre a localização da
anotação devem ser associados com a classe que contêm a lógica que implementa a
sua busca. Baseado nessa estrutura, novos tipos de localizadores podem ser adicio-
nados através da criação de uma nova anotação, associando-a para uma nova classe
que execute a lógica da busca.

Uma estrutura similar é usada para definir as restrições das meta-anotações de
validação. A anotação recebe a meta-anotação que possui as restrições que define as
regras de validação. Por sua vez, cada restrição da anotação associa-se a uma classe
que possui a sua respectiva lógica de validação. Essa estrutura possibilita extensibili-
dade, uma vez que novas regras podem ser facilmente inseridas através da adição de
uma meta-anotação associada com uma nova classe.

Uma representação para o componente de validação de metadados é apresentada
na Figura 14 . O componente deve receber uma classe com anotações como parâmetro
e verificar se todas as anotações configuradas nela atendem suas restrições de confi-
guração. Baseado na estrutura de metadados, o componente deve percorrer todos os
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Figura 13: Detalhamento da abordagem para validação e localização de anotações.

elementos do código, recuperando todas as anotações e seus respectivos processado-
res de validação associados com as meta-anotações de validação configuradas.

Se uma regra de validação necessita buscar outras anotações, por exemplo, para
verificar se outra anotação está presente ou não, ela deve invocar o componente res-
ponsável por localizar estas anotações. O componente deve inspecionar a anotação
para buscar os metadados que configurem os localizadores desta anotação. Com base
nessa informação, uma cadeia de localizadores aplicáveis de metadados será cons-
truída e usada para buscar e retornar a anotação desejada para a lógica da aplicação,
a qual possui a regra de validação. Considerando o processo descrito, a anotação será
localizada apenas em lugares especificados pelos seus metadados predefinidos.

Baseado nessa solução, é possível a obtenção da propriedade desejável para a va-
lidação de metadados: definir as regras de validação e localização das anotações
independentemente. O componente de localização de anotações remove a responsa-
bilidade das regras de validação, isto é, não necessita conhecer o local onde as outras
anotações são definidas. Este é o principal ponto que diferencia a abordagem desen-
volvida neste trabalho de pesquisa das demais, como o Aval [28], onde as anotações
são buscadas diretamente na implementação das regras de validação.

Esta solução pode ser usada tanto por componentes utilizados por frameworks que
verificam em tempo de execução a configuração das anotações quanto por aplica-
ções em desenvolvimento por programadores, a qual destacará erros na definição
de anotações inseridas no código fonte. As próximas seções apresentam o Projeto
Esfinge e a implementação dos conceitos da abordagem desenvolvida, denominado
EsfingeMETADATA.
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Figura 14: Esquema de validação de anotações com transparência de localização.

4.2 o projeto esfinge

O Esfinge1 [35] é um projeto que busca desenvolver frameworks visando prover fle-
xibilidade de alteração de comportamento e um modelo que permita à equipe de-
senvolver o software com grande produtividade. Sua principal característica reside
no fato de buscar nos metadados das próprias classes grande parte das informações
necessárias para seu processamento, permitindo a diminuição de código redundante
e repetitivo. Tal característica é associada à utilização de padrões de projeto que per-
mitem que o comportamento configurado pelos metadados possa ser estendido e
modificado.

Dentre os principais pilares utilizados na construção dos frameworks, citam-se:

• Trabalhar com a configuração de metadados para customizar comportamento;

• Utilizar componentes plugáveis que podem ser facilmente inseridos numa ar-
quitetura;

• Disponibilizar funcionalidades principais independentes de frameworks e APIs
existentes, possuindo interfaces para que tecnologias mais específicas possam
ser plugadas;

• Trabalhar com metadados extensíveis, permitindo a criação de novos tipos de
metadados pela aplicação;

1 http://esfinge.sourceforge.net/index.html
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• Permitir que a equipe de desenvolvimento foque no domínio da aplicação e
gaste o mínimo de tempo com questões de infraestrutura.

Figura 15: O projeto Esfinge e seus frameworks.

O EsfingeMETADATA integra o projeto Esfinge (Figura 15) juntamente com os seguin-
tes frameworks:

• Query Builder: cria consultas a partir da assinatura de métodos, dando suporte
a diferentes tipos de bancos de dados;

• Comparison: compara duas instâncias de dois objetos da mesma classe, permi-
tindo a configuração de algoritmos de comparação para cada propriedade;

• Guardian: realiza controle de acesso através de configurações, permitindo re-
gras de segurança granulares e a extensão das políticas;

• AOM Role Mapper: auxilia a criação de aplicações com modelos de domínio
dinâmicos, permitindo o mapeamento de modelos específicos de um domínio
para modelos genéricos, o que permite um maior reuso de componentes;

• System Glue: desacopla a integração de sistemas externos da funcionalidade
principal da aplicação, permitindo que, dependendo do local onde ela for im-
plantada, diferentes sistemas possam ser integrados.

• Gamification: permite que a definição da lógica de gamification de uma aplica-
ção, com pontos, troféus etc. possa ser feita de forma declarativa e separada da
funcionalidade principal.

• Metadata: objeto desta dissertação, define um meta-framework para o consumo,
processamento e validação de metadados, simplificando a implementação de
frameworks desse tipo. Detalhes sobre esse meta-framework são apresentados na
Seção 4.3.
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4.3 o EsfingeMETADATA

Nesta seção, apresenta-se um meta-framework, denominado EsfingeMETADATA
2, de-

senvolvido na linguagem de programação Java e que implementa os conceitos da
Abordagem de Validação de Anotações de Código (AVAC), descrita na Seção 4.1.
Adotou-se a denominação meta-framework pelo fato do EsfingeMETADATA trabalhar
com o conceito de meta-anotações, isto é, anotações sobre outras anotações.

A implementação deste meta-framework desenvolvido faz parte de um contexto
maior, dado que a sua criação foi motivada por similaridades e dificuldades iden-
tificadas no desenvolvimento de outros frameworks integrantes do projeto Esfinge.

O EsfingeMETADATA é um meta-framework extensível para validação de metadados,
que visa a simplificar e auxiliar principalmente o desenvolvimento de frameworks ba-
seados em metadados. Ademais, também pode ser utilizado em aplicações baseadas
em anotações customizadas.

Os principais stakeholders3 do EsfingeMETADATA são desenvolvedores de aplicações
ou frameworks baseados em metadados (anotações de código em Java). Os desenvol-
vedores utilizarão o meta-framework para a validação das anotações configuradas na
aplicação que está sendo desenvolvida. Os usuários desta aplicação, por sua vez,
constituem o público indireto do EsfingeMETADATA, como exibe a Figura 16.

Figura 16: Stakeholders diretos e indiretos do EsfingeMETADATA.

O EsfingeMETADATA é usado em tempo de execução para avaliar se as anotações con-
figuradas nas classes da aplicação atendem as suas restrições de validação. O meta-
framework foca na validação em tempo de execução, dado que a validação em tempo

2 https://github.com/EsfingeFramework/metadata
3 De acordo com Freeman [36], stakeholder significa público estratégico, parte interessada ou interveniente.
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de compilação depende do ambiente de desenvolvimento, enquanto que a validação
em tempo de execução é, em geral, uma boa prática para segurança, independente
se a aplicação foi ou não previamente validada antes de sua execução. Nesse sentido,
o EsfingeMETADATA trabalha somente com anotações definidas com o tipo de retenção
RUNTIME, isto é, as anotações disponíveis para serem recuperadas apenas em tempo
de execução. No entanto, é importante ressaltar que o EsfingeMETADATA pode ser mo-
dificado e adaptado para validar anotações também em tempo de compilação ou de
carga.

Na implementação atual, o meta-framework possui dois módulos principais: Loca-
lização e Validação. Visando apresentar os conceitos supracitados, assim como os
módulos do EsfingeMETADATA, as seções a seguir mostram a sua visão geral, a sua Lin-
guagem Específica de Domínio (DSL), a sua estrutura interna e as suas estratégias de
localização.

4.3.1 Visão Geral

Esta seção apresenta um exemplo da utilização do EsfingeMETADATA para validar
anotações. Este exemplo ilustra como criar meta-anotações de validação através de
uma Linguagem Específica de Domínio (DSL), com seu respectivo validador, como as
anotações devem ser utilizadas para checar as regras de validação com transparência
de localização e, por fim, como a funcionalidade de validação é chamada.

No exemplo, a especificação da meta-anotação de validação é definida pela ano-
tação @NeedsToHave (Figura 17). A anotação que possuir a anotação de validação
@NeedsToHave só poderá ser configurada em um elemento que possuir a anotação
especificada no parâmetro value. Na configuração da meta-anotação @NeedsToHave
é adicionada a meta-anotação @ToValidate para especificar a classe responsável para
verificar as regras de validação do uso de uma determinada anotação.

1 @ToValidate(validationClass = NeedToHaveAnnotationValidator.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)

4 public @interface NeedsToHave {

5 public Class<? extends Annotation> value();

6 }

Figura 17: Especificação da meta-anotação @NeedsToHave.

A implementação da classe NeedToHaveAnnotationValidator é mostrada na Figura 18.
Esta classe requer a implementação da interface AnnotationValidator, a qual define os
métodos: initialize(), responsável por inicializar a instância com os parâmetros da
anotação e; validate(), que possui a lógica de validação.

Nota-se que a classe NeedToHaveAnnotationValidator utiliza a classe AnnotationFinder
para buscar outras anotações que, por sua vez, realizará a verificação da localização
dos metadados desta anotação e busca-lá em todos os lugares possíveis de definição.

Como próximo passo, as anotações que precisam ser validadas recebem as meta-
anotações de validação e localização. Por exemplo, na Figura 19, a anotação @Log-
ging usa a meta-anotação @NeedsToHave, definindo que sua configuração, junto com
a anotação @Transaction, para o mesmo elemento, é uma restrição. Ademais, a Fi-
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1 public class NeedToHaveAnnotationValidator implements AnnotationValidator{

2 private Class<? extends Annotation> whatItNeedsToHave;

3 public void initialize(Annotation self) {

4 NeedsToHave nth = (NeedsToHave) self;

5 whatItNeedsToHave = nth.value();

6 }

7 public void validate(Annotation toValidate, AnnotatedElement annotated) throws

AnnotationValidationException {

8 if(AnnotationFinder.findAnnotation(annotated, whatItNeedsToHave) == null){

9 throw new AnnotationValidationException(" error message");
10 }

11 }

12 }

Figura 18: Especificação do validador NeedToHaveAnnotationValidator.

gura 20 mostra que a definição da anotação @Transaction recebe as meta-anotações
@SearchInsideAnnotations e @SearchOnEnclosingElements, as quais configuram, respec-
tivamente, que ela pode ser definida dentro de outra anotação e nos elementos que
as envolve. @SearchInsideAnnotations e @SearchOnEnclosingElements são consideradas
meta-anotações de configuração de localização.

1 @NeedsToHave(Transaction.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.METHOD)

4 public @interface Logging {

5 }

Figura 19: Uso da meta-anotação @NeedsToHave pela anotação @Logging.

1 @SearchOnEnclosingElements

2 @SearchInsideAnnotations

3 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

4 @Target(ElementType.METHOD)

5 public @interface Transaction {

6 }

Figura 20: Definição da anotação @Transaction com meta-anotações de configuração de locali-
zação.

Para exemplificar, uma definição válida e inválida de metadados na classe Order-
Processing são apresentados nas Figuras 21 e 23.

No primeiro exemplo (Figura 21), apresenta-se uma definição válida de metadados,
em virtude que a anotação @Logging é definida no método registerPurchase(Purchase p)
e a anotação requerida @Transaction (especificada pela meta-anotação @NeedsToHave
na Figura 19) na classe OrderProcessing, com as meta-anotações de configuração de
localização @SearchInsideAnnotations e @SearchOnEnclosingElements.

