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Tiivistelmä

Reflektio ja aspektipohjainen ohjelmointi ovat vielä kohtalaisen uusia käsitteitä, joiden 
hyödyllisyyttä  on  käsitelty  useissa  julkaisuissa.  Sekä  behavioraalista  reflektiota  että 
aspektipohjaista  ohjelmointia  voidaan  käyttää  ohjelmistojen  virheiden  hallintaan  ja 
lokikirjauksiin liittyvän ohjelmakoodin modularisoimiseen.

Reflektiota  ja  aspektipohjaista  ohjelmointia  on  myös  sovellettu  perinteisiin  GoF-
ohjelmistosuunnittelumalleihin.  Varsinkin  aspektipohjaisen  ohjelmoinnin 
soveltamisesta  suunnittelumalleihin  on  tehty  useita  julkaisuja,  joissa  esitettyjä 
suunnittelumallien  muunnelmia  tarkastellaan  lähemmin  käyttäen  erilaisia 
ohjelmistometriikoita.  Aspektipohjaista  ohjelmointia  varten  on  myös  kehitelty  omia 
metriikoita, mutta kyseisiä metriikoita tukevia työkaluja on hyvin vähän.

Aikaisemmasta  tutkimuksesta  poiketen  tässä  tutkielmassa  verrataan  aspektipohjaista 
ohjelmointia  perinteisten  oliopohjaisten  ohjelmointiratkaisujen  lisäksi  reflektiivisiin 
ratkaisuihin.  Tutkielma  rajoittuu  tutkimaan  GoF-suunnittelumallien  behavioraalista 
alaryhmää. Alkuperäisinä oliopohjaisina malleina, joihin muunneltuja malleja verrataan, 
käytetään  Hannemannin  ja  Kiczalesin  vuonna  2002  julkaisemia  versioita  kyseisistä 
suunnittelumalleista. Vertailussa käytettävät aspektipohjaiset mallit ovat myös peräisin 
samasta lähteestä. Tutkielmassa käytettävät vastaavat reflektiiviset mallit on toteutettu  
siten  että  niiden  toiminnallisuus  vastaa  Hannemannin  ja  Kiczalesin  esittämien 
oliopohjaisten mallien toiminnallisuutta. Ohjelmointikielissä tutkielma rajoittuu suurelta 
osin  tutkimaan  suunnittelumalleja  Java-ohjelmointikielessä  ja  sen  AspectJ-
laajennuksessa.

Reflektiivisten mallien toteutus pohjautuu suurelta osin kahdessa julkaisussa esitettyihin 
ratkaisuihin.  Behavioraaliseen reflektioon perustuvat  suunnittelumallien modifikaatiot 
on toteutettu  Hassounin,  Johnsonin ja Counsellin  vuonna 2004 julkaiseman teknisen 
raportin  perusteella.  Rakenteelliseen  reflektioon  perustuvat  modifikaatiot  sen  sijaan 
perustuvat  suurelta  osin  Palsbergin  ja  Jayn  vuonna  1998  esittämiin  parannuksiin 
Visitor-suunnittelumallissa.

Ohjelmointiratkaisuja  arvioitiin  käyttäen  aopmetrics-työkalua,  joka  on  tällä  hetkellä 
ainoa työkalu, joka on vapaasti käytettävissä ja joka tukee aspektipohjaisten metriikka-
arvojen mittausta. Ohjelmointiratkaisuja arvioitiin myös sen mukaan kuinka uudelleen 
käytettävää ohjelmointiratkaisuilla aikaan saatu ohjelmakoodi oli.

Aspektiohjelmoinnin  hyödyt  katsottiin  olevan  suurimmillaan  suunnittelumalleissa, 
joiden  osapuolten  välillä  oli  paljon  vuorovaikutusta  keskenään.  Behavioraalisen 
reflektion  hyödyt  olivat  osittain  samoilla  suunnittelumalleilla  kuin 
aspektiohjelmoinnissakin.  Muista  menetelmistä  poiketen  introspektio  paransi 
huomattavasti Memento-suunnittelumallia.

Asiasanat
reflektio,  behavioraalinen  reflektio,  rakenteellinen  reflektio,  introspektio, 
aspektipohjainen ohjelmointi, suunnittelumallit, metriikat
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Alkusanat

Ajatus  tämän  pro  gradun  aiheeksi  lähti  kehittymään  vähitellen  yksinkertaisesta 
kysymyksestä, voisiko luokan jäsenmuuttujat jollain tapaa ohjelmallisesti lukea? 

Ohjelmointiharjoitustyön ohessa kysymykseen tuli etsittyä vastausta ja huomattua, että 
sellainen  ominaisuushan  on  olemassa.  Sitä  kutsutaan  introspektioksi  ja  se  on  osa 
reflektiota. 

Kiitokset työn ohjaajalle Ari Vesaselle työn aktiivisesta ohjauksesta ja neuvoista.

Oulussa 15.5.2013
Matti Reijonen
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1. Johdanto

Ohjelmistotuotannon  päätavoite  on  saada  aikaan  laadukasta  ohjelmakoodia  käyttäen 
apuna  erilaisia  ohjelmistotuotantoa  helpottavia  menetelmiä.  Yksi  osa-alue  joka 
vaikuttaa ohjelmistotuotantoprojektien onnistumiseen, ovat käytettävät ohjelmointikielet 
ja periaatteet, joille ohjelmointikielet perustuvat.

Ennen olio-ohjelmointia yleinen tapa ratkaista ohjelmointiongelma oli jakaa ongelma 
moduuleihin, jotka toteuttivat osan toiminnallisuudesta. Olio-ohjelmointi edelleen jakoi 
järjestelmien  toiminnallisuuden  oliohin,  mikä  edelleen  helpotti  järjestelmien 
modularisoimista (Gradecki ja Lesiecki,  2003). Olio-ohjelmoinnin pääperiaatteena on 
jakaa  ohjelmisto  olioihin,  jotka  koostuvat  datamuuttujista  ja  niitä  käsittelevistä 
algoritmeista.  Rajapintojen  avulla  ohjelmisto  jaetaan  pienempiin  osiin,  jotta 
kokonaisuus olisi helpommin hallittavissa. Mitä selkeämmin ohjelmisto voidaan jakaa 
komponentteihin,  jotka  toteuttavat  selkeästi  vain  yhden  toiminnallisuuden,  sen 
selkeämpi  kokonaisuus  tulee  olemaan.  Aina  kaikkia  toiminnallisuuksia  ei  olio-
ohjelmoinnissa  voida  kuitenkaan  keskittää  yhden  rajapinnan  taakse.  Esimerkiksi 
virheidenhallintaan  liittyvä  koodi  usein  jakaantuu  ympäri  ohjelmistokoodia. 
(Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

Aspektipohjainen  ohjelmointi  ja  reflektiivinen  ohjelmointi  modularisoivat  kumpikin 
omalla  tavallaan  toiminnallisuuksia  omiin  moduuleihinsa.  Tämän  tutkielman 
kirjoittamisen  aikaan  Java-ohjelmointikieli  tuki  rakenteellista  reflektiota,  sekä 
behavioraalista  reflektiota  ja  aspektipohjaista  ohjelmointia  varten  on  Java-
ohjelmointikielelle  ollut  olemassa  AspectJ-laajennus  vuodesta  2001  lähtien. 
(Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

1.1 Läpileikkaavuudet suunnittelumalleissa

Olio-ohjelmoinnissa  käytetään  apuna  usein  valmiita  hyväksi  havaittuja 
suunnittelumalleja  helpottamaan  monimutkaisten  kokonaisuuksien  suunnittelua.  Yksi 
yleisesti  tunnettu  suunnittelumallikokoelma  löytyy  vuonna  1994  julkaistusta  kirjasta 
Design  Patterns.  Kirjan  neljän  tekijän  mukaan  suunnittelumallikokoelmaa  kutsutaan 
(Gang of Four) GoF-malleiksi (Gamma, Helm, Johnson ja Vlissides, 1994 .)

Monimutkaisia  kokonaisuuksia  suunniteltaessa  suunnittelumallit  sekoittuvat  usein 
toisiinsa.  Ohjelmassa  implementoidut  luokat  saattavat  kuulua  useampiin 
suunnittelumalleihin,  mikä  tekee  koodin  lukemisesta  ja  sen  toiminnallisuuden 
hahmottamisesta vaikeampaa. Suunnittelumallien sekoittumisesta toisiinsa, samoin kuin 
minkä  tahansa  toiminnallisuuden  jakaantumista  ympäri  lähdekoodia,  kutsutaan 
läpileikkaavuudeksi  (crosscutting  concern).  Läpileikkaavuus  heikentää 
ohjelmistokoodin  modulaarisuutta  suunnittelumallien  sekoittuessa  toisiinsa. 
(Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

Ratkaisuksi läpileikkaavuuden poistamiseen on ehdotettu aspektipohjaista ohjelmointia 
(Aspect Oriented Programming, AOP) ja behavioraalista reflektiota (BR). (Hannemann 
ja Kiczales, 2002; Hassoun ja kumppanit, 2004 .)
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1.2 Reflektio

Java-ohjelmointikielen  nykyversioihin  on  sisällytetty  reflektio-ominaisuuksia. 
Reflektiolla  ohjelmointikielten  yhteydessä  tarkoitetaan  rakenteellista  reflektiota  – 
ominaisuuksia, joilla voidaan lukea kielen rakenteita ja behavioraalista reflektiota (BR) 
–  kykyä  kaapata  metodikutsuja,  siis  tutkia  ja  muuttaa  ohjelman  käyttäytymistä. 
(Althammer, 2001 .)

Rakenteellisen  reflektion  avulla  on  oliopohjaisten  ohjelmien  yhteydessä  mahdollista 
kysyä  oliolta  mihinkä  luokkaan  se  kuuluu,  sekä  mitkä  ovat  sen  jäsenmuuttujat  ja 
metodit (Forman ja Forman, 2004). Rakenteellisen reflektion käsitteeseen kuuluu myös 
ohjelman kyky muokata itseään. Nykyisin Java tukee tätä ominaisuutta tietyllä tasolla, 
mutta tätä ominaisuutta ei tutkita tässä tutkielmassa. (Althammer, 2001; Acharya, 2008)

BR on toteutettu Javassa dynaamisen proxyn avulla. Dynaamisen proxyn ominaisuudet 
Javassa toteuttaa reflektiopaketin luokka nimeltä Proxy. Kun halutaan kaapata jollekin 
oliolle  menevät  metodikutsut,  dynaaminen  proxy  luo  automaattisesti  samanlaisen 
rajapinnan  kuin  tutkittavalla  oliolla.  Metodikutsut  ohjataan  kulkemaan  dynaamisen 
proxyn  kautta  tutkitulle  oliolle,  jolloin  jokainen  kohdeoliolle  menevä  metodikutsu 
voidaan napata. Tämän toiminnallisuuden avulla nähdään kaikki ohjelman ajon aikana 
tutkitulle  oliolle  menevät  kutsut  ja  lisäksi  voidaan  muuttaa  olion  toiminnallisuutta 
lisäämällä eri toiminnallisuuksia oliolle meneviin kutsuihin. Dynaamisen proxyn avulla 
on  mahdollista  erottaa  läpileikkaavia  ominaisuuksia  ohjelmistokoodin  seasta  omiksi 
kokonaisuuksiksi.  Oikealla  tavalla  soveltamalla  tuloksena  on  modulaarisempaa 
ohjelmakoodia. (Hassoun ja kumppanit, 2004 .)

1.3 Aspektipohjainen ohjelmointi

Aspektipohjaisessa ohjelmoinnissa (AOP) pääajatuksena on liittää itse ohjelmakoodiin 
ohjelmallisesti uusia toiminnallisuuksia. AOP sisältää itsessään kielen, jolla määritetään 
ohjelmakoodin  kohdat,  joihin  toiminnallisuudet  lisätään.  Uudet  toiminnallisuudet  ja 
ohjelmakoodikohteiden  kuvaukset  kootaan  aspekteihin,  jotka  ovat  AOP:ssa  olioita 
vastaavia kokonaisuuksia. (Laddad, 2003 .)

Ohjelmakoodikohteiden  kuvauksia,  joihin  uusi  toiminnallisuus  liitetään,  kutsutaan 
AOP:ssa  pisteleikkauksiksi  (pointcut).  Lisättäviä  toiminnallisuuksia  nimitetään 
neuvoiksi (advice). Pisteleikkaukset ja neuvot ovat aspektien pääkomponentit. Näiden 
lisäksi  aspektit  voivat  sisältää  metodeja  ja  muuttujia,  sekä  periä  toisten  aspektien 
ominaisuuksia  samalla  tavoin  kuin  luokat  oliopohjaisessa  ohjelmoinnissa.  Lisäksi 
aspektit  voivat  sisältää  intertype-määritelmiä  (intertype  declarations),  joilla  aspektit 
voivat  neuvojen  lisäksi  liittää  muihin  ohjelmakoodin  luokkiin  jäsenmuuttujia  ja 
metodeja. (Laddad, 2003; Gradecki ja Lesiecki, 2003 .)

1.4 Tutkimuksen tausta

Monissa  julkaisuissa  on  verrattu  aspektiohjelmointia  perinteiseen  ohjelmointiin 
vertailemalla  aspektipohjaisia  GoF-suunnittelumallien  toteutuksia  perinteisellä  olio-
ohjelmoinnilla  toteutettuihin  ohjelmiin.  Aluksi  Hannemann  ja  Kiczales  (2001) 
julkaisivat  tutkimuksen,  joka  sisälsi  ensimmäisen  vertailun  aspektipohjaisten  ja 
oliopohjaisten suunnittelumallien välillä. Hannemannin ja Kiczalesin julkaisua seurasi 
lukuisia  julkaisuja,  joissa  aspektimalleja  arvioitiin  erilaisin  menetelmin.  Esimerkiksi 
Garcia  ja  kumppanit  (2005)  arvioivat  kyseisiä  malleja  käyttäen  niiden  arvioimiseen 
seuraavia  staattisia  ohjelmistometriikoita:  läpileikkaavuuksien  erotettavuus, 
kytkentäisyys, koheesio ja koko.
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Toisin  kuin  aspektipohjaisen  ohjelmoinnin  suhteen,  suunnittelumallien  reflektiivisiä 
muunnoksia  käsitteleviä  julkaisuja  on  hyvin  niukasti.  Hassoun,  Johnson ja  Counsell 
(2004)  käsittelivät  behavioraalisella  reflektiolla  aikaansaatuja  parannuksia  ainoastaan 
Lontoon yliopiston  teknisessä  raportissa,  joka  ei  saanut  samanlaista  julkisuutta  kuin 
Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2001)  tekemä  julkaisu  aspektipohjaisista 
suunnittelumalleista. Rakenteellisen reflektion suhteen suunnittelumalleja Java-kielessä 
on tutkittu  vielä  vähemmän.  Palsberg ja Jay (1998) tutkivat  rakenteellisen reflektion 
soveltamista  Visitor-malliin,  mutta  eivät  soveltaneet  rakenteellista  reflektiota  muihin 
malleihin.  Reflektiivisistä  malleista  ei  ole  myöskään  olemassa  samanlaista 
koodikokoelmaa  kuin  Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2001)  julkaisema  kokoelma 
aspektipohjaisille malleille. Myöskään sellaisia julkaisuja ei ole, joissa olisi kyseisille 
reflektiivisille malleille tehty staattisiin ohjelmistometriikoihin perustuvia arviointeja.

1.5 Tutkimuskysymykset

Tutkielman  ensimmäinen  tutkimuskysymys  keskittyy  reflektion  vaikutuksiin 
suunnittelumalleissa ja toinen kysymys pyrkii kartoittamaan missä suunnittelumalleissa 
tutkituista menetelmistä on eniten hyötyä:

1. Missä määrin reflektiivisillä menetelmillä voidaan modularisoida Hannemannin 
ja Kiczalesin esittämiä behavioraalisia GoF-suunnittelumalleja?

2. Kuinka  hyvin  reflektiiviset  ja  aspektipohjaiset  menetelmät  soveltuvat  eri 
behavioraalisten GoF-suunnitelumallien toteutuksiin?

1.6 Rajaus

Tutkimus  on  rajattu  behavioraalisiin  GoF-suunnittelumalleihin,  koska  jo  pelkästään 
GoF-suunnittelumallien behavioraalisessa ryhmässä on 11 suunnittelumallia ja toisaalta 
suunnittelumallien rakenteissa on jonkin verran päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi Iterator-
suunnittelumalli  hyödyntää  AbstractFactory-suunnittelumallia  (Gamma ja  kumppanit, 
1995). Tutkimalla behavioraalista ryhmää on mahdollista saada kohtalaisen hyvä kuva 
siitä,  miten  reflektiiviset  ja  aspektipohjaiset  menetelmät  vaikuttavat 
suunnittelumalleihin. Kaikkien GoF-suunnittelumallien läpikäyminen olisi myös varsin 
työlästä,  koska siinä tapauksessa jokaisesta GoF-mallista  pitäisi  esittää kaikki  kolme 
versiota.

Ohjelmointikielten puolesta tutkielma rajoittuu Java-ohjelmointikieleen ja sen AspectJ 
AOP-laajennukseen. Tutkielman tulokset  rajoittuvat  tästä  syystä  myös osaltaan Java-
kieleen,  koska  esimerkiksi  ohjelmointikielten  reflektiivisissä  ominaisuuksissa  on 
ohjelmointikielikohtaisia eroja.

1.7 Tutkimusmenetelmät

Ensimmäinen tutkimuskysymys  pyrkii  osaltaan vastaamaan kysymykseen,  jota ei  ole 
tutkittu  kovin  paljoa.  Jotta  behavioraalisia  malleja  voidaan  verrata  Hannemannin  ja 
Kiczalesin  esittämiin  malleihin  täytyy  toiminnallisuudeltaan  vastaavat  reflektiiviset 
mallit ensin toteuttaa. Behavioraalisia GoF-suunnittelumalleja Java-kielen suhteen ei ole 
kirjallisuudessa tutkittu kovin kattavasti. Aspektipohjaisia suunnittelumalleja sen sijaan 
on tutkittu kirjallisuudessa moneen otteeseen.

Sekä  aspektipohjaisia  malleja  että  reflektiivisiä  malleja  verrataan  tutkielmassa 
oliopohjaisiin  malleihin.  Osaksi  vertailu  tehdään  käyttäen  aopmetrics-työkalua,  joka 
sisältää  aspektiohjelmoinnille  määritetyt  versiot  Chidamberin  ja  Kemererin  (1994) 
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oliopohjaisista metriikoista, sekä myös aspektipohjaiset versiot Robert Martinin (1994) 
oliopohjaisten ohjelmistopakettien välisestä kytkentäisyydestä.

Aspektipohjaisessa  ohjelmoinnissa  mitattuja  metriikka-arvoja  voidaan  verrata 
kirjallisuudessa  esiintyviin  tuloksiin.  Reflektiivisten  mallien  metriikka-arvoja 
tarkastellessa täytyy ottaa huomioon myös dynaamisten proxyjen aiheuttama piilotettu 
kytkentäisyys.

Tutkielmassa käytettäviksi tutkimusmenetelmiksi tulevat siis kvantitatiivinen tutkimus 
ja kirjallisuuskatsaus.

1.8 Tutkielman rakenne

Tutkielma on jaettu viiteen päälukuun. Johdannon jälkeisessä luvussa 2 käydään läpi 
tutkielmassa tarkasteltuja ohjelmointimenetelmiä ja metriikoita, joilla niitä tarkastellaan. 
Luvussa  3  käydään  läpi  suunnittelumalliesimerkit  ja  niihin  tutkituilla 
ohjelmointimenetelmillä tehdyt modifikaatiot. Luvussa 4 esitetään käytetyt metriikat ja 
menetelmät,  joilla  metriikkoja  sovellettiin.  Lisäksi  luvussa  4  esitellään  metriikoilla 
saatuja tuloksia ja verrataan niitä Garcian ja kumppaneiden (2005) esittämiin tuloksiin 
aspektiohjelmoinnin kannalta. Luvun 5 johtopäätöksissä tarkastellaan saatuja tuloksia, 
pohditaan tuloksien yhtenevyyksiä ja poikkeavuusia Garcian ja kumppaneiden (2005) 
tuloksiin, esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin niiltä osin kuin tutkielman puolesta 
on mahdollista niihin vastata ja esitetään yhteenveto tutkielman tuloksista.
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2. Taustaa

Tämä  kappale  johdattelee  tutkielmassa  läpikäytäviin  käsitteisiin,  joita  ovat 
suunnittelumallit,  reflektio,  aspektipohjainen  ohjelmointi  ja  metriikat.  Metriikoista 
käydään läpi Chidamberin ja Kemererin, Ceccaton ja Tonellan, sekä Robert Martinin 
metriikat.

2.1 GoF-suunnittelumallit ja läpileikkaavuudet

GoF-suunnittelumalleina  tunnettu  suunnittelumallien  kokoelma  koottiin  1990-luvulla. 
Se on mahdollisesti tunnetuin suunnittelumallien kokoelma ja siihen viitataan useissa 
suunnittelumalleja  tutkivissa  julkaisuissa.  Siihen  viitataan  myös  Hannemannin  ja 
Kiczalsin  (2002)  aspektipohjaista  ohjelmointia  käsittelevässä  julkaisussa.  Samoin 
Hassoun ja kumppanit (2004) käyttävät GoF-suunnittelumalleja hyväksi julkaisussaan. 
GoF-suunnittelumallit  muodostavat  yleisesti  tunnetun  joukon  ratkaisuja  yleisiin 
ohjelmointiongelmiin.  Tästä  syystä  ne  muodostavat  myös  hyvän  vertailukohdan 
vertailtaessa  erilaisia  ohjelmointiratkaisuja.  GoF-suunnittelumallit  jaetaan  kolmeen 
pääryhmään:  luontimallit,  rakenteelliset  mallit  ja  behavioraaliset  mallit.  Tässä 
tutkielmassa  vertailukohtana  käytetään  näistä  ryhmistä  behavioraalista  ryhmää. 
(Gamma, Helm, Johnson ja Vlissides, 1994 .)

Aspektipohjaista  ohjelmointia  käsittelevässä  kirjallisuudessa  läpileikkaavuudet 
(crosscutting  concerns)  ovat  keskeisessä  asemassa.  Läpileikkaavuuksiksi  kutsutaan 
periaatteessa  kaikkea  sellaista  toiminnallisuutta,  mitä  ei  pystytä  keskittämään  yhteen 
moduuliin.  Läpileikkaavaan toiminnallisuuteen liittyvä  koodi leviää ohjelmistossa yli 
moduulirajapintojen.  Tällöin  useampi  moduuli  on  osaltaan  vastuussa  jonkin 
toiminnallisuuden  toteuttamisesta.  Läpileikkaavan  toiminnallisuuden  ylläpitäminen  ja 
sen päivittäminen vaikeutuu, koska toiminnallisuutta muokatessa täytyy usein muokata 
useamman moduulin  koodia.  Esimerkkinä  läpileikkaavasta  koodista  kirja ”Mastering 
AspectJ”  (Gradecki  ja  Lesiecki,  2003)  mainitsee  Apachen  verkkoserverin  käyttäjän 
sisäänkirjautumistoiminnallisuuden,  johon  liittyvä  toiminnallisuus  oli  Apachen 
senaikaisessa toteutuksessa jakautunut 37 moduuliin kaikista 43 moduulista.

Useimmiten  läpileikkaavuuksia  esitellään  käyttämällä  esimerkkinä  lokikirjauksia, 
virheenhallintaa tai sisäänkirjautumiseen liittyviä toiminnallisuuksia (Steimann, 2006). 
Näihin  ominaisuuksiin  liittyvät  myös  selkeimmät  esimerkit  aspektipohjaisen 
ohjelmoinnin  ja  behavioraalisen  reflektion  hyödyistä.  Näissä  toiminnallisuuksissa 
halutaan valvoa jonkin resurssin käyttöä ja se tapahtuu helposti kaappaamalla kyseisiin 
toiminnallisuuksiin  liittyvät  metodikutsut.  Reflektiivisessä  ohjelmoinnissa  tämä 
tapahtuu  dynaamisen  proxyn  avulla  ja  aspektiohjelmoinnissa  ohjelmakoodikohteisiin 
liitettävien neuvojen avulla. (Hassoun ja kumppanit, 2004; Gradecki ja Lesiecki, 2003 .)

Myös  GoF-suunnittelumalleja  käytettäessä  niiden  ominaisuudet  läpileikkaavat 
ohjelmistokoodia  tehden  joissakin  tapauksissa  lähdekoodista  vaikeaselkoisempaa. 
Esimerkiksi  Observer-suunnittelumallissa  tarkoituksena  on tiedottaa  tietyissä  olioissa 
tapahtuvista  muutoksista  toisille  olioille,  jotka  sellaista  tietoa  tarvitsevat.  Observer-
mallissa  oliot,  joiden  tapahtumia  on  tarkoitus  havaita,  huolehtivat  omassa 
luokkarakenteessa  tapahtumien  tiedottamisesta  muille.  Tähän  sisältyy  listan 
ylläpitäminen niistä havaitsijaolioista, jotka haluavat tietoa tapahtumista ja tarvittavien 
metodikutsujen tekeminen havaitsijaolioiden rajapintaan, jolla tapahtumista tiedotetaan 
kyseisille  olioille.  Lopputuloksena  on  Observer-malliin  liittyvän  koodin  leviäminen 
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kaikkiin  sellaisiin  luokkiin,  joihin  liittyvien  olioiden  tapahtumia  halutaan  havaita. 
(Gamma ja kumppanit, 1994 .)

GoF-suunnittelumallien  suhteen  ominaisuuksien  modularisoiminen  ei  ole  ihan  yhtä 
suoraviivaista  kuin  esimerkiksi  lokikirjausten  modularisoiminen.  Jokaisella 
suunnittelumallilla on oma rakenteensa, vaikka joissakin tapauksissa suunnittelumallit 
hyödyntävät  samankaltaisia  rakenteita.  Väitöskirjassaan  Althammer  (2001)  toteaa 
suuren  osan  GoF-suunnittelumalleista  olevan  framework-tyyppiä.  Framework-
tyyppisellä  ohjelmarakenteella  Althammer  tarkoittaa  ohjelmakoodia,  joka  on 
laajennettavissa  takaisinkutsu-  eli  callback-rajapinnan  kautta.  Framework-ohjelman 
toimintaa  voidaan  laajentaa  moduuleilla,  jotka  toteuttavat  callback-rajapinnan. 
Althammerin  mukaan  behavioraalisen  ryhmän  yhdestätoista  mallista  framework-
tyyppisiä  ovat  seitsemän  suunnittelumallia:  Chain-of-responsibility,  Command, 
Interpreter,  Observer,  State,  Strategy  ja  Template  method.  Periaatteessa  kaikkiin 
framework-tyyppisiin malleihin liittyy callback-rajapinta, jonka metodikutsuja voitaisiin 
kaapata  ja  siten  yrittää  modularisoida  suunnittelumalliin  liittyviä  ominaisuuksia. 
Toisaalta  GoF-suunnittelumallien  käyttötarkoitukset  ja  semantiikka  poikkeavat  sen 
verran toisistaan, että niille on vaikea esittää yleispäteviä modularisointi-metodeja, jotka 
perustuisivat framework-tyyppeihin. (Althammer, 2001; Gamma et al, 1994 .)

2.2 Reflektio

Ensimmäiset askeleet kohti nykyisen kaltaista oliopohjaista reflektiivistä ohjelmointia 
otettiin,  kun  LISP-ohjelmointikielien  oliopohjaiselle  versiolle  CLOS  toteutettiin 
metaolioprotokolla  MOP.  Perimmäisenä  ajatuksena  MOP-protokollassa  oli  avata 
ohjelmointikieleen  rajapinta,  jota  käyttämällä  ohjelmoija  kykeni  tutkimaan  ja 
muokkaamaan  tietyissä  rajoissa  protokollassa  määritetyn  rajapinnan  kautta  itse 
ohjelmointikieltä. (Kiczales, des Rivieres ja Bobrow, 1991 .)

Reflektiivinen  ohjelmointi  on  tavallaan  metaolioprotokollan  sukulainen.  Myös 
reflektiossa  on  kyse  rajapinnasta,  jonka  kautta  ajettavaa  ohjelmaa  voidaan  tutkia  ja 
muokata. Tarkalleen ottaen reflektiolla tarkoitetaan ohjelmoinnin yhteydessä ohjelman 
kykyä tutkia omaa rakennettaan ja käyttäytymistään sekä muokata omaa rakennettaan ja 
käyttäytymistään.  Java-ohjelmointikielen  yhteydessä  kykyä  tutkia  itseään  kutsutaan 
introspektioksi.  Sanaa  introspektio  käytetään  usein  synonyyminä  sanalle  reifikaatio. 
Reifikaatiolla tarkoitetaan sitä prosessia, jolla luodaan suoritettavasta ohjelmasta malli, 
jota tutkien saadaan tietoa suoritettavasta  ohjelmasta.  Tietoa,  joka reifikaation avulla 
luodun  mallin  kautta  saadaan  tutkittavasta  ohjelmasta,  kutsutaan  ohjelman  meta-
informaatioksi. Metainformaatio on tavallaan heijastus suoritettavasta ohjelmasta, jonka 
avulla ohjelma näkee oman rakenteensa. Tästä toiminnallisuudesta reflektio on saanut 
nimensä. Reifikaation kautta luotu malli ohjelman rakenteesta on lisäksi kausaalisesti 
kytketty  suoritettavaan  ohjelmaan  siten,  että  siihen  tehdyt  muutokset  aiheuttavat 
vastaavasti muutoksen ohjelmassa, josta malli on reifikaation avulla saatu. Esimerkiksi, 
jos reifikaation esittämässä mallissa tehdään muutos jonkin muuttujan arvoon, heijastuu 
tämä muutos  itse  ohjelman  muuttujaan,  jota  malli  esittää.  (Budd,  2001;  Althammer, 
2001; Malenfant, Jacques ja Demers, 1996 .)

