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Curs 12. Dezvoltarea orientată pe aspecte. AspectJ. 
 
 

Aspect Oriented Programming (AOP). 
 

Programarea orientată obiect este metodologia de bază astăzi pentru implementarea 
programelor software. Paradigma orientată obiect este folosită cu succes în cazul 
implementării modulelor de bază, totuşi nu oferă soluţii prea reuşite în cazul problemelor 
comune mai multor module.  

Programarea orientată aspect (AOP) este o nouă metodologie care oferă separarea 
problemelor comune diferitelor module. Pentru aceasta se introduce o nouă unitate de 
modularizare, aspectul, o entitate ce intervine în modulele de bază dar este totuşi 
implementată separat, ca un modul distinct. Problemele comune mai multor module de 
bază (crosscutting concerns) sunt implementate astfel în aspecte, în loc să fie inserate în 
fiecare modul. Printr-un proces numit weaving combină modulele de bază împreună cu 
aspectele obţinându-se astfel sistemul final. 

Din punct de vedere al evoluţiei metodologiilor de programare, după ce programarea 
procedurală a introdus abstractizarea funcţională, iar programarea orientată obiect a 
introdus abstractizarea obiectuală, programarea orientată aspect introduce abstractizarea 
problemei, a aspectului (concern). 

Un aspect, un interes (concern) este o cerinţă specifică care trebuie să îndeplinească 
anumite specificaţii pentru a se încadra coerent în sistemul din care face parte. Un sistem 
software este o mulţime de astfel de interese ce conlucrează. De exemplu un sistem 
bancar este un set format din mai multe interese, printre care: managementul clienţilor şi 
al angajaţilor, controlul conturilor şi al tranzacţiilor, persistenţa şi securizarea tuturor 
entităţilor, implementarea logicii de acces la diferite resurse ş.a. Aceste aspecte pot fi 
grupate în două categorii: aspectele ce ţin de funcţionalitatea centrală (core concerns) şi 
cele periferice ce interacţionează strâns cu mai multe aspecte centrale (crosscutting 
concerns). Acestea din urmă sunt aspectele ce ţin de obiectul programării orientate 
aspect. 

Printre aspectele periferice tipice în aplicaţiile software mai complexe sunt: 
autentificare, logging, accesul la resurse, elemente de performanţă, administrare, 
managementul şi persistenţa datelor, integritatea tranzacţiilor, tratarea erorilor. În figură 
puteţi observa cum o aplicaţie poate fi separată în aspecte şi cum culorile din modulele de 
implementare indică întrepătrunderea acestor aspecte. 
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Identificarea aspectelor periferice (crosscutting concerns) 
Putem analiza, de exemplu, o implementare în stilul OOP a unui modul de autorizare 

într-o aplicaţie. Acest modul, pentru a nu fi prea strâns legat de modulele ce îl vor folosi 
îşi va oferii serviciile prin intermediul unei interfeţe. Rezultă că o implementare a unei 
astfel de interfeţe poate fi uşor înlocuită cu o altă implementare, nefiind necesare 
modificări de cod în modulele client. Totuşi, această configurare necesită ca fiecare client 
ce va folosi modulul să încorporeze apeluri către API-ul oferit de acesta. Aceste apeluri 
legate de autorizare, nespecifice celorlalte module, vor fi mixate în codul de logică 
specific acestora, alături probabil de alte apeluri către alte module periferice. 

În figură se observă cum un modul periferic devine strâns legate de celelalte module: 
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Aici este punctul unde gândirea orientată aspect îşi arată avantajele. Nici un modul de 
bază nu trebuie să îşi facă griji de aspecte periferice precum cel de autorizare sau logging: 
un aspect se va ocupa de acestea prin inserarea apelurilor API în punctele potrivite: 

 
 

Aspecte legate de AOP 
Programarea orientată aspect oferă o serie de beneficii: 

- responsabilităţi mai clare ataşate fiecărui modul în parte 

- modularizare mai puternică, eliminându-se legarea excesivă între module 

- evoluţie şi extindere mai uşoară a soluţiei, fiecare aspect putând fi tratat separat 

- reutilizarea codul este mai facilă 

- noi funcţionalităţi pot fi adăugate mult mai uşor şi mai rapid, iar modulele deja 
create nu sunt afectate de noile modificări, pentru a putea fi alterate 

 

 

AspectJ 
AOP este doar o metodologie. Pentru a putea fi folosită în programarea reală ea 

trebuie implementată, iar facilităţile ei trebuie oferite prin intermediul unui limbaj de 
programare nou sau unul deja existent dar adaptat. Un astfel de limbaj este AspectJ. 