Já no segundo exemplo (Figura 23), apresenta-se uma definição inválida de metada-
dos. Neste exemplo, a anotação @Logging é definida no método registerPurchase(Purchase
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1 @Transaction

2 public class OrderProcessing {

3 @Logging

4 public void registerPurchase(Purchase p) {

5 //method implementation

6 }

7 }

Figura 21: Exemplo de definição válida de metadados.

p) e a anotação requerida @Transaction, configurada dentro da anotação @Administra-
tion (Figura 22), que por sua vez está configurada na classe OrderProcessing. Este é
um exemplo inválido de configuração, pois a anotação @Administration não possui a
meta-anotação de configuração @SearchOnEnclosingElements, a qual permite a busca
nos elementos que envolvem o método registerPurchase(Purchase p).

1 @SearchInsideAnnotations

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.METHOD)

4 public @interface Administration {

5 }

Figura 22: Definição de metadados para o exemplo da Figura 23.

1 @Administration

2 public class OrderProcessing {

3 @Logging

4 public void registerPurchase(Purchase p) {

5 //method implementation

6 }

7 }

Figura 23: Exemplo de definição inválida de metadados.

Por fim, para invocar a funcionalidade de validação do EsfingeMETADATA é necessá-
rio chamar o método estático validateMetadataOn() da classe MetadataValidator, pas-
sando como parâmetro a classe em que as anotações precisam ser validadas. É reco-
mendável que um framework invoque esta funcionalidade previamente ao processa-
mento das anotações da classe, dado que isto pode ajudar a assegurar que todos as
restrições de validação sejam implementados pelo código.

4.3.2 Linguagem Específica de Domínio (DSL) do EsfingeMETADATA

A validação de metadados é realizada por meio de meta-anotações de validação, as
quais possuem uma nomenclatura específica ao domínio a ser validado. Elas são clas-
sificadas em três tipos: de validação, de configuração de validação e de configuração
de localização.
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As meta-anotações de validação são classificadas em meta-anotações de validação
de propriedade dos métodos da anotação e de validação do contexto da anotação.
Elas são aplicadas nas anotações e em seus métodos precisam ser validados.

Já as meta-anotações de configuração de validação especificam o tipo de validação
que será realizado por uma determinada meta-anotação de validação. Por exemplo,
na definição da meta-anotação de validação @NeedsToHave (Figura 17) existe a meta-
anotação @ToValidate que recebe como parâmetro a classe de validação NeedToHave-
AnnotationValidator.class.

As meta-anotações de configuração de localização definem o local onde a anotação
a ser validada poderá ser definida, como nos elementos que as envolve ou dentro de
outras anotações. Estas configurações de localização indiretas são especificadas pelas
meta-anotações @SearchInsideAnnotations e @SearchOnEnclosingElements.

Cada meta-anotação possui uma classe associada responsável pela lógica de vali-
dação. Estas meta-anotações são definidas por meio de uma DSL. Logo, são consi-
deradas palavras reservadas na aplicação que faça o seu uso. As meta-anotações do
EsfingeMETADATA são elencadas a seguir, juntamente com a indicação da Figura que a
apresenta.

1. Meta-anotações de Validação

a) Validação de Propriedade

• @Unique
Esta meta-anotação verifica se o método de uma determinada anota-
ção é exclusivo em uma determinada interface. Ou seja, dois métodos
de uma mesma anotação não podem ser anotados com esse tipo de
anotação (Figura 24).

1 @ToValidateProperty(validationClass = UniqueAnnotationValidator.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.METHOD)

4 public @interface Unique {

5 }

Figura 24: Definição da meta-anotação @Unique.

• @NotNull
Esta meta-anotação verifica se um determinado valor de algum atri-
buto não é nulo/vazio para um determinado programa (Figura 25).

1 @ToValidateProperty(validationClass = NotNullAnnotationValidator.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.METHOD)

4 public @interface NotNull {

5 }

Figura 25: Definição da meta-anotação @NotNull.

• @MinValue
Este validador indica que o valor do atributo de uma anotação deve ser
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maior ou igual ao valor especificado pela meta-anotação em questão
(Figura 26). O validador define o seguinte atributo:

value(): O valor mínimo do atributo da anotação a qual se refere.

1 @ToValidateProperty(validationClass = MinValueAnnotationValidator.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.METHOD)

4 public @interface MinValue {

5 int value();

6 }

Figura 26: Definição da meta-anotação @MinValue.

• @MaxValue
Este validador indica que o valor do atributo de uma anotação deve
ser menor ou igual ao valor especificado pela meta-anotação em ques-
tão(Figura 27). O validador define o seguinte atributo:

value(): O valor máximo do atributo da anotação a qual se refere.

1 @ToValidateProperty(validationClass = MaxValueAnnotationValidator.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.METHOD)

4 public @interface MaxValue {

5 int value();

6 }

Figura 27: Definição da meta-anotação @MaxValue.

• @RefersTo
Este validador indica que o valor do atributo de uma anotação deve
referir-se (ser igual) ao valor do atributo de uma outra anotação em
algum lugar no programa (Figura 28). O validador define os seguintes
atributos:

annotation(): A anotação alvo ao qual o atributo atual se refere. attribu-
teValue(): O valor do atributo da anotação alvo ao qual o atributo atual
se refere.

1 @ToValidateProperty(validationClass = RefersToAnnotationValidator.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)

4 public @interface RefersTo {

5 public Class<? extends Annotation> annotation();

6 String attributeValue();

7 }

Figura 28: Definição da meta-anotação @RefersTo.

b) Validação de Contexto
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• @Prohibits
Este validador estabelece que se um elemento de código é anotado
com a meta-anotação atual, então, ela proibirá a utilização de outra
anotação informada(Figura 29). Este validator é definido por um único
atributo:

public Class<? extends Annotation> value(): O nome da anotação a ser
proibida.

1 @ToValidate(validationClass = ProhibitsAnnotationValidator.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)

4 public @interface Prohibits {

5 public Class<? extends Annotation> value();

6 }

Figura 29: Definição da meta-anotação @Prohibits.

• @NeedsToHave
Este validador é o oposto do @Prohibits. Ele requer que a meta-anotação
atual deve ocorrer em elementos que também são anotados com uma
outra anotação específica (Figura 30). Este validador define um único
atributo:

public Class<? extends Annotation> value(): O nome da anotação reque-
rida.

1 @ToValidate(validationClass = NeedToHaveAnnotationValidator.class)

2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

3 @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)

4 public @interface NeedsToHave {

5 public Class<? extends Annotation> value();

6 }

Figura 30: Definição da meta-anotação @NeedsToHave.

2. Meta-anotações de Configuração de Validação

• @ToValidate
Esta meta-anotação (Figura 31)é utilizada pelas meta-anotações de valida-
ção para identificar quais anotações devem ser validadas pelo EsfingeMETADATA.

1 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

2 @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)

3 public @interface ToValidate {

4 public Class<? extends AnnotationValidator> validationClass();

5 }

Figura 31: Definição da meta-anotação @ToValidate.
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• @ToValidateProperty
Esta meta-anotação (Figura 32) é utilizada pelas meta-anotações de vali-
dação para especificar quais atributos das anotações devem ser validados
pelo EsfingeMETADATA.

1 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

2 @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)

3 public @interface ToValidateProperty {

4 public Class<? extends AnnotationPropertyValidator>

validationClass();

5 }

Figura 32: Definição da meta-anotação @ToValidateProperty.

3. Meta-anotações de Configuração de Localização

• @SearchOnEnclosingElements
Esta meta-anotação (Figura 33) de configuração indica que a recuperação
da anotação a ser validada pode ser buscada no(s) elemento(s) que envolve
(níveis acima) o objeto informado como parâmetro, até atingir o ponto
extremo da busca, no qual não há mais onde procurar.

1 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

2 @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)

3 public @interface SearchOnEnclosingElements {

4 }

Figura 33: Definição da meta-anotação @SearchOnEnclosingElements.

• @SearchInsideAnnotations
Esta meta-anotação (Figura 34) de configuração designa que a busca de
uma determinada anotação possa ocorrer dentro de uma outra anotação
recursivamente.

1 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

2 @Target(ElementType.ANNOTATION_TYPE)

3 public @interface SearchInsideAnnotations {

4 }

Figura 34: Definição da meta-anotação @SearchInsideAnnotations.

A Tabela 2 resume as meta-anotações que compõem a DSL do EsfingeMETADATA e
em quais elementos da aplicação estes metadados podem ser aplicados.

4.3.3 Extensibilidade do Mecanismo de Validação

Os validadores genéricos apresentados cobrem muitas necessidades de validação.
No entanto, há casos em que é difícil ou mesmo impossível traduzir uma determi-
nada regra de domínio em validadores genéricos. Para estes casos, há a possibilidade
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Tabela 2: Meta-anotações que compõem a DSL do EsfingeMETADATA.

Meta-anotação Elementos Aplicáveis Tipo de Validação

@Unique Atributo da Anotação Propriedade

@NotNull Atributo da Anotação Propriedade

@MinValue Atributo da Anotação Propriedade

@MaxValue Atributo da Anotação Propriedade

@RefersTo Atributo da Anotação Propriedade

@Prohibits Anotação Contexto

@NeedsToHave Anotação Contexto

@ToValidate Meta-anotação Configuração de Validação

@ToValidateProperty Meta-anotação Configuração de Validação

@SearchOnEnclosingElements Anotação Configuração de Localização

@SearchInsideAnnotations Anotação Configuração de Localização

de implementação de novos e específicos validadores, ou seja, o EsfingeMETADATA ofe-
rece extensibilidade para a inclusão de validadores que sejam implementados pelo
desenvolvedor, estritamente para um domínio particular da aplicação.

Novos validadores necessitam, obrigatoriamente: i) de uma nova meta-anotação de
validação; e ii) e de sua correspondente implementação, que opcionalmente poderá
estender algum validador disponível. As meta-anotações de validação são metada-
dos (anotações de código) da linguagem Java, as quais devem ser anotadas com
as meta-anotações @ToValidate ou ToValidateProperty, objetivando indicar a sua cor-
respondente de implementação da validação. A implementação de um validador é
uma classe que implementa uma interface de validação: AnnotationValidator ou An-
notationPropertyValidator, respectivamente, validação de estrutura e propriedade de
anotações.

Para ilustrar o processo de definição de um novo validador, considera-se uma regra
de domínio que exige que o valor do atributo String url() de uma anotação (e.g. @Site)
seja uma URL (Uniform Resource Locator) válida. Para este fim, pode ser definida uma
meta-anotação de validação chamada @SiteValido, associada a um validador. A classe
ValidaSite (validador), por exemplo, pode ser a responsável por verificar se o atributo
url() da anotação @Site constitui, de fato, uma URL válida.

Ao fornecer acesso ao modelo do programa através da linguagem Java, é possí-
vel implementar validadores complexos, como, por exemplo, as meta-anotações de
validação @NeedsToHave (Figura 17) e @RefersTo, as quais podem validar metadados
definidos através de recursos externos, como arquivos XML ou em algum esquema
de banco de dados.

4.3.4 Estrutura Interna

A estrutura interna do EsfingeMETADATA é composta por dois componentes princi-
pais: o MetadataLocator e o MetadataValidator, ambos representados na Figura 35. Eles
são responsáveis por localizar e validar, respectivamente, as anotações de código.

O primeiro passo do processo de validação é realizado pelo MetadataValitador, o
qual é responsável por recuperar todas as anotações da classe, verificando a pre-
sença de meta-anotação de validação (configurado com as meta-anotações @ToVa-
lidate ou @ToValidateProperty) e invocando o seu respectivo validador implemen-
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Figura 35: Principais componentes do framework EsfingeMETADATA.

tado (AnnotationValidator ou AnnotationPropertyValidator), associado com cada meta-
anotação.

Sempre que uma lógica de validação necessita recuperar outra anotação, é cha-
mada a classe AnnotationFinder, o qual é responsável por intermediar tal operação.
AnnotationFinder é uma interface (facade) que fornece uma simplificação entre os mé-
todos de busca de anotações. Ele faz o intermédio das interações entre os validadores
e os localizadores, visando deixar transparente a estratégia de busca usada para loca-
lizar as anotações de código.

A interface AnnotationFinder cria instâncias da interface MetadataLocator conside-
rando os metadados da anotação. Cada localizador executa um algoritmo específico
para buscar os metadados, representados pelas anotações nos elementos do código.