Reifikaation  lisäksi  rakenteelliseen  reflektioon  kuuluu  myös  ominaisuus  nimeltä 
alteration,  mikä  tarkoittaa  ohjelman  kykyä  muokata  omaa rakennettaan  (Althammer, 
2001). Nykyisellään Java-ohjelmointikieli tukee jossain määrin alteration-ominaisuutta 
java.lang.instrument-paketin kautta (Acharya, 2008). Reflektion tätä puolta ei käsitellä 
tässä tutkielmassa.

Reflektio  jaetaan  yleensä  kahteen  pääosaan:  rakenteellisen  reflektioon  ja 
behavioraaliseen  reflektioon,  joista  edellä  mainittu  Javan  introspektio-ominaisuus 
kuuluu rakenteelliseen reflektioon. Behavioraalinen reflektio tarkoittaa ohjelman kykyä 
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tutkia omaa käyttäytymistään (Althammer, 2001; Malenfant ja kumppanit, 1996). Oman 
käyttäytymisen  tutkiminen  tapahtuu  käytännössä  kaappaamalla  tarkkailtavasta 
rajapinnasta  metodikutsuja  ja  kutsumalla  sen  jälkeen  metodikutsujen  alkuperäistä 
kohdetta.  Metodikutsujen  kaappaamista  kutsutaan  reflektiivisessä  ohjelmoinnissa 
interseptioksi.  Metodikutsujen  kaappaaminen  voidaan  toteuttaa  myös  ilman 
behavioraaliseen  reflektioon  kuuluvia  ominaisuuksia.  Fortier,  Cappi,  ja  Rossi 
käsittelevät  julkaisussaan  (2003)  kaappaussuunnittelumallien  (interseptio-mallien) 
käyttöä  tiettyjen  toiminnallisuuksien  modularisoimiseksi  ja  kytkentäisyyden 
vähentämiseksi. He jaottelevat interseptiomallit kolmeen ryhmään:

1. Intrusiivinen interseptio

2. Aliluokka-interseptio

3. Proxy-interseptio

Intrusiivisessa interseptiossa ohjelmakoodi,  jolla otetaan kiinni metodikutsut,  lisätään 
suoraan muun koodin joukkoon, mistä  nimitys  intrusiivinen tulee.  Metodikaappausta 
lisäävää koodia lisättäessä joudutaan sekaantumaan alkuperäiseen koodiin ja lisäämään 
siihen interseptiomalliin kuuluvaa ohjelmakoodia. Aliluokkainterseptiossa luodaan uusi 
luokka, joka perii sen luokan, jonka metodikutsuja halutaan kaapata. Kun ohjelmassa 
käytetään  uutta  aliluokkaa  alkuperäisen  sijasta,  voidaan  yliluokalle  menevät 
metodikutsut  ylikirjoittaa  aliluokassa  siten,  että  aliluokassa  kutsutaan  yliluokan 
metodeja ja suoritetaan interseption avulla lisättävä ylimääräinen toiminnallisuus ennen 
tai  jälkeen varsinaista yliluokan metodikutsua.  Etuna on se, että alkuperäinen luokka 
pysyy  koskemattomana.  Kolmannessa  vaihtoehdossa  alkuperäinen  olio,  jonka 
metodikutsuja  halutaan  kaapata,  korvataan  ohjelmakoodissa  välittäjäoliolla,  jota 
kutsutaan  Proxy-olioksi.  Proxy-olio  toteutetaan  ohjelmakoodissa  siten,  että  sen 
määrittävä  luokka  toteuttaa  samat  rajapinnat,  jotka  alkuperäinen  kaapattava  olio 
toteuttaa.  Proxy-luokan  metoditoteutuksissa  metodikutsut  välitetään  edelleen 
herätteenkäsittelijälle, joka toteuttaa metodikutsuihin halutun lisätyn toiminnallisuuden 
ja kutsuu mahdollisesti alkuperäisen kaapatun olion metodeja, joita alun perin kutsuttiin. 
(Fortier ja kumppanit, 2003 .)

Proxy-interseptio, jossa käytetään apuna dynaamista proxya, lasketaan behavioraaliseksi 
reflektioksi.  Dynaaminen proxy poikkeaa tavallisesta proxysta siten, että dynaaminen 
proxy  implementoi  automaattisesti  halutut  rajapinnat,  joko  ajonaikaisesti  tai 
käännöksenaikaisesti. (Fortier ja kumppanit, 2003; Althammer, 2001 .)

Java  tukee  nykyisellään  behavioraalista  reflektiota  juuri  ajonaikaisesti  toimivien 
dynaamisten  proxyjen  avulla.  Javan  dynaamiset  proxyt  tarvitsevat  aina  luotaessa 
viittauksen toteutettavaan rajapintaan tai toteutettaviin rajapintoihin. Javan dynaamisilla 
proxyillä voidaan kaapata ainoastaan sellaisia metodikutsuja, jotka on määritelty jossain 
rajapinnassa  (Althammer,  2001).  Javasta  poiketen  esimerkiksi  C#:ssa  RealProxy 
toteuttaa ainoastaan yhden annetun rajapinnan tai vaihtoehtoisesti sellaisen luokan koko 
rajapinnan,  joka  perii  MarshalByRefObject-luokan.  Tapauksessa,  jossa  peritään 
MarshalByRefObject-luokka,  toteutetaan  annetun  luokan  koko  rajapinta  sellaisenaan 
vaatimatta metodien kuulumista johonkin rajapintaan. C#:ssa Proxy toteuttaa rajapinnan 
käännösaikaisesti,  mistä  johtuen  RealProxy  on  ajonaikaiselta  toiminnaltaan 
todennäköisesti Javan Proxy-olion toimintaa nopeampaa. (Barret, 2003 .)

Introspektio  tapahtuu  Javassa  Class-olion  avulla.  Jokaista  oliota  vastaava  Class-olio 
voidaan palauttaa miltä tahansa oliolta getClass-metodin avulla. Class-oliolta voidaan 
edelleen kysyä esimerkiksi tarkasteltavan olion luokan nimi:

String className = myObj.getClass().getName();



13

Olioiden muuttujat esitetään Javassa Field-olion avulla. Olion muuttujat voidaan kysyä 
Class-luokalta getFields-metodin avulla seuraavasti:

Field[] objFields = myObj.getClass.getFields();

Metodien  esitystä  varten  on  Javassa  luokka  Method.  Olion  metodit  voidaan  kysyä 
Class-luokalta getMethods-metodilla:

Method[] objMethods = myObj.getClass.getMethods();

Method-luokalla  on  metodit  metodin  nimen  selvittämiseen sekä sen  tarvitsemien 
attribuuttien  selvittämiseen  ja  sen  paluuarvon  tyypin  määrittämiseen  ja  metodin 
suorittamiseen. (Althammer, 2001; Budd, 2001, s. 479; Flanagan, 1997 .)

Behavioraaliseen reflektioon liittyen oliolle voidaan Javassa luoda Proxy-olio käyttäen 
Proxy-luokan staattista factory-metodia newProxyInstance, joka ottaa parametreikseen 
alkuperäisen olion Classloader-luokan, olion luokan rajapinnat ja herätteenkäsittelijän, 
joka ohjelmoijan on itse määritettävä. Herätteenkäsittelijä käsittelee Proxy-olion kiinni 
ottamat metodikutsut:

Class c= base_obj.getClass();
ClassLoader cl=c.getClassLoader();
Class[] infs=c.getInterfaces();
InvocationHandler inh=new TracingHandler(base_obj);
Object proxy = Proxy.newProxyInstance(cl, infs, inh);

Herätteenkäsittelijän täytyy toteuttaa InvocationHandler-rajapinta, joka sisältää invoke-
metodin.  Invoke-metodi  saa  parametreinaan  Proxy-olion,  jolta  heräte  on  peräisin, 
Method-olion,  joka  on  kuvaus  kutsutusta  metodista  ja  listan  metodin  saamista 
argumenteista:

public Object invoke(Object proxy, Method m, Object[] args)  
throws Throwable {

Object result = null;
System.out.println("method " + m.getName() + "  

 will be invoked.");
result = m.invoke(base_obj, args);
System.out.println("invocation complete");
return result;

}

Herätteenkäsittelijällä  on  yleensä  jäsenmuuttujana  alkuperäinen  olio,  jolle  invoke- 
metodin parametrina saamaa metodia voidaan kutsua. (Hassoun ja kumppanit, 2004 .)

2.3 AOP ja AspectJ

Jos  aspektiohjelmointia  verrataan  Fortierin  ja  kumppaneiden  (2003)  esittämiin 
interseptiomalleihin,  niin  aspektiohjelmointi  muistuttaa  osittain  tietyllä  tavalla 
intrusiivista  interseptiota.  Erona  on  se,  että  intrusiivinen  ohjelmakoodi  lisätään 
tarvittaviin  paikkoihin  ohjelmallisesti,  eikä  ohjelmoija  näe  lopullista  koodia,  missä 
intrusiivinen koodi on lisätty muun koodin joukkoon. Intrusiivisen koodin lisäämistä 
varten on aspektiohjelmoinnissa määritetty oma kuvauskielensä. (Gradecki ja Lesiecki, 
2003 .)

Aspektiohjelmoinnin kannattajat  eivät  rajoita  AOP:ta pelkästään interseptiomalleihin, 
moneen otteeseen viitatussa julkaisussa “Design Pattern Implementation  in  Java and 
AspectJ” Hannemann ja Kiczales (2002) käyvät läpi GoF-suunnittelumallit ja esittävät 
läpileikkaavuuksia vähentäviä parannuksia niihin.
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Aspektiohjelmoinnissa  läpileikkaavat  ominaisuudet  pyritään  kokoamaan 
kokonaisuuksiksi, joita kutsutaan aspekteiksi. Aspekteilla on samanlainen hierarkia kuin 
olio-ohjelmoinnissa luokilla. Aspektit voivat periä toisia aspekteja ja aspektit voivat olla 
myös abstrakteja aspekteja. Aspektit voivat myös sisältää jäsenmuuttujia ja metodeja. 
Jäsenmuuttujien  lisäksi  aspekteissa  määritellään  pisteleikkausmäärittelyjä  (pointcut-
definition) ja neuvoja (advice). Näiden ominaisuuksien lisäksi aspektit voivat sisältää 
intertype-määrittelyjä, joissa tiettyihin aspekteissa määritettyihin rooleihin lisätään uusia 
ominaisuuksia.  Aspektit  eroavat  olio-ohjelmoinnin  luokista  myös  siinä,  että  niistä  ei 
luoda  instansseja  samaan  tapaan  kuin  olio-ohjelmoinnin  luokista  luodaan. 
Aspektikääntäjä lisää aspekteissa määritetyt  uudet toiminnallisuudet pisteleikkauksien 
määrittämiin  kohteisiin  ja  kääntää  tuloksen  suoraan  Javan  tavukoodiksi. 
Oletustoiminnallisuutena  on,  että  konkreettisista  aspekteista  voidaan  luoda vain  yksi 
instanssi,  jonka  toiminnallisuus  lisätään  muun  ohjelmakoodin  sekaan.  Aspektit  siis 
tavallaan vastaavat olio-ohjelmoinnin Singleton-luokkia. (Kiczales, Hilsdale, Hugunin, 
Kersten, Palm ja Griswold, 2001 .)

Liitospisteet  (joinpoint),  jotka  kohdistuvat  metodikutsuihin  kuvataan  Javan  AspectJ-
laajennuksessa seuraavanlaisesti:

call(void Point.setX(int))

Yllä olevassa esimerkissä joinpoint määritelmä kohdistuu sulkujen sisällä määriteltyyn 
metodikutsuun, joka kuvaa setX-metodin, joka saa parametrinaan yhden int-tyyppisen 
muuttujan,  kutsua  sellaisille  olioille  joiden  luokka  on  tyyppiä  Point.  Aspektien 
pisteleikkausmäärittelyt  koostuvat  liitospisteistä.  AspectJ:n  pisteleikkausmäärittely 
koostuu  pointcut-tunnisteesta,  sitä  seuraavasta  nimestä  ja  sen  jälkeen  tulevista 
liitospistemäärittelyistä:

pointcut point_move_x_or_y():
call(void Point.setX(int)) || call(void Point.setY(int));

Ylläolevassa  koodiesimerkissä  pisteleikkaus  on  yhdistelmä  kahdesta  liitospisteestä, 
joista  jomman  kumman  täytyy  toteutua,  että  pisteleikkaus  kohdistuisi  kyseiseen 
ohjelmankohtaan.  Neuvo  (advice)  sisältää  toiminnallisuuden,  joka  voidaan  lisätä 
pisteleikkauksen  kuvaamaan  kohtaan.  Neuvon  toiminnallisuus  voidaan  lisätä 
pisteleikkauskohtaan, joko ennen itse pisteleikkauskohdan suoritusta, sen jälkeen tai sen 
ympärille. Sen mukaan missä vaiheessa neuvoa suoritetaan, neuvot on nimetty: before-, 
after- ja around-neuvoiksi. Before-neuvo voidaan määritellä seuraavasti:

before(): point_move_x_or_y() {
    System.out.println("about to move x or y of a Point");
}

Aspekteissa  voidaan  esitellä  myös  staattisesti  uusia  ominaisuuksia  luokkiin, 
rajapintoihin  ja  muihin  aspekteihin.  Kirja  AspectJ  in  action  (Laddad,  2003)  käyttää 
staattisista  lisäyksistä  termiä  esittely  (Introduction).  Esimerkiksi  luokalle  MyClass 
voidaan esitellä uusi perinnöllisyyssuhde MyService-rajapintaan seuraavasti:

declare parents: MyClass implements MyService;

Tämän seurauksena  luokan täytyy  toteuttaa  MyService-rajapinta.  Kirjassa  Mastering 
AspectJ  esitetään  myös  toisenlainen  staattinen  koodinlisäystapa:  intertyyppinen 
määrittely  (Intertype  declaration)  (Gradecki  ja  Lesiecki,  2003).  Intertyyppisessä 
määrittelyssä  siis  lisätään  ohjelmakoodia  ohjelmanosiin  ohjelmassa  esiintyvien 
ohjelmanosien tyyppien mukaisesti.  Tyyppi  johon määrittely lisätään voi AspectJ:ssä 
olla  luokka,  rajapinta  tai  aspekti.  Kun  kyseessä  on  rajapinta,  rajapintaan  lisättävät 



15

ominaisuudet  siirtyvät  kaikkiin  rajapinnan  toteuttaviin  luokkiin.  Esimerkiksi 
MyService-rajapintaan voidaan lisätä uusi metodi seuraavasti:

public int MyService.add(int val1, int val2){
return val1 + val2;

}

Tämä  metodi  periytyisi  samalla  MyClass-luokkaan  edellä  esitetyn  esimerkin 
tapauksessa. (Gradecki ja Lesiecki, 2003; The AspectJ Team, 2003; Laddad, 2003 .)

2.4 AOP ja kritiikki

Esseessään  Steimann  (2006)  pelkistää  aspektiohjelmoinnin  periaatteen  yhteen 
lauseeseen: 

”Aina kun ohjelmiston P ajon aikana toteutuu tilanne C, suorita toiminto A.”

Tilanteet,  joita  tässä  lauseessa  merkitään  C:llä  (Condition)  kuvataan 
aspektiohjelmoinnissa liitospisteiden avulla ja toiminnot, joita merkitään A:lla (Action) 
vastaavat neuvoja, joita liitospisteisiin liitetään. Steimann pitää paradoksaalisena sitä, 
että  aspektiohjelmoinnin  yhteisön  mukaan  aspektiohjelmointi  parantaa  ohjelmistojen 
modulaarisuutta. (Steimann, 2006 .)

Steimannin  mukaan  aspektiyhteisön  julkaisuissa  viitataan  usein  Parnasin  (1972) 
esittämiin  modulaarisen  ohjelmoinnin  periaatteisiin.  Parnasin  mukaan 
ohjelmistokehityksessä  ohjelmisto  kannattaa  jakaa  sellaisiin  komponentteihin,  joita 
voidaan kehittää tietämättä miten ohjelmiston muut komponentit toimivat. Piilottamalla 
komponenttien  toiminnallisuudet  rajapintojen  taakse  ohjelmistokehittäjät  voivat 
keskittyä kukin oman komponenttinsa kehittämiseen, eikä ohjelmistokehittäjien tarvise 
tällöin  jakaa  tietoa  oman  komponenttinsa  toimintojen  yksityiskohdista  toisten 
kehittäjien kanssa. (Parnas, 1972 .)

Steimannin  mukaan  Parnasin  (1972)  modulaarisen  ohjelmoinnin  periaatteet  ovat 
ristiriidassa aspektiohjelmoinnin kanssa, koska aspektit nimenomaan lisäävät ohjelman 
liitospisteisiin  uusia  toiminnallisuuksia  ohjelmamoduulin  ulkopuolelta.  Steimannin 
mukaan  jatkettaessa  ohjelmamoduulin  kehitystä  kehittäjän  täytyy  tietää  ulkoisista 
aspekteista,  jotka  viittavaat  kyseiseen  moduulin.  Muutettaessa  ohjelmakoodia 
aikaisemmin  määritetyt  liitospisteet  eivät  ehkä  enää  viittaa  muuttuneisiin 
ohjelmakohtiin,  jolloin  liitospisteet  tavallaan  rikkoutuvat.  Steimannin  mukaan  on 
parempi  käyttää  tavallista  metodikutsua  niissä  pisteissä,  joihin  halutaan  lisätä  uutta 
toiminnallisuutta  siitäkin  huolimatta,  että  toistuvan  koodin  määrä  lisääntyy.  Tällöin 
ohjelmakoodin kirjoittaja on tietoinen siitä mitä luettavassa ohjelmakoodissa tapahtuu. 
Ohjelmakoodi on silloin vapaa näkymättömistä aspekteista, joita ei muuten voi suoraan 
ohjelmakoodista  havaita.  Toisena  vaihtoehtona  Steimann  mainitsee  sellaisten 
ohjelmakoodin kohtien merkitsemisen,  joihin on liitetty aspekteihin liittyviä  neuvoja. 
Tämä  vaihtoehto  taas  on  Steimannin  mukaan  yhtä  työläs  vaihtoehto,  kuin  jos 
läpileikkaavuuksien  annetaan  olla  ohjelmakoodissa.  Koppen  ja  Stoerzer  (2004) 
ehdottivat  liitospisteiden  rikkoutumisongelmaan  työkalua,  joka  huolehtisi 
automaattisesti  ohjelmakoodin  liitospisteiden  merkitsemisestä  sellaisilla  merkinnöillä, 
jotka  näyttävät  ohjelmakoodista  kohdat  joihin  on  liitetty  aspekteissa  määriteltyjä 
neuvoja. Nykyisestä AspectJ:lle Eclipse-ympäristöön tehdystä AJDT-työkalupaketista 1) 

löytyykin  merkintäjärjestelmä,  joka  hoitaa  tämän  toiminnallisuuden  automaattisesti. 
(Steimann, 2006 .)

1) http://www.eclipse.org/ajdt/
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Aspektiohjelmoinnin  arvostelussa liitospisteiden rikkoutuminen on keskeisin kritiikin 
kohde. On selvää,  että  aspektiohjelmointi  rikkoo osittain modulaarisuutta  liittäessään 
uusia  toiminnallisuuksia  ohjelmistomoduulien  sisällä  määriteltyihin  kohteisiin. 
Kysymys  on  siitä  kumpi  lähestymistapa  on  lopulta  modulaarisempi,  se  että 
ohjelmakoodiin  lisätään  läpileikkaaviin  toiminnallisuuksiin  liittyviä  metodikutsuja, 
jotka  joka  tapauksessa  rikkovat  modulaarisuutta  vai  se  että  ohjelmakoodiin  lisätään 
aspekteja,  jotka  muuttavat  ohjelmakoodin  toiminnallisuutta  kuitenkaan  liittämättä 
suoraan lähdekoodiin suoria metodikutsuja. Jos asiaa ajatellaan sellaisen ohjelmakoodin 
lukijan  kohdalta,  joka  on  kiinnostunut  alkuperäisen  ohjelmamoduulin 
toiminnallisuudesta  eikä  halua  tietää  mitään  ylimääräisistä  läpileikkaavista 
toiminnallisuuksista, aspektipohjainen lähestymistapa on modulaarisempi. Myöskin jos 
ohjelmakehityksessä  vastuualueet  jaetaan  tavalla,  jossa  itse  varsinaisen  moduulin 
kehittäjän  vastuulla  ei  ole  huolehtia  liitospisteiden  rikkoutumisista,  on  taas  tämän 
kehittäjän  kannalta  aspektipohjainen  lähestymistapa  modulaarisempi.  Tosin  tässä 
tapauksessa  toinen  kehittäjä,  joka  joutuu  huolehtimaan  liitospisteistä,  joutuu 
perehtymään kyseisen moduulin toiminnallisuuteen.  Tässä tilanteessa täytyy huomata 
myös se, että jos ei käytettäisi aspektipohjaista ohjelmointia sama kehittäjä joutuisi joka 
tapauksessa  tutustumaan  moduulin  toimintaan  lisätessään  siihen  läpileikkaavia 
ominaisuuksia  ja  todennäköisesti  joutuisi  lisäämään  samantyyppistä  ohjelmakoodia 
useampaan  paikkaan.  On  myös  mahdollista  käyttää  aspekteja  lokaalisti  välttämään 
saman  ohjelmakoodin  toistamista  useaan  kertaan  vaikuttamatta  ohjelmistopaketin 
ulkoisiin  moduuleihin.  Tällöin  tehtäessä  päivityksiä  kyseiseen  toiminnallisuuteen, 
tapauksessa jossa päivitys koskee vain kyseistä moduulia, se tarvitsee tehdä vain yhteen 
paikkaan,

Muuten  jokseenkin  negatiivisessa  arvostelussaan  Steimann  (2006)  toteaa,  että  kuten 
muidenkin  uusien  innovaatioiden  kohdalla,  ei  ole  varmaa  miten  aspektiohjelmointia 
lopulta  tulevaisuudessa  tullaan  käyttämään  ja  että  mahdollisesti  aspektiohjelmointi 
löytää jossain vaiheessa sovelluskohteet, joihin se parhaiten soveltuu.

2.5 Metriikat

Sekä  reflektio  että  AOP  ovat  laajennuksia  oliopohjaiseen  ohjelmointiin. 
Aspektipohjaista  ohjelmointia  arvioivat  metriikat  yleensä  muotoillaan  ottamalla 
pohjaksi jokin oliopohjainen metriikka, jota laajennetaan lisäämällä uusia mittareita tai 
muokkaamalla olemassa olevia mittareita.  (Sant'anna ja kumppanit, 2003)

Tutkielmassa  käytetään  aopmetrics-työkalun  määrittämiä  metriikoita.  Aopmetrics- 
työkalu  tukee  Ceccaton  ja  Tonellan  (2004)  ja  Robert  Martinin  (1994)  metriikoita. 
Ceccaton  ja  Tonellan  metriikat  pohjautuvat  Chidamberin  ja  Kemererin  (1994) 
oliopohjaiselle  ohjelmoinnille  määritettyihin  metriikoihin.  Martinin  metriikka 
puolestaan mittaa oliopohjaisten ohjelmistopakettien ominaisuuksia.

2.5.1 Chidamberin ja Kemererin metriikat

Chidamberin  ja  Kemererin  metriikat,  joita  usein  lyhyesti  kutsutaan  CK-metriikoiksi, 
määrittävät kuusi mittaria ohjelmistokomponentin hyvyydelle: 

1. WMC (Weighted Methods per Class)
2. DIT (Depth of Inheritance Tree)
3. NOC (Number of Children)
4. CBO (Coupling between object classes)
5. RFC (Response for a Class)
6. LCOM (Lack of Cohesion of Methods)
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WMC mitataan summaamalla luokan metodien kompleksisuuksien arvot yhteen. CK-
metriikoissa  on  jätetty  avoimeksi  se  miten  metodin  kompleksisuutta  mitataan. 
Kompleksisuuden  mittana  saatetaan  joskus  käyttää  McCaben  (1976)  syklomaattista 
kompleksisuutta, mutta hyvin usein käytetään jokaisen metodin kompleksisuudelle vain 
arvoa yksi,  jolloin WMC tarkoittaa luokan metodien määrää.  DIT mittaa sitä kuinka 
syvällä  perinnöllisyyspuussa  luokka on. Moniperinnän tapauksessa sen arvo saadaan 
mittaamalla  kaikki  eri  perinnöllisyyspolut  juuriluokkiin  ja  valitsemalla  suurin  saatu 
arvo. NOC mittaa perinnöllisyyshierarkian leveyttä mittaamalla luokan lapsien määrän. 
CBO  mittaa  kytkentäisyyttä  ja  sen  arvo  saadaan  laskemalla  kaikki  kytkökset,  mitä 
luokalla  on  järjestelmän  muihin  luokkiin.  RFC  mittaa  mahdollisten  ohjelman 
suorituspolkujen  monimutkaisuutta.  Luokan  RFC-arvo  saadaan  laskemalla  kaikkien 
sellaisten metodien määrä, jotka saatetaan mahdollisesti  suorittaa,  kun jotakin luokan 
metodia kutsutaan. 

LCOM mittaa sitä kuinka hyvin luokan metodit sopivat yhteen. Jos luokan metodit ovat 
tehtäviltään  kovin  erilaisia,  on  todennäköistä,  että  metodit  olisi  parempi  sijoittaa 
erillisiin  luokkiin,  jolloin  luokkien  tehtävänjaosta  tulisi  selkeämpää.  LCOM  mittaa 
käytännössä  sitä,  kuinka  paljon  metodit  käsittelevät  samoja  jäsenmuuttujia  luokan 
sisällä. LCOM määritellään seuraavalla tavalla: Merkitään luokan metodeja seuraavasti: 
m1, m2, ..., mn, missä n on luokan metodien määrä. Lisäksi merkitään {Ii}:llä metodin mi 

käyttämien  jäsenmuuttujien  joukkoa. Jäsenmuuttujaryhmät  luokassa  metodia  kohden 
ovat siis {I1}, {I2}, ..., {In}. Olkoon P jäsenmuuttujaryhmäparien ryhmäjoukko, jossa 
jäsenmuuttujaryhmäparin jäsenien leikkaus on tyhjä joukko: 

P = {(Ii, Ij)| Ii ∩ Ij  = ∅} (1)

ja  olkoon Q jäsenmuuttujaryhmäparien  ryhmäjoukko,  jossa  jäsenmuuttujaryhmäparin 
jäsenien leikkaus ei ole tyhjä joukko: 

Q = {(Ii, Ij)| Ii ∩ Ij  ≠ ∅} (2)

Ryhmä  P  vastaa  niiden  metodiparien  ryhmää,  jotka  eivät  lainkaan  käsittele  samoja 
muuttujia  ja  Q  vastaa  niiden  metodiparien  ryhmää,  joilla  on  ainakin  joitain 
jäsenmuuttujia, joita kumpikin metodi käsittelee. Arvo LCOM:lle saadaan seuraavasti:

LCOM = |P| - |Q|, jos |P| > |Q|, muuten = 0 (3)

Itseisarvomerkintä  yhtälössä  (3)   tarkoittaa  joukon  jäsenten  määrää.  Q:n  kasvaessa 
niiden  metodien  määrä  kasvaa,  jotka  käsittelevät  samoja  muuttujia.  P:n  kasvaessa, 
kasvaa niiden metodien joukko, jotka käsittelevät kokonaan eri muuttujia eli koheesio 
pienenee.  Korkea  LCOM-arvo  siis  viittaa  heikkolaatuisempaan  järjestelmään. 
(Chidamber ja Kemerer, 1994.)

2.5.2 Ceccaton ja Tonellan metriikat

Ceccaton  ja  Tonellan  (2004)  metriikoissa  otetaan  ohjelmiston  mittauksen 
perusyksiköksi moduuli luokan sijaan. Moduuli voi olla aspekti tai luokka. Metodien 
sijaan mittauksissa käytetään operaatioita, jotka voivat olla metodien lisäksi neuvoja tai 
intertyyppisiä määrittelyjä. Ceccaton ja Tonellan metriikka muodostuu kymmenestä eri 
mitasta.  Aopmetrics-työkalun  aspektimetriikat  vastaavat  suurin  piirtein  Ceccaton  ja 
Tonellan  metriikoita.  Vastaavuudet  metriikoiden  välillä  on  esitetty  taulukossa  1. 
Ceccaton ja Tonellan metriikoista WOM, DIT, NOC, RFM ja LCO on saatu suoraan 
CK-metriikoista  yleistämällä  metriikat  moduuleille  ja  operaatioille.   Kytkentäisyyttä 
mittaavaa CBO:ta sen sijaan vastaa useampi kytkentäisyyttä mittaava suure: CAE, CIM, 



18

CMC ja  CFA.  Näistä  aopmetrics-työkalu  ei  tue  CIM-suuretta.   Aopmetrics-työkalu 
määrittelee myös yhden oman suureen, jota Ceccato ja Tonella ei mainitse: CBM mittaa 
moduulien välistä kytkentäisyyttä. Ceccato ja Tonella määrittelevät yhden täysin uuden 
suureen  CDA,  joka  mittaa  niiden  moduulien  määrää  joihin  aspekti  suoraan  voi 
vaikuttaa. (Ceccato ja Tonella, 2004; Stochmialek, 2005)

Taulukko 1. Ceccaton  ja  Tonellan  metriikat  aopmetrics-työkalussa (Ceccato  ja  Tonella,  
2004; Stochmialek, 2005)

Ceccaton ja Tonellan metriikat Aopmetrics-työkalun metriikat

Ly-
henne

Lyhenteen 
alkuperä Selite

WOM   Weighted 
Operations in 
Module

Moduulissa määriteltyjen metodien 
määrä

WOM

DIT Depth of 
Inheritance Tree

Kyseisen moduulin etäisyys 
perinnöllisyyshierarkian juuresta. DIT

NOC     Number of 
Children

Niiden moduulien määrä, jotka 
perivät kyseisen modulin.