AspectJ este o extensie orientată pe aspect a limbajului de programare Java. Fiind o 
extensie, rezultă că orice program Java valid este şi un program AspectJ valid. 
Compilatorul AspectJ produce fişiere .class conforme cu specificaţiile Java byte-code. 
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Implementarea AspectJ oferă tool-uri pentru compilare, debugging şi integrare în cele 
mai populare IDE-uri Java. 

 

Aspecte periferice în AspcetJ (crosscutting) 
AspectJ defineşte două moduri de inserare a modulelor periferice (crosscutting): 

- dinamic: cel mai des folosit, modifică firul execuţiei programului 

- static: producerea unor modificări în structura statică a sistemului: clase, aspecte, 
interfeţe. 

 
Exemplu de program AspectJ: 

// Sample.java 
package test; 
  
public class Sample { 
       
      public static void sendMessage(String message) { 
            System.out.println(message); 
      } 
  
      public static void main(String[] args) { 
            sendMessage("message to send"); 
      } 
} 

// SampleAspect.aj 
package test; 
  
public aspect SampleAspcet { 
       
      pointcut messageSending() : call (* Sample.sendMessage(..)); 
       
      before() : messageSending() { 
            System.out.println("a message is about to be send"); 
      }     
} 

  

Ieşirea în urma rulării acestui program este: 

a message is about to be send 
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message to send 

 

JointPoint 
JointPoint-ul este conceptul fundamental în AspectJ. Un jointpoint este orice punct 

identificabil în execuţia unui cod: apelul unei metode, execuţia unei metode, asignarea 
unei valori către o variabilă, construcţia unui obiect sau chiar o buclă for sau while. 
Punctele de join sunt locuri în care un aspect poate interveni pentru a modifica cursul 
iniţial al execuţiei. 

Însă nu toate punctele de join sunt accesibile pentru un aspect. Cele ce pot fi folosite 
se numesc puncte de join expuse. Punctele de join au asociate şi un context prin care se 
pot obţine diverse informaţii necesare atunci când inserăm o porţiune de cod: obiectul 
apelant, obiectul target sau argumentele transmise către apelul unei metode. 

 

Categoriile exposed jointpoints: 
Method join points 

-         execution join point: chiar execuţia corpului unei metode 

-         call join point: punctul unde o metodă este apelată 

Aceste puncte de join sunt de regulă cele mai folosite. Într-un program bine scris în 
care metodele implementează o operaţie bine definită punctele de apelare sau codul în 
sine al metodei reprezintă punctele cheie utile ale execuţiei aplicaţiei. 

Constructor join points 

Asemenea metodelor, decât că fac referire la instanţierile unor obiecte şi nu la apeluri 
de metode. 

Field access join points 

AspectJ expune doar accesul la variabilele care sunt membre ale claselor sau ale 
aspectelor. Aceste puncte de join sunt de două tipuri: read access şi write access. 

Exception handler execution join points 

Reprezintă execuţia blocurilor catch atunci când o excepţie este generată. 

Class initialization jointpoints 

Reprezintă încărcarea unei clase, inclusiv a porţiunilor de cod statice. Dacă sunt mai 
multe porţiuni statice de iniţializare, toate vor fi incluse în acelaşi jointpoint. Chiar şi 
dacă nu există nici un bloc static de iniţializare, jointpoint-ul tot va fi prezent. 

Object initialization jointpoints 

Iniţializarea unui obiect începe de la întoarcerea din apelul unui constructor din clasa 
de bază şi se încheie şi până la sfârşitul execuţiei primului constructor apelat. Astfel de 
puncte de join sunt utile atunci când se doreşte adăugarea de iniţializări suplimentare la 
crearea unor obiecte. 
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Exemplu de demonstrare jointpoint: 

// Account.java 
package test; 
  
public abstract class Account { 
      private float _balance; 
  
      private int _accountNumber; 
  
      public Account(int accountNumber) { 
            _accountNumber = accountNumber; 
      } 
  
      public void credit(float amount) { 
            setBalance(getBalance() + amount); 
      } 
  
      public void debit(float amount) throws Exception { 
            float balance = getBalance(); 
            if (balance < amount) { 
                  throw new Exception("Total balance not sufficient"); 
            } else { 
                  setBalance(balance - amount); 
            } 
      } 
  
      public float getBalance() { 
            return _balance; 
      } 
  
      public void setBalance(float balance) { 
            _balance = balance; 
      } 
  
      public static void main(String[] args) throws Exception { 
            SavingsAccount account = new SavingsAccount(12456); 
            account.credit(100); 
            account.debit(50); 
      } 
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} 