Os localizadores aplicáveis são estruturados com base no padrão Chain of Respon-
sibility (CoR) [37]. Considerando esta estrutura, cada localizador tenta encontrar a
anotação a ser validada e, se caso não for encontrada, a busca é repassada ao pró-
ximo localizador.

A cadeia dos localizadores é criada para cada anotação com base nos seus metada-
dos. Atualmente, os localizadores implementados no framework são: RegularLocator,
LevelLocator e AnnotationLocator. Eles são descritos com detalhes na próxima subse-
ção. A Figura 36 apresenta o o diagrama de classes do EsfingeMETADATA mencionados
nesta seção.

Por simplicidade, a Figura 36 exibe o diagrama de classes que mostra os compo-
nentes principais do EsfingeMETADATA e apenas a meta-anotação @NeedsToHave, re-
lacionada a sua respectiva classe de validação (NeedToHaveAnnotationValidator). Os
elementos relativos a outras anotações possuem uma estrutura similar.

Em síntese, um diagrama de sequência descreve a maneira como os objetos se inte-
ragem em uma aplicação e como eles colaboram em algum comportamento ao longo
do tempo. O diagrama de sequência apresentado na Figura 37 exibe as interações
dos objetos do EsfingeMETADATA no processo de validação de anotações de uma deter-
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Figura 36: Diagrama de classes do meta-framework EsfingeMETADATA.

minada aplicação. Nele, o ator ou desenvolvedor de aplicações deve configurar quais
anotações da aplicação precisam ser validadas, que incluem as meta-anotações de
validação e configuração de localização. Em seguida, o desenvolvedor deve incluir
na aplicação o meta-framework de validação EsfingeMETADATA, passando como parâ-
metro as classes a serem validadas. A partir deste ponto, o EsfingeMETADATA inicia a
validação dos metadados por meio da invocação da classe AnnotationFinder, respon-
sável por gerenciar os localizadores de metadados aplicáveis, junto com o compo-
nente MetadataLocator. Em seguida, o MetadataLocator retorna o resultado da busca
ao componente MetadataValidator, que irá identificar as meta-anotações de validação
contidas nas anotações encontradas na aplicação. Por padrão, cada meta-anotação de
validação do EsfingeMETADATA possui uma respectiva classe responsável pela lógica
de validação, que será executada com intuito em verificar possíveis erros de configu-
ração de anotações na aplicação em que o desenvolvedor configurou os metadados.

4.3.5 Estratégias de Localização

Como indicado nas seções anteriores, o processo de validação de anotações exige
a dissociação entre a implementação das regras de validação e a localização onde a
anotação foi configurada. Em outras palavras, uma anotação pode ser configurada em
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Figura 37: Fluxo do processo de validação de anotações no EsfingeMETADATA .

uma determinada classe para configurar seus respectivos métodos e, por convenção,
todos os métodos definidos e não sobrescritos desta classe receberão a configuração
desta anotação. Neste contexto, o processo de recuperação da anotação pode ser
configurado para cada anotação e é direcionado pelos seus próprios metadados. A
seguir, elencam-se os buscadores de anotações atualmente desenvolvidos e testados,
presentes no meta-framework.

4.3.5.1 RegularLocator

O localizador regular (RegularLocator) realiza a recuperação da anotação exata-
mente no elemento informado como parâmetro. Este localizador é o padrão, e é
sempre incluído na cadeia de buscadores. Por exemplo, deseja-se recuperar a anota-
ção @Logging, passando como parâmetro o método saveUser() da classe Users. Assim,
a anotação @Logging somente será recuperada caso ela esteja explicitamente/estri-
tamente configurada no método saveUser() da classe Users. Em outras palavras, a
anotação não poderá ser encontrada em nenhum outro local a não ser no elemento
especificado a ser buscado.

Os testes de unidade implementados verificam a funcionalidade do RegularLocator,
buscando a presença da anotação @Transaction nos seguintes elementos: em algum
método, na classe, em um atributo e no pacote. Os testes em que a anotação não
é localizada, onde ela não foi definida, também foram implementados. A Tabela 3

exibe o resultado dos testes de unidade realizados para testar a funcionalidade desse
localizador.
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Tabela 3: Casos de teste da anotação @Transaction para o RegularLocator.

Id @Transaction Onde buscar? Resultado Esperado

CT01 Indefinida Na Classe Inválido X

CT02 Indefinida No Método Inválido X

CT03 Indefinida No Atributo Inválido X

CT04 Indefinida No Pacote Inválido X

CT05 Na Classe Na Classe Válido X

CT06 No Método No Método Válido X

CT07 No Atributo No Atributo Válido X

CT08 No Pacote No Pacote Válido X

Tabela 4: Casos de teste da anotação @Transaction para o LevelLocator.

Id @Transaction Onde buscar? Anotações em @Transaction Resultado Esperado

CT01 No Atributo Na Classe @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT02 No Atributo No Pacote @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT03 No Atributo No Classe - Inválido X

CT04 No Atributo No Pacote - Inválido X

CT05 Na Classe No Pacote @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT06 Na Classe No Pacote - Inválido X

CT07 No Método No Pacote @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT08 No Método No Pacote - Inválido X

CT09 No Método Na Classe @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT10 No Método Na Classe - Inválido X

CT11 Indefinida Na Classe - Inválido X

4.3.5.2 LevelLocator

O localizador LevelLocator realiza a recuperação da anotação no(s) elemento(s) que
envolve (níveis acima) o objeto informado como parâmetro, até atingir o ponto ex-
tremo da busca, no qual não há mais onde procurar. Para que este localizador seja
incluído na cadeia de buscadores, a anotação precisa ter o metadado @SearchOnEn-
closingElements. Como exemplo, considere-se que uma anotação @Logging deseja ser
recuperada informando como parâmetro o método saveUser() da classe Users. Assim,
a anotação @Logging será recuperada caso ela esteja configurada no método saveU-
ser() da classe Users, na própria classe Users ou no pacote em que a classe Users foi
definida.

Os testes unitários implementados verificam a funcionalidade do LevelLocator bus-
cando a presença da anotação @Transaction, utilizando este localizador juntamente
com RegularLocator em diferentes elementos da aplicação. Os testes em que a anota-
ção não é localizada também foram devidamente implementados. A Tabela 4 mostra
o resultado dos testes de unidade realizados para testar a funcionalidade do LevelLo-
cator.
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4.3.5.3 AnnotationLocator

O localizador de anotação AnnotationLocator realiza a recuperação de uma deter-
minada anotação em uma outra anotação passada como parâmetro, recursivamente.
Por exemplo, considere-se que uma anotação @Logging precisa ser recuperada in-
formando como parâmetro o método saveUser() da classe Users, a qual não possui
(explicitamente) a anotação@Logging, mas que contém a anotação @ToRegister que,
por sua vez, tem a anotação @Logging. Assim, a anotação @Logging será recuperada
a partir da anotação @ToRegister presente na classe descrita, desde que esta possua a
configuração do metadado @SearchInsideAnnotations. Este processo de busca recursiva
ocorre iterativamente até o momento em que o elemento desejado seja encontrado,
ou caso as possibilidades de busca cheguem ao fim.

Os testes unitários implementados verificam a funcionalidade do AnnotationLocator
utilizando este localizador, identificando a presença da anotação @Transaction em
diferentes elementos da aplicação. Os testes em que a anotação não é localizada
também foram implementados. Os seus resultados são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5: Casos de teste da anotação @Transaction para o AnnotationLocator.
Id @Administration Anotações em @Trasaction Resultado Esperado

CT01 Indefinida @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT02 Anotação no método @SearchOnEnclosingElements e
@SearchInsideAnnotations

Válido X

CT03 Anotação na classe @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT04 Anotação no pacote @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT05 Anotação no método @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT06 Anotação na classe @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT07 Anotação no pacote @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT08 Anotação no método @SearchInsideAnnotations Válido X

CT09 Anotação na classe @SearchInsideAnnotations Válido X

CT10 Anotação no pacote @SearchInsideAnnotations Válido X

4.3.5.4 ConventionLocator

O localizador de convenções de código realiza a recuperação de uma anotação bus-
cando nos elementos disponíveis possíveis convenções equivalentes. A equivalência
é estabelecida por uma convenção de nomenclatura (padrão) na definição. Essas equi-
valências devem ser especificadas previamente através de uma DSL. Como exemplo,
considere-se uma anotação chamada @Test, a qual define metadados que também
podem ser definidos pela especificação do nome do método iniciando pelo prefixo
“test”. Por meio do uso desse localizador, será retornado verdadeiro caso esta anota-
ção esteja presente em um método chamado testCalculation().

A versão atual do EsfingeMETADATA não contempla, ainda, a implementação do Con-
ventionLocator. Este fato deve-se à restrição do tempo disponível para o desenvolvi-
mento da pesquisa, caracterizando esse localizador como um trabalho futuro.

É importante ressaltar que a estrutura da cadeia dos localizadores é essencial
quando são utilizadas duas estratégias diferentes para a definição da anotação. Por
exemplo, encadeando os localizadores LevelLocator com AnnotationLocator, a anota-
ção que está sendo procurada por um método pode ser encontrada dentro de uma
outra anotação que foi definida na sua respectiva classe.
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No próximo capítulo, descreve-se a aplicação prática do EsfingeMETADATA em um
conjunto de anotações para configurar características de uma aplicação, bem como
em um framework real, com intuito em propiciar a verificação da abordagem de vali-
dação desenvolvida.
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A P L I C A Ç Ã O D O E s f i n g eMETADATA

Este capítulo descreve a aplicação do E s f i n g eMETADATA em um conjunto de
anotações de código comumente utilizadas por desenvolvedores para configurar ca-
racterísticas de uma aplicação, bem como em um estudo de caso referente a uma
aplicação real para verificar a exequibilidade da proposta desenvolvida.

O estudo de caso de aplicação do E s f i n g eMETADATA utiliza um complexo fra-
mework de Gamification, com ampla utilização de anotações de código, denominado
E s f i n g eGam i f i c a t i o n .

5.1 avaliação em anotações comumente utilizadas

Nesta seção, apresenta-se um conjunto de anotações comumente aplicáveis à con-
figuração de características presentes em uma aplicação. Sistemas computacionais,
muitas vezes, apresentam características e/ou funcionalidades comuns entre si, como,
por exemplo, o armazenamento das transações efetuadas ou a concessão de acesso à
áreas administrativas no sistema.

Nesse contexto, foram criadas anotações com o intuito de verificar, da forma mais
completa possível, as possibilidades de configuração da validação por meio da aná-
lise do comportamento do meta-framework E s f i n g eMETADATA em situações onde o
desenvolvedor configura de maneira incorreta os metadados em uma aplicação. O
foco foi estabelecido em validações de metadados que envolvam mais de uma ano-
tação de código e que podem estar definidas em diferentes locais da aplicação, por
meio da utilização dos padrões de configuração de metadados: General Configuration
e Annotation Mapping [6].

5.1.1 Anotações Utilizadas

Existem anotações comumente utilizadas por desenvolvedores para propiciar a
configuração de características de uma aplicação. Como exemplo, citam-se as ano-
tações @Logging, @Transaction, @Administration e @OptimizeExecution. A Tabela 6 apre-
senta uma descrição geral dessas anotações e os seus respectivos requisitos de utili-
zação.

Para mostrar que o framework EsfingeMETADATA é capaz de verificar restrições e in-
consistências de configuração na definição de anotações em diferentes cenários refe-
rentes à localização das anotações, casos de teste foram derivados e aplicados para
verificar os metadados supracitados. Duas das anotações (@Logging e @Transaction) fo-
ram descritas anteriormente, na Seção 1.2, e serão utilizadas como exemplificação dos
casos de testes derivados e apresentados na Seção 5.1.2. Todavia, foram implementa-
dos casos de testes para validar todas as anotações supramencionadas que possuem
requisitos de validação.

Como descrito na Tabela 6, a anotação @Logging possui uma restrição específica, a
qual requer a definição de metadados pela anotação @Transaction e que devem ser
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Tabela 6: Descrição e requisitos das anotações utilizadas na aplicação do EsfingeMETADATA.