NOC

CAE Coupling on 
Advice Execution

Niiden aspektien määrä, joiden 
neuvojen suorituksen kyseinen 
moduuli saattaa laukaista

CAE

CIM Coupling on 
Intercepted 
Modules

Niiden moduulien tai rajapintojen 
määrä, jotka on erikseen mainittu 
aspektin pisteleikkausmäärittelyissä

Ei implementoitu

CMC    Coupling on 
method call

Niiden moduulien tai rajapintojen 
määrä, joiden metodia kyseinen 
moduuli voi kutsua.

CMC

CFA Coupling on 
Field Access

Niiden moduulien tai rajapintojen 
määrä, joiden kenttiä kyseinen 
moduuli käsittelee

CFA (Ei ota huomioon intertyyppisiä 
määrittelyjä)

RFM  Responce For a 
Module

Metodien ja neuvojen määrä, jotka 
potentiaalisesti suoritetaan moduulin 
saaman metodikutsun seurauksena.

RFM

LCO   Lack of Cohesion 
in Operations

Koheesion puute moduulin 
operaatioiden kesken.

LCO

CDA Crosscutting 
degree of an 
aspect

Niiden moduulien lukumäärä joihin 
aspekti, jolle metriikan arvo on 
laskettu, suoraan vaikuttaa.

CDA

CBM (Coupling btwn. Modules)
Moduulien välinen kytkentäisyys 
(CFA ja CMC)

Aopmetrics-työkalun CBM-kytkentäisyysarvo on yhdistelmä CFA- ja CMC-arvoista, ja 
vastaa  CK-metriikkojen  CBO-arvoa.  CBM-arvo  saadaan  laskemalla  kaikkien  niiden 
moduulien  ja  rajapintojen  määrä,  joita  mahdollisesti  kutsutaan  tai  joita  kyseinen 
moduuli  käsittelee.  Aopmetrics-työkalun  implementaatiohuomautuksien  mukaan 
työkalun laskemassa CFA-arvossa ei ole otettu huomioon staattisesti aspektien avulla 
esiteltyjä uusia kenttiä moduuleissa. (Stochmialek, 2005 .)
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2.5.3 Robert Martinin metriikat

Robert  Martin  (1994)  määrittää  mitat  sille  kuinka  abstrakti  ja  epästabiili 
ohjelmistopaketti  on.  Martinin  metriikkajärjestelmässä  epästabiilius  (I)  määritellään 
seuraavan kaavan avulla: 

I =
Ce

Ca+Ce
(4),

missä  Ca  on  niiden  luokkien  määrä  ohjelmistopaketin  ulkopuolella,  jotka  ovat 
riippuvaisia  ohjelmistopaketin  sisäisistä  luokista  ja  Ce  on  niiden  luokkien  määrä 
ohjelmistopaketin sisällä, jotka ovat riippuvaisia ohjelmistopaketin ulkoisista luokista. 
Kun epästabiilius saa arvon 1, on paketti täysin epästabiili ja sen saadessa arvon nolla 
on paketti täysin stabiili. (Martin, 1994 .)

Ohjelmistopaketin Abstraktiivisuus (A) määritellään seuraavasti:

A=
N abstraktit luokat

N kaikki luokat

(5),

missä Nabstraktit luokat tarkoittaa paketin abstraktien luokkien määrää ja Nkaikki luokat tarkoittaa 
paketin kaikkien luokkien määrää. Kun A on 1, on paketti täysin abstrakti. A:n ollessa 0 
paketti on täysin konkreettinen. 

Jos A=0 ja I=0, on ohjelmistopaketti täysin epäabstrakti ja täysin stabiili. Seurauksena 
pakettia ei voi helposti laajentaa, mutta se on harvoin muutoksen kohteena. Samoin jos 
A=1 ja I=1, on ohjelmistopaketti täysin abstrakti, mutta samalla täysin epästabiili. Eli 
pakettia on helppo laajentaa, mutta se on todennäköisesti usein muutoksen kohteena. 
Abstraktiivisuuden ja epästabiiliuden muodostamassa koordinaatistossa pisteet (0,0) ja 
(1,1)  ovat  ominaisuuksiltaan  epäsuositeltavimmat  pisteet.   Stabiilien  pakettien 
laajennettavuus sen sijaan on hyvä ominaisuus. Samoin se että epästabiileja paketteja ei 
helposti  voi  laajentaa.  Tämän  mukaan  ohjelmistopaketin  optimaaliset  arvot  ovat 
suoralla, joka kulkee pisteiden (0,1) ja (1,0) kautta. Suora on esitetty kuvassa 1. Martin 
nimittää tämän suoran pisteitä pääsarjaksi (main sequence).  (Martin, 1994 .)

Kuva 1. Pääsarja  abstraktiivisuuden  ja  epästabiiliuden  muodostamassa  koordinaatistossa. 
(Martin, R., 1994 .)

Mittarina  ohjelmistopaketin  hyvyydestä  Martin  käyttää  ohjelmistopaketille  lasketun 
(A,I)-pisteen kohtisuoraa etäisyyttä päälinjasta. Etäisyyden pienet arvot viittaavat hyviin 
abstraktiivisuus-  ja  epästabiilisuusarvoihin,  kun  taas  suuret  etäisyydet  ovat  huonoja 
arvoja. (Martin, 1994 .)
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3. Suunnittelumallien reflektiiviset ja 
aspektipohjaiset versiot

Tässä  luvussa  esitellään  GoF-suunnittelumalleista  (Gamma  ja  kumppanit,  1994) 
behavioraalisen ryhmän suunnittelumallit, sekä niiden modifioituja versioita. Jokaisesta 
suunnittelumallista esitellään ensin alkuperäinen versio ja sen jälkeen reflektiiviset  ja 
aspektipohjaiset  versiot.  Kaikista  malleista  ei  esitetä  modifioituja  versioita.  Jos 
reflektiosta tai aspektipohjaisesta menetelmästä ei selkeästi näytä olevan hyötyä jätetään 
modifioitu  versio  pois.  Esimerkki-implementaationa  alkuperäisistä  GoF-malleista 
käytetään  Hannemannin  ja  Kiczalesin  käyttämiä  versioita2).  Reflektiivisistä  malleista 
luodaan  esimerkkejä  vastaavat  toteutukset  niissä  tapauksissa,  joissa  reflektiosta 
mahdollisesti on hyötyä.

Modifioidut versiot perustuvat aspektiohjelmoinnin osalta julkaisussa (Hannemann ja 
Kiczales, 2002) esitettyihin aspektipohjaisiin malleihin. Reflektiiviset mallit perustuvat 
behavioraalisen reflektion osalta Hassounin, Johnsonin ja Counsellin (2004) esittämiin 
malleihin  ja  introspektion  osalta  Palsbergin  ja  Jayn  (1998)  esittämiin  Visitor-
suunnittelumallin muunnelmiin.

Jokaisen suunnittelumallin esitys on jaettu seuraaviin osiin:

1. Mallin esittely

2. Mallin esimerkkisovelluksen esittely

3. Esimerkin reflektiivisen version esittely

4. Esimerkin aspektipohjaisen version esittely

5. Eri toteutusten vertailu

Hannemannin ja Kiczalesin Mediator-suunnittelumallin esimerkissä käytettiin hyväksi 
Swing-kirjastoa. Mediator-suunnittelumallista toteutettiin myös toinen esimerkki, jotta 
nähtäisiin  kuinka  paljon  Swing-kirjaston  käyttö  monimutkaistaa  esimerkkejä. 
Ylimääräisessä esimerkissä käytettiin Derek Banasin esimerkkikoodia 3) pohjana.

3.1 Chain of Responsibility

Chain of  Responsibility  -mallin  luokkarakenteella  pyritään  toteuttamaan vastuuketju, 
jossa tiettyä tehtävää kierrätetään vastuuketjussa niin kauan, että sille löydetään tekijä 
tai kaikki vastuuketjun jäsenet on käyty läpi. Vastuuketjun jäsenet pitävät yllä osoitinta 
vastuuketjun  seuraavaan  jäseneen,  jonka  tehtävän  suorittamiseen  liittyvää  metodia 
kutsutaan,  mikäli  senhetkinen  jäsen  ei  kykene  tehtävää  suorittamaan.  Tehtävän 
suoritusta alun perin kysynyt  jäsen ei tiedä, mikä vastuuketjun jäsenistä tulee lopulta 
suorittamaan  tehtävän.  Vastuuketjun  rakenne  voi  olla  myös  puumainen,  jossa  puun 
jollekin solmukohdalle esitettyä tehtävää kierrätetään puussa juurta kohti. (Gamma ja 
kumppanit, 1994 .)

2) http://hannemann.pbworks.com/f/gof1.11.zip
3) http://www.newthinktank.com/2012/10/mediator-design-pattern-tutorial/
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3.1.1 Esimerkkitoteutus

Hannemannin  ja  Kiczalesin  mukainen  perustoteutusesimerkki  on  esitetty 
luokkakaaviona kuvassa  2. Button-, Panel- ja Frame-luokat toteuttavat ClickHandler-
rajapinnan, joka sisältää handleClick-metodin. Metodia handleClick käytetään tehtävän 
kierrättämiseen seuraavalle oliolle vastuuketjussa.

Kuva 2. Chain  of  Responsibility  -suunnittelumallin  esimerkki-implementaatio  Java-kielessä. 
(Hannemann ja Kiczales, 2002)

Edellä  olevassa  kuvassa  2 Button-,  Panel-  ja  Frame-luokat  perivät 
käyttöliittymätoiminnallisuutensa valmisluokista JButton, JPanel ja JFrame. Koska Java 
ei tue moniperintää täytyy ClickHandler-rajapintaan kuuluva toiminnallisuus toteuttaa 
kaikissa kolmessa luokassa uudestaan vaikka toiminnallisuus  on paljolti  samanlaista. 
Yksi  rajallinen  tapa  kiertää  moniperinnän  puuttuminen   olisi  käyttää  kompositioita. 
Yhteinen toiminnallisuus voidaan sijoittaa uuteen luokkaan, joka sisällytetään kaikkiin 
luokkiin sisäisenä jäsenenä. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

3.1.2 Reflektiototeutus

Hassoun ja kumppanit (2004) esittävät Chain of Responsibility -mallia toteutettavaksi 
siten,  että  tehtävän  suorittamista  kysyvät  oliot  sijaitsevat  ohjelman  perustasolla  ja 
tehtävän  suorittamiskutsut  otetaan  kiinni  metatason  herätteenkäsittelijöissä.  Myös 
tehtävien ketjutus on tarkoitus toteuttaa herätteenkäsittelijöiden kautta. Ratkaisua ei ole 
selostettu  sen  tarkemmin.  Ratkaisu  muistuttaa  tietyllä  tavalla  mallin  toteutusta 
moniperinnän avulla. Jos moniperintä olisi sallittua Javassa, voitaisiin aikaisemmassa 
kuvassa  2 esitetty  suunnittelumalli  toteuttaa  kuvan  3 mukaisesti.  Kuvassa  3 
ClickHandler-rajapinnan toteuttamiseen tarvittu toiminnallisuus on keskitetty luokkaan 
ClickHandlerBase.
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Kuva 3. Chain  of  Responsibility  -suunnittelumallin  esimerkki  toteutettuna  moniperinnän 
avulla. 

Moniperintää voidaan yrittää imitoida dynaamisen proxyn avulla. Tuloksena on kuvan 4 
mukainen luokkakaavio.  Proxylle  annetaan herätteenkäsittelijäksi InheritanceHandler-
luokka.   Luokka  ClickHandlerBase  perii  ClickHandler-rajapinnan  lisäksi 
ActionListener-rajapinnan, jotta se voi toimia JButton-luokan tapahtumien käsittelijänä. 
InheritanceHandler pitää yllä listaa sille annetuista yliluokkaolioista. Tässä tapauksessa 
ClickHandlerBase-tyyppiä  oleva  olio  toimittaa  esimerkissä  yliluokan  roolia.   Jos 
InheritanceHandler-herätteenkäsittelijään tulee metodikutsu, jolle löytyy sopiva metodi 
yliluokkien  metodien  joukosta,  se  antaa  sen  yliluokkaa  esittävälle  oliolle 
suoritettavaksi,  muussa  tapauksessa  kutsutaan  alkuperäistä  oliota.  Esimerkiksi  tässä 
tapauksessa handleClick-metodikutsut välitetään ClickHandlerBase-luokalle.

Kuva 4. Chain of Responsibility - suunnitelumallin esimerkki toteutettuna dynaamisen proxyn 
avulla. 

Koska Javan Proxy-luokka voi implementoida vain rajapintoja, ei varsinaisia luokkien 
omia metodien muodostamia rajapintoja, täytyy kaikki metodit, joita halutaan käsitellä 
Proxyn kautta sisällyttää rajapintoihin, jotka Button, Panel ja Frame toteuttavat. Tämän 
seurauksena, vaikka tarkoitus olisi että metodin implementaatio olisi vain yliluokassa, 
täytyy metodista silti olla myös tyhjä toteutus aliluokassa. 
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Koska  Javan  Proxy-luokan  toiminnallisuus  rajoittuu  vain  rajapintoihin  kuuluviin 
metodeihin,  on  seurauksena  se,  että  Proxy-luokkaa  ei  voi  käyttää  välittämään 
esimerkiksi  JButton-luokan metodeja.  Tästä  seuraa se ongelma,  että  Proxy-olioita  ei 
voikaan käyttää käyttöliittymäluokkien rajapinnoissa samaan tapaan kuin alkuperäisiä 
Button-,  Panel-  ja  Frame-olioita.  Tämän  vuoksi  ClickHandler-luokkaan  on  lisätty 
returnThis-metodi, jonka kautta proxyltä voi kysyä alkuperäisen olion osoitinta.

Kuvan 4 toteutus on paljon monimutkaisempi kuin alkuperäinen GoF-suunnittelumalli. 
Vaikka  tarkastelusta  jätettäisiin  Javan  valmisluokat:  Proxy-  ja  UI-luokat  pois,  ja 
siirretään geneeriseksi suunniteltu InheritanceHandler omaan kirjastoon, behavioraalista 
reflektiota käyttävä malli on edelleen monimutkaisempi kuin vastaava GoF-malli. Sen 
sijaan,  jos  tarkastellaan  vain  luokkien  Button,  Panel  ja  Frame  sisältöä,  niin 
reflektiomalli on yksinkertaisempi. Toisin sanoen  Button-, Panel- ja Frame-luokkia on 
saatu  yksinkertaistettua,  mutta  sen  hintana  on  ollut  kokonaisuuden  huomattava 
monimutkaistuminen. 

3.1.3 Aspektipohjainen toteutus

Hannemann  ja  Kiczales  (2002)  eristävät  Chain  of  Responsibility-suunnittelumallista 
kaikkein  geneerisimmän  osan  abstraktiin  aspektiin  ChainOfResponsibilityProtocol 
(katso koodilistaus 1). (Hannemann ja Kiczales, 2002)

public abstract aspect ChainOfResponsibilityProtocol {
        
    protected interface Handler {}    
    protected interface Request {}    
    private WeakHashMap successors = new WeakHashMap();
    
    protected void receiveRequest(Handler handler, Request request) {          
        if (handler.acceptRequest(request)) {
            handler.handleRequest(request);
        } else {    
              Handler successor = getSuccessor(handler);         
            if (successor == null) {
                throw new ChainOfResponsibilityException("request unhandled (end of chain 
reached)\n");
                // This is one way to deal with unhandled requests.
            } else {
                   receiveRequest(successor, request);
               }
        }
    }  
        
    public boolean Handler.acceptRequest(Request request) {  
        return false;
    }
    
    public void Handler.handleRequest(Request request) {}
     
    protected abstract pointcut eventTrigger(Handler handler, Request request); 
    
    after(Handler handler, Request request): eventTrigger(handler, request) { 
        receiveRequest(handler, request);
    }
      
    public void setSuccessor(Handler handler, Handler successor) {
        successors.put(handler, successor);
    }  
    
    public Handler getSuccessor(Handler handler) { 
        return ((Handler) successors.get(handler));
    }
}

Koodilistaus 1: Abstrakti ChainOfResponsibilityProtocol-aspekti. (Hannemann ja Kiczales, 2002)
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ChainOfResponsibilityProtocol-aspektissa  määritellään  malliin  liittyvät  abstraktit 
käsittelijä-  ja  tehtäväpyyntöroolit  tyhjinä  Handler-  ja  Request-rajapintoina. 
Vastuuketjun käsittelijöiden seuraajat talletetaan WeakHashMap-tyyppiseen successors-
listaan.  Metodi  receiveRequest  implementoi  abstraktin  osan  ChainOfResponsibility-
suunnittelumallin  toiminnallisuudesta.  Metodissa  kysytään  ensin  käsittelijältä,  voiko 
tämä  suorittaa  tehtäväpyynnön  ja  jos  ei  voi  katsotaan  successors-listasta,  onko 
käsittelijällä  seuraajaa,  jolle  pyyntö  voidaan  lähettää  seuraavaksi.  Aspektissa 
määritellään  Handler-rooleille  acceptRequest-  ja  handleRequest-metodit.  Metodille 
acceptRequest annetaan oletusimplementaatio, jossa käsittelijä kieltäytyy suorittamasta 
pyyntöä.  Abstrakti  eventTrigger-pisteleikkaus  määrittelee  kohdat,  jotka  laukaisevat 
tehtäväpyynnön, jonka seurauksena kutsutaan after-neuvoa, joka edelleen kutsuu edellä 
mainittua  receiveReguest-metodia.  Metodikutsussa  annetaan  mukana  parametreina 
tapahtuman laukaisuun liittyvä Request-rooliin liitetty tehtäväolio sekä Handler-rooliin 
liittyvä  käsittelijäolio.  SetSuccessor-  ja  getSuccessor-metodeilla  asetetaan  ja  haetaan 
käsittelijöiden  seuraajat  successors  WeakHashMap-listasta.  (Hannemann  ja  Kiczales, 
2002 .)

Hannemann  ja  Kiczales  (2002)  määrittelevät  edelleen  konkreettisen  ClickChain-
aspektin  edellä  esitetyn  GoF-suunnittelumalliesimerkin  Frame-,  Panel-,  Button-  ja 
Click-luokkien  läpileikkaavia  ominaisuuksia  varten.   ClickChain-aspekti  asettaa 
Handler-roolin luokille   Frame,  Panel ja Button,  sekä Request-roolin luokalle  Click. 
ClickChain  ja  ChainOfResponsibilityProtocol  mallien  toiminnallisuus  on  esitetty 
kuvassa 5.

Kuva 5. ChainOfResponsibility-suunnittelumallin toteutus  ClickChain- ja 
ChainOfResponsibilityProtocol-aspektien avulla toteutettuna. (Hannemann ja 
Kiczales, 2002)

ClickChain-aspekti implementoi eventTrigger-pisteleikkausmäärittelyn seuraavasti:
protected pointcut eventTrigger(Handler handler, Request request): 

    call(void Button.doClick(Click)) && target(handler) && args(request);
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Kyseisessä  pisteleikkauksessa  siis  otetaan  kiinni  kaikki  Button-luokan  doClick-
metodikutsut.  Edelleen  ChainOfResponsibilityProtocol-aspektissa  määritetään  tälle 
pisteleikkaukselle  after-neuvo  siten,  että  kutsutaan  ChainOfResponsibilityProtocol-
aspektin  receiveRequest-metodia,  joka  suorittaa  itse  suunnittelumallin 
päätoiminnallisuuden:

after (Handler handler, Request request): eventTrigger(handler, request) { 
receiveRequest(handler, request);

}

Jotta  receiveRequest-metodi  löytäisi  tarvittaessa  seuraajan,  täytyy  pääohjelmassa 
asettaa olioiden seuraajat kohdilleen setSuccessor metodin avulla:

ClickChain.aspectOf().setSuccessor(button, panel);
ClickChain.aspectOf().setSuccessor(panel, frame);  

Aspektipohjaisessa  toteutuksessa  Button-luokkaan  on  toteutettu  tyhjä  doClick 
-koukkumetodi,  jotta  doClick-metodin  kutsu  voidaan  ottaa  kiinni  aspektin 
pisteleikkauksen  avulla.  Metodi  doClick  olisi  voitu  siirtää  intertyyppiseksi 
määrittelyksi. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

3.1.4 Mallien tarkastelu

Reflektiivisessä mallissa maksetaan kohtuullisen iso hinta siitä, että Button-, Panel- ja 
Frame-luokista  saadaan siirrettyä  läpileikkaavaa  toiminnallisuutta  pois.  Toisaalta,  jos 
läpileikkaavan  toiminnallisuuden  määrä  on  kovin  suuri,  voi  malli  kuitenkin  olla 
hyödyllinen, koska läpileikkaava toiminnallisuus saadaan keskitettyä yhteen paikkaan, 
jolloin järjestelmää päivitettäessä tarvitsee päivitys tehdä vain yhteen paikkaan. Lisäksi 
InheritanceHandler-luokka on geneerinen luokka, jota voidaan kierrättää, kun tarvitaan 
moniperinnöllisyyttä.  Tästä  huolimatta  malli  on  melko  raskas  esimerkkitoteutuksen 
kannalta katsottuna.

Aspektipohjainen  toteutus  vaikuttaa  huomattavan  paljon  kevyemmältä  kuin 
reflektiivinen  ratkaisu.  Malli  on  myös  joustava.  Abstraktia  aspektia 
ChainOfResponsibilityProtocol  voidaan  kierrättää  kaikissa  tilanteissa  missä  tarvitaan 
Chain Of Responsibility -suunnittelumallia ja kierrätettävän toiminnallisuuden määrä on 
suurempi  kuin  vastaavassa  reflektiivisessä  mallissa.  Aspektitoteutuksessa  tyhjä 
koukkumetodi doClick on kuitenkin jostain syystä jätetty Button-luokkaan. 
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3.2 Command

Command-mallin  pääideana  on  erottaa  komentopyyntöherätteen  aiheuttaja  itse 
komennon  toiminnallisuudesta.  Tästä  on  etua  esimerkiksi,  kun  halutaan  toteuttaa 
geneerisiä käyttöliittymäkomponentteja, jotka eivät sisällä toiminnallisuutta. Command-
mallin  luokkakaavio  on  esitetty  kuvassa  6.  Komentoja  varten  määritellään  execute-
metodin  sisältävä  Command-rajapinta.  Herätteen  tuottavan  olion  luokasta  kutsutaan 
Command-rajapinnan  kautta  ConcreteCommand-luokan  metodia.  Tapahtumaketjussa 
ConcreteCommand-luokka tietää mitä täytyy tehdä komennon suorittamiseksi ja kutsuu 
Receiver-luokan  Action-metodia,  mikä  sisältää  komennon  suorittamiseksi  tarvittavia 
toimenpiteitä. (Gamma ja kumppanit, 1994 .)

Kuva 6. Command-suunnittelumalli. (Gamma ja kumppanit, 1994.)

3.2.1 Esimerkkitoteutus

Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  esimerkkitoteutus  Command-mallista  soveltaa 
suunnittelumallia  käyttöliittymätoteutukseen.  Esimerkki  sisältää  toiminnallisuuksia, 
jotka  käyttävät  hyväksi  Swing-käyttöliittymäkirjastoa.  Esimerkissä  on  kolme  nappia, 
jotka  suorittavat  niille  setCommand-metodin  avulla  asetetun  komennon.  Esimerkissä 
Command-rajapinnan toteuttavat kaksi luokkaa: ButtonCommand ja ButtonCommand2.

3.2.2 Reflektiototeutus

Hassounin  ja  kumppanien  (2004)  versiossa  Command-mallista  siirretään  Command-
oliot  metatasolle.  Komentopyynnöt  lähetetään  perustasolta  metatasolle  kutsumalla 
perustasolla  sijaitsevan  olion  metodeja,  jotka  vastaavat  komentopyyntöjä. 
Komentopyynnöt  kaapataan  proxyn  avulla  ja  lähetetään  herätteenkäsittelijän  kautta 
metatason komento-olioille. Ratkaisu ei paranna Command-mallia vaan monimutkaistaa 
sen  rakennetta,  lisäämällä  komentoketjuun  uuden  tason.  Kutsuttaessa  perustasolla 
komentoja  vastaavia  metodeja,  perustasolla  täytyy  uudestaan  tietää,  mitä  komentoa 
haluttiin suorittaa, kun Command-mallissa alun perin ideana on juuri poistaa komentoja 
kutsuvalta  osalta  kytkentäisyys  ja  tieto siitä  mitä  komentoa  suoritetaan.  (Hassoun ja 
kumppanit, 2004 .)

Koska  parempia  reflektion  käyttötapoja  kyseisen  mallin  suhteen  ei  ole  tiedossa, 
reflektion osalta tämä suunnittelumalli sivuutetaan.
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3.2.3 Aspektipohjainen toteutus

Hannemann  ja  Kiczales  (2002)  esittävät  Command-suunnittelumallia  varten 
yleiskäyttöisen  abstraktin  CommandProtocol-aspektin.  CommandProtocol-aspekti 
hyödyntää  kahta  rajapintaa  Command  ja  CommandInvoker,  joilla  määritellään 
suunnittelumalliin liittyvät komento- ja komentoherätteenlaukaisijaroolit. Komennot ja 
komentoherätteenlaukaisijat liitetään toisiinsa tallentamalla ne WeakHashMap-säiliöön:

    private WeakHashMap mappingInvokerToCommand = new WeakHashMap();    
    public Object setCommand(CommandInvoker invoker, Command command) { 
    return mappingInvokerToCommand.put(invoker, command); 
    }
    public Object removeCommand(CommandInvoker invoker) { 
    return setCommand(invoker, null); 
    }
    public Command getCommand(CommandInvoker invoker) { 
    return (Command) mappingInvokerToCommand.get(invoker); 
    }

Toiseen  WeakHashMap-säiliöön  tallennetaan  komentoihin  liittyvät  komennon 
vastaanottajat:

    private WeakHashMap mappingCommandToReceiver = new WeakHashMap();
    public Object setReceiver(Command command, CommandReceiver receiver) { 
    return mappingCommandToReceiver.put(command, receiver); 
    }
    public CommandReceiver getReceiver(Command command) { 
    return (CommandReceiver) mappingCommandToReceiver.get(command); 
    }

Niitä  ohjelmankohtia  varten,  jotka  laukaisevat  komennon,  määritellään  abstrakti 
pisteleikkaus, joka saa parametrikseen komentoherätteenlaukaisijan. Pisteleikkaukseen 
liitetään after-neuvo, joka hakee komentoherätteen laukaisijaa vastaavan komennon ja 
komennon  vastaanottajan.  Tämän  jälkeen  neuvossa  kutsutaan  komentorajapinnan 
komennonsuoritusmetodia parametrina komennon vastaanottaja:

    protected abstract pointcut commandTrigger(CommandInvoker invoker);

    after(CommandInvoker invoker): commandTrigger(invoker) { 
        Command command = getCommand(invoker);
    if (command != null) {
        CommandReceiver receiver = getReceiver(command);

    command.executeCommand(receiver);
        } else {
            // Do nothing: This Invoker has no associated command
        }
    }    

Aspektissa  määritellään  myös  konkreettinen  tyhjä  setCommandTrigger-pisteleikkaus. 
Pisteleikkausta  ei  määritellä  abstraktiksi  siksi,  että  periville  aspekteille  sen  toteutus 
jätetään vaihtoehtoiseksi.  SetCommandTrigger-pisteleikkaukseen liitetään after-neuvo, 
jossa komento liitetään komentoherätteenlaukaisijaan:

    protected pointcut setCommandTrigger(CommandInvoker invoker, Command command);   

    after (CommandInvoker invoker, Command command): setCommandTrigger(invoker, command) {       
    if (invoker != null) {
        setCommand(invoker, command);
    } else {
    // If the invoker is null, the command cannot be set. 
    // Either ignore this case or throw an exception  
    }
    }
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Kun  setCommandTrigger-pisteleikkauksessa  liitettiin  komento  komentoherätteen-
laukaisijaan  niin  removeCommandTrigger-pisteleikkauksessa  se  irrotetaan   komento-
herätteenlaukaisijasta:

    protected pointcut removeCommandTrigger(CommandInvoker invoker);   
    after(CommandInvoker invoker): removeCommandTrigger(invoker) {                          
    if (invoker != null) {
        removeCommand(invoker);
    } else {

// If the invoker is null, the command cannot be removed. 
// Either ignore this case or throw an exception  

    }
    }

(Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

ButtonCommanding-aspektissa,  joka  perii  CommandProtocol-aspektin  Hannemann  ja 
Kiczales soveltavat esitettyä  CommandProtocol-aspektia edellä esitettyyn Command-
suunnittelumallin  esimerkkitapaukseen.  ButtonCommanding-aspekti  on esitettynä  alla 
koodilistauksessa  2.  ButtonCommanding-aspekti  asettaa  CommandInvoker-roolin 
Button-luokalle,  CommandReceiver-roolin  Printer-luokalle,  sekä  Command-roolin 
ButtonCommand-  ja  ButtonCommand2-luokille.   Lisäksi  ButtonCommand2-luokalle 
määritellään  aspektista  käsin  executeCommand-metodi,  jossa  CommandReceiver-
luokkaa  käytetään  tulostamaan  ilmoitus  komennon  suorituksesta.  CommandTrigger-
pisteleikkaukselle  annetaan  määritelmä,  jossa  otetaan  kiinni  kaikki  Button-luokan 
clicked-metodikutsut.  Tästä  seuraa  se  komennon  suoritus,  jossa  Command-luokan 
metodia kutsutaan komennolle määritetyn kohdeparametrin kanssa.
public aspect ButtonCommanding extends CommandProtocol {

    declare parents: Button         implements CommandInvoker;
    declare parents: Printer        implements CommandReceiver;
    declare parents: ButtonCommand  implements Command;     
    declare parents: ButtonCommand2 implements Command;                                          
  
    public void ButtonCommand2.executeCommand(CommandReceiver receiver) {
        ((Printer) receiver).println("ButtonCommand number 2 executed");
    }  
    protected pointcut commandTrigger(CommandInvoker invoker): 
        call(void Button.clicked()) && target(invoker);
}

Koodilistaus 2: ButtonCommanding-aspekti. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

3.2.4 Mallien tarkastelu

Hassounin ja kumppanien (2004) versiota suunnittelumallista tarkastelemalla oli helppo 
havaita,  että  toteutus  ei  oikeasti  tuo  parannuksia  kyseiseen  suunnittelumalliin. 
Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  aspektipohjainen  malli  sen  sijaan  modularisoi 
kohtuullisen helpon näköisesti kyseisen mallin ominaisuudet ja eristää yleiskäyttöisen 
osan  suunnittelumallista  abstraktiin  aspektiin.  On  kuitenkin  kyseenalaista  se  kuinka 
pitkälle  modularisointia  Command-luokkien  suhteen  kannattaa  suorittaa. 
ButtonCommand2-luokan  implementaatio  häviää  kokonaan  aspektien  käytön  kautta 
seuraavaan muotoiseksi:

public class ButtonCommand2 {}

Lisäksi  Button-luokan tarvitsee  metodikaappauksia  varten  lisätä  toteutukseensa  tyhjä 
koukkumetodi:

public void clicked() {}, 
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jotta  pisteleikkausmäärittelyn  avulla  voitaisiin  ottaa  kiinni  JButton-luokan  perivän 
Button-luokan  hiirenklikkaustapahtumat.  Todennäköisesti  tyhjä  koukkumetodi 
voitaisiin kuitenkin korvata intertyyppisellä määrittelyllä.