// SavingsAccount.java 
package test; 
  
public class SavingsAccount extends Account { 
  
      public SavingsAccount(int accountNumber) { 
            super(accountNumber); 
      } 
} 

// JoinPointTraceAspect.aj 
package test; 
  
public aspect JoinPointTraceAspect { 
       
      private int _callDepth = -1; 
  
      pointcut tracePoints() : !within(JoinPointTraceAspect); 
  
      before() : tracePoints() { 
            _callDepth++; 
            print("Before", thisJoinPoint); 
      } 
  
      after() : tracePoints() { 
            print("After", thisJoinPoint); 
            _callDepth--; 
      } 
  
      private void print(String prefix, Object message) { 
            for (int i = 0, spaces = _callDepth * 2; i < spaces; i++) { 
                  System.out.print(" "); 
            } 
            System.out.println(prefix + ": " + message); 
      } 
} 
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Aspects 
Declaraţia unui aspect seamănă foarte mult cu cea a unei clase: 

[access specification] aspect <AspectName> 
[extends class-or-aspect-name] 
[implements interface-list] 
[<association-specifier>(Pointcut)] { 
... aspect body 
} 
 

- aspectele pot include variabile membre şi metode 

- se pot aplica modificatorii de acces 

- aspectele pot fi declarate ca fiind abstracte 

- pot extinde clase, aspecte abstracte, sau implementa interfeţe 

- nu pot fi instanțiate în mod direct 

 

Sintaxa de bază AspectJ 
 
Pointcuts 
Elementele pointcut identifică în execuţia programului punctele de join. Un pointcut 

este folosit pentru a defini reguli asupra punctelor de join pe care le identifică. 

Elementele pointcut pot fi anonime sau cu nume. Cele anonime sunt folosite pe loc 
atunci când se definesc reguli pentru punctele de join sau pot fi folosite la definirea altor 
elemente pointcut. Cele cu nume pot fi referite din multiple locaţii, fiind astfel 
reutilizabile. 

[access specifier] pointcut pointcut-name([args]) : pointcut-
definition 

 

În definirea pointcut-urilor se pot folosi wildcard-uri atunci când se doreşte 
identificarea facilă a mai multor puncte de join: 

- * orice număr de caractere mai puţin punct 

- .. orice număr de caractere, inclusiv orice număr de puncte 

- + orice subclasă sau subinterfaţă a unui tip dat 

Pot fi de asemenea folosiţi şi operatori logici: 

- !(negare) specifică toate punctele de join mai puţin cele specificate de elementul 
pointcut precizat, ex: !within(JoinPointTraceAspect) 

- || şi && operatori logici folosiţi în combinarea mai multor elemente pointcut. 
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Precedenţa operatorilor este aceeaşi ca cea din Java. 

 

Exemple de şabloane de semnături ce pot fi identificate  folosind wilcard-uri şi 
operatori: 

• Account              tipul Accoutnt  

• *Account            orice tip ce se termină cu cuvântul Accunt  

• java.*.Date        Orice tip Date ce se află într-un subpachet java: java.util.Date sau 
java.sql.Date  

• public void Account.set*(*)       un setter car primeşte un parametru de orice tip  

• public void Account.*()             orice metodă publică din clasa Account care nu 
primeşte parametri şi nu returnează nimic  

• !public * Account.*()                orice metodă care nu este publică  

• public Accunt.new()                 un constructor fără parametri  

• * Account.*                            orice field de orice tip sau modificator de acces  

• public !final *.*                       orice field din orice clasă care nu este final  

 
Sintaxa elementelor pointcut 
După categoriile punctelor de join avem următoarele elemente pointcut: 

 
Elemente pointcut bazate control-flow: 

- cflow(Pointcut) - identifică toate punctele de join din execuţia punctelor de join 
identificate de elementul pointcut specificat, inclusiv punctele de join identificate 
de acesta 
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- cflowbelow(Poincut) - la fel, doar că exclude punctele de join identificate de 
elementul pointcut specificat 

 

Elemente pointcut bazate pe structura lexicală: 

within(Type)  - identifică toate punctele de join din blocul tipului specificat şi din 
tipurile imbricate în acesta 

withincode(Method or Constructor) - toate punctele de join din cadrul codului 
metodei/constructorului inclusiv eventualele clase locale 

Elemente pointcut pentru argumente 

 
Advice 
Un advice reprezintă acţiunea ce trebuie luată atunci când un element pointcut 

identifică un punct de join. Această acţiune poate avea loc în 3 momente diferite relativ la 
momentul execuţiei punctului de join: before, after sau around. 

 
Before advice 

before() : call(* Account.*(..)) { 
... authenticate the user 
} 

Execuţia are loc înainte de execuţia punctului de join identificat. Dacă o excepţie este 
generată în corpul advice atunci punctul de join capturat nu se va mai executa. 