Anotação Descrição Geral Requisito

@Logging Esta anotação é utilizada para
registrar movimentações das
operações no sistema

Requer a anotação @Transac-
tion em sua configuração para
o mesmo elemento

@Transaction Esta anotação configura uma
transação no sistema

Atributo id não pode ser nulo

@Administration Esta anotação configura a con-
cessão de acesso administrativo
no sistema

-

@OptimizeExecution Esta anotação configura méto-
dos que não devem constar no
registro de operações

Não pode estar definida junto
com @Logging

configuradas para o mesmo elemento, como mostra a sua especificação na Figura 38.
Na próxima seção, apresenta-se os casos de teste implementados para verificar esta
anotação.

1 @NeedsToHave(Transaction.class)

2 @Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE, ElementType.ANNOTATION_TYPE})

3 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

4 public @interface Logging {

5 }

Figura 38: Definição de @Logging para a aplicação do EsfingeMETADATA, meta-anotação desta-
cada em amarelo.

5.1.2 Validação de Metadados

A estratégia utilizada para derivar os testes funcionais considera a anotação @Log-
ging definida em um método e a restrição de validação na própria anotação. Assim,
a posição da anotação @Transaction é configurada nos elementos aplicáveis, junta-
mente com seus metadados referentes a sua localização, definidos através das meta-
anotações @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations. Além disso, os ce-
nários de configuração de anotações são baseados nos elementos que os envolve,
incluindo a classe, os métodos, o pacote e dentro de outras anotações. Diversas possi-
bilidades de configurações do uso da anotação @Logging com a anotação @Transaction
são apresentadas na Tabela 7.

Com intuito em facilitar o entendimento do processo de validação de anotações,
por simplificação, apresentam-se apenas os casos de teste relacionados ao cenário de
teste de configuração da anotação @Logging. Para este cenário, foram implementados
diversos casos de teste. No entanto, são apresentados aqueles que mais se diferenciam
na configuração de @Logging. Cada caso de teste inicia-se pelo prefixo CT (Caso de
Teste) e uma auto-numeração:
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ct01 – Este caso de teste (Figura 39) verifica a ausência da anotação @Transaction na
configuração da anotação @Logging, definida no método registerPurchase(Purchase
p) em uma aplicação.

1 public class OrderProcessing {

2 @Logging

3 public void registerPurchase(Purchase p) {

4 }

5 }

6

7 @Test(expected = AnnotationValidationException.class)

8 public void CT01() throws AnnotationValidationException {

9 MetadataValidator.validateMetadataOn(OrderProcessing.class);

10 }

Figura 39: Definição do Caso de Teste - CT01.

ct10 – Neste caso de teste (Figura 40), a presença da anotação @Transaction nos
elementos que envolvem o objeto informado como parâmetro (Classe Order-
Processing) da aplicação é verificada para validar a configuração da anotação
@Logging, que requer tal anotação de código.

1 @Transaction

2 public class OrderProcessing{

3 @Logging

4 public void registerPurchase(Purchase p) {

5 }

6 }

7

8 @Test

9 public void CT10() throws AnnotationValidationException {

10 MetadataValidator.validateMetadataOn(OrderProcessing.class);

11 }

12 }

Figura 40: Definição do Caso de Teste - CT10.

ct19 – Neste caso de teste, (Figura 41), verifica-se a presença da anotação @Transac-
tion dentro da anotação @Administration com a configuração da anotação @Sear-
chInsideAnnotations, a qual permite a busca dentro de outras anotações.

ct23 – Neste caso de teste (Figura 42), verifica-se a presença da anotação @Tran-
saction no elemento alvo (neste caso, o método registerPurchase(Purchase p)) do
componente em que a anotação @Logging está definida.

Ressalta-se que todos os casos de teste implementados para as anotações criadas
para avaliar o EsfingeMETADATA bem como a especificação delas, encontram-se dispo-
níveis no endereço: https://github.com/EsfingeFramework/metadata.

https://github.com/EsfingeFramework/metadata
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1 public class OrderProcessing {

2 @Logging

3 @Administration

4 public void registerPurchase(Purchase p) {

5 }

6 }

7

8 @Test

9 public void CT19() throws AnnotationValidationException {

10 MetadataValidator.validateMetadataOn(OrderProcessing.class);

11 }

Figura 41: Definição do Caso de Teste - CT19.

1 public class OrderProcessing {

2 @Logging

3 @Transaction

4 public void registerPurchase(Purchase p) {

5 }

6 }

7

8 @Test

9 public void CT23() throws AnnotationValidationException {

10 MetadataValidator.validateMetadataOn(OrderProcessing.class);

11 }

Figura 42: Definição do Caso de Teste - CT23.
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Tabela 7: Casos de teste da anotação @Logging com @NeedsToHave(Transaction.class).
Id @Logging @Transaction Anotações em @Transaction Resultado Esperado

CT01 No método Indefinida @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT02 No método No método @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT03 No método Na classe @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT04 No método No pacote @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT05 No método Anotação no método @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT06 No método Anotação na classe @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT07 No método Anotação no pacote @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT08 No método Indefinida @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT09 No método No método @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT10 No método Na classe @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT11 No método No pacote @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT12 No método Anotação no método @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT13 No método Anotação na classe @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT14 No método Anotação no pacote @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT15 No método Indefinida @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT16 No método No método @SearchInsideAnnotations Válido X

CT17 No método Na classe @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT18 No método No pacote @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT19 No método Anotação no método @SearchInsideAnnotations Válido X

CT20 No método Anotação na classe @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT21 No método Anotação no pacote @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT22 No método Indefinida - Inválido X

CT23 No método No método - Válido X

CT24 No método Na classe - Inválido X

CT25 No método No pacote - Inválido X

CT26 No método Anotação no método - Inválido X

CT27 No método Anotação na classe - Inválido X

CT28 No método Anotação no pacote - Inválido X
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5.2 estudo de caso de aplicação do EsfingeMETADATA : o framework EsfingeGamification

A escolha do framework EsfingeGamification como objeto do estudo de caso de apli-
cação do EsfingeMETADATA se deu, além do fato dele ser um framework real, pela ca-
racterística das suas anotações poderem ser configuradas em diferentes locais, como
dentro de outras anotações ou mesmo na classe para configurar todos os seus méto-
dos. Desta forma, o EsfingeGamification possui requisitos complexos de validação de
metadados, envolvendo, por exemplo, a presença de outras anotações, com diferen-
tes tipos de restrições entre elas. A próxima seção apresenta o conceito basilar para o
entendimento do funcionamento desse framework.

5.2.1 Conceituação sobre Gamification

O uso de combinação de elementos e técnicas de jogos em contextos diversos ga-
nhou rapidamente uma quantidade substancial de atenção após a segunda metade
de 2010 [38]. Esta prática foi chamada de Gamification e pode ser usada como um
meio de melhorar a interação social do usuário e sua motivação em executar várias
tarefas em que normalmente poderiam não ser atraentes [38].

Recentemente, há uma quantidade crescente de empresas que necessitam estimu-
lar a interação social entre os usuários da sua aplicação [39]. Para este propósito,
em geral, adota-se a prática de Gamification para incentivar os usuários a utilizar a
aplicação de forma a receber alguma recompensa.

5.2.2 Visão Geral do EsfingeGamification

O framework EsfingeGamification [40] foi implementado com base no conceito de
Gamification. Sua implementação iniciou-se em Março de 2014 e, até a presente data, 9

colaboradores formam a equipe de desenvolvimento do framework, incluindo o autor
desta dissertação de mestrado, responsável pela implementação da validação dos
metadados do EsfingeGamification .

O framework define vários tipos de conquistas (Achievements) e como elas são arma-
zenadas. Além disso, o EsfingeGamification usa anotações para configurar as conquis-
tas que o usuário corrente irá ganhar ou perder ao executar um determinado método.
Esse framework foi proposto para ser integrado à qualquer aplicação, de modo que ele
seja meramente responsável por registrar as conquistas do usuário, não dependendo
de nenhuma informação relacionada ao domínio específico da aplicação.

Para estimular a interação social entre os usuários de uma aplicação, geralmente
utiliza-se um sistema de conquista (Achievement) em que o usuário recebe um deter-
minado tipo de recompensa, a qual depende diretamente da tarefa que está sendo
executada. No EsfingeGamification , quatro tipos de conquistas podem ser encontradas:
Point, Ranking, Achievement e Trophy, conforme o diagrama de classes apresentado na
Figura 43.

O tipo Point (Ponto) representa um acordo que contém uma medida (número) dis-
creta, tais como pontos ou moedas, que pode ser usado para alcançar outras conquis-
tas ou para comprar produtos dentro do próprio sistema.

O tipo Ranking (Posição) é descrito por dois atributos: nome e nível. Ele pode ser
usado para contabilizar a melhoria na utilização de alguma tarefa ou para repre-
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sentar o status do usuário. Os níveis podem ser definidos pelo usuário para serem
alcançados. Por exemplo, quando uma tarefa é concluída com êxito, num certo nú-
mero de vezes, o usuário sobe um nível naquela habilidade específica. Por outro lado,
o desenvolvedor pode definir uma diminuição do nível, como, por exemplo, no caso
do usuário não realizar um determinado tipo de tarefa por diversas vezes.

Figura 43: Tipos de conquistas (Achievements) implementados pelo framework
EsfingeGamification .

No Apêndice A, podem ser encontradas informações adicionais e mais detalhadas
sobre o framework EsfingeGamification.

5.2.3 Anotações do EsfingeGamification

Existe uma lista de anotações disponíveis no framework EsfingeGamification para a con-
figuração de adição e remoção de conquistas, descritas na Tabela 8 [40].

As anotações do EsfingeGamification são adicionadas em métodos das aplicações que
os utiliza, e a ação é realizada pelo próprio framework, a partir de sua execução.

Cada anotação do EsfingeGamification possui requisitos específicos de utilização (Ta-
bela 9 [40]) e configuração. Analisando os requisitos de utilização das diversas anota-
ções que compõem o EsfingeGamification, nota-se que o framework possui cenários com-
plexos de validação dos seus metadados. Por exemplo, as anotações @PointsToUser e
@RemovePoints podem ser definidas em diversos locais da aplicação, como no método,
na classe ou ainda dentro de outras anotações, como mostram as suas especificações
(Figuras 44 e 45). A anotação @Target e as meta-anotações @SearchOnEnclosingElements
e @SearchInsideAnnotations são utilizadas para definir a configuração de localização,
constituindo, respectivamente, os padrões General Configuration e Annotation Mapping.

A definição de todas as anotações do framework EsfingeGamification podem ser consul-
tadas a partir do repositório de código GitHub, disponível em: https://github.com/
EsfingeFramework/gamification.

https://github.com/EsfingeFramework/gamification
https://github.com/EsfingeFramework/gamification
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Tabela 8: Resumo das anotações do EsfingeGamification.

Anotações Descrição Geral

@PointsToUser, @RankingsToUser, @RewardsToU-
ser, @TrophiesToUser

Permitem o incremento de uma implementação
da conquista (Achievement) de um usuário espe-
cífico

@RemoveRankings, @RemovePoints, @Remove-
Reward, @RemoveTrophy

Permitem a exclusão de uma implementação da
conquista Achievement de um determinado usuá-
rio

@PointToParam Permite o incremento de pontos para outro usuá-
rio, ou seja, a ação do usuário logado no sistema
gera pontos para outro usuário

@RemovePointToParam Permite o decremento de pontos para outro
usuário, ou seja, a ação do usuário logado no
sistema gera decremento de pontos para outro
usuário

@TroppyWhenReachPointLimit Permite a adição de uma conquista
(Achievement) quando um usuário específico
atinge uma certa quantidade de pontos

@ProhibitsGamification Esta meta-anotação de validação especifica uma
anotação que deve ser proibida junto com outra
anotação

1 @SearchOnEnclosingElements

2 @SearchInsideAnnotations

3 @ProhibitsGamification(RemovePoints.class)

4 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

5 @Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE, ElementType.ANNOTATION_TYPE})

6 @GamificationProcessor(PointsToUserProcessor.class)

7 public @interface PointsToUser {

8 @MinValue(value=0)

9 int quantity();

10 @NotNull

11 String name();

12 }

Figura 44: Definição de @PointsToUser com as meta-anotações destacadas em amarelo.