3.3 Interpreter

Interpreter-mallia käytetään, kun tarvitaan kielirakenteiden tulkitsemista ohjelmallisesti. 
Esimerkiksi, jos halutaan etsiä tiedostoista joitain tiettyjä tekstirakenteita, voidaan luoda 
tekstirakenteiden  kuvaamista  varten  kielirakenne,  jonka  avulla  käyttäjä  voi  esittää 
minkälaista  tekstirakennetta  tiedostoista  haetaan.  Interpreter-mallia  voidaan  käyttää 
toteuttamaan tulkki kyseessä olevalle kielelle. Interpreter-mallissa kielirakenne esitetään 
käytännössä  kompositio-suunnittelumallin  avulla.  Kielirakenteen  voidaan  olettaa 
koostuvan  käytännössä  lehti-  ja  solmuilmaisuista  (leaf-  ja  node-expression). 
Solmuilmaisut voivat pitää sisällään viittauksia toisiin ilmaisuihin, jotka voivat olla joko 
leaf- tai node-expression-tyyppiä. Tämä rakenne voidaan esittää luokkakaaviolla, jossa 
lehti-ilmaisut ja solmu-ilmaisut perivät abstraktin Expression-luokan tai mahdollisesti 
pelkän  Expression-rajapinnan.  Mallin  luokkakaavio  on  esitetty  kuvassa  7.  Context-
luokka  pitää  sisällään  itse  kieli-ilmaisun,  joka  halutaan  tulkita.  Context-luokka  voi 
esimerkiksi  olla  String-luokka,  joka  pitää  sisällään  tulkittavaa  tekstiä.  (Gamma  ja 
kumppanit, 1994 .)

Kuva 7. Interpreter-malli. (Gamma ja kumppanit, 1994)

3.3.1 Esimerkkitoteutus

Hannemannin ja Kiczalesin (2002) esimerkissä Interpreter-mallia  käytetään loogisten 
lausekkeiden  tulkitsemiseen.  Interpreter-malli  sovellettuna  loogisten  lausekkeiden 
tulkitsemiseen on esitetty kuvassa  8. NotExpression, AndExpression ja OrExpression 
-luokat sisältävät muita BooleanExpression rajapinnan toteuttavia olioita, joten ne ovat 
solmu-luokkia. VariableExpression-luokkaa käytetään loogisen lausekkeen muuttujien 
esittämiseen,  joten  sen  konstruktori  ottaa  parametrinaan  muuttujan  nimen. 
VariableContext-luokka  pitää  sisällään  muuttujien  arvoja.  Looginen  lauseke 
muodostetaan  BooleanExpression-rajapinnan toteuttavien  luokkien avulla  ja sen arvo 
lasketaan kutsumalla ylimmän solmun evaluate-metodia parametrina VariableContext-
luokkaan  kuuluvan olion kanssa.  Oliorakenteen solmu-oliot  kutsuvat edelleen lapsi-
olioidensa  evaluate-metodia.  VariableExpression-luokan  evaluate-metodissa  kysytään 
VariableContext-luokalta muuttujan senhetkinen arvo käyttäen lookup-metodia.
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Kuva 8. Interpreter-malli ja loogiset lausekkeet. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

Esimerkin BooleanExpression-rajapinnassa on evaluate-metodin lisäksi metodit replace 
ja copy,  jotka eivät varsinaisesti  suoraan liity Interpreter-suunnittelumalliin.  Replace-
metodin  avulla  voidaan  vaihtaa  loogisessa  lausekkeessa  esiintyvän  muuttujan  tilalle 
toinen  looginen  lauseke.  Copy-metodi  sen  sijaan  kopioi  koko  loogisen  lausekkeen 
rakenteen. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

3.3.2 Reflektiototeutus

Hassoun  ja  kumppanit  (2004)  ohittivat  julkaisussaan  Interpreter-mallin  todeten,  että 
behavioraalisen  reflektion  soveltaminen  malliin  todennäköisesti  ainoastaan 
monimutkaistaisi mallin toteutusta. Varsinaisesti itse Interpreter-toiminnallisuuteen on 
vaikea tuoda parannuksia reflektion, niinkuin ei myöskään aspektien avulla. Aspektien 
suhteen Hannemann ja Kiczales (2002) sen sijaan tuovat parannuksia esimerkkimallissa 
niihin ominaisuuksiin, jotka eivät kuulu Interpreter-mallin ydintoiminnallisuuteen. Sen 
sijaan he tekivät  parannuksia  toiminnallisuuteen,  jossa loogisen lausekkeen muuttuja 
vaihdetaan  toiseen  loogiseen lausekkeeseen,  sekä loogisen  lausekkeen kopioimiseen. 
Näihin  ominaisuuksiin  voidaan  myös  reflektion  puolella  saada  aikaan  parannuksia 
käyttämällä Palsbergin ja Jayn (1998) käyttämää tapaa käydä oliorakennetta reflektion 
avulla läpi.

Loogista  lauseketta  kuvaava  oliorakenne  on  mahdollista  kopioida  reflektion  avulla 
koskematta  ollenkaan  itse  Interpreter-malliin  ainakin  esitetyn  esimerkin  tapauksessa. 
Reflektion  avulla  on  mahdollista  lukea  oliorakenteen  jokaisen  jäsenen  muuttujat  ja 
kutsua niitä käyttäen kyseisten luokkien konstruktoreita, tehden niistä kopiot sekä koota 
vastaavanlainen  kopio  koko  oliorakenteesta.  Tämä  ei  ole  kuitenkaan  mahdollista 
yleisessä  tapauksessa,  missä  konstruktoreiden  parametrien  ja  jäsenmuuttujien 
vastaavuus  ei  ole  yhtä  ilmiselvä,  tai  sitten  oliorakenteen  konstruktoreiden  ja 
jäsenmuuttujien täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä. Yksi tapa kiertää tämä ongelma olisi 
kutsua konstruktoria joillain perusarvoilla ja asettaa olion arvot jälkeenpäin reflektion 
avulla haluttuihin arvoihin.

Esimerkin  tapauksessa  konstruktorit  ainoastaan  asettavat  annetut  parametrit 
jäsenmuuttujiin. Liitteessä A on esitetty abstrakti luokka SimpleCopyWalkabout, jonka 
visit-metodissa  käydään  rekursiivisesti  läpi  oliorakenteen  olioita  ja  kopioidaan  oliot 
olettaen,  että  konstruktoriparametrit  ja  luokan  jäsenmuuttujat  vastaavat  toisiaan. 
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Esimerkkikoodi  sisältää  kaksi  abstraktia  metodia  checkSpecialTypes  ja 
copySpecialTypes,  joiden avulla  voidaan käsitellä  erikoistilanteet,  joissa kopiointi  ei 
onnistu kutsumalla konstruktoria jäsenmuuttujien arvoilla. Loogisia lausekkeita varten 
toteutettiin  BECopyWalkabout,  joka  peri  SimpleCopyWalkabout-luokan. 
BECopyWalkabout-luokan  tapauksessa  checkSpecialTypes-  ja  copySpecialTypes-
metodeissa,  käsiteltiin  ja  kopioitiin  ainoastaan  BooleanExpression-luokkien 
primitiivimuuttujat:

protected boolean checkSpecialTypes(Object obj){
return (obj instanceof Integer)|(obj instanceof Boolean)
|(obj instanceof String);

}

protected Object copySpecialTypes(Object obj) {
if( obj instanceof Boolean){

return new Boolean(((Boolean)obj).booleanValue());
} else if( obj instanceof Integer){

return new Integer(((Integer)obj).intValue());
} else if( obj instanceof String){

return new String((String)obj);
}
return null;

}

Tiettyjen olioiden korvaaminen oliohierarkiassa voidaan myös toteuttaa ottamalla mallia 
Palsbergin  ja  Jayn  (1998)  Walkabout-visitor  mallista.  Liitteessä  A  on  esitetty 
koodilistaus  abstraktille  luokalle  ReplaceWalker,  joka  käy  visit-metodissaan 
rekursiivisesti  läpi  luokkarakennetta  ja  korvaa  halutut  oliot  korvattavalla  oliolla  tai 
oliorakenteella.  Loogisten  lausekkeiden  muuttujien  korvaamiseksi  toteutettiin 
ReplaceWalker-luokan  perivä  BExpressionReplaceWalker-luokka.  BExpression-
ReplaceWalker-luokka on esitety koodilistauksessa 3. BExpressionReplaceWalker ottaa 
konstruktorissa  parametreiksi  korvaavan  oliorakenteen  (replacement-parametri)  ja 
muuttujan  nimen,  jonka  tilalle  korvaava  elementti  sijoitetaan.  Yliluokalle  annetaan 
konstruktorissa  parametreina  rekursiivisesti  käytävien  luokkien  nimet  ja  korvattavan 
luokan nimi.
public class BExpressionReplaceWalker extends ReplaceWalker {

String mReplaceName;
static String[] recursionClasses = 
{"AndExpression","OrExpression","NotExpression","VariableExpression"};
static String[] thingsToReplace = {"VariableExpression"};

public BExpressionReplaceWalker(BooleanExpression replacement, String name) {
super(replacement, Arrays.asList(recursionClasses), 
Arrays.asList(thingsToReplace));
mReplaceName = name;

}

public void setReplaceName(String name){
mReplaceName = name;

}

protected Boolean check(Object obj) {
if(((VariableExpression)obj).name.equals(mReplaceName)){

return new Boolean(true);
} else {

return new Boolean(false);
}

}
}
Koodilistaus 3: BExpressionReplaceWalker-luokka.

Kopiointi-  ja  korvausoperaatiot  toteuttavat  luokat  on  esitetty  kuvassa  9.  Abstraktit 
yliluokat  luokat  eivät  ole  esimerkkiin  sidottuja.  Niitä  on  mahdollista  käyttää  myös 
muunlaisten oliorakenteiden yhteydessä. 
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Kuva 9. Kopiointi  ja   korvaus  toiminnallisuuden  toteuttaminen  abstrakteissa  yliluokissa 
Interpreter-mallin esimerkistä  irrallisena, käyttäen Palsbergin ja Jayn (1998) tapaista 
toiminnallisuutta.

3.3.3 Aspektipohjainen toteutus

Aspektipohjaisessa mallissa ei ole onnistuttu modularisoimaan Interpreter-mallia juuri 
reflektiivistä  mallia  paremmin.  Hannemann  ja  Kiczales  (2002)  määrittävät  loogisten 
lausekkeiden  esimerkkimallia  varten  BooleanInterpretation-aspektin,  joka  on  esitetty 
koodilistauksessa  4.  Määritetty  aspekti  modularisoi  replace-  ja  copy-metodien 
toteutuksen  yhteen  aspektiin,  jossa  intertyyppisillä  määrittelyillä  lisätään  jokaiseen 
BooleanExpression-rajapinnan toteuttavaan luokkaan tarvittava toiminnallisuus. Copy- 
ja  replace-metodien  määritykset  jäävät  edelleen  BooleanExpression-rajapintaan. 
Toteutuksen  etuna  on  se,  että  luokkarakenteen  toiminnallisuutta  voidaan  lisätä, 
koskematta alkuperäisiin BooleanExpression-luokkiin. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)
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public aspect BooleanInterpretation {
                                            
    // AndExpressionression
    public BooleanExpression AndExpression.replace(String name, BooleanExpression exp) {
        return new AndExpression(expression1.replace(name, exp), expression2.replace(name,exp));
    }
    public BooleanExpression AndExpression.copy() {
        return new AndExpression(expression1.copy(), expression2.copy());
    }                                            

    // BooleanConstant
    public BooleanExpression BooleanConstant.replace(String name, BooleanExpression exp) {
        return this;  
    }     
    public BooleanExpression BooleanConstant.copy() {
        return new BooleanConstant(value);
    }

    // OrExpression
    public BooleanExpression OrExpression.replace(String name, BooleanExpression exp) {
        return new OrExpression(expression1.replace(name, exp), expression2.replace(name,exp));
    }
    public BooleanExpression OrExpression.copy() {
        return new OrExpression(expression1.copy(), expression2.copy());
    }
    
    // VariableExpression
    public BooleanExpression VariableExpression.replace(String name, 
                               BooleanExpression exp) {
        if (name.equals(this.name)) {
            return exp.copy();
        } else {
            return new VariableExpression(this.name);
        }
    }
    public BooleanExpression VariableExpression.copy() {
        return new VariableExpression(name);
    }

    // NotExpression
    public BooleanExpression NotExpression.replace(String name, BooleanExpression exp) {
        return new NotExpression(this.exp.replace(name, exp));
    }
    public BooleanExpression NotExpression.copy() {
        return new NotExpression(exp.copy());
    }        
}

Koodilistaus 4: BooleanInterpretation-aspekti. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

3.3.4 Mallien tarkastelu

Reflektiivisestä  ja  aspektipohjaisesta  ohjelmoinnista  ei  Interpreter-mallin  tapauksessa 
ole hyötyä itse malliin kuuluvan toiminnallisuuden suhteen. Interpreter-malli ei sisällä 
juuri  koodia,  joka  monistuisi  useampaan  paikkaan.  Interpreter-malli  on  jo  itsessään 
kohtuullisen modulaarisessa muodossa. 

Tarkastellussa  esimerkissä  Interpreter-malliin  lisätyt  ominaisuudet  pystyttiin 
kummallakin  ohjelmointityylillä  eriyttämään  itse  mallista.  Reflektiolla  lisätyt 
ominaisuudet ovat ehkä hivenen monimutkaisempia, mutta myös yleiskäyttöisempiä. 
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3.4 Iterator

Iterator-suunnittelumallin  tarkoituksena  on  toteuttaa  listatyyppisten  säiliöluokkien 
elementtien käsittely paljastamatta säiliöluokan sisäisiä rakenteita ulospäin. Tavoitteena 
mallissa  on  tehdä  elementtien  käsittelystä   turvallisempaa  ja  helpompaa,  silti 
laajentamatta itse säiliöluokan rajapintaa niin suureksi, että rajapinnan hahmottamisesta 
tulee vaikeaa.  Nämä tavoitteet  saavutetaan eristämällä säiliön elementtien käsittelyyn 
liittyvät  toiminnallisuudet  säiliöluokasta  erilliseen  omaan  luokkaansa,  joka  toteuttaa 
erillisen elementtien käsittelyyn ja iterointiin tarkoitetun Iterator-rajapinnan. (Gamma ja 
kumppanit, 1994 .)

3.4.1 Esimerkkitoteutus

Iterator-suunnittelumallista  on  esitetty  esimerkki  kuvassa  10.  Iterator-rajapinnan 
toteuttavan  konkreettisen  iteraattorin  vastuulle  jää  toteuttaa  elementtien  käsittely 
turvallisella tavalla. Esimerkiksi, jos tietokoneohjelmassa käytetään useampia säikeitä, 
iteraattoriin voidaan toteuttaa elementtien käsittely säie-turvallisella tavalla. Säiliöluokat 
taas  toteuttavat  niille  yhteisen  rajapinnan,  jonka  kautta  voidaan  kysyä  kyseisen 
säiliöluokan iteraattoria ja sisältää muita säiliöluokan hallinnointiin liittyviä metodeja. 
Säiliöluokat  ovat  vastuussa  niihin  liittyvän  iteraattorin  toimittamisesta  säiliöluokkaa 
käyttäville osapuolille. Iterator-suunnittelumalli on tavallaan Factory-suunnittelumallin 
implementaatio,  koska  siinä  Iterator-olioiden  luominen  on  toteutettu  List-luokan 
createIterator-luontimetodin kautta. (Gamma ja kumppanit, 1994 .)

Kuva 10. Iterator-suunnittelumalli. (Gamma ja kumppanit, 1994)

Hannemannin ja Kiczalesin (2002) esimerkki-implementaation luokkakaavio on esitetty 
kuvassa  11. Esimerkki sisältää OpenList-luokan, johon voidaan lisätä kokonaislukuja. 
OpenList-luokan createReverseIterator-metodi antaa paluuarvonaan Iterator-rajapinnan 
toteuttavan ReverseIterator-luokan olion.  ReverseIterator-luokan oliolla on mahdollista 
iteroida  OpenList-luokan  arvoja  käänteisessä  järjestyksessä.  Esimerkissä  käytetään 
hyväksi  valmista  Javan tarjomaa Iterator-rajapintaa,  joka määrittelee  kolme metodia: 
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hasNext,  next  ja  remove.  Java  tarjoaa  myös  listoja  varten  List-rajapinnan,  jota  ei 
kuitenkaan ole esimerkissä hyödynnetty.

Kuva 11. Iterator-suunnittelumallin esimerkki-implementaatio. (Hannemann ja Kiczales, 2002 ) 

3.4.2 Reflektiototeutus

Hassoun  ja  kumppanit  (2004),  jättivät  Iterator-mallin  käsittelemättä,  koska  Java 
itsessään  tarjoaa  useita  valmisratkaisuja  iteraattoreiden  luomiseen.  Java  ei  anna 
määritellä  new-metodin  toiminnallisuutta  behavioraalisen  reflektion  kautta,  joten 
behavioraalisella  reflektiolla  ei  ole  mahdollista  tuoda  parannuksia 
luontisuunnittelumalleihin,  eikä  myöskään  Iterator-suunnittelumalliin.  Heidän 
mielestään Java myös onnistuu hyvin valmiiden Iterator-malliratkaisujen tarjoamisessa, 
joten Iterator-mallille ei juuri ole parannusmahdollisuuksia reflektion osalta. (Hassoun 
ja kumppanit, 2004 .)

3.4.3 Aspektipohjainen toteutus

Toisin  kuin  useimpien  muiden  suunnittelumallien  suhteen  Hannemann  ja  Kiczales 
(2002) eivät määrittele yleiskäyttöistä abstraktia aspektia Iterator-mallille. Esimerkkiä 
varten he määrittelevät OpenListIteration-aspektin. OpenListIteration-aspekti on esitetty 
koodilistauksessa 5.
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public aspect OpenListIteration {  

    Iterator OpenList.createReverseIterator() {
        return new ReverseIterator(this);
    }

    Iterator createIteratorFor(OpenList list) {
        return new ReverseIterator(list);
    }

    static class ReverseIterator implements Iterator {
        protected int current; 
        protected SimpleList list; 
        
        public boolean hasNext() {
            return (current > 0);
        }
        
        public void remove() {
            throw new UnsupportedOperationException("remove() not supported");
        }                     
        
        public Object next() {
            if (!hasNext()) {
                throw new ArrayIndexOutOfBoundsException("Iterator out of Bounds"); 
            } else {
                return list.get(--current);
            }
        }
        
        public ReverseIterator(SimpleList list) {
            super();  
            this.list = list;
            current = list.count();
        }
    }
} 

Koodilistaus 5: OpenListIteration-aspekti. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

Aspektissa  määritetään  Iteraattorin  luontimetodit  OpenList-luokalle  sekä 
ReverseIteration luokka. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

3.4.4 Mallien tarkastelu

Aspektipohjainen malli näyttäisi päällisin puolin melko hyvin poistavan Iterator-malliin 
kuuluvan  koodin  muusta  ohjelmakoodista.  Lisäksi  ratkaisu  näyttää  melko 
yksinkertaiselta. Tosin esimerkkikin on melko yksinkertainen.
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3.5 Mediator

Ohjelmiston  jakaminen  pienempiin  osiin  oliopohjaisilla  menetelmillä  johtaa  yleensä 
uudelleenkäytettäviin ohjelmistokomponentteihin. Olio-ohjelmoinnin avulla tuotettujen 
luokkien  uudelleenkäytettävyyttä  heikentävät  kuitenkin  vuorovaikutussuhteet 
ohjelmiston muiden komponenttien kanssa. Mediator-malli kapseloi oliojoukon olioiden 
vuorovaikutuksen  toistensa  kanssa  Mediator-rajapintaan.  Mallin  päätarkoitus  on 
vähentää toistensa kanssa tekemisissä olevien olioiden kytkentäisyyttä. Mediator-mallin 
luokkakaavio on esitetty kuvassa 12. Toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevat luokat 
perivät  Colleague-luokan  ja  tarpeen  vaatiessa  kutsuvat  toisten  luokkien  palveluja 
Mediator-rajapinnan  kautta.  Mediator-rajapinnan  toteuttava  ConcreteMediator-luokka 
toteuttaa  sen,  miten  vuorovaikutus  muiden  olioiden  kanssa  tapahtuu.  (Gamma  ja 
kumppanit, 1994 .)

Kuva 12. Mediator-suunnittelumallin luokkakaavio. (Gamma ja kumppanit, 1994)

Mediator-mallissa  on  kyse  olioiden  kommunikoimisesta  toistensa  kanssa.  Olioiden 
täytyy,  syystä  tai  toisesta,  reagoida  toisten  olioiden  tapahtumiin.  Mediator-malli 
muistuttaa  joiltakin  osiltaan  Observer-mallia.  Mediator-  ja  Colleague-oliot  voivat 
käyttää  Observer-mallia  kommunikointiin  toistensa  kanssa.  (Gamma  ja  kumppanit, 
1994 .)

3.5.1 Esimerkkitoteutus 1

Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  esimerkki  Mediator-mallista  soveltaa  mallia 
käyttöliittymään,  jossa  on  kolme  komponenttia:  kaksi  nappia  ja  Label-komponentti. 
Aluksi  napit  näyttävät  tekstinään  nimensä  “Button1”  ja  “Button2”  ja  Label-
nimikekomponentti tekstin “Click a Button!”. Napin painalluksen jälkeen nappi näyttää 
tekstin  “Done”  ja  nimikekomponentti  näyttää  tekstin  siitä  mitä  nappia  painettiin. 
Applikaatio on toteutettu siten, että Label-luokka toteuttaa suunnittelumallin Mediator-
rajapinnan ja Button-luokka, josta kumpikin näytöllä esiintyvä nappi-instanssi luodaan, 
toteuttaa  Colleague-rajapinnan.  Toteutuksen  luokkakaavio  on  esitetty  kuvassa  13. 
GUIColleague-rajapinnan kautta Button-luokille asetetaan setMediator-metodin avulla 
viittaus GUIMediator-rajapinnan toteuttavaan luokkaan. Label toteuttaa GUIMediator-
rajapinnan,  jonka kautta  se  saa  päivityksiä  GUIColleague-tyyppisiltä  olioilta,  joiden 
luokilla  on  vastuu  toteuttaa  GUIMediator-rajapinnan  colleagueChanged-metodin 
kutsuminen tarvittavissa tilanteissa. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)
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Kuva 13. Mediator-suunnittelumallin esimerkkitoteutus. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

3.5.2 Reflektiototeutus

Hassounin  ja  kumppanien  (2004)  mukaan  Mediator-mallin  kytkentäisyyttä  voitaisiin 
pienentää siirtämällä Mediator-olion toiminnallisuus metatasolle. Metaolio pitäisi listaa 
kaikista luoduista olioista ja implementoisi tarvittavat vuorovaikutukset olioiden välille. 
Käytännössä proxyn ja herätteenkäsittelijän avulla otettaisiin toteutuksessa kiinnostavat 
metodikutsut  kiinni  ja  ilmoitettaisiin  niistä  toisille  olioille.  (Hassoun  ja  kumppanit 
2004 .) 

Hannemannin ja Kiczalesin (2002) esimerkin tapauksessa täytyisi metatason ottaa kiinni 
käyttöliittymän  napeille  tapahtuvia  herätteitä,  kuten  hiiren  napinpainallustapahtumat 
napin  kohdalla.  Napin  sijaiseksi  luotua  proxya  ei  kuitenkaan  voi  antaa  esimerkissä 
käytetylle  Swing-kirjaston  JPanel-oliolle,  johon  kaikki  käytetyt 
käyttöliittymäkomponentit lisätään. JPanel perii Container-luokasta add-metodin, joka 
hyväksyy  parametrikseen  ainoastaan  Component-luokan  periviä  luokkia.  Javan 
dynaamisten  proxyjen  avulla  voidaan  ainoastaan  toteuttaa  rajapintoja,  ei  perittyjen 
luokkien määrittämiä rajapintoja. 

Reflektiota sovellettiin esimerkkiin erottamalla Mediator-viittaukset Colleague-olioista 
simuloimalla  moniperintää  samalla  tavalla  kuin  Chain  of  Responsibility  -mallissa. 
Esimerkissä kierrätettiin myös samaa InheritanceHandler-toteutusta kuin aikaisemmin 
Chain of Responsibility -mallissa.  GUIColleague-rajapinnan setMediator-metodikutsu 
voidaan  ottaa  behavioraalisen  reflektion  avulla  kiinni  herätteenkäsittelijässä.  Kaikki 
Mediator-olion käsittelyyn liittyvä koodi siirretään herätteenkäsittelijään, jota voidaan 
käyttää kaikissa esimerkkiin liittyvissä Colleague-olioissa:

public GUIMediator mediator;
public void setMediator(GUIMediator m) {

mediator = m;
}
public void clicked() {
    mediator.colleagueChanged((Button)base_obj);
}

Tosin  käytetyssä  esimerkissä  on  ainoastaan  yksi  Colleague-luokka:  Button.  Proxyn 
avulla luodussa moniperinnöllisyydessä on se ongelma, että alaluokasta ei päästä käsiksi 
yläluokan metodeihin muulla  tapaa kuin lisäämällä  alaluokkaan viittaus yläluokkaan. 
Tämän  seurauksena  esimerkin  reflektiototeutuksessa  lisättiin  Button-luokkaan 
MediatorHandler  jäsenmuuttujaksi,  jotta  Button-luokasta  voidaan  tiedottaa 
hiirenklikkaustapahtumista yläluokalle. Toteutus ei enää poikkea kovin paljoa siitä, jos 
esimerkissä olisi  käytetty  koostamista.  Toteutuksen luokkakaavio on esitetty kuvassa 
14. 
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Kuva 14. Behavioraalisen reflektion käyttö Mediator-esimerkissä.