 
After advice 

after() : call(* Account.*(..)) { 
... log the return from operation 
} 

Folosind această formă, codul advice se va executa după punctul de join, indiferent 
dacă execuţia acestuia s-a terminat normal sau o excepţie a fost generată. 

De cele mai multe ori este de dorit ca numai în cazul unei execuţii normale să fie 
executat codul advice, iar în acest scop se foloseşte forma: 

after() returning : call(* Account.*(..)) { 
... log the successful completion 
} 

În cazul în care dorim să tratăm separat generarea de excepţii putem folosi forma: 
after() throwing : call(* Account.*(..)) { 
... log the failure 
} 
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Around advice 

Codul advice înconjoară în acest caz execuţia punctului de join identificat, putând 
elimina execuţia acestuia complet, adăuga cod suplimentar, sau chiar să execute punctul 
de join de mai multe ori. Pentru a executa codul iniţial al punctului de join se foloseşte 
apelul proceed(). „Metoda” advice trebuie să returneze acelaşi tip ca şi punctul de join 
capturat. Dacă advice-ul a colectat nişte parametri atunci metode proceed() trebuie să 
primească acelaşi număr de parametri şi de acelaşi tip: 

 
void around(Account account, float amount) 
throws InsufficientBalanceException : 
call(* Account.debit(float) throws InsufficientBalanceException) 
&& target(account) 
&& args(amount) { 
try { 
proceed(account, amount); 
} catch (InsufficientBalanceException ex) { 
... overdraft protection logic 
} 
} 

 
Exemplu around advice: 

// RemoteService.java 
package test; 
  
import java.rmi.RemoteException; 
  
public class RemoteService { 
      public static int getReply() throws RemoteException { 
            if (Math.random() > 0.25) { 
                  throw new RemoteException("Simulated failure occurred"); 
            } 
            System.out.println("Replying"); 
            return 5; 
      } 
} 

 // RemoteClient.java 
package test; 
  
public class RemoteClient { 
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      public static void main(String[] args) throws Exception { 
            int retVal = RemoteService.getReply(); 
            System.out.println("Reply is " + retVal); 
      } 
} 

// FailureHandlingAspect.aj 
package test; 
  
import java.rmi.RemoteException; 
  
public aspect FailureHandlingAspect { 
      final int MAX_RETRIES = 3; 
  
      Object around() throws RemoteException 
                  : call(* RemoteService.get*(..) throws RemoteException) { 
            int retry = 0; 
            while (true) { 
                  try { 
                        return proceed(); 
                  } catch (RemoteException ex) { 
                        System.out.println("Encountered " + ex); 
                        if (++retry > MAX_RETRIES) { 
                              throw ex; 
                        } 
                        System.out.println("\tRetrying..."); 
                  } 
            } 
      } 
} 

 
Exemplu caching pentru un algoritm de calcul factorial: 

// TestFactorial.java 
package test; 
  
public class TestFactorial { 
      public static void main(String[] args) { 
            System.out.println("Result: " + factorial(5) + "\n"); 
            System.out.println("Result: " + factorial(10) + "\n"); 
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            System.out.println("Result: " + factorial(15) + "\n"); 
            System.out.println("Result: " + factorial(15) + "\n"); 
      } 
  
      public static long factorial(int n) { 
            if (n == 0) { 
                  return 1; 
            } else { 
                  return n * factorial(n - 1); 
            } 
      } 
} 

// OptimizeFactorialAspect.aj 
package test; 
  
import java.util.*; 
  
public aspect OptimizeFactorialAspect { 
      pointcut factorialOperation(int n) : call(long *.factorial(int)) && 

args(n); 
  
      pointcut topLevelFactorialOperation(int n) : 
                  factorialOperation(n) 
                  && !cflowbelow(factorialOperation(int)); 
  
      private Map<Integer, Long> _factorialCache = new HashMap<Integer, 

Long>(); 
  
      before(int n) : topLevelFactorialOperation(n) { 
            System.out.println("Seeking factorial for " + n); 
      } 
  
      long around(int n) : factorialOperation(n) { 
            Object cachedValue = _factorialCache.get(n); 
            if (cachedValue != null) { 
                  System.out.println("Found cached value for " + n + ": " 
                              + cachedValue); 
                  return ((Long) cachedValue).longValue(); 
            } 
            return proceed(n); 
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      } 
  
      after(int n) returning(long result) : topLevelFactorialOperation(n) { 
            _factorialCache.put(n, result); 
      } 
} 

 
Sursa: 

1. http://www.cojan.go.ro/PP/index7.htm 

 