5.2.4 Validação de Metadados

Esta subseção apresenta as informações sobre o processo de validação dos metada-
dos do framework EsfingeGamification.

Como já mencionado, o framework EsfingeGamification possui um complexo sistema
baseado em metadados, mais especificamente, metadados definidos através de anota-
ções de código. Nesse contexto, o processo de validação inicia-se a partir da inclusão
do meta-framework EsfingeMETADATA no projeto do EsfingeGamification.

A integração entre o EsfingeMETADATA e o EsfingeGamification é realizada apenas na
classe GameProxy do framework de Gamification, como mostra a Figura 46. A invocação
do meta-framework de validação pelo EsfingeGamification é realizada explicitamente pelo
método CreateProxy, que, por sua vez, executa a chamada de um único método do
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Tabela 9: Requisitos das anotações do EsfingeGamification.

Anotação Descrição dos Requisitos

@PointsToUser Não pode ser utilizada junto com @Remove-
Points, com mesmo atributo name; atributo quan-
tity não pode ser menor que zero; atributo name
não pode ser nulo

@RankingsToUser Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @RemoveRankings, com mesmo atri-
buto name; atributos name e level não podem ser
nulos

@RewardsToUser Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @RemoveReward, com mesmo atri-
buto name; atributo name não pode ser nulo

@TrophiesToUser Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @RemoveTrophy, com mesmo atri-
buto name; atributo name não pode ser nulo

@RemoveRankings Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @RankingsToUser, com mesmo atri-
buto name; atributos name e level não podem ser
nulos

@RemovePoints Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @PointsToUser, com mesmo atributo
name; atributo quantity não pode ser menor que
zero; atributo name não pode ser nulo

@RemoveReward Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @RewardsToUser, com o mesmo atri-
buto name; atributo name não pode ser nulo

@RemoveTrophy Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @TrophyToUser, com o mesmo atri-
buto name; atributo name não pode ser nulo

@PointToParam Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @RemovePointToParam, com mesmo
o atributo name; atributo quantity não pode ser
menor que zero; atributo name não pode ser nulo

@RemovePointToParam Não pode ser configurada para o mesmo ele-
mento com @PointToParam, com o mesmo atri-
buto name; atributo quantity não pode ser menor
que zero; atributo name não pode ser nulo

@TroppyWhenReachPointLimit Obrigatório ter @PointsToUser para o mesmo ele-
mento; atributo quantity não pode ser menor que
zero; atributos nameTrophy e namePoint não po-
dem ser nulos

EsfingeMETADATA, denominado validateMetadataOn, o qual recebe como parâmetro a
classe a ser validada.

Com o intuito de facilitar o entendimento dos metadados oferecidos pelo fra-
mework EsfingeGamification e como eles foram validados, a Tabela 10 apresenta as meta-
anotações do EsfingeMETADATA as quais foram utilizadas para verificar a corretude de
utilização dos metadados do EsfingeGamification.

Observa-se que para cada anotação do EsfingeGamification são usadas uma ou mais
meta-anotações de validação, visando atender os seus requisitos de utilização. Po-
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1 @SearchOnEnclosingElements

2 @SearchInsideAnnotations

3 @ProhibitsGamification(PointsToUser.class)

4 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

5 @Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE, ElementType.ANNOTATION_TYPE})

6 @GamificationProcessor(RemovePointsProcessor.class)

7 public @interface RemovePoints {

8 @MinValue(value=0)

9 int quantity();

10 @NotNull

11 String name();

12 }

Figura 45: Definição de @RemovePoints com as meta-anotações destacadas em amarelo.

1 public class GameProxy implements InvocationHandler{

2 // Other methods and attributes ommited

3 public static Object createProxy(Object encapsulated){

4 Object obj = Proxy.newProxyInstance(encapsulated.getClass().

getClassLoader(),

5 encapsulated.getClass().getInterfaces(),

6 new GameProxy(encapsulated));

7

8 //here is called Esfinge Metadata validator

9 try {

10 for(Class interf : encapsulated.getClass().getInterfaces

()){

11 MetadataValidator.validateMetadataOn(interf);

12 }

13 } catch (AnnotationValidationException e){

14 throw new GamificationConfigurationException(" Invalid
annotation configuration", e);

15 }

16

17 return obj;

18 }

19

20 }

Figura 46: Integração entre o EsfingeMETADATA e o EsfingeGamification.

rém, há situações ou requisitos de validação que não são contemplados pelas meta-
anotações disponíveis no EsfingeMETADATA. Por exemplo, para a anotação @PointsToU-
ser, são necessárias três meta-anotações de validação:

1. @Prohibits: proíbe o uso da anotação @RemovePoints;

2. @MinValue: verifica se o atributo quantity é maior que zero;

3. @NotNull: checa se o atributo name não é nulo.
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Não obstante, nota-se que na definição da anotação @PointsToUser (Figura 44) há
um atributo chamado name, o qual especifica quem está recebendo a pontuação. Da
mesmas forma, na definição da anotação @RemovePoints (Figura 45), também existe
um atributo chamado name para especificar quem perderá pontos. Nesse sentido, a
meta-anotação de validação @Prohibits do EsfingeMETADATA, que utiliza como parâme-
tro apenas a anotação que deve ser proibida, não é suficiente para atender os requi-
sitos de validação das anotações @PointsToUser e @RemovePoints, por não realizar a
verificação do atributo name.

Nesse sentido, para atender aos requisitos das anotações do EsfingeGamification, os
quais requererem a verificação da propriedade chamada name, além da verificação
estrutural que restringe a presença de outra anotação, criou-se um validador espe-
cífico para este fim. A anotação de validação criada, chamada @ProhibitsGamification,
segue a mesma lógica do EsfingeMETADATA e possui uma classe de validação associada,
denominada ProhibitsGamificationAnnotationValidator, a qual estende a classe padrão
ProhibitsAnnotationValidator do framework EsfingeMETADATA.

A classe que implementa a lógica de validação é apresentada na Figura 47. O mé-
todo initialize() recebe a anotação que deve ser restringida e armazena uma instância
de sua classe na variável whatItNeedsToProhibits. Logo, o método validate() recebe
a anotação a ser validada (toValidate), o elemento em que a anotação foi definida
(annotated) e faz uma busca das ocorrências da anotação que deve ser proibida, arma-
zenando o resultado em uma lista de anotações (annToProhibits). Para cada anotação
encontrada, verifica-se se o atributo name da anotação a ser validada é igual ao atri-
buto name da anotação a ser proibida. Caso for verdadeiro, uma nova exceção de
validação de anotação é lançada pelo EsfingeMETADATA.

Tabela 10: Anotações do EsfingeGamification e do EsfingeMETADATA.

Anotação do Gamification Anotação(es) de Validação

@PointsToUser @ProhibitsGamification; @MinValue; @NotNull

@RankingsToUser @ProhibitsGamification; @NotNull

@RewardsToUser @ProhibitsGamification; @NotNull

@TrophiesToUser @ProhibitsGamification; @NotNull

@RemoveRankings @ProhibitsGamification; @NotNull

@RemovePoints @ProhibitsGamification; @MinValue; @NotNull

@RemoveReward @ProhibitsGamification; @NotNull

@RemoveTrophy @ProhibitsGamification; @NotNull

@PointToParam @ProhibitsGamification; @MinValue; @NotNull

@RemovePointToParam @ProhibitsGamification; @MinValue; @NotNull

@TroppyWhenReachPointLimit @NeedsToHave; @MinValue; @NotNull

Com base na tabela de anotações do EsfingeGamification e as meta-anotações de vali-
dação do EsfingeMETADATA, adotou-se a estratégia em derivar os casos de testes fun-
cionais considerando a anotação @RemovePoints definida em um método e as restri-
ções de validação definidas na própria anotação. Desta forma, a posição da anotação
@PointsToUser são variadas nos elementos aplicáveis, e sua configuração de localiza-
ção definida pelas meta-anotações @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnota-
tions. Isto é, os cenários de configuração destas anotações são baseados nos elementos
que as envolve, incluindo a classe, os métodos, o pacote e dentro de outras anotações.
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1 public class ProhibitsGamificationAnnotationValidator extends

ProhibitsAnnotationValidator {

2

3 @Override

4 public void initialize(Annotation self) {

5 ProhibitsGamification ntp = (ProhibitsGamification) self;

6 whatItNeedsToProhibits = ntp.value();

7 }

8

9 @Override

10 public void validate(Annotation toValidate, AnnotatedElement annotated)

throws AnnotationValidationException {

11 List<Annotation> annToProhibits = AnnotationFinder.

findAnnotation(annotated, whatItNeedsToProhibits);

12

13 // structural checking

14 for (Annotation annotation : annToProhibits) {

15 String nameAttributeOfProhibits =

getAttributeOfAnnotation(annotation);

16 String nameAttributeToValidate =

getAttributeOfAnnotation(toValidate);

17

18 // property checking

19 if(nameAttributeOfProhibits.equals(

nameAttributeToValidate)){

20 throw new AnnotationValidationException("The
annotation i t needs to prohibits was found:
@" + whatItNeedsToProhibits.getSimpleName()+

" , attribute : "+nameAttributeOfProhibits);
21 }

22 }

23 }

24

25 private String getAttributeOfAnnotation(Annotation ann) {

26 for (Method m : ann.annotationType().getDeclaredMethods()) {

27 try {

28 Object o = m.invoke(ann);

29 if(m.getName().equals("name")) return o.toString

();

30 } catch (Exception e) {

31 e.getMessage();

32 }

33 }

34 return " ";
35 }

36 }

Figura 47: Lógica de validação da anotação @ProhibitsGamification.

O objetivo principal da derivação dos casos de testes é criar o maior número pos-
sível de verificações com base nas combinações e possibilidades de configuração de
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uso das anotações, relacionando a sua localização e os seus elementos aplicáveis. A
Tabela 11 apresenta os casos de testes derivados para a anotação @PointsToUser.

Com intuito em facilitar o entendimento dos diversos casos de teste desenvolvidos
para validar a configuração da anotação @PointsToUser, citam-se alguns dos mais
importantes:

ct01 – Este caso de teste (Figura 48) verifica a presença da anotação @RemovePoint,
configurada no método doSomethingWrong() junto à anotação @PointsToUser, na
classe TestPointAnnotation.

1 public class TestPointAnnotation {

2 @PointsToUser(name = "PontoA", quantity = 1)

3 @RemovePoints(name = "PontoA", quantity = 1)

4 public void doSomethingWrong(){

5 //method implementation

6 }

7 }

Figura 48: Configuração dos metadados para o Caso de Teste - CT01.

ct06 – Neste caso de teste (Figura 49), a presença da anotação @RemovePoint, defi-
nida no método doSomethingWrong() foi verificada para validar a configuração
da anotação @PointsToUser nos elementos (Classe) da aplicação que a envolve.

1 @PointsToUser(name = "PontoA", quantity = 1)

2 public class TestPointAnnotation {

3 @RemovePoints(name = "PontoB", quantity = 1)

4 public void doSomethingWrong(){

5 //method implementation

6 }

7 }

Figura 49: Configuração dos metadados para o Caso de Teste - CT06.

ct10 – Este caso de teste (Figura 50) verifica a presença da anotação @RemovePoint,
definida no método doSomethingWrong() para validar a configuração da anota-
ção @PointsToUser nos elementos (Classe) da aplicação que as envolve.

1 @PointsToUser(name = "PontoB", quantity = -1)

2 public class TestPointAnnotation {

3 @RemovePoints(name = "PontoA", quantity = 1)

4 public void doSomethingWrong(){

5 //method implementation

6 }

7 }

Figura 50: Configuração dos metadados para o Caso de Teste - CT10.
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ct15 – Neste caso de teste (Figura 51), a presença da anotação @RemovePoint, defi-
nida no método doSomethingWrong() foi verificada para validar a configuração
da anotação @PointsToUser na (anotacão no método) da aplicação.