3.5.3 Aspektipohjainen toteutus

Mediator-mallin  aspektipohjaisessa  versiossa  mallin  yleiskäyttöinen  osa  on  eristetty 
MediatorProtocol-aspektiin,  joka  on  esitetty  koodilistauksessa  6.  Ensimmäiseksi 
abstraktissa aspektissa esitetään tyhjät rajapinnat, joilla määritetään yleisesti Mediator-
mallissa  esiintyvät  Mediator-  ja  Colleague-roolit.  Seuraavaksi  esitellään 
WeakHashMap-tyyppiä  oleva  säiliö:  mappingColleagueToMediator,  Mediator-  ja 
Colleague-roolien  kytköksien  tallentamiseen.  GetMediator-metodilla  haetaan  säiliöstä 
Colleague-oliota  vastaava  Mediator  ja  vastaavasti  setMediator-metodilla  asetetaan 
Colleague-oliota vastaava Mediator. Abstrakti pisteleikkaus change kuvaa tapahtumia, 
joiden  tapahtuessa  Colleague-olio  tiedottaa  tapahtumista  Mediator-oliolle.  Tämä  on 
kuvattu  siten,  että  Change-pisteleikkaukseen  liitetään  after-tyyppinen  neuvo,  jossa 
haetaan Colleague-oliota vastaava Mediator-olio ja kutsutaan notifyMediator-metodia, 
jolle on tehty aspektissa abstrakti esittely. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

public abstract aspect MediatorProtocol {
 
    protected interface Colleague  { }    
    protected interface Mediator { }

    private WeakHashMap mappingColleagueToMediator = new WeakHashMap();

    private Mediator getMediator(Colleague colleague) {
        Mediator mediator = 
            (Mediator) mappingColleagueToMediator.get(colleague);
        return mediator;
    }
    
    public void    setMediator(Colleague colleague, Mediator mediator) { 
        mappingColleagueToMediator.put(colleague, mediator); 
    }

    protected abstract pointcut change(Colleague colleague);

    after(Colleague c): change(c) {
        notifyMediator(c, getMediator(c));
    }

    protected abstract void notifyMediator(Colleague c, Mediator m);
}
Koodilistaus 6: MediatorProtocol-aspekti. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

Esiteltyä  Mediator-mallin  esimerkkiä  varten  määritetään  konkreettinen  aspekti 
MediatorImplementation (Koodilistaus  7). Mallissa asetetaan Colleague-rooli  Button-
luokalle ja Mediator-rooli Label-luokalle. Change-pisteleikkaus asetetaan kohdistumaan 
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kaikkiin  kohtiin,  joissa  Button-luokan  clicked-metodia  kutsutaan.  NotifyMediator-
metodi  implementoidaan  siten,  että  metodin  parametreina  oleville  Colleague-  ja 
Mediator-olioille  suoritetaan tyyppimuunnokset Button- ja Label-olioiksi, jonka jälkeen 
Label-luokan tekstiksi asetetaan ilmoitus siitä, mitä nappia painettiin ja nappia, jonka 
clicked-metodia  oli  kutsuttu,  tekstiksi  asetetaan  tekstiksi  ”Done”.  (Hannemann  ja 
Kiczales, 2002 .)

public aspect MediatorImplementation extends MediatorProtocol {

    declare parents: Button implements Colleague;
    declare parents: Label  implements Mediator;

    protected pointcut change(Colleague c): 
        (call(void Button.clicked()) && target(c));

    protected void notifyMediator(Colleague c, Mediator m) {
        Button button = (Button) c;
        Label  label  = (Label)  m; 
        if (button == Main.button1) {
            label.setText("Button1 clicked"); 
        } else if (button == Main.button2) {
            label.setText("Button2 clicked");
        }
        button.setText("(Done)");
    }
}
Koodilistaus 7: MediatorImplementation-aspekti. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

3.5.4 Esimerkkitoteutus 2

Esimerkissä  sovelletaan  Mediator-suunnittelumallia  pörssin  kaupankäynnin 
mallintamiseen.  Esimerkki  perustuu  osittain  Derek  Banasin  (2012)  Mediator-
suunnittelumallin  esimerkkikoodiin.  Esimerkki  koostuu  välittäjäluokasta 
StockMediator, jota käytetään välittämään pörssikauppiaiden osto- ja myyntitarjouksia 
toisilleen.  Pörssikauppiaita  esimerkissä  mallinnetaan  Broker-luokalla,  joka  vastaa 
esimerkissä  Mediator-mallin  ConcreteColleague-luokkaa.  Esimerkin  luokkakaavio  on 
esitetty kuvassa 15. Perinnöllisyyden säästämiseksi esimerkissä Colleague-yliluokka on 
muutettu IColleague-rajapinnaksi. Broker-oliot kutsuvat Mediator-rajapinnan saleOffer- 
ja  buyOffer-metodeja  vastaavissa  omissa  metodeissaan,  kun  kyseisille  olioille 
suoritetaan  myynti-  tai  ostotarjouksen  teko.  StockMediator-huolehtii  osto-  ja 
myyntitapahtumista välittäjien välillä silloin kun sopivia myynti-  ja ostotarjouksia on 
käytettävissä.

Kuva 15. Mediator-suunnittelumallin toinen esimerkkitoteutus.
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3.5.5 Esimerkkitoteutuksen 2 reflektiototeutus

Toisessa esimerkissä, toisin kuin ensimmäisessä, ei ole käytetty Swing-kirjastoa, joka 
asettaisi  rajoitteita  dynaamisten  proxyjen  käytölle.  Behavioraalisen  reflektion  avulla 
voidaan  suunnittelumalliin  kuuluva  koodi  poistaa  Broker-luokasta  ja  siirtää  se 
herätteenkäsittelijään,  siten  että  Broker-luokka  ei  tiedä  Mediator-rajapinnan 
olemassaolosta.  Tosin  Broker-luokan  täytyy  edelleen  toteuttaa  setCollCode-metodi, 
jonka  kautta  välittäjä  asettaa  tunnistekoodin,  jonka  perusteella  mediator  tunnistaa 
Broker-oliot. Broker-luokka myös edelleen toteuttaa IColleague-rajapinnan vaikka se ei 
kutsu Mediator-rajapinnan metodeja. Toteutuksen luokkakaavio on esitetty kuvassa 16. 
ColleagueHandler-herätteenkäsittelijä  ottaa  kiinni  Broker-olioiden  saleOffer-  ja 
buyOffer-metodikutsut ja välittää niistä tiedon Mediator-oliolle. Sama toiminnallisuus 
olisi  mahdollista  saada  aikaan  käyttäen  perinnöllisyyttä.  Ratkaisu  muistuttaa  paljon 
reflektion käyttöä Observer- ja Decorator-malleissa.

Kuva 16. Mediator-suunnittelumallin toisen esimerkkitoteutuksen reflektiototeutus.

3.5.6 Esimerkkitoteutuksen 2 aspektipohjainen toteutus

Aikaisemmin  esitetyn  abstraktin  MediatorProtocol-aspektin  toiminnallisuus  voidaan 
kierrättää  esimerkkitoteutuksessa  perimällä  sen  ominaisuudet.  Metodit  saleOffer  ja 
buyOffer,  sekä  muuttujat  joita  ne  käsittelevät,  voidaan  siirtää  intertyyppisiksi 
määrittelyiksi:

private int Colleague.currentOfferType;
public int Colleague.colleagueCode;
public int Colleague.currentShares;
public String Colleague.currentStock;
public void Colleague.saleOffer(String stock, int shares){

currentStock = stock;
currentShares = shares;
currentOfferType = OfferType.SALE;

}
public void Colleague.buyOffer(String stock, int shares){

currentStock = stock;
currentShares = shares;
currentOfferType = OfferType.BUY;

}
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Roolit luokille Broker ja StockMediator voidaan määrittää rajapintojen kautta:

declare parents: StockMediator implements Mediator;
declare parents: Broker implements Colleague;

Broker-luokan konstruktorikutsut  voidaan  ottaa  kiinni  ja  ilmoittaa  kaikista  luoduista 
Broker-olioista Main-luokan StockMediator-instanssille:

after(Broker b) returning: this(b) && execution(Broker.new(..)) {
setMediator((Colleague)b, (Mediator)Main.nyse);
Main.nyse.addColleague(b);

}

MediatorProtocol-aspektin  abstrakti  change-pisteleikkaus  asetetaan  viittaamaan 
saleOffer- ja buyOffer-metodeille tehtäviin kutsuihin:

protected pointcut change(Colleague c):
(call(void Colleague.saleOffer(String, int))) && target(c)||
(call(void Colleague.buyOffer(String, int))) && target(c);

Lopuksi määritellään vielä MediatorProtocol-aspektin abstrakti metodi notifyMediator:

protected void notifyMediator(Colleague c, Mediator m) {
StockMediator sto = (StockMediator) m;
if(c.currentOfferType==OfferType.BUY){

sto.buyOffer(c.currentStock, c.currentShares, c.colleagueCode);
} else if (c.currentOfferType==OfferType.SALE){

sto.saleOffer(c.currentStock, c.currentShares, c.colleagueCode);
}

}

3.5.7 Mallien tarkastelu

Ensimmäisen  esimerkin  toteutuksessa  aspektipohjainen  toteutus  näyttäisi  siirtävän 
suunnittelumallin  toteutuksen  suurimmaksi  osaksi  aspekteihin.  Toteutuksen 
kyseenalaisiksi  osiksi  jäävät  tyhjä  clicked-koukkumetodi  ja  Label-luokka,  joka  perii 
JLabel luokan, mutta ei lisää mitenkään JLabel-luokan toiminnallisuutta. Ensimmäisen 
esimerkin  reflektiivisen  toteutuksen  huonona  puolena  ovat  Proxy-olion  tarvitsemat 
rajapinnat.  Reflektion  puolesta  parannuksia  malliin  saatiin  vain  siirtämällä  proxyn 
avulla Mediator-olion käsittelyyn liittyvä koodi pois Button-luokasta. Siitä huolimatta 
Button-luokan  täytyi  kuitenkin  toteuttaa  tyhjä  setMediator-metodi  ja  lisäksi  Button-
luokka  tarvitsi  viittauksen  MediatorHandler-luokkaan,  jotta  se  pystyi  kutsumaan 
colleagueChanged-metodia, joten hyöty oli varsin vähäinen.

Toisessa  esimerkissä  reflektion  osalta  ratkaisu  on  siistimpi  kuin  ensimmäisessä 
esimerkissä.  ColleagueHandler-luokka  hoitaa  kaikki  Mediator-välittäjään  liittyvät 
toiminnallisuudet,  eikä  Broker-luokan  tarvitse  tietää  mitään  Mediator-rajapinnasta. 
Aspektipohjaisessa toteutuksessa kaikki suunnittelumalliin liittyvä koodi voitiin poistaa 
Broker-luokasta.  Aspektipohjainen toteutus  ei  myöskään tarvinnnut  tyhjien  metodien 
toteutuksia  kohdeluokissa   vaan  nekin  voitiin  toteuttaa  intertyyppisten  määrittelyjen 
kautta.

Kaiken kaikkiaan aspektipohjaiset ratkaisut kuitenkin vaikuttivat reflektiivisiä ratkaisuja 
siistimmiltä.
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3.6 Memento

Memento-suunnittelumallissa  olion  sisäinen  tila  tallennetaan  Memento-olioon,  jotta 
olion tila voidaan myöhemmin palauttaa kyseiseen tilaan. Memento-malli mahdollistaa 
olion  tilan  tallentamisen  paljastamatta  olion  sisäistä  luokkarakennetta  ulospäin. 
Suunnittelumalli on esitetty kuvassa 17. (Gamma ja kumppanit, 1994 .)

Kuva 17. Memento-suunnittelumalli (Gamma ja kumppanit, 1994)

3.6.1 Esimerkkitoteutus

Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  esimerkkitoteutuksessa  Counter-luokka  toimii 
laskurina, jonka tila voidaan tallentaa CounterMemento-luokkaan. Esimerkkisovellus on 
esitetty kuvassa 18. 

Kuva 18. Memento-suunnittelumalli esimerkkisovelluksessa. (Gamma ja kumppanit, 1994)

3.6.2 Reflektiototeutus

Hassounin ja kumppaneiden (2004) versio Memento-mallista erottaa Memento-malliin 
kuuluvan  osan  mallin  Originator-luokasta  Proxyn  metodikaappausten  avulla 
herätteenkäsittelijään.  Periaatteeltaan  toteutus  on  moniperinnän  toteuttamista 
behavioraalisen  reflektion  avulla.  Jotta  luotua  Proxy-oliota  voidaan  käyttää  kuin 
alkuperäistä  Counter-oliota,  kaikki  käytettävät  metodit  täytyy  yhdistää  rajapintaan, 
jonka  avulla  pääohjelma  käyttää  luotua  Proxy-oliota.  Behavioraalinen  toteutus  on 
esitetty kuvassa 19. (Hassoun ja kumppanit, 2004 .)



44

Kuva 19. Memento-suunnittelumallin behavioraalisen reflektioversion (Hassoun ja kumppanit, 
2004) sovellus suunnittelumalliesimerkkiin. 

Memento-mallissa yleensä tallennetaan luokkamuuttujat Memento-luokkaan. Reflektion 
avulla on mahdollista tutkia ja asettaa olion luokkamuuttujia (Forman ja Forman, 2004). 
Yksi yleispätevä tapa toteuttaa tämä reflektion avulla olisi yksinkertaisesti vain käydä 
läpi  luokan  luokkamuuttujat  ja  tallettaa  ne  listaan,  josta  ne  voidaan  taas  palauttaa. 
Seuraava ohjelmakoodistaus  8 lukee luokan jäsenet nimineen WeakHashMap-säiliöön 
metodissa getMementoMap ja asettaa ne takaisin metodissa setMementoMap:

public class MementoWalker {

public static Map<String, Object> getMementoMap(Object obj) 
throws IllegalArgumentException, 

IllegalAccessException
{

Map<String, Object> mementoMap = new WeakHashMap<String, Object>();
Field[] flds = obj.getClass().getDeclaredFields();
for (Field field : flds) {

mementoMap.put(field.getName(), field.get(obj));
}
return mementoMap;

} 

public static void setMementoMap(Object obj, Map<String, Object> mementoMap) 
throws SecurityException, 

NoSuchFieldException, 
IllegalArgumentException, 
IllegalAccessException

{
for (String fieldName : mementoMap.keySet()) {

Field fld = obj.getClass().getDeclaredField(fieldName);
Object value = mementoMap.get(fieldName);
fld.set(obj, value);

}
}

}

Koodilistaus 8: Memento-suunnittelumalli lukemalla luokkamuuttujat WeakHashMap-säiliöolioon.

Yllä  oleva  koodi  toimii  niin  kauan  kuin  tarvitaan  vain  itse  luokassa  määritettyjä 
luokkamuuttujia.  Perityt  luokkamuuttujat  voitaisiin  myös  käydä  läpi,  kuten  myös 
jäsenmuuttujina olevien luokkien muuttujat rekursiivisesti. Yllä olevan koodin etuna on 
se,  että  se  on yleiskäyttöinen ja lisäksi  suunnittelumalliin  liittyvä  koodi käytännössä 
katoaa kokonaan. Yllä oleva ratkaisu on samantapainen kuin Palsbergin ja Jayn (1998) 
käyttämä reflektion sovellus Visitor-malliin.
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3.6.3 Aspektipohjainen toteutus

Yleiskäyttöisessä  abstraktissa  aspektissa  MementoProtocol  ja  rajapinnassa  Memento, 
Hannemann  ja  Kiczales  (2002)  esittävät  kaikkiin  Memento-suunnittelumallin 
toteutuksiin liittyvän roolin Originator ja siihen liittyvät metodit: 

public abstract aspect MementoProtocol {
    protected interface Originator {}  
    public abstract Memento createMementoFor(Originator o);        
    public abstract void setMemento(Originator o, Memento m);
}

public interface Memento {               
    public void setState(Object state);
    public Object getState();         
}

Aspekti  määrittelee  abstraktin  CreateMementoFor-metodin,  joka  ottaa  parametrinaan 
Originator-rooliin  liittyvän  olion  ja  palauttaa  tälle  oliolle  Memento-olion,  johon 
Originator-olion  tila  on  tallennettuna.  SetMemento-metodissa  puolestaan  asetetaan 
parametrina  annetun Memento-olion tila  toisen parametrina  annetun Originator-olion 
tilaksi. Memento-rajapinta määrittää Memento-luokkaan kuuluvat setState- ja getState- 
metodit. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

Esimerkkiin sovellettu konkreettinen aspekti CounterMemento (Koodilistaus 9) asettaa 
Originator-roolin Counter-luokalle.

public aspect CounterMemento extends MementoProtocol { 
    declare parents: Counter implements Originator;  
    
    public Memento createMementoFor(Originator o) {
        if (o instanceof Counter) { 
           Memento m = new Memento() {
                private Integer state;
                
                public void setState(Object state) {
                    this.state = (Integer) state;
                }
                public Object getState() {
                    return state;
                }
            };
            m.setState(new Integer(((Counter)o).currentValue));
            return m;
        } else {
            throw new MementoException("Invalid originator");
        }
    }    

    public void setMemento(Originator o, Memento m) {
        if (o instanceof Counter) {
            Integer integer = (Integer) m.getState(); 
            ((Counter)o).currentValue = integer.intValue();
        } else {
            throw new MementoException("Invalid originator");
        }
    }
}
Koodilistaus 9: CounterMemento-aspekti.

CreateMementoFor-metodin toteutuksessa luodaan Memento-rajapinnan mukainen olio 
ja asetetaan sen tila metodin parametrina saadun Originator-olion avulla.  Luotu olio 
palautetaan metodin kutsujalle. SetMemento-metodissa kysytään parametrina saadulta 
mementolta tallennettu tila, joka on tässä esimerkissä kokonaisluku. Originator-oliolle 
tehdään  tyyppimuunnos  Counter-olioksi,  jolle  asetetaan  Memento-olion  tila. 
(Hannemann ja Kiczales, 2002 .)



46

3.6.4 Mallien tarkastelu

Behavioraalisen  reflektion  kautta  tehdyssä  toteutuksessa  rajapintojen  määrä  kasvaa, 
johtuen  Javan  tavasta  toteuttaa  behavioraalinen  reflektio  rajapintojen  kautta.  Sekä 
behavioraalisella  reflektiolla  toteutetussa  toteutuksessa  että  aspektipohjaisessa 
toteutuksessa  konkreettisen  mementon  luonti  on  siirretty  createMemento-metodin 
sisään. Reflektiivisellä introspektiolla toteutettu malli on muihin ratkaisuihin verrattuna 
yleiskäyttöisin ratkaisu.

3.7 Observer

Observer-malli on yksi yksinkertaisimpia ja myös tunnetuimpia GoF-suunnitelumalleja. 
Mallin  tarkoituksena  on  tiedottaa  kohdeolion  tapahtumista  toisille  havaitsijaolioille. 
Mallista  on  esitetty  UML-kaavio  kuvassa  20.  Mallissa  havaitsijaoliot  toteuttavat 
Observer-rajapinnan, joka sisältää update-metodin, jonka kautta kohdeoliot tiedottavat 
havaitsijoille mielenkiintoisista tapahtumista.  Kohdeoliot perivät Subject-luokan, joka 
sisältää  addObserver-  ja  removeObserver-metodit  havaitsijoiden  lisäämiseen  ja 
poistamiseen  sekä  mObserversContainer-säiliöjäsenmuuttujan  havaitsijoiden 
tallettamiseen.  Notify-metodi  Subject-yliluokassa  huolehtii  niiden  havaitsijaolioiden 
update-metodin  kutsumisesta.  Havaitsijaoliot  tallennetaan  mObserversContainer-
jäsenmuuttujasäiliöön.  Kohdeoliot  itse  huolehtivat  Notify-metodin  kutsumisesta 
tarvittavissa tilanteissa. (Gamma ja kumppanit, 1994 .)

Kuva 20. Observer-suunnittelumalli. (Gamma ja kumppanit, 1994)

3.7.1 Esimerkkitoteutus

Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  Observer-esimerkissä  on  Point-luokan  pistettä 
esittäviä  olioita  ja  Screen-luokan  toteuttavia  näyttöolioita,  jotka  havaitsevat  paitsi 
pisteiden tapahtumia, myös toisia Screen-olioita. Hannemannin ja Kiczalesin esimerkkiä 
vastaava UML-kaavio on esitetty kuvassa  21.  Hanneman ja Kiczales eivät hyödynnä 
perusversiossa perinnöllisyyttä kohdeolion ominaisuuksien toteutuksessa, mikä osaltaan 
suurentaa läpileikkaavuuksien määrää.



47

Kuva 21. Observer-suunnittelumalli Hannemannin ja Kiczalesin esimerkissä (2002).

3.7.2 Reflektiototeutus

Hassoun ja kumppanit (2004)  siirtävät modifioidussa Observer-mallissaan aikaisemmin 
kohdeolioiden toteuttamat suunnittelumalliin kuuluvat osat herätteenkäsittelijälle. Sama 
toteutus  sovellettuna  Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002) esimerkki-implementaatioon 
on  esitetty  UML-kaaviona  kuvassa  22.  Screen-  ja  Point-luokkien  riippuvuus 
ChangeSubject-rajapintaan  on  poistettu  ja  kyseinen  toiminnallisuus  on  siirretty 
ChangeSubject-yliluokkaan,  jonka  ObserverChangeHandler-herätteenkäsittelijä  perii. 
Koska  kyse  on  Java-toteutuksesta,  Screen-  ja  Point-luokkien  on  määriteltävä 
toiminnallisuutensa  rajapinnoissa  IScreen  ja  IPoint,  jotta  Proxy-luokka  voisi 
implementoida ne. Mallissa on onnistuttu selkeästi poistamaan malliin kuuluvat kohde-
luokkien  toiminnallisuudet  Screen-  ja  Point-luokista  toteutuksen  samalla  pysyessä 
kohtuullisen yksinkertaisena.

Kuva 22. Hassounin  ja  kumppaneiden  (2004)  Observer-malli  sovellettuna  Hannemannin  ja 
Kiczalesin (2002) GoF-suunnittelumalli esimerkkiin.
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Hannemann ja Kiczales (2002) esittävät aspektipohjaisessa mallissaan kolme erilaista 
havainnointitoteutusta: pisteen sijainnin muutoksen, pisteen värin muutoksen ja näytön 
display-metodin  kutsun  havainnointitoteutukset.  Mallien  vertaamisen  vuoksi  nämä 
ominaisuudet täytyy toteuttaa myös reflektiiviseen malliin. Tästä syystä ChangeSubject- 
lista  havaitsijoista  on  kuvassa  22 HashMap-tyyppiä,  koska  havaitsijan  mukana 
talletetaan nyt myös lista metodien nimistä, joista havaitsija on kiinnostunut. 

3.7.3 Aspektipohjainen toteutus

Hannemannin ja Kiczalesin (2002) aspektipohjaisessa Observer-mallissa  määritellään 
yleiskäyttöinen  abstrakti  aspekti  ObserverProtocol,  johon  suunnittelumallin 
yleiskäyttöisin  osa  on  sijoitettu.  ObserverProtocol-aspektin  perivät  konkreettiset 
aspektit räätälöivät suunnittelumallin eri tarkoituksiin: pisteen värin tarkkailuun, pisteen 
sijainnin  tarkkailuun  ja  toisien  Screen-olioiden  tarkkailuun.  Näitä  toteutuksia  varten 
toteutetaan  konkreettiset  aspektit  ColorObserver,  CoordinateObserver  ja 
ScreenObserver.  Mallin  toteutus  on  esitetty  kuvassa  23.  Kaikki  kolme  konkreettista 
aspektia asettavat Point- ja Screen-luokille samat roolit, joten niiden toiminnallisuuden 
voisi  melkein  yhdistää  yliaspektiin,  josta  kyseiset  aspektit  perisivät  yhteisen 
toiminnallisuutensa. 

Kuva 23. Observer-mallin toteutus aspektien avulla. (Hannemann ja Kiczales, 2002)



49

ColorObserver, CoordinateObserver ja ScreenObserver eroavat toisistaan siinä miten ne 
toteuttavat  abstraktin  pisteleikkauksen  subjectChange  ja  metodin  updateObserver. 
ColorObserver-aspekti toteuttaa pisteleikkauksensa seuraavasti:

protected pointcut subjectChange(Subject subject): 
call(void Point.setColor(Color)) && target(subject);

Pisteleikkauksessa määritetään kaikki ne kohdat, joissa Subject-roolin omaavan Point-
luokan setColor-metodia kutsutaan.

3.7.4 Mallien tarkastelu

Sekä  aspektipohjainen  että  reflektiivinen  toteutus  onnistuu  modularisoimaan 
läpileikkaavan  osuuden  melko  hyvin.  Reflektiivisen  mallin  heikkoutena  on  se,  että 
jokaisen kohdeluokan täytyy julkaista toiminnoistaan rajapinta. 

3.8 State

Usein  ohjelmiston  täytyy  muuttaa  käyttäytymistään  ympäristön  muutosten  mukaan. 
State-suunnittelumallissa  käyttäytyminen  eri  tilanteissa  toteutetaan  toteuttamalla 
jokaista  käyttäytymismallia  varten  oma  luokkansa.  State-suunnittelumalli  on  esitetty 
kuvassa  24.  Mallissa  käyttäytymistään  eri  tilanteissa  muuttava  osa  piilotetaan  State-
rajapinnan  taakse,  jonka  eri  tilanteiden  toiminnallisuudesta  vastaavat  ConcreteState-
luokat toteuttavat. (Gamma ja kumppanit, 1994 .)

Kuva 24. State-suunnittelumallin luokkakaavio. (Gamma ja kumppanit, 1994)

3.8.1 Esimerkkitoteutus

Hannemannin ja Kiczalesin (2002) esimerkkisovellus soveltaa State-suunnittelumallia 
jonotyyppisen säiliöluokan toteuttamiseen. Jonosäiliö toimii eri tavoilla silloin kun se 
on tyhjä, osaksi tyhjä tai täysi. Esimerkkitoteutuksen luokkakaavio on esitetty kuvassa 
25. QueueEmpty, QueueNormal ja QueueFull esittävät jonosäiliön eri tiloja, jolloin jono 
on tyhjä, osaksi täytetty tai täysi. Eri tiloja esittävät QueueEmpty-, QueueNormal- ja 
QueueFull-oliot  voivat  tarvittaessa  asettaa  Queue-olion  sisäisen  tilan  uuteen  tilaan 
käyttäen QueueContext-rajapinnan setState-metodia. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)
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Kuva 25. State-suunnittelumallin  luokkakaavio  sovellettuna  jono-säiliöluokan  toteutukseen. 
(Hannemann ja Kiczales, 2002)

3.8.2 Reflektiototeutus

Hassounin ja  kumppaneiden (2004) versiossa State-mallista  siirretään  tilatransitioista 
huolehtiminen  behavioraalisen  reflektion  avulla  osittain  metatasolle  ja  eri  tiloja 
kuvaavien  luokkien  yhteiset  ominaisuudet  kerätään  yläluokkaan.  Esimerkin 
reflektioversion  luokkakaavio  on  esitetty  kuvassa  26.  Mallissa  Context-luokka  on 
korvattu  herätteenkäsittelijällä.  Konkreettiset  Queue-luokat  vaihtavat  yläluokkansa 
curr_state-oliota,  silloin  kuin tarvitaan  tilavaihdosta.  IQueue-rajapinnan metodikutsut 
kaappaava  StateHandler  päivittää,  jokaisen  metodikutsun  jälkeen  oman  curr_state-
olioviittauksen  viittaamaan  oikeaan  State-olioon  ja  jatkossa  ohjaa  aina  metodikutsut 
oliolle,  johon  sen  curr_state-muuttuja  viittaa.  Ajatuksena  on  poistaa  tällä  tavoin 
kytkentäisyys  tilaluokkien  ja  Context-luokan  väliltä.  Toteutus  on  kuitenkin  tietyllä 
tavalla monimutkainen. State-oliot ylläpitävät omaa curr_state-viitettään. Mallin oikean 
tilan  määrää  se  mihinkä  olioon  StateHandlerin  curr_state-olio  viittaa.  (Hassoun  ja 
kumppanit, 2004 .)
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Kuva 26. Hassounin ja kumppaneiden (2004) behavioraalisen reflektion State-suunnittelumalli 
sovellettuna State-suunnittelumallin jonoesimerkkiin.

3.8.3 Aspektipohjainen toteutus

Aspektipohjaiseen  toteutukseen  liittyvä  aspekti  on  esitetty  koodilistauksessa  10. 
Aspektitoteutuksessa luodaan heti aspektin alustuksessa kolme tilaa kutakin jonosäiliön 
tilaa kohden. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

Siirtymät  eri  tilojen  välillä  toteutetaan  käyttäen  kolmea  after-neuvoa.  Jono-luokan 
olioiden instantiointiin kohdistetaan after-neuvo, jossa asetetaan jonosäiliö alkutilaan, 
jossa säiliö on tyhjä käyttämällä QueueContext-rajapinnan setState-metodia ja valmiiksi 
luotua QueueEmpty-oliota. Insert-metodiin kohdistetaan after-neuvo, jossa tarkistetaan 
onko jono tyhjä vai onko se normaalissa tilassa. Jonon ollessa tyhjä, valmiiksi luotuun 
normal-jonoon lisätään annettu argumentti ja se asetetaan jonon uudeksi tilaksi. Jonon 
ollessa jo valmiiksi normaalissa tilassa tarkistetaan onko jono täysi. Jos on, kopioidaan 
QueueNormal-olion  sisältämät  elementit  QueueFull-olioon,  joka  asetetaan  uudeksi 
tilaksi. RemoveFirst-metodiin liitetään after-neuvo, jossa tarkistetaan onko jono täysi. 
Jos on, kopioidaan elementit QueueNormal-olioon ja asetetaan se uudeksi tilaksi. Jos 
taas jono on normaali  tilassa, testataan onko jono tyhjä.  Jos jono on tyhjä,  asetetaan 
uudeksi tilaksi QueueEmpty-olio. (Hannemann ja Kiczales, 2002 .)
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public aspect QueueStateAspect {
 
    protected QueueEmpty  empty  = new QueueEmpty();
    protected QueueNormal normal = new QueueNormal();
    protected QueueFull   full   = new QueueFull(); 

    after(Queue queue): initialization(new()) && target(queue) {
        queue.setState(empty);
    }

    after(Queue queue, QueueState qs, Object arg): call(boolean QueueState+.insert(Object)) && 
target(qs) && args(arg) && this(queue) {
        if (qs == empty) { 
            normal.insert(arg);
            queue.setState(normal);
        } else if (qs == normal) { 
            if (normal.first == normal.last) {
                full.items = normal.items;
                full.first = normal.first;
                queue.setState(full);
            }
        }
    } 
        
    after(Queue queue, QueueState qs): call(boolean QueueState+.removeFirst()) && target(qs) && 
this(queue) {
        if (qs == full) {
            normal.items = full.items;
            normal.last  = full.first;
            normal.first = (full.first +1) % normal.items.length;
            queue.setState(normal);
        } else if (qs == normal) {
            if (normal.first == normal.last) {
                queue.setState(empty);
            }
        }
    }   
}

Koodilistaus 10: State-suunnittelumallille toteutetun esimerkin aspektipohjainen versio. (Hannemann ja 
Kiczales, 2002)

3.8.4 Mallien tarkastelu

Hassounin  ja  kumppaneiden  (2004)  malli  on  jossakin  määrin  logiikaltaan  vaikeasti 
seurattava.  Malli  ei  myöskään  todellisuudessa  täysin  poista  kytkentäisyyttä,  koska 
StateHandler-olion  täytyy  tarkistaa  State-olioiden  tiloja.  Mallissa  ei  ole  geneerisiä 
yleiskäyttöisiä  osia,  joten  behavioraalisen  reflektion  hyödyt  ovat  jonkin  verran 
kyseenalaisia tämän mallin suhteen.

Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  esittämässä  aspektipohjaisessa  ratkaisussa  on  se 
puute, että sitä voidaan käyttää vain yhden Queue-olion hallinnointiin johtuen siitä, että 
aspektin  alustuksessa  luodaan  vain  QueueEmpty-,  QueueNormal-  ja  QueueFull-oliot 
vain  yhdelle  Jono-oliolle.  Muuten  aspektitoteutus  kylläkin  onnistuu  poistamaan 
suunnittelumalliin liittyvän koodin Queue-luokan toteutuksesta.
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3.9 Strategy

Strategy-suunnittelumallin luokkakaavio, joka on esitetty kuvassa 27, muistuttaa hyvin 
paljon  State-suunnittelumallin  luokkakaaviota.  Erona  on  se,  että  State-
suunnittelumallissa eri tiloja vaihdetaan olosuhteiden muutosten seurauksena, kun taas 
Strategy-suunnittelumallissa  on  tarkoituksena  piilottaa  tietyn  tehtävän  tai  algoritmin 
toteutus sopivan rajapinnan alle, jolloin se voidaan tarvittaessa helposti vaihtaa. State-
suunnittelumallissa  sovellus  yleensä  itse  vaihtaa  tilaansa  ja  toimintatapaansa,  kun 
Strategy-suunnittelumallissa  vaihdoksen  suorittaa  sovelluksen  käyttäjä.  (Gamma  ja 
kumppanit, 1994 .)

Kuva 27. Strategy-suunnittelumallin luokkakaavio. (Gamma ja kumppanit, 1994)

3.9.1 Esimerkkitoteutus

Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  esimerkkisovellus  soveltaa  Strategy-
suunnittelumallia  lajittelualgoritmien  hallinnointiin.  Esimerkkisovellus  on  esitetty 
kuvassa  28.  Esimerkissä  kaksi  algoritmia  on  toteutettu  BubbleSort-  ja  LinearSort-
luokissa.  Algoritmin  implementoivat  luokat  toteuttavat  SortingStrategy-rajapinnan, 
jonka  kautta  lajittelun  suorittava  luokka  Sorter  suorittaa  lajittelun.  (Hannemann  ja 
Kiczales, 2002 . )

Kuva 28. Luokkakaavio  esimerkkiohjelmasta,  jossa  Strategy-suunnittelumallia  on  sovellettu 
lajittelualgoritmien hallinnointiin. (Hannemann ja Kiczales, 2002)
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3.9.2 Reflektiototeutus

Hassounin  ja  kumppaneiden  versiossa  Strategy-mallista  käytetään  samaa 
menettelytapaa  kuin  State-mallin  kanssa.  Context-luokka  korvataan  Proxyllä  ja 
herätteenkäsittelijällä  kuvan  29 luokkakaavion  mukaisesti.  Perusteluna  on 
herätteenkäsittelijätoteutuksen  yleiskäyttöisyys  ja  kytkentäisyyden  poistaminen 
Strategia-luokkien ja Context-luokan välillä. (Hassoun ja kumppanit, 2004 .)

Kuva 29. Hassounin ja kumppaneiden (2004) Strategy-malli sovellettuna lajitteluesimerkkiin.

Behavioraalisen reflektion avulla muutetussa mallissa Context-luokan korvaava osa on 
kuitenkin toiminnallisuuden puolesta kyseenalainen, koska StrategyHandler ainoastaan 
ottaa vastaan proxyn kiinni ottamat metodikutsut ja ohjaa ne Strategy-oliolle, eikä tee 
muuta: 

class StrategyHandler implements InvocationHandler { 
  private Object base_obj; 
  public StrategyHandler (Object base_obj) { this. base_obj=base_obj; } 
  public Object invoke(Object p, Method m, Object[] args) throws Throwable { 
    Object result = null; 
    try { 
      result = m.invoke(base_obj, args); 
    } catch (InvocationTargetException e) { throw e.getTargetException();} 
    return result; 
  } 
}
 

Design  Patterns  -kirjan  (Gamma  ja  kumppanit,  1994)  mukaan  Context-olio,  joka 
konfiguroidaan  Strategy-olion  avulla,  pitää  yllä  viittausta  Strategy-olioon  ja  saattaa 
määrittää rajapinnan, jota Strategy-oliot käyttävät päästäkseen käsiksi prosessoitavaan 
dataan.  Tässä tapauksessa Context-olio toimii  säiliöluokkana prosessoitavalle  datalle. 
Edellä  esitetyssä  reflektiomallissa  ei  oteta  huomioon  Context-olion  käyttämistä 
mahdollisena  prosessoitavan  datan  säiliönä,  eikä  se  siten  ole  täysin  yleiskäyttöinen. 
Koska herätteenkäsittelijä ei tee muuta kuin välittää sille annetut metodikutsut Strategy-
oliolle,  on mallin  reflektiivinen  versio  melko  monimutkainen  tapa  pitää  yllä  viitettä 
käytettävään  Strategy-olioon.  Tästä  syystä  mallin  reflektiivinen  versio  ei  ole 
käytännöllinen. (Hassoun ja kumppanit, 2004; Gamma ja kumppanit, 1994 .)

3.9.3 Aspektipohjainen toteutus

Aspekti-mallissa  yleiskäyttöiset  suunnittelumallin  osat  erotetaan  taas  abstraktiin 
aspektiin  StrategyProtocol,  jonka  ohjelmakoodi  on  esitetty  alla  olevassa 
koodilistauksessa  11.  Suunnittelumalliin  liittyvät  roolit  Strategy ja  Context  esitetään 
jälleen  tyhjinä  rajapintoina.  Tieto  siitä  mikä  Strategy-olio  on  liitettynä  mihinkin 
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Context-olioon  tallennetaan  strategyPerContext-nimiseen  Hashtable-säiliöluokkaan 
käyttäen  setConcreteStrategy-metodia.  Vastaavasti  tieto  siitä,  mikä  Strategia-olio  on 
asetettuna  millekin  Context-luokalle,  palautetaan  getConcreteStrategy-metodilla. 
(Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

public abstract aspect StrategyProtocol {
    
    Hashtable strategyPerContext = new Hashtable();
    protected interface Strategy { }
    protected interface Context  { }   

     public void setConcreteStrategy(Context c, Strategy s) {
         strategyPerContext.put(c, s); 
     }
    
     public Strategy getConcreteStrategy(Context c) {
         return (Strategy) strategyPerContext.get(c);
     }
}

Koodilistaus 11: Abstrakti StrategyProtocol-aspekti. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

Lajitteluesimerkkiä varten Hannemann ja Kiczales (2002) toteuttivat koodilistauksessa 
12 esitetyn  konkreettisen  aspektin  SortingStrategy,  joka  perii  edellä  esitetyn 
StrategyProtocol-aspektin.  Listauksessa  asetetaan  Context-rooli  Sorter-luokalle  ja 
Strategy-rooli  LinearSort-  ja  BubbleSort-luokille.  Sorter-rooliin  liitetään  metodi  sort, 
joka  saa  parametrikseen  listan  numeroita.  Metodille  sort  edelleen  liitetään  around-
neuvo, jossa haetaan Sorter-oliolle asetettu strategia. Strategy-olion tyyppi tutkitaan ja 
tyyppimuunnoksen avulla kutsutaan tarvittavaa sort-metodia. (Hannemann ja Kiczales, 
2002 .)

public aspect SortingStrategy extends StrategyProtocol {
    
    declare parents: Sorter     implements Context;
    declare parents: LinearSort implements Strategy;
    declare parents: BubbleSort implements Strategy;   
        
    public int[] Sorter.sort(int[] numbers) { 
        return numbers;
    }

    int[] around(Sorter s, int[] numbers): 
        call(int[] Sorter.sort(int[])) && target(s) && args(numbers) {
        
        Strategy strategy = getConcreteStrategy(s);
        
        if (strategy instanceof BubbleSort) {
            ((BubbleSort)strategy).sort(numbers);
        } else if (strategy instanceof LinearSort) {
            ((LinearSort) strategy).sort(numbers);
        } else {
            // Invalid strategy: could throw an exception here
        }
        return numbers;
    }
}

Koodilistaus 12: SortingStrategy-aspekti. (Hannemann ja Kiczales, 2002)
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3.9.4 Mallien tarkastelu

Reflektiolla  ei  saatu  aikaan  parannuksia  Strategy-malliin.  Aspektipohjaisessa 
toteutuksessa  malliin  liittyvät  roolit  ja  toiminnallisuudet  saatiin  ilmaistua  aspektien 
avulla, mutta toisaalta toteutus vaatii tyhjän Context-luokan. Strategy-oliot eivät toteuta 
eri  strategioille  määritettyä  rajapintaa  vaan  SortingStrategy-aspektissa  tutkitaan  mitä 
tyyppiä Strategy-olio on ja kutsutaan tarvittavaa funktiota. Aspektipohjainen mallikaan 
ei  juuri  edistä  rakenteellista  lähestymistapaa,  vaan  todennäköisesti  monimutkaistaa 
lopputulosta.

3.10Template method

Template method -mallissa määritellään abstraktissa yliluokassa algoritmin päärunko, 
jonka aliluokat täydentävät, mahdollistaen algoritmin eri versiot, jotka jakavat yhteisen 
päätoteutuksen.  Template  method  -malli  on  esitettynä  kuvassa  30.  Algoritmin 
päärunkona toimii yksi yläluokassa toteutettu metodi, joka kutsuu yläluokassa esiteltyjä 
abstrakteja metodeja. (Gamma ja kumppanit, 1994 .)

Kuva 30. Template method -suunnittelumalli. (Gamma ja kumppanit, 1994)

3.10.1 Esimerkkitoteutus

Esimerkissä,  jota  Hannemann  ja  Kiczales  (2002)  käyttävät  havainnollistamaan 
Template  method  -suunnittelumallia,  annettu  merkkijono  muutetaan  siistitympään 
muotoon.  Algoritmirunko  esitellään  luokassa  DecoratedStringGenerator,  jonka 
SimpleGenerator  ja  FancyGenerator  perivät.  DecoratedStringGenerator-luokan 
Generate-metodi muuntaa annetun merkkijonon siistitympään muotoon käyttäen apuna 
abstrakteja  metodeja  prepare,  filter  ja  finalize,  jotka  toteutetaan  aliluokissa. 
SimpleGenerator-luokassa  prepare-  ja  filter-metodit  ainoastaan  palauttavat  annetut 
merkkijonot  sellaisenaan  ja  finalize-metodi  lisää  pisteen  loppuun.  FancyGenerator-
luokassa  prepare-metodi  muuttaa  merkkijonon  pienellä  kirjoitetuksi,  filter-metodi 
muuttaa  vokaalit  isoiksi  kirjaimiksi  ja  finalize  lisää  pisteen  loppuun. 
Esimerkkitoteutuksen luokkakaavio on esitetty kuvassa  31.  (Hannemann ja Kiczales, 
2002 .)
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Kuva 31. Template method -mallin esimerkkitoteutus. (Hannemann ja Kiczales, 2002)

3.10.2 Reflektiototeutus

Hassoun  ja  kumppanit  (2004)  käyttävät  behavioraalista  reflektiota  perinnöllisyyden 
korvikkeena  suunnittelumallin  toteutuksessa.  Template  method  -malliin  liittyvä 
runkometodi  eli  esimerkin  generate-metodi  sisällytetään  rajapintaan  Proxy-luokan 
kaapattavaksi  ja  käsiteltäväksi.  FancyGenerator-  ja  SimpleGenerator-luokkien  täytyy 
esimerkissä kuitenkin toteuttaa tyhjä generate-metodi. Toteutus on esitettu kuvassa 32. 
(Hassoun ja kumppanit, 2004 .)

Kuva 32. Template  method  -esimerkin  perinnöllisyys  toteutettuna  behavioraalisen  reflektion 
avulla. (Hassoun ja kumppanit, 2004)
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3.10.3 Aspektipohjainen toteutus

Myös  aspektipohjaisessa  mallissa  abstrakti  DecoratedStringGenerator-luokka  on 
muutettu  rajapinnaksi.  Generate-metodin  toteutus  on  siirretty  aspektiin,  joka  lisää 
rajapinnan toteuttaviin luokkiin kyseisen metodin:

public aspect Generating {
    public String DecoratedStringGenerator.generate(String s) {
        s = prepare(s);
        s = filter(s);
        s = finalize(s);
        return s;
    }
}

Aspektipohjaista  toteutusta  käytetään  tässä esimerkissä  perinnöllisyyden  vastikkeena.
(Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

3.10.4 Mallien tarkastelu

Kummassakin  parannusehdotuksessa  tavallaan  simuloidaan  moniperintää. 
Moniperinnöllisyyden avulla algoritmin luokat voivat periä osan toiminnallisuudestaan 
useammista  luokista.  Aspektipohjainen  toteutus  on  huomattavasti  reflektiototeutusta 
yksinkertaisempi. Kumpikaan menetelmä ei tee malliin kovin selkeitä parannuksia. 
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3.11Visitor

Visitor-mallin ideana on erottaa luokkarakenne ja sille suoritettavat algoritmit toisistaan 
siten, että niiden välinen kytkentäisyys pysyy minimissään. Visitor-malli on esitetty alla 
olevassa kuvassa 33 binääripuuversiona. (Gamma ja kumppanit, 1994)

Visitor-malli  koostuu  kahdesta  luokkahierarkiasta,  luokista,  joihin  algoritmit 
kohdistuvat  ja  algoritmiluokista.  Luokkarakenne,  jolle  halutaan  suorittaa  operaatioita 
voi  esimerkiksi  olla  Composite-suunnittelumallin  mukaisella  luokkarakenteella 
toteutettu  binääripuu.  Algoritmien  kohteena  olevan  luokkarakenteen  luokkien  täytyy 
toteuttaa Visitable-rajapinta, joka sisältää yhden metodin accept.  Accept-metodi ottaa 
yhden  parametrin,  joka  alla  olevassa  kuvassa  on  tyyppiä:  BinaryTreeVisitor. 
BinaryTreeVisitor-rajapinnan implementoivat  ne luokat,  joiden vastuuna on toteuttaa 
halutut algoritmit. Accept-metodin implementoiva luokka kutsuu metodin toteutuksessa 
omaa  luokkaansa  vastaavaa  metodia  Visitor-rajapinnasta  ja  antaa  parametrina 
osoittimen itseensä. (Gamma ja kumppanit, 1994; Palsberg ja Jay 1998 .)

Luokkarakenne  koostuu  yleensä  kahden  tyyppisistä  luokista:  solmu-luokista,  jotka 
sisältävät viittauksia toisiin olioihin ja luokista, joilla ei ole viittauksia toisiin olioihin. 
Visitor-mallia  käytetään  usein  apuna,  kun  algoritmissa  halutaan  käydä  jollain 
rekursiivisella  tavalla  luokkarakennetta  läpi.  Visitor-luokan  visit-metodi,  joka  ottaa 
vastaan  solmu-luokan  tyyppisiä  olioita  parametrina,  toteuttaa  rekursiiviset  kutsut 
itseensä käyttäen apuna Visitable-rajapinnan accept-metodia. (Palsberg ja Jay 1998 .)

Kuva 33. Visitor-suunnittelumalli. Hannemann ja  Kiczales (2002)

3.11.1 Esimerkkitoteutus

Kuvan 33 luokkakaavio vastaa Hannemannin ja  Kiczalesin (2002) käyttämää Visitor-
esimerkkiä,  jossa  käydään  läpi  binääripuuta,  jonka  lehti-oliot   varastoivat  value-
jäsenmuuttujaan kokonaisluvun. Tälle binääripuulle on toteutettu SummationVisitor- ja 
TravelsalVisitor-luokat.  SummationVisitor  käy  läpi  kaikki  binääripuun  jäsenet  ja 
summaa  niiden  value-jäsenmuuttujat.  TravelsalVisitor  taas  muodostaa  puusta 
tekstimuotoisen esityksen.
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3.11.2 Reflektiototeutus

Hassoun,  Johnson  ja  Councel  (Hassoun  ja  kumppanit,  2004)  esittävät  teknisessä 
raportissaan  Visitor-mallista  esimerkin,  jossa  käsiteltävä  oliorakenne  on  lista 
ITreeNode-rajapinnan  toteuttavia  olioita,  joita   on  kahta  tyyppiä  TreeNode_0  ja 
TreeNode_1. ITreeNode-rajapintaan kuuluu yksi Visitor-malliin kuuluva metodi accept. 
TreeNode_0-luokka  sisältää  lisäksi  metodin  visit_treeNode0  ja  TreeNode_1-luokka 
vastaavasti  metodin   visit_treeNode1.  IVisitor-rajapinta  määrittää  rajapinnan 
vierailijalle sisältäen polyformisesti metodin visit sekä TreeNode_0- että TreeNode_1-
luokalle.  Esitetyssä  suunnittelumallin  toteutuksessa  on  se  erikoinen  piirre,  että 
vierailtavan  oliorakenteen  luokat  sisältävät  ”visit_”-alkuisia  metodeja,  joilla 
mallinnetaan  vierailevan  osapuolen  tekemiä  operaatioita  oliorakenteen  olioille. 
(Hassoun ja kumppanit, 2004 .)

Hassounin ja kumppaneiden esittämässä modifioidussa mallissa parametrittomat accept-
metodikutsut kaapataan dynaamisen proxyn avulla ja herätteenkäsittelijässä kutsutaan 
haluttuja  TreeNode-luokkien  metodeja  siis  visit_treeNode0  ja  visit_treeNode1 
muodostamalla niiden nimet herätteenkäsittelijässä invoke-metodin parametrina saadun 
olion  luokan  nimestä  ja  “visit_”-alkuliitteestä.  Hassounin  ja  muiden  versio  Visitor-
mallin luokkakaavio on esitetty kuvassa 34.

Kuva 34. Visitor-mallin behavioraalinen version Hassounin ja kumppaneiden mukaan (2004).

Herätteenkäsittelijän tehtävä tässä toteutuksessa on siis siirtää parametrittomat accept-
metodikutsut  halutuille  metodeille,  jotka  on  tässä  tapauksessa  merkitty  “visit_”-
etuliitteellä.  Mallin  etuna  on  se,  ettei  eri  metodeja  eri  solmuluokkatyypeille  tarvitse 
implementoida  konkreettisissa  Visitor-luokissa.  Toisaalta  implementaatio  vaikuttaa 
hieman  liian  monimutkaiselta,  kun  ajatellaan,  että  proxyn  ja  herätteenkäsittelijän 
tehtävä  on pelkästään  ohjata  accept-metodikutsut  sopiville  visit-alkuisille  metodeille. 
Lisäksi  alkuperäisessä Visitor-mallissa iteroitavan luokkarakenteen luokilta  vaaditaan 
vain  accept-metodin  toteuttaminen.  Alkuperäisessä  mallissa  Visitor-rajapinnan 
toteuttaviin  luokkiin  on  määritetty  mitä  metodeja  vierailtavista  luokista  kutsutaan. 
Esimerkin mallissa on helppo päätellä niiden metodien nimet, joita halutaan kutsua. On 
vaikeampi keksiä yleisempää menettelytapaa miten menetellä, kun haluttavien metodien 
nimiä ei voidakaan päätellä yhtä helposti. (Hassoun ym, 2004 .)
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Hassounin ym. (2004) esittämässä koodiesimerkissä on myös se ongelma, että siinä ei 
esitetä rekursiivista oliorakenteen läpikäymistä, mikä on melko oleellinen osa Visitor-
mallin  sovellusaluetta.  Hannemanin  ja  Kiczalesin  (2002)  käyttämässä  Visitor-
esimerkissä käydään läpi binääripuuta taulukon sijaan. Jotta vastaava BR-malli saatiin 
havainnollisempaan  muotoon,  sovellettiin  sitä  seuraavaksi  binääripuuesimerkkiin. 
Binääripuurakenteen oliot voidaan rekursiivisella tavalla pakata proxy-olioiden sisään. 
Binääripuun  luokkien  ei  tässä  esimerkissä  tarvitse  implementoida  “visit”-alkuisia 
metodeja.  Herätteenkäsittelijässä vain yksinkertaisesti  tarkastetaan  milloin  käsiteltävä 
olio  on  solmutyyppinen  olio  ja  milloin  lehtityyppinen  olio.  Solmu-olion  ollessa 
kyseessä, otetaan binääripuun solmulta sen vasemman ja oikean haaran oliot käsittelyyn 
ja  kutsutaan  näiden  olioiden  accept-metodia,  jolloin  toteutuu  olioiden  rekursiivinen 
käsittely. (Hassoun ym, 2004; Hannemann ja Kiczales, 2002 .)

Visitor-herätteenkäsittelijöissä on se ongelma, että jokainen puurakenteen solu tarvitsee 
oman  herätteenkäsittelijänsä.  Perinteisessä  mallissa  puurakenteen  solut  lähettävät 
osoittimen  itsestään  kutsuessaan  visit-metodeja  ja  yksi  Visitor-olio  pystyy 
rekursiivisesti  käsittelemään  kaikki  puurakenteen  solut.  Hassounin  ym.  (2004) 
reflektiivisessä mallissa sen sijaan se ei onnistu ongelmitta, koska jokaisella solulla on 
nyt  oma  herätteenkäsittelijänsä.  Solu-oliolla  ei  myöskään  voi  olla  yhteistä 
herätteenkäsittelijää,  koska  silloin  invoke-metodissa  ei  voitaisi  päätellä  minkä  olion 
herätettä ollaan käsittelemässä. Puurakenteen solut voidaan käsitellä ja tulokset tallettaa 
vaikka  staattiseen  Visitor-herätteenkäsittelijän  luokkamuuttujaan,  mutta  ratkaisu 
monimutkaistaa implementaatiota ja rikkoo alkuperäisen Visitor-mallin idean, jossa on 
yksi vieraileva olio oliorakenteen prosessointia varten. (Hassoun ym, 2004 .)

Visitor-mallia on tutkittu reflektion näkökulmasta toisessakin julkaisussa.  Palsberg ja 
Jay  (1998)  esittivät  Visitor-malliin  parannuksia,  jotka  perustuivat  introspektioon 
behavioraalisen reflektion sijasta. Tämän Visitor-mallin arvioimiseksi implementoitiin 
binääripuu-Visitor-esimerkit  vielä  kerran  käyttäen  Palsbergin  ja  Jayn  esittämää 
Walkabout-vierailijaluokkaa.  Walkabout-luokan  avulla  toteutettu  Hannemannin  ja 
Kiczalsin  (2002)  esimerkkiä  vastaava  Visitor-esimerkin  luokkakaavio  on  esitetty 
kuvassa  35.  Yliluokassa  Walkabout  toteuttaa  geneerisen  visit-metodin,  joka  etsii 
saamansa  obj-parametrin  tyypin  perusteella  parametriin  sopivaa  visit-metodia. 
Walkabout-yliluokan  visit-metodi  on  esitetty  koodilistauksessa  13 ja  sen  perivän 
SummationWalkabout-luokan koodi on esitetty listauksessa 14.

Kuva 35. Visitor-suunnittelumalli toteutettuna Walkabout-luokan avulla. (Palsberg ja Jay, 1998)
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protected void visit(Object v) {
try { 

Object [] attr = {v};
Method m = this.getClass().getDeclaredMethod("visit", v.getClass());
m.invoke(this,attr);

} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();

} 
}

Koodilistaus 13: Walkabout-luokan visit-metodi. (Palsberg  ja Jay, 1998)

public class SummationWalkabout extends Walkabout {
int sum = 0;
void visit(BinaryTreeLeaf leaf){

sum += leaf.getValue();
}
void visit(BinaryTreeNode node){

visit(node.getLeft());
visit(node.getRight());

}
}

Koodilistaus 14: SummationWalkabout-luokka. 

Introspektiototeutus erottaa suunnittelumalliin liittyvän koodin kokonaan vierailtavasta 
oliorakenteesta.  Jos  SummationWalkabout-luokka  ei  perisi  Walkabout-luokkaa,  ei 
ohjelmakoodi kääntyisi, koska getLeft- ja getRight-metodit palauttavat Object-tyyppiä 
olevan  olion.  Kääntäjä  ei  käännösaikaisesti  tiedä  onko  näiden  metodien  paluuarvo 
tyyppiä  BinaryTreeLeaf  vai  BinaryTreeNode,  joten  avuksi  tarvitaan  yläluokan  visit-
metodi, joka päättelee introspektion avulla olion tyypin ja kutsuu oikeaa metodia. Tässä 
tapauksessa tavallaan avustetaan polyformismia introspektion avulla löytämään oikea 
metodi.

3.11.3 Aspekti-malli

Hannemann ja Kiczales (2002) määrittelevät Visitor-mallia varten abstraktin aspektin: 
VisitorProtocol  ja  sen  perivän  Visiting-aspektin,  joiden  koodi  on  listattu 
koodilistauksessa  15. VisitorProtocol-aspektissa  määritetään VisitableNode-rajapinta, 
jolla  viitataan  kaikkiin  vierailtaviin  tyyppeihin.  Visitor-rajapinta  on  myös  kaikille 
Visitor-mallin implementaatioille samanlainen, joten se on sisällytetty VisitorProtocol-
aspektiin.  VistitableNode-rajapintaan  liitetään  tyhjä  oletustoteutus  accept-metodille. 
VisitorProtocol  aspektin  mukaan  Visitor-mallissa  on  Node-  ja  Leaf-roolit,  joihin 
liitetään kumpaankin Visitor-mallin omat accept-metodinsa. 

Visiting-aspekti  edelleen  nimittää  Node-  ja  Leaf-roolit  BinaryTreeLeaf-   ja 
BinaryTreeNode-luokille. VisitableNode rooli liitetään Visitable-rajapintaan.
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public abstract aspect VisitorProtocol {    

public interface VisitableNode {}
protected interface Node extends VisitableNode {}
protected interface Leaf extends VisitableNode {} 

public interface Visitor {
public void visitNode(VisitableNode node);
public void visitLeaf(VisitableNode node);
public String report();

}

public void VisitableNode.accept(Visitor visitor) {}
       
public void Node.accept(Visitor visitor) { 
    visitor.visitNode(this); 
}

public void Leaf.accept(Visitor visitor) { 
    visitor.visitLeaf(this); 
}

}

public aspect Visiting extends VisitorProtocol {     
    declare parents: Visitable implements VisitableNode;
    declare parents: BinaryTreeNode implements Node;
    declare parents: BinaryTreeLeaf implements Leaf;
}

Koodilistaus  15:  Abstrakti  VisitorProtocol-aspekti  ja  sen  perivä  Visiting-aspekti  (Hannemann  ja 
Kiczales, 2002)

Kuva 26. Visitor-suunnittelumalli  aspektipohjaisen  ohjelmoinnin  avulla.  (Hannemann  ja 
Kiczales, 2002)
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3.11.4 Mallien tarkastelu

Esitetyistä  Visitor-mallin  toteutuksista  Palsbergin  ja  Jayn,  sekä  Hannemannin  ja 
Kiczalesin  toteutukset  ovat  selkeästi  yksinkertaisempia  kuin  Hassounin  ja 
kumppaneiden  malli.  Näyttäisi  siltä,  että  vääränlainen  koodiesimerkki,  jossa  ei  ole 
otettu  huomioon  rekursiivista  iterointia,  on johtanut  Hassounin  ja  kumppanit  (2004) 
väärille jäljille.

Palsbergin ja Jayn, sekä Hannemannin ja Kiczalesin toteutukset näyttäisivät selkeästi 
vähentävän kytkentäisyyttä  Visitor-mallissa. Kummallekin toteutukselle on ominaista, 
että  luokkarakenne,  jolle  algoritmeja  suoritetaan,  ei  ole  kytkeytynyt  algoritmeja 
implementoiviin vierailija-luokkiin. 

Koska AOP-toteutuksessa ei ole käytetty pointcut-määrittelyjä ei toteutus myöskään ole 
altis pointcut-määrittelyjen rikkoutumiselle. 
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3.12   Yhteenveto

Taulukossa  2 on  listattu,  missä  tapauksissa  edellä  käydyistä  suunnittelumalleista 
reflektiosta tai aspektiohjelmoinnista voi olla mahdollisesti hyötyä. Reflektion suhteen 
Command-,  Iterator-  ja  Strategy-suunnittelumallit  eivät  olleet  paranneltavissa.  Niitä 
malleja, joista mahdollisesti on hyötyä tarkasteltiin myös metriikoiden avulla.

Taulukko 2. Reflektion ja AOP:n hyödyllisyys behavioraalisissa suunnittelumalleissa. 
Framework-tyyppiset mallit (Althammer, 2001) merkitty suluissa tähdellä * ja  
kirjaimella (s=separation-,u=unification ja c=Chain of Responsibility)

Suunnit-
telumallien 
esimerkit

Menetelmä mahdollisesti 
hyödyllinen mallissa

Reflektio- 
toteutus-

kommentit

AOP- 
toteutus-

kommentit
Reflektio AOP

Inter-
septio

Intros-
pektio

Chain of 
responci-
bility (*c)

Kyllä Ei Kyllä Hyödyntää moniperintää 
proxyn avulla. Swing- 
kirjasto monimutkaistaa 
toteutusta.

Tarvitsee tyhjän 
koukkumetodin aspekti- 
toiminnallisuuden 
liittämistä varten.

Command 
(*s)

Ei Ei Kyllä Tarvitsee koukku- 
metodeja ja luokkia.

Interpreter 
(*s)

Ei Kyllä Kyllä Parannukset liittyvät itse 
malliin kuulumattomien 
ominaisuuksien 
lisäämiseen malliin.

Parannukset liittyvät itse 
malliin kuulumattomien 
ominaisuuksien 
lisäämiseen malliin.

Iterator Ei Ei Kyllä

Mediator 1 Kyllä? Ei Kyllä Hyödyntää moniperintää 
proxyn avulla. Swing- 
kirjasto monimutkaistaa 
toteutusta.

Tarvitsee tyhjiä koukku- 
metodeja ja luokkia.

Mediator 2 Kyllä Ei Kyllä

Memento Kyllä? Kyllä Kyllä Introspektio tekee suun-
nittelumallin käytännös-
sä tarpeettomaksi.

Observer 
(*s)

Kyllä Ei Kyllä

State (*s) Kyllä Ei Kyllä Reflektiivinen malli ei 
todellisuudessa poista 
kytkentäisyyttä.