1 public class TestPointAnnotation {

2 @ExtraPoints

3 @RemovePoints(name = "PontoA", quantity = 1)

4 public void doSomethingWrong(){

5 //method implementation

6 }

7 }

8

9 @SearchOnEnclosingElements

10 @SearchInsideAnnotations

11 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

12 @Target({ElementType.METHOD,ElementType.TYPE, ElementType.ANNOTATION_TYPE})

13 @PointsToUser(name = " ", quantity = 1)

14 @RankingsToUser(name = "LevelA", level = "1")
15 public @interface ExtraPoints {

16

17 }

Figura 51: Configuração dos metadados para o Caso de Teste - CT15.

1 @Test (expected GamificationConfigurationException.class)

2 public void testPointAnnotation() throws

3 AnnotationValidationException {

4 GameProxy.createProxy(new TestPointAnnotation());

5 }

Figura 52: Invocação dos testes com o framework EsfingeGamification .

Ressalta-se que os casos de testes para todas as anotações do EsfingeGamification foram
implementados de acordo os metadados descritos na Tabela 10, mas, para simplificar,
apresentou-se apenas os casos de teste da anotação @PointsToUser. No entanto, o
código fonte do EsfingeGamification, assim como os casos de testes supracitados, estão
disponíveis no endereço: https://github.com/EsfingeFramework/gamification.

No próximo capítulo, são apresentadas as análises e discussões sobre os principais
resultados obtidos durante a aplicação do EsfingeMETADATA na validação de anotações
comuns em sistemas computacionais, bem como sobre o framework EsfingeGamification.

https://github.com/EsfingeFramework/gamification
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Tabela 11: Casos de teste para a anotação @PointsToUser.

Id
@

R
em

ov
eP

oi
nt

s
@

Po
in

ts
To

U
se

r
M

et
ad

ad
os

em
@

R
em

ov
eP

oi
nt

s
M

et
ad

ad
os

em
@

Po
in

ts
To

U
se

r
R

es
ul

ta
do

Es
pe

ra
do

C
T

0
1

N
o

M
ét

od
o

N
o

M
ét

od
o

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"P
on

to
A

";
qu

an
ti

ty
=1

In
vá

lid
o
X

C
T

0
2

N
o

M
ét

od
o

N
a

C
la

ss
e

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"P
on

to
A

";
qu

an
ti

ty
=1

In
vá

lid
o
X

C
T

0
3

N
o

M
ét

od
o

A
no

ta
çã

o
no

M
ét

od
o

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"P
on

to
A

";
qu

an
ti

ty
=1

In
vá

lid
o
X

C
T

0
4

N
o

M
ét

od
o

A
no

ta
çã

o
na

C
la

ss
e

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"P
on

to
A

";
qu

an
ti

ty
=1

In
vá

lid
o
X

C
T

0
5

N
o

M
ét

od
o

N
o

M
ét

od
o

na
m

e=
"P

on
to

B"
;q

ua
nt

it
y=

1
na

m
e=

"P
on

to
A

";
qu

an
ti

ty
=1

V
ál

id
o
X

C
T

0
6

N
o

M
ét

od
o

N
a

C
la

ss
e

na
m

e=
"P

on
to

B"
;q

ua
nt

it
y=

1
na

m
e=

"P
on

to
A

";
qu

an
ti

ty
=1

V
ál

id
o
X

C
T

0
7

N
o

M
ét

od
o

A
no

ta
çã

o
no

M
ét

od
o

na
m

e=
"P

on
to

B"
;q

ua
nt

it
y=

1
na

m
e=

"P
on

to
A

";
qu

an
ti

ty
=1

V
ál

id
o
X

C
T

0
8

N
o

M
ét

od
o

A
no

ta
çã

o
na

C
la

ss
e

na
m

e=
"P

on
to

B"
;q

ua
nt

it
y=

1
na

m
e=

"P
on

to
A

";
qu

an
ti

ty
=1

V
ál

id
o
X

C
T

0
9

N
o

M
ét

od
o

N
o

M
ét

od
o

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"P
on

to
B"

;q
ua

nt
it

y=
-1

In
vá

lid
o
X

C
T

1
0

N
o

M
ét

od
o

N
a

C
la

ss
e

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"P
on

to
B"

;q
ua

nt
it

y=
-1

In
vá

lid
oX

C
T

1
1

N
o

M
ét

od
o

A
no

ta
çã

o
no

M
ét

od
o

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"P
on

to
B"

;q
ua

nt
it

y=
-1

In
vá

lid
o
X

C
T

1
2

N
o

M
ét

od
o

A
no

ta
çã

o
na

C
la

ss
e

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"P
on

to
B"

;q
ua

nt
it

y=
-1

In
vá

lid
o
X

C
T

1
3

N
o

M
ét

od
o

N
o

M
ét

od
o

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"̈"
;q

ua
nt

it
y=

1
In

vá
lid

o
X

C
T

1
4

N
o

M
ét

od
o

N
a

C
la

ss
e

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"̈"
;q

ua
nt

it
y=

1
In

vá
lid

o
X

C
T

1
5

N
o

M
ét

od
o

A
no

ta
çã

o
no

M
ét

od
o

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"̈"
;q

ua
nt

it
y=

1
In

vá
lid

oX

C
T

1
6

N
o

M
ét

od
o

A
no

ta
çã

o
na

C
la

ss
e

na
m

e=
"P

on
to

A
";

qu
an

ti
ty

=1
na

m
e=

"̈"
;q

ua
nt

it
y=

1
In

vá
lid

o
X





6
AVA L I A Ç Ã O D O S R E S U LTA D O S O B T I D O S

Este capítulo dedica-se a apresentar as análises e discussões sobre os principais
resultados obtidos pela aplicação do EsfingeMETADATA nas aplicações práticas descritas
no capítulo anterior.

Neste capítulo, igualmente dividido em seções, apresenta-se, inicialmente, a meto-
dologia de avaliação da abordagem de validação de metadados. Em seguida, descreve-
se um detalhamento sobre a avaliação funcional e a análise de modularidade realiza-
das. Por fim, são apresentadas a análise geral e as limitações do trabalho.

6.1 metodologia de avaliação

A metodologia usada para avaliar a abordagem de validação de anotações de có-
digo com transparência de localização inclui:

1. Avaliação funcional através da execução de testes de unidade dos localizadores
e validadores presentes no meta-framework EsfingeMETADATA, aplicado no con-
junto de anotações criadas para propiciar a configuração de características de
uma aplicação, bem como no framework EsfingeGamification;

2. Análise de modularidade realizada pela utilização de uma Matriz de Depen-
dência Estrutural – DSM (do inglês Dependency Structure Matrix) [41], refe-
rente a aplicação do meta-framework de validação desenvolvido no framework
EsfingeGamification.

Os principais objetivos da utilização da DSM neste contexto são: (i) Apresentar o
desacoplamento entre as estratégias de localização e validação do EsfingeMETADATA; e
(ii) Mostrar as dependências da aplicação que faça o uso do EsfingeMETADATA, decor-
rentes da utilização do meta-framework.

Os testes, em geral, foram implementados com o framework de testes de unidade
JUnit1, enquanto que a DSM foi construída usando a IDE (do inglês Integrated Deve-
lopment Environment) IntelliJ2.

A avaliação foi realizada tendo como base as anotações de código descritas em
ambas as aplicações práticas da AVAC, descritas no capítulo anterior.

6.2 avaliação funcional

Como já mencionado, o processo de validação de anotações requer, como base, o
módulo de localização de anotações. No entanto, a especificação das restrições do
uso das anotações, assim como seus metadados, são requisitos que devem ser conhe-
cidos previamente, de acordo com os requisitos da aplicação. Ou seja, é necessário

1 http://junit.org/
2 https://www.jetbrains.com/idea/

65
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que se especifiquem as restrições de uso da anotação na aplicação, como, por exem-
plo: (i) a dependência de outra anotação; (ii) a unicidade de uma anotação em uma
classe; e/ou (iii) uma anotação que não possa estar presente em conjunto com outra
anotação. Esses casos configuram exemplos de regras que podem ser verificadas no
processo de validação desses metadados.

6.2.1 Resultados da Avaliação em Anotações Comumente Utilizadas

Nesta subseção, apresentam-se os resultados da aplicação prática do EsfingeMETADATA

sobre o conjunto de anotações comumente utilizadas para configurar características
de configuração de uma aplicação (Subseção 5.1).

Diversas possibilidades de configurações do uso da anotação @Logging com a ano-
tação @Transaction, apresentadas na Tabela 12, foram verificadas com sucesso pelos
testes funcionais implementados, em que as inconsistências na definição diversificada
dos metadados foram verificadas com êxito.

Embora a descrição dos casos de testes apresentada tenha contemplado apenas
duas anotações (@Logging e @Transaction), é evidente a complexidade na verificação
da corretude em relação à definição dos metadados dessas anotações sem o auxílio
de uma ferramenta específica.

Para cada caso de teste descrito na Subseção 5.1.2, apresentam-se, a seguir, o seu
resultado e a análise da validação dos metadados utilizados no teste:

ct01 – O resultado obtido neste caso de teste corresponde ao esperado (Inválido),
uma vez que a anotação @Transaction não encontra-se configurada em nenhum
lugar;

ct10 – O resultado obtido corresponde ao esperado (Válido), visto que a anotação
@Transaction possui a anotação @SearchOnEnclosingElements em sua configura-
ção;

ct19 – Este caso de teste representa um cenário válido de uso das anotações @Log-
ging e @Transaction, dado que a anotação @Transaction foi definida no elemento
que envolve (na classe OrderProcessing) a anotação @Logging. Assim, o resultado
obtido do teste corresponde ao esperado.

ct23 – Para este caso de teste, em que foi verificada a presença da anotação @Tran-
saction no elemento alvo (neste caso, o método registerPurchase(Purchase p)), a
avaliação do teste foi como esperada (Válida), retornando uma mensagem con-
firmando a validade da configuração.

A Figura 53, apresenta o resultado da execução de todos os casos de teste desen-
volvidos.
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Tabela 12: Casos de teste da anotação @Logging com @NeedsToHave(Transaction.class).
Id @Logging @Transaction Anotações em @Transaction Resultado Obtido

CT01 No método Indefinida @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT02 No método No método @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT03 No método Na classe @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT04 No método No pacote @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT05 No método Anotação no método @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT06 No método Anotação na classe @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT07 No método Anotação no pacote @SearchOnEnclosingElements e @SearchInsideAnnotations Válido X

CT08 No método Indefinida @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT09 No método No método @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT10 No método Na classe @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT11 No método No pacote @SearchOnEnclosingElements Válido X

CT12 No método Anotação no método @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT13 No método Anotação na classe @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT14 No método Anotação no pacote @SearchOnEnclosingElements Inválido X

CT15 No método Indefinida @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT16 No método No método @SearchInsideAnnotations Válido X

CT17 No método Na classe @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT18 No método No pacote @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT19 No método Anotação no método @SearchInsideAnnotations Válido X

CT20 No método Anotação na classe @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT21 No método Anotação no pacote @SearchInsideAnnotations Inválido X

CT22 No método Indefinida - Inválido X

CT23 No método No método - Válido X

CT24 No método Na classe - Inválido X

CT25 No método No pacote - Inválido X

CT26 No método Anotação no método - Inválido X

CT27 No método Anotação na classe - Inválido X

CT28 No método Anotação no pacote - Inválido X

Figura 53: Resultados da aplicação dos casos de testes implementados para a anotação @Log-
ging.



68 avaliação dos resultados obtidos

6.2.2 Resultados da Aplicação no EsfingeGamification

A aplicação prática do EsfingeMETADATA sobre o framework EsfingeGamification permitiu
validar não somente a corretude de utilização das anotações de Gamification, como
também confirmar que a AVAC implementada é aplicável em situações e ferramentas
reais. Os testes funcionais derivados (descritos na Subseção 5.2) e implementados
foram executados, e os resultados obtidos atenderam aos objetivos esperados.