Toteutus hallinnoi 
ainoastaan yhtä Jono-
oliota.

Strategy 
(*s)

Ei Ei Kyllä Toteutus vaatii tyhjän 
Context-luokan.

Template 
method 

(*u)

Kyllä? Ei Kyllä? Hyödyntää moniperintää 
proxyn avulla.

Hyödyntää moniperintää 
aspektien avulla.

Visitor Ei Kyllä Kyllä

Alkuperäisistä  esimerkeistä  Chain  of  responcibility  ja  Mediator  käyttivät  Swing-
käyttöliittymäkirjastoja.  Tämä  jonkin  verran  monimutkaisti  ja  poisti  mahdollisia 
reflektiivisiä  toteutuksia  johtuen  siitä,  että  tietyt  Swing-kirjaston  osat  hyväksyvät 
ainoastaan  Component-yliluokan  periviä  olioita,  eikä  Proxy-luokilla  ole  mahdollista 
toteuttaa suoraan luokan määrittämää rajapintaa,  ainoastaan puhtaita  Java-rajapintoja. 
Mediator-mallista  otettiin  tämän  vuoksi  mukaan  ylimääräinen  esimerkki,  johon 
interseptiota oli helpompi soveltaa. 
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Vaikka  oheisen  taulukon  mukaan,  kaikki  AOP-toteutukset  mahdollisesti  parantavat 
oliopohjaisia  suunnittelumalleja,  todellisuudessa  moni  toteutus  vaatii  tyhjiä  koukku-
luokkia,  joihin toteutus  liitetään.  Jos  jonkin  luokan toteutus  siirtyy  kokonaan jonkin 
aspektin sisään, voidaan kysyä mitä etua on siitä, että toteutus on siirretty aspektiin, sen 
sijaan  että  se  olisi  jätetty  tyhjäksi  jääneeseen  luokkaan?  Mahdollisesti  tähän 
kysymykseen voidaan vastata tutkimalla malleihin liittyviä metriikoita. 

Huolimatta  siitä,  että  State-  ja  Strategy-mallien  luokkakaaviot  ovat  hyvin 
samankaltaisia, behavioraalista reflektiota ei voitu soveltaa Strategy-malliin, vaikka sitä 
voitiin soveltaa State-malliin. Syy on siinä, että State-mallissa Context-luokka huolehtii 
ConcreteState-olioiden vaihdoksesta ja tämä toiminnallisuus voidaan siirtää metatasolle, 
kun  taas  Strategy-mallissa  ConcreteStrategy-olioiden  vaihdokset  ovat  enemmän 
käyttäjän vastuulla, eikä järjestelmän konfiguroimista ole järkevää siirtää metatasolle, 
kun se on tarkoituksella asetettu käyttäjän vastuulle.

Behavioraalisista  GoF-suunnittelumalleista  framework-tyyppisiä  (kehikkotyyppisiä) 
ovat:  Chain  of  Responcibility,  Command,  Interpreter,  Observer,  State,  Strategy  ja 
Template  method.  Framework-tyyppisissä  suunnittelumalleissa  reflektiolla  aikaan 
saadut  parannukset  liittyvät  usein  malleissa  esiintyvien  callback-rajapintojen 
korvaamiseen  metodikutsujen kaappauksilla  tai  sitten  moniperinnän hyödyntämiseen. 
Näissä  malleissa  sen  sijaan  ei  ole  saatu  aikaan  parannuksia  introspektion  avulla 
Interpreter-mallia lukuunottamatta ja Interpreter-mallissakin introspektion avulla saadut 
parannukset  eivät  suoranaisesti  liity  suunnittelumalliin  vaan  kyseisessä  esimerkissä 
suunnittelumallin  kanssa  päällekkäin  esiintyvien  ominaisuuksien  erottamiseen 
ohjelmakoodista.

Reflektiolla  aikaansaadut  parannukset  voidaan  jakaa  kolmeen  päätyyppiin: 
moniperintään,  metodikutsujen  kaappauksiin  ja  introspektioon.  Suurimmassa  osassa 
tapauksista  aspektiohjelmointi  näyttää  saavan  aikaan  helpommin  parannuksia 
suunnittelumalleihin kuin reflektio.

Vaikka  tutkitut  suunnittelumallit  kuuluvat  kaikki  behavioraaliseen  ryhmään,  jotkin 
malleista  hyödyntää  ohjelmakoodin  toiminnallisuuden  jakamista  rajapintojen  alle  ja 
ovat  tavallaan  osaksi  rakenteellisia  malleja.  Mahdollisesti  modifioiduissa  versioissa 
esiintyvät  tyhjät  luokat  liittyvät  siihen,  että  malliin  liittyviä  rakenteellisia  rooleja  on 
yritetty modularisoida.
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4. Suunnittelumallien metriikat

Metriikkojen mittauksessa käytettiin Tigris.org nimisen avoimen lähdekoodin yhteisön 
tuottamaa työkalua aopmetrics4). Aopmetrics-projektin tarkoituksena on tuottaa työkalu, 
jolla   on  mahdollista  mitata  aspektipohjaiset  versiot  Chidamberin  ja  Kemererin 
metriikoista (Ceccaton ja Tonellan metriikat), Robert Martinin metriikoista sekä Henryn 
ja Lin metriikoista.  Nykyisellään työkalu ei tue Henryn ja Lin metriikoita.  Työkalun 
laskemat metriikat on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Aopmetrics-työkalun  version  0.3  tukemat  ohjelmistometriikat  (tutkielmassa
käytetyt metriikat on merkitty tähdellä(*)). (Stochmialek, 2005)

Lyhenne Lyhenteen alkuperä Selite

CDA * Crosscutting degree of an aspect Niiden moduulien lukumäärä joihin aspekti, jolle metriikka-arvo 
on laskettu, suoraan vaikuttaa.

CMC *    Coupling on method call Niiden moduulien tai rajapintojen määrä, joiden metodia 
mahdollisesti kyseinen moduuli voi kutsua.

NOC *    Number of Children Niiden moduulien määrä, jotka perivät kyseisen moduulin.

CFA * Coupling on Field Access Niiden moduulien tai rajapintojen määrä, joiden kenttiä kyseinen 
moduuli käsittelee

WOM *    Weighted Operations in Module Moduulissa määriteltyjen metodien määrä

CAE * Coupling on Advice Execution Niiden aspektien määrä, joiden neuvojen suorituksen kyseinen 
moduuli saattaa laukaista

DIT * Depth of Inheritance Tree Kyseisen moduulin etäisyys perinnöllisyyshierarkian juuresta.

LCO *   Lack of Cohesion in Operations Koheesion puute moduulin operaatioiden kesken.

CBM *   Coupling between Modules Moduulien välinen kytkentäisyys

RFM *  Responce For a Module Metodien ja neuvojen määrä, jotka potentiaalisesti suoritetaan 
moduulin saaman metodikutsun seurauksena.

NOT *  Number of Types Ohjelmistopakettikohtainen mittari, joka kertoo pakettiin 
kuuluvien tyyppien (luokka, rajapinta, aspekti) määrän.

A * Abstractness Kuinka abstrakti ohjelmistopaketti on abstraktit luokat/rajapinnat 
jaettuna kaikkien luokkien määrällä.

Ca Afferent Couplings Niiden ohjelmistopakettien määrä, jotka ovat riippuvaisia 
ohjelmistopaketin sisäisistä luokista.

Ce Efferent Couplings Niiden ohjelmistopakettien määrä, joista paketin sisällä olevat 
luokat ovat riippuvaisia.

I * Instablility Ohjelmistopaketin epävakaus: I=Ce/(Ca+Ce).

Dn* Normalized Distance from Main 
Sequence

Kohtisuora etäisyys suorasta metriikoiden A ja I muodostamassa 
koordinaatistossa, joka on piirretty pisteiden (0,1) ja (1,0) välille, 
siis täydellisesti abstraktin ja täydellisesti vakaan pisteen välille.

LOCC* Lines of Class Code Mittaa ohjelmiston kokoa mittaamalla jokaiseen luokkaan, 
aspektiin ja rajapintaan kuuluvien koodirivien lukumäärän.

Seuraavassa alaluvussa 4.1 tarkastellaan suunnittelumallien toteutuksien kokoa NOT- ja 
LOCC-arvojen  avulla.  Työkalun  tukemia  Ceccaton  ja  Tonellan  arvoja  tarkastellaan 
alaluvussa 4.2 ja alaluvussa 4.3 tarkastellaan Robert Martinin arvoja. Alaluku 4.4 esittää 
yhteenvedon  metriikka-arvoista.  Luvuissa esitetään  vain  osa  mitatuista  metriikoista. 
Alaluvussa 4.5 verrataan  vielä  tutkimustuloksia  Garcian  ja  kumppaneiden  (2005) 
tutkimukseen. Kaikki mitatut keskiarvot Ceccaton ja Tonellan metriikoista, sekä CBM-
arvosta on esitetty liitteessä B.

4) Aopmetrics project: http://aopmetrics.tigris.org/
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4.1 Kokometriikat

Suunnittelumallien toteutuksille laskettiin aopmetrics-työkalun avulla arvot ohjelmiston 
kokoa  mittaaville  metriikoille  NOT  ja  LOCC.  Työkalu  laski  koodirivien  määrää 
mittaavan  LOCC-arvon,  jokaista  suunnittelumallin  toteutuksessa  käytettyä  luokkaa, 
rajapintaa  ja  aspektia  kohden.  Jokaisen  suunnittelumallitoteutuksen  LOCC-arvoista 
muodostettiin  summa ja  sitä  verrattiin  alkuperäisen  mallin  LOCC-arvojen summaan. 
Summaa laskettaessa, jätettiin summauksesta pois toteutuksen geneeriset kirjasto-osat. 
Tämän  jälkeen  modifioidun  mallin  ja  alkuperäisen  mallin  arvoista  laskettiin  erotus, 
jonka mukaan nähtiin kuinka paljon modifioitu malli paransi alkuperäistä mallia. Saadut 
erotukset muutettiin vielä prosenteiksi verrattuna alkuperäiseen malliin ja modifioidut 
mallit  lajiteltiin  sen  mukaan  kuinka  hyvin  ne  paransivat  LOCC-summauksen  arvoa. 
Tulokset  on  esitettynä  taulukossa  4.  Työkalulla  saatu  NOT-arvo  kertoo  montako 
erilaista tyyppiä (luokkaa, rajapintaa ja aspektia) ohjelmakoodissa on käytetty.  NOT-
arvoille suoritettiin samanlainen vertailu kuin LOCC-arvoille. Suurin osa modifioiduista 
malleista kasvatti esimerkin kokoa. Parhaimmat tulokset on saatu aikaan rakenteellisen 
reflektion avulla Memento- ja Visitor-suunnittelumalleissa.

Taulukko 4. Suunnittelumallien toteutukset lajiteltuna sen mukaan kuinka paljon parannusta 
niillä  on aikaansaatu kokometriikka-arvoihin  suhteessa perinteisiin  mallehin.  
Parannukset on esitetty prosentteina. (CoR = Chain of Responsibility, 
SR=rakenteellinen reflektio, BR=behavioraalinen reflektio)

Suunnittelumalli Parannus (%)/ 
LOCC summa

Suunnittelumalli Parannus 
(%)/NOT

SR Memento 41 SR Memento 33

SR Visitor 24 SR Visitor 29

AOP Observer 19 AOP Mediator 14

AOP CoR 15 BR State 0

AOP Command 0,0 AOP CoR 0

AOP Interpreter -1,4 AOP State 0

AOP Template m. -3,9 AOP Strategy 0

AOP Visitor -5,1 AOP Visitor 0

AOP State -9,9 AOP Interpreter -11

BR State -17 BR Mediator -14

BR Mediator -19 AOP Command -14

AOP Strategy -21 BR Mediator2 -17

AOP Mediator2 -25 AOP Observer -20

SR Interpreter -27 SR Interpreter -22

BR Mediator2 -30 BR Template m. -25

BR CoR -34 AOP Iterator -25

BR Observer -41 AOP Template m. -25

AOP Iterator -43 BR CoR -25

AOP Memento -52 AOP Memento -33

BR Template m. -98 AOP Mediator2 -60

BR Memento -110 BR Observer -130



69

4.2 Ceccaton ja Tonellan metriikka-arvot 

Aopmetrics-työkalulla  laskettiin  myös  tuetuista  Ceccaton  ja  Tonellan  metriikoista  ja 
CBM-metriikasta  arvot  suunnittelumallien  toteutuksien  luokille,  rajapinnoille  ja 
aspekteille.  Näistä  edelleen  laskettiin  keskiarvot  jokaiselle  suunnittelumallin 
toteutukselle.  Nämä metriikat  on tulosten esittämisen helpottamiseksi  jaoteltu  viiteen 
ryhmään: 

1. Metodien määrää ja monimutkaisuutta kuvaavat metriikat: WOM ja RFM

2. Kytkentäisyyttä mittaavat metriikat: CMC, CBM ja CFA

3. Koheesiota mittaava LCO

4. Perinnöllisyyden dimensioita mittaavat metriikat: DIT ja NOC

5. Aspekteihin liittyvät metriikat: CAE ja CDA

Näihin metriikoihin liittyviä tuloksia esitetään seuraavaksi ylläolevassa järjestyksessä. 
Arvoista esitetään vain osa. Liitteessä B on esitetty kaikki lasketut keskiarvot.

4.2.1 WOM ja RFM

WOM mittaa moduuulin metodien määrää, kun taas RFM mittaa moduulin metodien 
monimutkaisuutta  (Stochmialek,  2005).  Näille  metriikoille  suoritettiin  samanlainen 
vertailu  kuin  kokometriikoille.  Tarkastelun  ulkopuolelle  jätettiin  taas  mallien 
geneerinen  uudelleenkäytettävä  kirjasto-osa  ja  jokaiselle  toteutukselle  laskettiin 
keskiarvo  WOM-  ja  RFM-arvoista.  Tulokset  lajiteltiin  sen  mukaan  kuinka  paljon 
modifioitu  malli  toi  prosentuaalisesti  parannusta  suhteessa perinteiseen  toteutukseen. 
Tulokset  viidelle  parhaimmalle  ja  viidelle  huonoimmalle  mallille  kummankin  arvon 
suhteen on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Suunnittelumallien toteutukset lajiteltuna sen mukaan kuinka paljon parannusta 
niillä on aikaansaatu WOM- ja RFM-arvoihin suhteessa perinteisiin mallehin. 
Parannukset on esitetty prosentteina. (CoR = Chain of Responsibility, 
SR=rakenteellinen reflektio, BR=behavioraalinen reflektio)

Suunnittelumalli Parannus (%)/ 
WOM ka.

Suunnittelumalli Parannus(%)/ 
RFM ka.

AOP Observer 48 BR Observer 43

SR Memento 44 BR Memento 32

AOP Visitor 33 AOP Visitor 30

AOP Mediator2 29 BR State 26

BR Observer 23 SR Interpreter 23

BR Mediator2 -2.9 AOP Command -17

AOP Iterator -6.7 AOP Iterator -17

BR Template m. -9.1 AOP CoR -22

AOP CoR -13 BR CoR -42

BR CoR -55 AOP Strategy -83

Kummankin  metriikan  osalta  kaikki  Chain  of  Responsibility  -mallin  toteutukset 
löytyvät  viiden huonoimman joukosta. Viiden parhaan joukosta löytyy malleja, jotka 
liittyvät  olioiden  väliseen  kommunikoimiseen,  kuten  Observer-  ja  Mediator-mallit. 
Tosin  behavioraalisella  reflektiolla  toteutettu  Mediator-malli  löytyy  myös  viiden 
huonoimman joukosta WOM-keskiarvoa tarkasteltaessa. Kyseinen toteutus on kuitenkin 
vain juuri ja juuri viiden huonoimman joukossa.
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Viiden huonoimman joukossa näyttäisi olevan enemmän rakenteellisia malleja, joiden 
tarkoituksena  on  jakaa  ohjelmakoodi  abstraktioiden  avulla  omiin  vastuualueisiinsa. 
Viiden parhaimman  joukossa  olevat  mallit  taas  ovat  enemmän keskittyneet  olioiden 
kommunikointiin ja olioita käsitteleviin algoritmeihin.

4.2.2 CBM, CMC ja CFA

CBM-,  CMC-  ja  CFA-arvot  kuvaavat  moduulien  välistä  kytkentäisyyttä.  CMC-arvo 
kuvaa kuinka paljon moduuli on kytkeytynyt ulkoisiin metodeihin ja CFA-arvo kertoo 
kuinka  paljon  moduuli  on  kytkeytynyt  ulkoisissa  moduuleissa  esitettyihin 
jäsenmuuttujakenttiin.  CBM-arvo  edelleen  on  yhdistelmä  CMC-  ja  CFA-arvoista 
(Stochmialek,  2005).  Suunnittelumallitoteutuksien  kytkentäisyysarvojen  keskiarvoihin 
liittyvät parannukset prosentuaalisesti on esitetty taulukossa 6. CBM- ja CMC-arvoista 
on esitetty viisi parasta ja viisi huonointa mallia. CFA-arvojen suhteen alkuperäisistä 
oliomalleista  ainoastaan  toinen  Mediator-malli  ja  Visitor-malli  sisälsivät 
jäsenmuuttujakenttiin  liittyvää  kykentäisyyttä.  Modifioiduista  malleista  seitsemän 
pahensi jäsenmuuttujiin liittyvää kytkentäisyyttä, muilla modifioiduilla malleilla ei ollut 
vaikutusta  CFA-arvoihin.  Arvoa  huonontavat  mallit  on  esitetty  taulukossa  6.  CFA-
arvojen muutokset on esitetty absoluuttisina muutoksina.

Kytkentäisyyttä  kuvaavien  metriikoiden  arvoilla  saatu  taulukko  poikkeaa  edellä 
esitetyistä. Lajittelussa on hyvien mallien joukossa enemmän rakenteellisia malleja kuin 
edellisissä taulukoissa. Osaksi tämä johtuu siitä, että vaikka keskiarvojen laskennasta 
edelleen poistettiin yleiskäyttöiset  kirjastomoduulit,  aopmetrics-työkalu edelleen ottaa 
mukaan  kytkökset  kirjastomoduuleihin.  Edelleen  koska  introspektiolla  modifioitu 
Memento-malli  vähensi  tarvittavien  moduulityyppien  määrää,  kytkentäisyyden 
keskiarvo  kasvaa  nopeasti  vaikka  kytköksien  määrä  kasvaa  hillitysti.  Tästä  syystä 
introspektiolla  aikaansaatu  Memento-malli  on  tällä  kertaa  huonoimpien  mallien 
joukossa.  CFA-arvot  ovat  jonkin  verran  epävarmoja,  sillä  aopmetrics  ei  laske 
kenttäkytkentäisyyttä liittyen intertyyppisiin esittelyihin (Stochmialek, 2005).

Taulukko 6. Suunnittelumallien toteutukset lajiteltuna sen mukaan kuinka paljon parannusta 
niillä on aikaansaatu CBM-, CMC- ja CFA-arvoihin suhteessa perinteisiin 
mallehin. Parannukset on esitetty prosentteina. (CoR = Chain of Responsibility, 
SR=rakenteellinen reflektio, BR=behavioraalinen reflektio)

Suunnittelu-
malli

Parannus (%)/ 
CBM ka.

Suunnittelu-
malli

Parannus(%)/C
MC ka.

Suunnittelu-
malli

Parannus/ CFA 
ka.

AOP State 36,4 AOP State 36,4 BR Memento -0,14

AOP CoR 27,3 AOP Visitor 36,4 AOP Mediator2 -0,25

BR Observer 25 AOP CoR 27,3 AOP State -0,29

BR State 18,2 BR Observer 25 AOP Mediator -0,02

AOP Visitor 16,7 AOP Mediator2 25 SR Visitor -0,26

AOP Command -40 AOP Mediator -40 AOP Visitor -0,29

SR Memento -50 SR Memento -50 BR Mediator -0,48

AOP Memento -50 AOP Memento -50

AOP Strategy -50 AOP Strategy -50

BR Mediator -89,6 BR Mediator -57,5
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4.2.3 LCO

Koheesion puutetta mittaavan LCO-arvon suhteen Observer-mallin behavioraalisella ja 
aspektipohjaisella  versiolla  saatiin  selkeästi  paremmat  arvot  verrattuna  perinteiseen 
malliin.  Observer-mallin  alkuperäisellä  mallissa  myös  oli  eniten  parannettavaa 
koheesion  suhteen.  Seuraavaksi  parhaiten  modifioiduista  malleista  Visitor-mallin 
muunnelmat paransivat koheesiota. Taulukossa 7 on esitettynä koheesion suhteen viisi 
parhainta ja viisi huonointa toteutusta. Parannukset esitettiin myös tämän arvon suhteen 
absoluuttisina arvoina prosenttien sijasta.

Taulukko 7. Suunnittelumallien toteutukset lajiteltuna sen mukaan kuinka paljon parannusta 
niillä on aikaansaatu LCO-arvoihin suhteessa perinteisiin mallehin. (CoR = 
Chain of Responsibility, SR=rakenteellinen reflektio, BR=behavioraalinen 
reflektio)

Suunnittelumalli Parannus/LCO ka.

BR Observer 4,35

AOP Observer 4,1

AOP Visitor 0,43

SR Visitor 0,31

AOP CoR 0,25

BR Mediator2 -0,5

AOP Mediator2 -0,88

AOP Memento -1

AOP Iterator -1,55

BR Memento -1,71

4.2.4 DIT ja NOC

Useimmat  alkuperäiset  suunnittelumallien  toteutukset  saivat  DIT-  ja  NOC-
keskiarvoikseen nollan. Varsinkin perinnöllisyyshierarkiassa lapsien määrää mittaavan 
NOC-keskiarvo  oli  nollasta  poikkeava  ainoastaan  Template  method 
-suunnittelumallissa.  Sekä  behavioraalisella  reflektiolla,  että  AOP:lla  muokatuissa 
versioissa  kyseisestä  mallista  saatiin  NOC-keskiarvo  nollattua.  Behavioraalisella 
reflektiolla  muokatuissa  Observer-  ja  State-malleissa  NOC-keskiarvo  kasvoi.  Kaikki 
muut  toteutukset  saivat  NOC-keskiarvoksi  nollan.  Modifioitujen  toteutusten 
suunnittelumallien DIT-keskiarvojen parannukset  viiden parhaimman ja huonoimman 
tapauksen suhteen on esitetty taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Suunnittelumallien toteutukset lajiteltuna sen mukaan kuinka paljon parannusta 
niillä on aikaansaatu DIT-keskiarvoihin suhteessa perinteisiin mallehin. (CoR = 
Chain of Responsibility, SR=rakenteellinen reflektio, BR=behavioraalinen 
reflektio)

Suunnittelu-malli Parannus/DIT ka.

BR Template m. 0,50

AOP Template m. 0,50

BR CoR 0,38

BR Mediator 0,18

AOP Interpreter 0,033

SR Visitor -0,40

AOP Mediator -0,40

BR State -0,43

AOP Observer -0,50

AOP Command -0,64

Samoin  kuin  NOC-arvojen  yhteydessä,  myös  DIT-arvojen  mukaan  suurimmat 
parannukset  malleihin  on  saatu  Template  method  -mallin  muunnelmissa.  Vaikka 
behavioraalisella  reflektiolla  ja  AOP:lla  saadaankin  parannuksia  itse  DIT-  ja  NOC-
arvoihin,  kokonaisuus  uusine  herätteenkäsittelijöineen  ja  aspekteineen  kasvaa,  mikä 
näkyy suurempina NIT-arvoina.

4.2.5 CAE ja CDA

CAE ja CDA ovat kokonaan aspektiohjelmointia varten toteutettuja metriikoita. Tästä 
johtuen kaikilla muilla toteutuksilla paitsi AOP-toteutuksilla nämä mitat saavat arvon 
nolla. CAE- ja CDA-arvot aspektimalleille on esitetty taulukossa  9. CAE-arvo kertoo 
kuinka monta sellaista aspektia on olemassa, joidenka neuvon ohjelmistomoduuli voi 
laukaista.  CDA-arvo mittaa  kytkentäisyyttä  vastakkaiseen  suuntaan verrattuna  CAE-
arvoon. CDA-kertoo kuinka moneen toiseen moduuliin kyseinen aspekti,  jolle CDA-
arvo mitataan vaikuttaa. (Stochmialek, 2005 .)

Pienimmät  arvot  aspektipohjaisten  metriikoiden  kannalta  näyttäisi  olevan  Iterator-, 
Memento-  ja  State-malleilla.  Template  method  -mallilla  sen  sijaan  on  kohtuullisen 
korkeita  arvoja  vastapainona  hyville  DIT-arvoille.  Jos  behavioraaliselle  reflektiolle 
määritettäisiin  samantyyppiset  metriikat,  jotka  mittaisivat  herätteenkäsittelijöiden 
lisäämiä  toiminnallisuuksia,  saattaisi  tuloksena  olla  vastaavanlaisia  arvoja 
behavioraaliselle Template method -mallille. Chain of Responsibility -malli on saanut 
myös melko korkeita arvoja. Myös Visitor-malli, joka muiden metriikoiden suhteen on 
saanut melko useasti parhaimpia tuloksia, on saanut korkean CAE-arvon.
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Taulukko 9. Aspektipohjaisten suunnittelumallien CAE- ja CDA-keskiarvot (CoR = Chain of 
Responsibility)

Suunnittelumalli CAE ka. Suunnittelumalli CDA ka.

AOP Iterator 0,2 AOP Iterator 0,2

AOP Memento 0,25 AOP Memento 0,25

AOP State 0,29 AOP State 0,29

AOP Mediator2 0,38 AOP Mediator 0,33

AOP Interpreter 0,5 AOP Command 0,38

AOP Mediator 0,5 AOP Mediator2 0,38

AOP Strategy 0,6 AOP Visitor 0,43

AOP Template m. 0,6 AOP CoR 0,5

AOP CoR 0,63 AOP Interpreter 0,5

AOP Visitor 0,71 AOP Observer 0,5

AOP Command 0,75 AOP Template m. 0,6

AOP Observer 1,17 AOP Strategy 0,8

4.3 Robert Martinin metriikkojen arvot

Robert Martinin metriikkojen arvot laskettiin niiden mallien geneeriselle osalle, jotka 
voitiin jakaa esimerkkiin mukautettuun koodiin ja geneeriseen osaan. Epästabiilius ja 
abstraktiivisuus sekä niistä laskettu etäisyys pääsarjasta suunnittelumallien toteutuksille 
on esitetty taulukossa  10. Kahden aspektipohjaisen mallin ja yhden introspektiomallin 
geneerinen  osa  on  arvojen  suhteen  päälinjalla  eli  niiden  arvot  ovat  optimaaliset. 
Behavioraaliset  mallit  ovat  kaikki  täysin  konkreettisia  ja  stabiileja.  Geneeristen 
kirjastojen suhteen optimaaliset arvot saadaan juuri silloin kun ne ovat täysin abstrakteja 
ja täysin stabiileja eli epästabiilius on nolla. (Martin, 1994.)

Taulukko 10. Robert Martinin metriikat suunnittelumallien toteutuksissa. (CoR = Chain of 
Responsibility, SR=introspektio mallit, BR= behavioraaliset mallit) (Martin,1994)

Mallin toteutus Abstraktiivisuus Epästabiilius Dn

AOP Strategy 1 0 0

AOP Visitor 1 0 0

SR Interpreter 1 0 0

AOP Memento 0,75 0 0,18

SR Memento 0,375 1 0,27

AOP Command 1 0,4 0,28

AOP Observer 1 0,4 0,28

AOP CoR 0,75 0,667 0,29

AOP Mediator2 1 0,5 0,35

AOP Mediator 1 0,667 0,47

SR Visitor 0 0 0,71

BR 0 0 0,71
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4.4 Laskettujen metriikka-arvojen yhteenveto ja analyysi

Introspektion  osalta  ohjelmiston  koon  mittarit  LOCC ja  NOT tukivat  Memento-  ja 
Visitor-mallien  toteuttamista  introspektion  avulla.  Miltei  kaikilla  muilla  toteutuksilla 
koodimäärä  kasvoi  lukuunottamatta  Observer-  ja  Chain  of  Responsibility  -mallien 
aspektitoteutuksia. Muiden metriikoiden suhteen introspektiolla aikaansaadut Memento- 
ja Visitor-toteutukset eivät saaneet ihan yhtä hyviä arvoja, mutta eivät toisaalta saaneet 
huonojakaan arvoja.

Liitteen C taulukossa on vertailtu tämän kappaleen tulosten pohjalta suunnittelumallien 
toteutuksien  metriikka-arvoja.  Parhaimmat  tulokset  löytyvät  Observer-mallin 
behavioraalisesta  toteutuksesta,  Memento-mallin  introspektiototeutuksesta  ja  Visitor-
mallin aspektipohjaisesta toteutuksesta. Kohtalaisen hyvät tulokset saatiin myös muissa 
introspektiototeutuksissa,  aspektipohjaisissa  Observer-  ja  Chain  of  Responsibility 
-mallissa  sekä  behavioraalisessa  State-mallissa.  Toinen  aspektipohjainen  Mediator- 
toteutus  myöskin  sai  hyviä  arvoja.  Observer-malli,  joka  suurelta  osin  on 
interseptiotyyppinen  malli  sai  parhaimpia  arvoja  sekä  aspektipohjaisen  että 
behavioraalisen toteutuksen osalta.