A seguir, são apresentados apenas os resultados e a análise dos casos de teste
descritos na Subseção 5.2.4, os quais correspondem a validação das anotações do
framework EsfingeGamification:

ct01 – O resultado da execução deste caso de teste deu-se conforme o esperado
(Inválido), uma vez que as anotações @PointsToUser e @RemovePoint atribuem
e removem, respectivamente, pontos para o mesmo objeto. Ou seja, o atributo
name possui o mesmo valor (PontoA) para ambas anotações;

ct06 – Este caso de teste apresenta uma forma de configuração de anotação válida,
dado que a anotação @PointsToUser possui o valor do atributo name igual a
PontoA, enquanto que o valor do atributo name da anotação @RemovePoint é
igual a PontoB;

ct10 – Este caso de teste apresenta uma configuração de anotação inválida. Embora
a anotação @PointsToUser possua o valor do atributo name igual a PontoA, e o
valor do atributo name da anotação @RemovePoint seja igual a PontoB, o atributo
quantity da anotação @PointsToUser infringe a restrição do seu valor mínimo
(zero), pois o valor que está sendo atribuído é -1;

ct15 – Este caso de teste mostra uma configuração de anotação inválida, pois um
dos requisitos da anotação @PointsToUser requer que o atributo name não seja
nulo, o que não está sendo contemplado neste cenário.

Torna-se relevante destacar que todos os casos de testes derivados e implemen-
tados para a anotação @PointsToUser (Tabela 13) foram executados e apresentaram
resultados rigorosamente em consonância com os resultados esperados (Figura 54).
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Figura 54: Resultados da execução dos casos de testes implementados para a anotação @Point-
ToUser.
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Tabela 13: Casos de teste da anotação @PointsToUser.
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6.3 análise de modularidade

Esta subseção apresenta uma visão geral sobre Matriz de Dependência Estrutural
(DSM) e a análise de modularidade do EsfingeMETADATA e do framework EsfingeGamification.

6.3.1 Visão Geral

Em síntese, uma DSM pode ser definida como uma matriz quadrática que relaci-
ona seus elementos entre si [41]. Especificamente, DSMs mostram as dependências
(relações) entre os parâmetros projetados. Um parâmetro projetado corresponde a
uma decisão tomada sobre um aspecto do projeto. Os parâmetros do projeto podem
ser representado em diversos níveis de abstração [42], incluindo classes, pacotes, mé-
todos, assinaturas de tipos e anotações. Os parâmetros do projeto são dispostos em
ambas as linhas e colunas da matriz. Um parâmetro depende de outro parâmetro
quando há uma marcação entre a linha e a coluna.

As DSMs fornecem uma representação simples, compacta e visual de um sistema
complexo, não somente para a visualização das relações de dependência, mas tam-
bém para a validação de modularidade do software [43]. As vantagens das DSMs em
relação às técnicas de representação do sistema levaram a sua crescente utilização
em uma variedade de contextos, incluindo o desenvolvimento de produtos, o plane-
jamento, o gerenciamento e a organização de projetos, bem como na engenharia de
sistemas [43].

6.3.2 DSM do EsfingeMETADATA

O principal objetivo da análise de modularidade do meta-framework EsfingeMETADATA

consiste em mostrar que nenhuma implementação das meta-anotações de validação
dependem de nenhuma implementação das meta-anotações de localização, e vice-
versa.

A Figura 55 apresenta a DSM do EsfingeMETADATA, a qual traz duas importantes
interfaces, denominadas MetadataLocator e MetadataValidator, responsáveis pela loca-
lização e validação de anotações de código, respectivamente.

Pode-se observar que cada meta-anotação possui uma respectiva classe associada à
lógica de validação de metadados. Por exemplo, a meta-anotação @NeedsToHave, em
destaque na Figura 55, está relacionada com a classe NeedToHaveAnnotationValidator,
que, por sua vez, possui três dependências: a interface AnnotationValidator, a classe
de tratamento de exceções AnnotationValitationException e a classe responsável por
gerenciar a busca das anotações, denominada AnnotationFinder.

A classe AnnotationFinder fornece um interface unificada entre os localizadores e
os validadores, o que faz com que o uso dos componentes seja simplificado. Isto
é, cada localizador realiza a busca de forma independente. Por exemplo, o Regular-
Locator depende somente de AnnotationFinder. Isso significa que qualquer aplicação
externa poderá utilizar o framework de validação de anotações de forma totalmente
independente.
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Figura 55: Matriz de Dependência Estrutural (DSM) do meta-framework EsfingeMETADATA.

6.3.3 DSM do framework EsfingeGamification com o meta-framework EsfingeMETADATA

O intuito da análise de modularidade do EsfingeGamification consiste em mostrar o de-
sacoplamento relacionado à utilização do meta-framework de validação desenvolvido
e quem o utiliza.

A Figura 56 apresenta a DSM do framework EsfingeGamification. As anotações desse
framework apresentam o uso do seu respectivo processador (processor – classe respon-
sável pela implementação da lógica de Gamification). Observa-se, por meio da DSM,
que existem três tipos de dependência:

1. No ponto onde o meta-framework de validação é invocado (classe GameProxy):
esta dependência é indispensável à execução do EsfingeMETADATA responsável
pela validação das anotações;

2. Nas anotações do EsfingeGamification que receberão as meta-anotações de configu-
ração de validação e localização: tal dependência ocorre pelo fato de que cada
anotação do EsfingeGamification possui requisitos de validação específicos, os quais
serão verificados por meta-anotações particulares e específicas;

3. Na extensibilidade do EsfingeMETADATA: esta dependência ocorre porque a meta-
anotação de validação @ProhibitsGamification, do pacote validate, foi estendida a
partir da meta-anotação @Prohibits do EsfingeMETADATApara atender aos requisi-
tos de validação das anotações do EsfingeGamification. Ademais, esta dependência
independe de outras partes do EsfingeGamification.
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Figura 56: Matriz de Dependência Estrutural (DSM) do EsfingeGamification.

6.4 avaliação geral

A análise dos cenários descritos através da derivação, implementação e execução
dos casos de teste funcionais mostraram que o EsfingeMETADATA é capaz de localizar e
validar anotações de código usando e combinando diferentes estratégias de localiza-
ção. Os resultados obtidos mostraram que a ferramenta para validação de anotações
é capaz de verificar corretamente possíveis inconsistências (estruturais e de propri-
edades) de configuração no processo de definição da anotação, independentemente
da sua localização. A avaliação considerou duas estratégias distintas para a configu-
ração indireta de metadados, relacionadas à localização das anotações: i) a definição
da anotação nos elementos que a envolve; e ii) a definição de anotações dentro de
outras anotações.

Através da análise de modularidade (Figura 55), foi possível identificar duas inter-
faces principais, chamadas MetadataLocator e MetadataValidator, com a finalidade de
localização e validação de anotações de código, respectivamente. A classe Annotation-
Finder desempenha o papel intermediador entre os localizadores e validadores. Cada
localizador executa a busca de uma forma independente. Por exemplo, RegularLocator
depende apenas da classe AnnotationFinder, como é mostrado na DSM.

A interpretação desses resultados permite inferir que o código responsável pela
execução das regras de validação não depende de qualquer código que implementa
a estratégia de localização. Logo, por meio da aplicação do EsfingeMETADATA na avalia-
ção do conjunto de anotações, bem como no framework EsfingeGamification, confirmou-se
a importância do meta-framework através da utilização de meta-anotações para identi-
ficar erros na configuração de anotações de código definidas com total transparência
de localização.

Ademais, os resultados da avaliação mostraram que a abordagem proposta é capaz
de dissociar a localização da anotação das regras de validação. Ainda, a separação de
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responsabilidades indica que qualquer aplicativo ou framework que utilize a aborda-
gem proposta pelo EsfingeMETADATA é capaz de estender os localizadores e validadores
e usá-los com qualquer combinação desejada, como ressalta a Figura 56.

Torna-se mister destacar a importância de se utilizar meta-anotações de validação
de anotações. Elas podem ser equiparadas a casos de testes utilizados para a verifica-
ção da configuração correta da aplicação em desenvolvimento. Entretanto, o desen-
volvedor pode optar por não utilizar meta-anotações, devido à complexidade para
configurá-las em sua aplicação. Não obstante, a verificação dos metadados deverá
ser realizada de forma manual, e as regras de validação do uso das anotações preci-
sam estar bem definidas pelo desenvolvedor, o que pode ser muito mais complexo e
factível a falhas.

No entanto, ressalta-se que o fato de se utilizar meta-anotações não exime a criação
de casos de teste, devido à eventualidade da não configuração correta das meta-
anotações de validação do EsfingeMETADATA.

6.5 limitações do trabalho

Entre as ameaças à validade da abordagem de validação de metadados desenvol-
vida, destacam-se:

1. A utilização de apenas dois tipos possíveis de definição de anotações, baseados
nos padrões General Configuration e Annotation Mapping [6];

2. O fato de ter sido considerado somente as necessidades de um framework real
no estudo de caso de aplicação do EsfingeMETADATA;

3. A implementação da validação do meta-framework ter sido realizada pelo autor
desta dissertação de mestrado.

Além das ameaças supracitadas, há também uma restrição de escopo desta pes-
quisa em relação ao fato de não serem consideradas todas as estratégias possíveis
para a definição de metadados, como em arquivos externos ou por meio de con-
venções de código. No entanto, um mecanismo bem conhecido para a definição de
metadados (por meio de anotações de código) foi aplicado. Além disso, foram con-
siderados dois padrões distintos para configuração de anotações, conhecidas como
General Configuration e Annotation Mapping [6]. Ambos os padrões são amplamente
utilizados por frameworks reais, como o JAX-RS 1.1 [14], a API do EJB 3 [7], a API
para Contextos e Injeção de Dependência (CDI) para Java EE 6 [8], e a API Bean
Validation [9].

O próximo capítulo apresenta as conclusões, as principais contribuições e os traba-
lhos futuros referentes a esta pesquisa.



7
C O N C L U S Ã O

Este capítulo inicia apresentando algumas considerações gerais e uma recapitula-
ção do problema e objetivos desse trabalho de pesquisa. Em seguida, sintetiza as
principais conclusões e contribuições da dissertação. Por fim, elenca os principais
trabalhos futuros que podem servir de base para o prosseguimento da pesquisa.

7.1 considerações gerais

No contexto de orientação a objetos, metadados são informações relevantes sobre
os elementos do código fonte, com destaque ao recurso de configuração oferecido
pelas anotações. Tal recurso vem sendo amplamente utilizado no desenvolvimento
de software pela indústria do setor. No entanto, o processo de validação de anotações
não é uma tarefa trivial, considerando as suas diferentes formas de configuração.

Devido às diversas maneiras de definição de metainformações, um dos desafios
atuais da engenharia de software é realizar a validação de metadados. Essa vari-
abilidade de formatos existentes amplia a complexidade na apresentação de uma
ferramenta de validação de propósito geral.

Nesse contexto, a presente dissertação desenvolveu uma abordagem de validação
de metadados em software orientado a objetos com transparência de localização
(AVAC). Apresentou-se, também, a importância do uso de metadados e suas dife-
rentes formas de definição, as principais formas de validação e a dificuldade ine-
rente nesse processo. Com base nas premissas da AVAC, implementou-se um meta-
framework de validação de anotações Java, denominado EsfingeMETADATA.

Para propiciar a verificação da abordagem desenvolvida, o EsfingeMETADATA foi apli-
cado em um conjunto de anotações comumente utilizadas por desenvolvedores para
configurar características de configuração de uma aplicação. Ademais, aplicou-se este
meta-framework desenvolvido em um estado de caso referente a um framework real
com ampla utilização de anotações de código, o EsfingeGamification.

Os resultados obtidos por meio dos testes funcionais e da análise de modularidade
mostraram que: (i) a abordagem proposta e desenvolvida atende aos objetivos pro-
postos; (ii) as aplicações com o EsfingeMETADATA mostraram-se coerentes dentro do
contexto de validação; e (iii) a avaliação dos resultados destacaram a importância da
abordagem de validação de anotações, a qual poderá contribuir de forma significativa
no processo de desenvolvimento e na indústria de software.

7.2 contribuições

A principal contribuição desta pesquisa é o desenvolvimento de uma abordagem
de validação de metadados com total transparência de localização.

Outra contribuição relevante deste trabalho refere-se à implementação da aborda-
gem concebida em um meta-framework chamado EsfingeMETADATA, que possui flexi-

75



76 conclusão

bilidade de configuração e extensibilidade para suportar validação de anotações de
código em contextos específicos.

As aplicações práticas do EsfingeMETADATA no conjunto de anotações para configu-
rar características de uma aplicação e no framework EsfingeGamification, através de um
estudo de caso, também são contribuições relevantes deste trabalho de pesquisa. O es-
tudo de caso foi feito com o intuito de avaliar a abordagem concebida em metadados
configuráveis de forma distinta.

7.3 trabalhos futuros

O presente trabalho pode e deve ser ampliado, objetivando um constante aprimora-
mento na atividade a que se destina: validar anotações de código com transparência
de localização.

Como trabalhos futuros a esta linha de pesquisa decorrentes desta dissertação, di-
versas extensões podem ser feitas à abordagem de validação de anotações de código
e ao EsfingeMETADATA para suportar opções de validação mais refinadas. Entre elas,
destacam-se as seguintes:

1. A abordagem de anotações de código poderá ser estendida para validar anota-
ções que podem ter sido definidas por convenções de código equivalentes. Esta
equivalência é estabelecida por uma convenção de nomenclatura (padrão) na
definição. Por exemplo, considere-se uma anotação chamada @Test, a qual de-
fine metadados que também podem ser definidos pela especificação do nome
do método iniciando pelo prefixo “test”. Por meio deste componente de vali-
dação, seria retornado verdadeiro caso esta anotação estivesse presente em um
método chamado testCalculation().

2. Implementação de mais funcionalidades do meta-framework de validação de me-
tadados, como a implementação de localizadores adicionais para aumentar as
opções de busca e, consequentemente, aumentar os recursos de validação.

3. Implementação de novos e específicos validadores, visando ampliar os recur-
sos de validação estrutural e de propriedades, como uma meta-anotação para
verificar se um atributo da anotação aponta para um método, um atributo, ou
ainda para um parâmetro da classe que possui uma determinada anotação.

4. Analisar a cobertura do código fonte atingida pelos testes funcionais atual-
mente implementados para o EsfingeMETADATA.

5. Aplicação e uso do EsfingeMETADATA por desenvolvedores Java em aplicações
reais, envolvendo profissionais da indústria, alunos de graduação e, possivel-
mente, de pós-graduação para avaliar e validar a relevância da ferramenta para
a indústria de software, por meio da realização de estudos exploratórios com
o objetivo de avaliar de forma mais rigorosa a abordagem desenvolvida. Uma
das estratégias de validação poderia basear-se na comparação do tempo gasto
no desenvolvimento de um determinado software por equipes que utilizam a
AVAC e equipes que aplicariam outra abordagem.

6. Além disso, considerando que a IDE Eclipse e a ferramenta de teste estático
FindBugs são amplamente utilizados, e ambos proporcionam extensibilidade
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através de plugins, o EsfingeMETADATA poderia, também, ser implementado como
um plugin para essas ferramentas.





Parte IV

A P Ê N D I C E S





A
D O C U M E N TA Ç Ã O C O M P L E M E N TA R D O E S T U D O D E C A S O
C O M O F R A M E W O R K E s f i n g eGam i f i c a t i o n

a.0.1 Descrição Geral

Os atributos de concessão das conquistas (Achievement) são: um nome e uma variá-
vel booleana que indicam se a conquista já foi utilizada. Este tipo de conquista pode
ser aplicada quando um usuário executar uma determinada tarefa com sucesso. O
usuário mantém esta conquista até que ele decida usá-la para algum propósito. Por
exemplo, se a conquista for um cupom de desconto, este ficará disponível até que o
usuário o utilize. O tipo troféu (Trophy), como no mundo real, descreve um prêmio
recebido quando uma tarefa é executada. Por exemplo, o usuário poderá receber um
troféu quando ele alcançar três níveis em cinco tipos diferentes de classificação.

Além da interface Achievement (conquistas) e suas implementações, o E s f i n g eGam i f i c a t i o n

possui um mecanismo para armazenar as conquistas. Há uma classe abstrata que en-
capsula a mecânica de armazenamento do Gamefication. Ela define métodos abstratos
que devem ser implementados a fim de dar as medidas apropriadas para atribuir ou
remover conquistas ao usuário. Atualmente, três subclasses de armazenamento estão
disponíveis: GameMemoryStorage, que mantém dados armazenados apenas na memó-
ria; GameFileStorage, que armazena os resultados em um arquivo de propriedades; e
GameDatabaseStorage, que salva os resultados em um banco de dados SQL (Structured
Query Language). Os métodos relativos à armazenagem das conquistas são:

• public abstract void insertAchievement (Object user, Achievement a): define o que
deve ser feito para atribuir uma nova conquista a um usuário.

• public abstract void deleteAchievement (Object user, Achievement a): define o que
deve ser realizado para eliminar uma conquista de um usuário.

• public abstract void updateAchievement (Object user, Achievement a): define o que
deve ser feito para mudar uma conquista que o usuário possui.

• public abstract Achievement getAchievement (Object user, String achievName): de-
fine a forma de recuperar os dados da conquista de um usuário.

• public abstract Map <String, Achievement> getAchievements (Object user): define
como recuperar todas as conquistas de um usuário. Estes métodos são utiliza-
dos pelos métodos a seguir, utilizados por outros componentes da estrutura
para realizar a gestão das conquistas.

• public void addAchievement (Object user, Achievement a): utilizado para atribuir
um usuário para uma conquista, no caso da inserção, bem como atualização.

• public void removeAchievement (Object user, Achievement a): utilizado para re-
mover uma conquista de um determinado usuário. Dependendo do tipo de
conquista, pode ser efetuada uma remoção ou atualização.
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O framework permite a criação e armazenamento das conquistas, e operações po-
dem ser configuradas através de anotações em classes. Estas anotações devem ser
colocadas nos métodos da sua aplicação.

a.0.2 Anotações

As operações relacionadas à configuração das conquistas podem ser definidas por
meio das anotações nas classes. A seguir, apresenta-se uma lista de anotações dispo-
nibilizadas pelo framework EsfingeGamification para a configuração das conquistas.

a.0.2.1 Configurações de Pontos

• @PointsToUser
Essa anotação permite o incremento de pontos a um determinado usuário. Ela
deve receber dois parâmetros: a quantidade de pontos a ser adicionada e o
nome do ponto.

• @RemovePoints
Essa anotação permite a remoção de pontos de um determinado usuário. Ela
deve receber dois parâmetros: a quantidade de pontos a ser removida e o nome
do ponto.

• @PointToParam
Essa anotação permite o incremento de pontos para outro usuário, ou seja, a
ação do usuário logado no sistema gera pontos para outro usuário. Deve receber
os seguintes parâmetros: a quantidade de pontos a ser adicionada, o nome
do ponto, a identificação do usuário que receberá os pontos e um parâmetro
opcional, caso utilize um objeto que possua a identificação do usuário.

Vale ressaltar que os métodos anotados por @PointToParam deve fazer uso da ano-
tação @Named para rotular o parâmetro que contém a identificação do usuário. A
seguir, apresenta-se um exemplo de como essas anotações devem ser configuradas
em uma interface da aplicação.

A Figura 57 apresenta uma interface para a realização de testes relacionados à
configuração de pontos.

1 public interface ITestPointAnn {

2 @PointsToUser(name = "GOLD", quantity = 1000)

3 public void doSomething();

4 @RemovePoints(name = "GOLD", quantity = 500)

5 public void doRemoveSomething();

6 @PointsToParam(name = "SILVER", quantity = 100, param="owner")
7 public void niceComment(String comment, @Named("owner") String owner);

8 @PointsToParam(name = "SILVER", quantity = 300, param="comment", prop = "user .
login")

9 public void niceComment(@Named("comment") Comment c);

10 }

Figura 57: Interface exemplificando a configuração de pontos.
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a.0.2.2 Configurações de Posições

• @RankingsToUser
Essa anotação configura a adição de uma conquista, especificamente uma posi-
ção (Ranking) para um determinado usuário da aplicação. Ela deve receber os
seguintes parâmetros: o nome da posição e o nome do nível.

• @RemoveRankings
Essa anotação configura a remoção de uma posição para um determinado usuá-
rio. Ela deve receber os mesmos parâmetros da anotação @RankingsToUser. Na
Figura 58, apresenta-se um exemplo de como essas anotações devem ser confi-
guradas em uma interface da aplicação.

1 public interface ITestRankingAnn {

2 @RankingsToUser(name = "Noob", level = " level 1")
3 public void doSomething();

4 @RemoveRankings(name = "Noob", level =" level 1")
5 public void doRemoveSomething();

6 }

Figura 58: Interface exemplificando a configuração de posições.

a.0.2.3 Configurações de Prêmio

• @RewardsToUser
Essa anotação executa o incremento de um prêmio (Reward) para um determi-
nado usuário. Ela recebe como parâmetros o nome do prêmio a ser adicionado
ao usuário e um parâmetro booleano que indica se ele foi utilizado ou não. Ao
adicionar um prêmio para um usuário sem especificar o segundo parâmetro ele
é falso por padrão.

• @RemoveReward
Essa anotação executa a remoção de um prêmio de um usuário. Ela recebe como
parâmetros o nome do prêmio a ser removido e um parâmetro booleano que
indica que este prêmio já foi utilizado pelo usuário. A Figura 57 mostra um
exemplo de como essas anotações devem ser configuradas em uma interface da
aplicação.

1 public interface ITestRewardAnn {

2 @RewardsToUser(name = "lunch", used = false)

3 public void doSomething();

4 @RemoveReward(name = "lunch", used = true)

5 public void doRemoveSomething();

6 }

Figura 59: Interface exemplificando a configuração de prêmios
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a.0.2.4 Configurações de Troféu

• @TrophiesToUser
Essa anotação configura o incremento de um troféu Trophy para um determi-
nado usuário. Ela deve receber como parâmetro o nome do troféu a ser adicio-
nado ao usuário.

• @RemoveTrophy
Essa anotação configura a remoção de um troféu de um determinado usuário.
Deve receber como parâmetro o nome do troféu a ser removido. A Figura 57

apresenta um exemplo de como essas anotações devem ser configuradas em
uma interface da aplicação.

1 public interface ITestTrophiesAnn {

2 @TrophiesToUser(name = "champion")
3 public void doSomething();

4 @RemoveTrophy(name="champion")
5 public void doRemoveSomething();

6 }

Figura 60: Interface exemplificando a configuração de troféus.

a.0.2.5 Customizações de anotações

O framework EsfingeGamification disponibiliza um conjunto de anotações padrões para
a configuração de conquistas durante a execução da aplicação. No entanto, também
é possível a criação customizada de anotações que satisfaçam aos requisitos de sua
aplicação. Para criar uma nova anotação no EsfingeGamification, é necessário definir uma
nova classe que implementa a interface AchievementProcessor. Nesta nova classe deve-
se especificar o funcionamento da anotação.

A Figura 61 introduz um exemplo de criação de uma nova classe, neste caso Points-
ToUserProcessor, que implementa a interface AchievementProcessor.

Em seguida, deve-se criar a anotação(Figura 62), a qual é definida utilizando o
recurso @interface. Posteriormente, na composição da nova anotação deve-se utilizar
a meta-anotação @GamificationProcessor, cujo parâmetro será a classe criada previa-
mente.
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1 public class PointsToUserProcessor implements AchievementProcessor {

2 private int quantity;

3 private String name;@Override

4 public void receiveAnnotation(Annotation an) {

5 PointsToUser ptu = (PointsToUser) an;

6 quantity = ptu.quantity();

7 name = ptu.name();

8 }

9

10 @Override

11 public void process(Game game, Object encapsulated, Method method, Object[] args

) {

12 Object user = UserStorage.getUserID();

13 Point p = new Point(quantity, name);

14 game.addAchievement(user, p);

15 }

16 }

Figura 61: Exemplo de implementação de um nova classe no EsfingeGamification.

1 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

2 @Target(ElementType.METHOD)

3 @GamificationProcessor(PointsToUserProcessor.class)

4 public @interface PointsToUser {

5 int quantity();

6 String name();

7 }

Figura 62: Exemplo de definição de uma anotação no EsfingeGamification.
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