Suuri  NOT-arvo  ei  välttämättä  aina  ole  merkki  huonosta  ohjelmakoodista.  Tietysti 
ohjelmakoodia, jossa on suuri määrä luokkia ja aspekteja, voi olla vaikeampi hahmottaa 
kuin koodia, jossa on pieni määrä luokkia ja aspekteja. Suuri määrä luokkia ja aspekteja 
voi  tarkoittaa  myös  sitä,  että  ohjelmakoodi  on  pystytty  jakamaan  paremmin 
modulaarisiin yksiköihin. Jos pieni NOT-arvo tarkoittaa, sitä että samojen luokkien ja 
aspektien sisään sisällytetään useampia toiminnallisuuksia, niin siinä tapauksessa pieni 
NOT-arvo pitäisi tulkita merkiksi huonosta ohjelmakoodista. Tästä syystä NOT-arvot 
ansaitsevat  tarkempaa  tarkastelua.  Liitteen  C taulukossa  21  introspektiolla  toteutetut 
Memento-  ja  Visitor-mallit  saivat  parhaimpia  NOT-arvoja.  Memento-mallin 
introspektiototeutuksessa,  olioversioon  verrattuna,  voitiin  luopua  Memento-luokan 
käytöstä,  mikä  selittää  NOT-arvon  pienenemisen.  Memento-luokka  korvautui 
uudelleenkäytettävällä  ohjelmakoodilla,  jolla  minkä tahansa luokan sen hetkinen tila 
pystyttiin  tallentamaan  listasäiliöön.  Tässä  tapauksessa  NOT-arvon  pieneneminen 
voidaan  tulkita  merkkinä  parempilaatuisesta  ohjelmakoodista.  Samanlainen  päättely 
pätee  suurelta  osin  myös  Visitor-mallin  introspektioversioon.  Sekä  Memento-,  että 
Visitor-mallien  introspektioversioissa  NOT-arvot  paranevat  samalla,  kun 
ohjelmakoodin  määrä  pienenee,  mikä  näkyy  pienenevänä  LOCC-arvona.  Kasvavan 
NOT-arvon mukana  pienenevä  LOCC-arvo,  voi  mahdollisesti  olla  merkki  siitä,  että 
ohjelmakoodi oikeasti muuttuu yksinkertaisempaan muotoon sen sijaan, että useampia 
toiminnallisuuksia  toteutettaisiin  pienemmällä  määrällä  luokkia  tai  aspekteja. 
Aspektipohjainen Observer-malli heikensi NOT-arvoa 20 prosentilla, kun taas samaan 
aikaan  LOCC-arvon  mukaan  koodimäärä  tippui  19  prosenttia.  Tässä  tapauksessa 
voidaan  hyvinkin  epäillä  sitä  onko  suuri  NOT-arvo  huono  asia.  Samalla  Observer-
mallin koheesiota mittaava LCO-arvo sai aspektiversiossa melko suuren parannuksen, 
mistä voi päätellä, että suunnittelumallin osat on saatu paremmin jaettua modulaarisiin 
yksiköihin, joissa metodit käsittelevät samoihin toiminnallisuuksiin liittyviä muuttujia. 
Hyvät  LCO-arvot  sai  myös  behavioraalinen  observer  malli,  vaikka  behavioraalisen 
mallin NOT-arvo löytyy häntäpäästä.

DIT-arvot  paranivat  Template  method  -mallien  toteutuksissa.  Aspektiversiossa 
aspekteihin liittyvät kytkentäisyysarvot kuitenkin nousivat ja behavioraaliessa versiossa 
koodimäärän  kasvoi  kohtuullisen  paljon.  Moniperinnän  toteuttaminen  näillä 
menetelmillä  tuo  omat  ongelmansa.  Moniperinnän  toteuttaminen  behavioraalisella 
reflektiolla  on  melko  monimutkaista  ja  aspektipohjainen  menetelmä  luo  uusia 
kytkentäisyyksiä ohjelmamoduulien välille. 
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Liitteen  C  taulukosta  21  käy  ilmi,  että  aspektiohjelmoinnin  sovellusalue 
suunnittelumallien  suhteen  on  ollut  laajempi  kuin  behavioraalisen  reflektion 
sovellusalue. Toisaalta behavioraalinen Observer-malli on saanut parempia metriikka-
arvoja  kuin  aspektipohjainen  versio.  Toisin  kuin  reflektiossa,  aspektiohjelmoinnissa 
voidaan käyttäen intertyyppisiä määrittelyjä käyttäen lisätä uusia muuttujia ja metodeja 
ohjelmaluokkiin, mikä selittää osittain behavioraalisen reflektion ja aspektiohjelmoinnin 
eroja.  Tältä  osin  aspektiohjelmointi  vaikuttaa  joustavammalta  kuin  behavioraalinen 
reflektio.  Behavioraalisella  reflektiolla  kaapatut  metodikutsut  muistuttavat 
lopputulokseltaan  aspektiohjelmoinnissa  ohjelmakoodiin  lisättyjä  neuvoja,  mikä  taas 
selittää  osittaisen  yhteneväisyyden  tuloksissa.  Jos  behavioraalisen  reflektion  kanssa 
käytettäisiin  apuna  alteraatiota,  jolla  voidaan  muokata  Javan-luokkien  rakennetta, 
tulokset saattaisivat muistuttaa vielä enemmän aspektipohjaisen ohjelmoinnin tuloksia. 
Behavioraalisella  reflektiolla  aikaan  saadun Observer-mallin  erityisen  hyvät  tulokset 
voivat  osittain  selittyä  sillä,  että  käytetty  aopmetrics-työkalu  laskee  metriikoita 
nimenomaan  aspektipohjaisille  ohjelmille  ja  perinteisille  olio-ohjelmoinnilla 
toteutetuille  ohjelmille,  eikä  ota  täysin  huomioon  reflektioon  liittyvää  piilotettua 
kytkentäisyyttä.  Toisaalta  taulukossa  21  ei  otettu  huomioon  myöskään 
aspektikytkentäisyyksiä, joten taulukko on tasapuolinen behavioraaliselle reflektiolle ja 
aspektiohjelmoinnille. 

Eri  Mediator-esimerkit  antavat  Liitteen  C  taulukossa  21  eri  arvot  kahdelle 
aspektitoteutukselle.  Mediator2  toteutus  saa  kolme  plussaa  enemmän  kuin 
Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  alkuperäinen  esimerkki.  Tulos  viittaa  siihen 
suuntaan, että valitun esimerkin ominaisuuksilla voi olla vaikutusta metriikka-arvoihin. 
Tästä syystä lasketut metriikka-arvot täytyy tulkita suuntaa antaviksi arvoiksi, varsinkin 
käytettäessä  Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2002)  alkuperäisiä  esimerkkejä,  jotka  ovat 
kohtuullisen yksinkertaisia esimerkkejä. 

4.5 Vertailu Garcian ja kumppaneiden tutkimukseen

Garcian  ja  kumppaneiden  (2005)  kuusihenkinen  tutkimusryhmä  teki  myös 
kvantitatiivisen  tutkimuksen,  jossa  verrattiin  Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2001) 
esittämiä  aspektipohjaisia  malleja  oliomalleihin.  Tutkimuksessa  käytettiin 
tavanomaisten  kytkentäisyyttä,  koheesiota  ja  kokoa  mittaavien   metriikoiden  lisäksi 
Concern  Diffusion  -metriikoita,  joiden  avulla  mitataan  kuinka  hyvin  johonkin 
suunnittelumalliin liittyvän roolin koodi on saatu keskitettyä. Garcia ja kumppanit eivät 
ainoastaan  laskeneet  metriikoita  Hannemannin  ja  Kiczalesin  (2001)  esimerkeille 
sellaisenaan. Koska alkuperäiset esimerkit sisälsivät usein vain yksi tai kaksi luokkaa 
liittyen suunnittelumallien rooleihin, Garcia ja kumppanit lisäsivät esimerkkeihin uusia 
suunnittelumallien  rooleihin  liittyviä  luokkia  ja  mittasivat  metriikat  uudelleen 
nähdäkseen miten muutos vaikuttaa metriikoiden arvoihin aspektipohjaisen version ja 
oliopohjaisen  version  välillä.  Metriikoiden  mittaukseen  käytettiin  osittain  kaupallista 
työkalua CASE tool Together 6.0 5). (Garcia ja kumppanit, 2005 .)

Suurimmassa  osassa  malleista  aspektipohjaisen  ohjelmoinnin  metriikkatulokset 
parantuivat  sen  jälkeen kun esimerkkeihin  oli  lisätty  uusia  mallin  rooleihin  liittyviä 
luokkia.  Esimerkiksi  Mediator-malliesimerkkiin  lisättiin  neljä  uutta  Mediator-rooliin 
liittyvää  luokkaa  ja  Colleague-rooliin  liittyvää  luokkaa.  Tulokset  tapauksessa,  jossa 
esimerkkiin  ei  oltu  lisätty  uusia  luokkia,  muistuttavat  tässä  tutkielmassa  esitettyjä 
tuloksia:  Mediator-mallin  Concern  Diffusion  -metriikoissa  ei  näkynyt  juurikaan 
parannusta verrattuna oliopohjaiseen versioon. Myöskään  kytkentäisyyttä, koheesiota ja 
kokoa  mittaavissa  metriikoissa  ei  näkynyt  juurikaan  parannusta  ja  WOC-mitta 
(operaatioiden  määrä  komponenttia  kohti)  näytti  25%  huononnusta  oliopohjaiseen 
versioon verrattuna. Kun mittaukset suoritettiin uudestaan esimerkille, johon oli tehty 

5) http://case-tools.org/tools/together.html
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lisäyksiä,  tulokset  kuitenkin  muuttuivat  enemmän  aspektiohjelmointia  suosivampaan 
suuntaan ja WOC-arvo näytti  22% parannusta.  Myös koodirivien määrä nousi -21% 
huononnuksesta  nollaan  prosenttiin.  Koheesiota  mittaava  LCOO-arvo  osoitti  80% 
parannusta. (Garcia ja kumppanit, 2005 .)

Tulokset  oli  jaettu  kahteen  osaan:  osaan  jossa  tarkasteltiin  Concern  Diffusion 
-metriikoita  ja  osaan  jossa  tarkasteltiin  kytkentäisyyttä,  koheesiota  ja  kokoa. 
Ensimmäisessä tapauksessa suunnittelumallit  jaettiin  kolmeen luokkaan:  niihin joissa 
AOP paransi mittaustuloksia, niihin joissa AOP:lla ei ollut merkitystä ja niihin joissa 
AOP heikensi tuloksia.  Kytkentäisyyden,  koheesion ja koon suhteen tulokset jaettiin 
neljään joukkoon: joukkoon jossa AOP selvästi paransi tuloksia, joukkoon jossa AOP 
paransi  useimpia  metriikoita,  joukkoon  jossa  ei  ollut  eroa  ja  joukkoon  jossa 
olioratkaisut olivat parempia. (Garcia ja kumppanit, 2005 .)

Concern  Diffucion  -metriikoiden  suhteen  paranneltuja  esimerkkejä  parantavaan 
ryhmään kuului behavioraalisen ryhmän mallit: Visitor, Mediator, Observer, Command, 
Iterator, Chain of Responsibility, Strategy, ja Memento. Lista on jaoteltu parhaimmasta 
huonoimpaan, siten että ensimmäisenä on parhain malli. Kytkentäisyyttä, koheesiota ja 
kokoa  mittaavissa  metriikoissa  esimerkkejä  selvästi  parantavaan  ryhmään  kuului 
behavioraalisen ryhmän mallit:  Observer,  Mediator  ja Visitor.  (Garcia  ja kumppanit, 
2005 .)

Garcian  ja  kumppaneiden  (2005)  muunnelluissa  monimutkaisemmissa  esimerkeissä 
parannukset olivat usein suurempia ja helpommin havaittavissa kuin tässä tutkielmassa. 
Kuitenkin  kaksi  parhainta  mallia  aspektiohjelmoinnin  suhteen  oli  myös  Garcian  ja 
kumppaneiden  tutkielmassa  Observer-  ja  Visitor-mallit.  Mediator-mallille  Garcia  ja 
kumppanit  saivat  parempia  tuloksia,  mikä  todennäköisesti  johtui  siitä,  että 
aspektiohjelmoinnin edut tulivat paremmin esille monimutkaisemmissa esimerkeissä ja 
ehkä  myös  Concern  Diffusion  -metriikat  kuvasivat  paremmin  sitä  miten 
suunnittelumalleihin liittyvät roolit saadaan keskitettyä. State-malli sai myös uudelleen 
käytettävyyden, kytkentäisyyden ja koheesion suhteen hyviä arvoja. Huonommin näiden 
metriikoiden suhteen sijoittuivat Chain of Responsiblity-, Strategy-, Template method- 
ja Memento-mallit. Tämän tutkielman tuloksista poikkeaa lähinnä kaksi tulosta: Chain 
of Responsibility-mallin heikommat arvot ja Mediator-mallin hyvät arvot. Memento- ja 
Template  method  -mallien  suhteen  tulokset  vastasivat  suunnilleen  tämän  tutkielman 
tuloksia,  eivätkä  ne  parantaneet  kovin  suuresti  vastaavia  oliomalleja.  (Garcia  ja 
kumppanit, 2005 .)

Pääpiirteittäin  Garcian  ja kumppaneiden (2005) tulokset  vastaavat  tässä tutkielmassa 
esitettyjä  tuloksia  ja  erot  selittyvät  parempien  esimerkkien  käytöllä,  sekä  erilaisten 
metriikoiden käytöllä. (Garcia ja kumppanit, 2005 .)

4.6 Yhteenveto

Introspektio-menetelmällä  saatiin  koodimäärän  suhteen  parhaimmat  tulokset. 
Behavioraalisen  reflektion  ja  aspektipohjaisen  ohjelmoinnin  samankaltaisuus 
interseptiivisten  ominaisuuksien  kannalta  oli  nähtävissä  parhaiten  Observer-mallissa, 
johon  kummallakin  menetelmällä  oli  saatavissa  selvimmin  havaittavia  parannuksia. 
Aspektiohjelmoinnin  soveltuvuusalue  oli  kuitenkin  selkeästi  laajempi  kuin 
behavioraalisen reflektion,  mikä näkyi siinä, että aspektiohjelmoinnilla voitiin tuottaa 
parannuksia  huomattavasti  useampaan  malliin  kuin  behavioraalisella  reflektiolla. 
Aspektiohjelmoinnilla ei kuitenkaan voitu tuottaa parannuksia Memento-malliin, mihin 
introspektiolla taas saatiin aikaan huomattavia parannuksia. 

Garcian ja kumppaneiden (2005) tulokset olivat positiivisempia kuin tässä tutkielmassa 
saadut  tulokset.  Tämä  johtuu  suurelta  osin  Garcian  ja  kumppaneiden  käyttämien 
esimerkkien paremmasta soveltuvuudesta tämän tyyppiseen tutkimukseen. 
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Tulokset  Mediator-mallin  eri  toteutuksilla  poikkesivat  jonkin  verran  toisistaan,  mikä 
viittaa  siihen,  että  käytetyllä  suunnittelumalliesimerkillä  on  vaikutusta  havaittuihin 
metriikka-arvoihin.  Tulokset voitaisiin  paremmin varmentaa  käyttämällä  useampia ja 
monimutkaisempia  suunnittelumalliesimerkkejä  samoista  suunnittelumalleista.  Yksi 
mahdollisuus voisi olla etsiä avoimen lähdekoodin projekteista koodiesimerkkejä, joissa 
käytetään  vastaavia  suunnittelumalleja.  Ongelmana  on,  että  avoimen  lähdekoodin 
versioista  täytyisi  toteuttaa tällöin kaikki tarvittavat  versiot,  mikä voisi  mahdollisesti 
olla  työläs  toimenpide.  Osaltaan  Garcian  ja  kumppaneiden (2005) esittämät  tulokset 
kuitenkin  tuovat  jonkin  verran  lisää  varmuutta  ja  selvyyttä  havaittuihin  metriikka-
arvoihin.

Vertailtaessa  reflektiota  ja  aspektiohjelmointia,  käytetyt  metriikat  eivät  varsinaisesti 
kerro kuinka hyvin aspekteja varten luotu AspectJ-kieli soveltuu ohjelmointiongelmiin. 
NOT-arvo  laskee  ainoastaan  aspektien  ja  luokkien  lukumäärää,  mutta  ei 
aspektiohjelmoinnissa  tarvittavien  muiden  käsitteiden  määrää.  Aspektiohjelmoinnissa 
tarvitaan liitospisteiden, pisteleikkauksien, neuvojen ja aspektien määrittelyjä, kun taas 
reflektio  pärjää  tavallisilla  olio-ohjelmoinnista  tutuilla  luokilla,  joita  reflektiossa 
käytetään  ohjelmarakenteiden  kuvaamiseen.  Reflektio  siis  johtaa  oman 
toiminnallisuutensa pienemmästä määrästä käsitteitä kuin AOP. Kysymykseen ovatko 
AOP:lla  esitetyt  uudet  käsitteet  hyödyllisiä,  lasketut  metriikka-arvot  ehkä  kuitenkin 
antavat jonkinasteisia viitteitä. 
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5. Johtopäätökset

Tässä  tutkielmassa  lähdettiin  tarkastelemaan  aspektipohjaisia  ja  reflektiivisiä 
parannuksia  behavioraalisiin  suunnitelumalleihin.  Vertailukohtana  käytettiin 
Hannemannin ja Kiczalesin (2001) esimerkkejä GoF-suunnittelumalleista.  Vertailussa 
aspektitoteutuksina  esimerkeistä  käytettiin  Hannemannin  ja  Kiczalesin 
aspektiesimerkkejä  kyseisistä  malleista.  Reflektiiviset  mallit  samoista  esimerkeistä 
toteutettiin käyttäen apuna Hassounin ja kumppaneiden (2004) esittämiä modifikaatioita 
suunnittelumalleihin  sekä  Palsbergin  ja  Jayn  (1998)  esittämiä  parannuksia  Visitor-
malliin. Hassounin ja kumppaneiden (2004) modifikaatiot perustuivat behavioraaliseen 
reflektioon. Palsbergin ja Jayn (1998) modifikaatiot perustuivat introspektioon.

Introspektio osoittautui kokometriikoiden suhteen selkeästi parhaimmaksi menetelmäksi 
Memento- ja Visitor-mallien suhteen. Aspektiohjelmoinnin ja behavioraalisen reflektion 
interseptiiviset menetelmät olivat parhaimmillaan Observer-mallin toteutuksessa. 

Edellisen kappaleen tuloksista voidaan päätellä, että myös reflektiivisillä menetelmillä 
on mahdollista  saada  metriikka-arvojen suhteen  samantyyppisiä  muutoksia  joidenkin 
mallien  modulaarisuuteen  kuin  aspektiohjelmoinnillakin.  Aspektipohjaiset  tulokset 
olivat suurilta osilta samansuuntaisia Garcian ja kumppaneiden (2005) tuloksien kanssa. 
Garcian  ja  kumppaneiden  tutkimus  osoittaa,  että  tutkittujen  menetelmien  hyödyt 
saattaisivat  tulla  paremmin  esiin,  jos  esimerkkeinä  käytetyt  esimerkit  olisivat 
monimutkaisempia.

Command-, Iterator-, Strategy-mallien ja Template method -mallien, sekä suurelta osin 
Mediator-mallin  esimerkkien  modifikaatiot  eivät  tuottaneet  kovin  hyviä  tuloksia. 
Garcian  ja  kumppaneiden  tutkimustulokset  näiden  mallien  osalta  olivat  samanlaisia 
Strategy- ja Template method -mallin osalta. Memento-malliin ei myöskään onnistuttu 
tuomaan  parannuksia  aspektiohjelmoinnilla  ja  Command-mallin  parannukset  olivat 
pieniä,  mikä  oli  myös  linjassa  Garcian  ja  kumppaneiden  (2005)  tutkimustuloksien 
kanssa.  Osaltaan  nämä  mallit  ovat  sellaisia  malleja,  joilla  jaetaan  vastuualueita  eri 
ohjelmanosille,  sekä piilotetaan ohjelman eri  toiminnallisuudet  erilaisten  rajapintojen 
taakse.  Näillä  malleilla  yleensä  pyritään  jakamaan  ohjelmat  helpommin  hallittaviin 
kokonaisuuksiin.  Todennäköisesti  behavioraalinen  reflektio  ja  aspektipohjaiset 
menetelmät  eivät  sovellu  näiden mallien  paranteluun,  koska  mallit  ovat  itsessään jo 
melko  modulaarisessa  muodossa  ja  niitä  käytetään  luomaan  ohjelmiin  helpommin 
hallittavaa rakennetta. Garcia ja kumppanit (2005) luonnehtivat näiden mallien roolien 
olevan vuorovaikutussuhteiden puolesta köyhiä, jonka vuoksi niiden kytkentäisyys- ja 
koheesioarvoihin ei juuri voida luoda parannuksia. Ero on ehkä helpoin havaita State- ja 
Strategy-malleja  tarkastelemalla,  jotka ovat muuten samanlaisia,  mutta  State-mallissa 
eri tiloja esittävien luokkien välillä on enemmän vuorovaikutusta kuin Srategy-mallin 
eri  konfiguraatioita  esittävien  luokkien  välillä.  State-mallin  vuorovaikutussuhteet 
voidaan  modularisoida  joko  behavioraalisella  reflektiolla  tai  aspektiohjelmoinnilla, 
samaa ei voida tehdä Strategy-mallille.

5.1 Tuloksien rajoitukset

Tutkielman  tuloksiin  pätevät  samat  ongelmat  kuin  Garcian  ja  kumppaneiden  (2005) 
omassa  tutkimuksessa  mainitsemat  ongelmat  ja  rajoitukset.  Tutkimuksen  tuloksiin 
vaikuttavat  valitut  suunnittelumallit,  suunnitelumallien  esimerkit  ja  valitut 
ohjelmointikielet:  Java  ja  AspectJ.  Tutkielmassa  ei  myöskään  tarkasteltu  alteration- 
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ominaisuutta, jota Java myös osittain tukee (Acharya, 2008). Ei ole täysin selvää kuinka 
hyvin  ohjelmistometriikoiden  antamat  tulokset  vastaavat  todellisuutta  ja  käytetyt 
suunnittelumalliesimerkit  antavat  jonkin  verran  rajallisen  kuvan  siitä,  miten 
reflektiivisiä  ja  aspektiohjelmoinnin  menetelmiä  voidaan  soveltaa 
ohjelmointiongelmiin. (Garcia ja kumppanit, 2005 .)

Tutkielmassa  metriikoiden  mittaukseen  käytetty  aspektipohjaisia  metriikoita  tukeva 
työkalu oli ainoa ilmainen kyseiseen tarkoitukseen saatavilla oleva työkalu. Työkalun 
tukemat  metriikat  puolestaan  pohjautuivat  ainakin  osaksi  metriikoihin,  joiden 
toimivuutta virheiden ennustuksessa on tutkittu useissa julkaisuissa. Xu, Ho ja Capretz, 
(2008)  ovat  käyneet  läpi  julkaisussaan  useita  CK-metriikoita  käsitteleviä  julkaisuja, 
joissa  kokeellisesti  testataan  CK-metriikoiden  toimivuutta,  samoin  Saxena  ja  Saini 
(2011). Shanthi ja Duraiswamy (2011) testasivat julkaisussaan myös Martinin (1994) 
ohjelmistopaketteihin liittyviä metriikoita. Suurin osa julkaisuista tukee käsitystä siitä, 
että metriikoiden arvoilla on yhteys ohjelmakoodin laatuun.

Garcian  ja  kumppaneiden  (2005)  julkaisun  tuloksista  voidaan  päätellä 
monimutkaisempien esimerkkien antavan toisenlaisia tuloksia kuin tässä tutkielmassa 
käytetyt  esimerkit.  Tulokset  ovat  kuitenkin  samansuuntaisia  kuin Garcian ja  muiden 
(2005)  julkaisussa,  jonka perusteella  voidaan  olettaa,  että  myös  reflektiota  koskevat 
tulokset ovat oikeansuuntaisia.

Mielenkiintoisena  jatkotutkimuksen  aiheena  voisi  olla  koe,  jossa  metriikka-arvoja 
laskettaisiin Garcian ja kumppaneiden (2005) esimerkkejä vielä isommille esimerkeille, 
jotka  vastaisivat  oikeissa  ohjelmistoprojekteissa  olevia  koodimääriä.  Toinen 
jatkotutkimuksen  aihe  olisi  reflektion  alteration-ominaisuuden  (Acharya,  2008) 
soveltaminen suunnittelumalleihin.

5.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin

Johdannossa esitettiin kaksi tutkimuskysymystä, joista ensimmäisessä haluttiin vastaus 
siihen kuinka hyvin reflektio sopii behavioraalisten GoF-mallien modularisointiin:

1. Missä määrin reflektiivisillä menetelmillä voidaan modularisoida Hannemannin 
ja Kiczalesin esittämiä behavioraalisia GoF-suunnittelumalleja?

Tutkielman  metriikkatarkastelujen  pohjalta  katsottuna  behavioraalisella  reflektiolla 
saatiin  parhaiten  paranneltua  Observer-  ja  State-malleja.  Introspektiolla  saatiin 
parannuksia  Interpreter-,  Memento-  ja  Visitor-malleihin.  Introspektio-menetelmällä 
saatiin  koodimäärää  huomattavasti  enemmän  pienennettyä  verrattuna  muihin 
menetelmiin. 

Toisessa  tutkimuskysymyksessä  pyrittiin  kartoittamaan  reflektiivisten  ja 
aspektipohjaisten menetelmien soveltuvuutta eri behavioraalisiin malleihin:

2. Kuinka  hyvin  reflektiiviset  ja  aspektipohjaiset  menetelmät  soveltuvat  eri 
behavioraalisten GoF-suunnitelumallien toteutuksiin?

Command-,  Iterator-,  Strategy-,  Mediator-  ja  Template  method  -mallien  suhteen 
parannukset  metriikka-arvoihin  olivat  vähäisiä.  Aspektiohjelmoinnin  tulokset  olivat 
parhaimmillaan  Chain  of  responsibility-,  Observer-,  State-  ja  Visitor-malleissa,  sekä 
toisen Mediator-esimerkin toteutuksessa. Tulokset Chain of responsibility- ja Mediator-
mallin  suhteen  poikkesivat  Garcian  ja  muiden  (2005)  esittämistä  tuloksista. 
Behavioraalisella  reflektiolla  parhaimmat  parannukset  saatiin  Observer-  ja  State-
malleihin. Introspektiolla saatiin hyviä tuloksia ainakin Memento- ja Visitor-malleissa. 
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Huomattava  määrä  modifioiduista  malleista  kuitenkin  kasvatti  ohjelmakoodimäärää. 
Ainoastaan  introspektiolla  modifioidut  Memento-  ja  Visitor-mallit  sekä 
aspektiohjelmoinnilla  modifioidut  Observer-  ja  Chain  of  responsibility  -mallit 
pienensivät  ohjelmakoodin  määrää.  Tulokset  olisivat  kuitenkin  todennäköisesti 
toisenlaisia jos esimerkit olisivat olleet monimutkaisempia.

Aspektiohjelmoinnilla  aikaan  saatuja  parannuksia  modulaarisuuteen  kuitenkin 
varjostavat  aspektikytkentäisyyttä  mittaavat  CAE-  ja  CDA-arvot.  Mallit,  jotka 
kytkentäisyyden  puolesta  saivat  aspektiversioista  parhaimpia  arvoja,  saivat  myös 
aspektikytkentäisyyttä mittaavien metriikoiden puolesta korkeita arvoja. Osaltaan sama 
pätee  behavioraalisella  reflektiolla  tehtyihin  parannuksiin,  joihin  liittyy  piilotettua 
kytkentäisyyttä herätteenkäsittelijän ja sen olion välillä, jonka metodikutsuja kaapataan. 
Aspektiohjelmoinnin  ja  behavioraalisen  reflektion  hyödyllisyys  riippuu  paljon  siitä 
kuinka suuri painoarvo tämäntyyppiselle kytkentäisyydelle annetaan. 

5.3 Yhteenveto

Aikaisemmassa  tutkimuksessa  suunnittelumallien  AspectJ-toteutuksia  on  verrattu 
perinteisiin  oliopohjaisien  mallien  Java-toteutuksiin.  Tässä  tutkielmassa  vertailuun 
otettiin mukaan Javan reflektio-ominaisuudet.

Aspektiohjelmoinnin  kannalta  suurimmat  hyödyt  suunnittelumalleissa  saadaan silloin 
kun suunnittelumalliin kuuluvilla luokilla on paljon vuorovaikutusta keskenään. Tämän 
tyyppisiä malleja ovat Observer-, State-, Mediator- ja Visitor-mallit. 

Behavioraalisella  reflektiolla  saatiin  aikaan  osittain  samankaltaisia  hyötyjä  kuin 
aspektiohjelmoinnilla. Behavioraalisen reflektion hyödyt olivat suurimmat Observer- ja 
State-malleissa.

Introspektion  hyödyt  olivat  suurimmillaan  Visitor-  ja  Memento-malleissa.  Varsinkin 
Memento-mallissa  introspektion  käyttö  vähensi  huomattavasti  tarvittavan 
ohjelmakoodin määrää. 

Metriikka-arvojen  laskemisessa  käytettyjen  esimerkkien  monimutkaisuudella  on 
vaikutusta saatuihin tuloksiin. Monimutkaisemmat esimerkit todennäköisesti antaisivat 
selkeämpiä tuloksia ohjelmointimenetelmien hyödyllisyydestä.
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Liite A. Esimerkki-implementaatioihin liittyvät 
koodiesimerkit

Interpreter – Tulkki:

SimpleCopyWalkabout 

Ohjelmakoodi  kopioi  oliorakenteen.  Esimerkki  ei  ota  huomioon  olioiden  perimien 
luokkien  muuttujia  ja  olettaa,  että  luokan  konstruktorin  parametrit  vastaavat  luokan 
jäsenmuuttujia:
public abstract class SimpleCopyWalkabout {

protected abstract Object copySpecialTypes(Object obj);

protected abstract boolean checkSpecialTypes(Object obj);

public Object visit(Object v) throws IllegalArgumentException,
IllegalAccessException, InstantiationException,
InvocationTargetException {

Field[] vFls = v.getClass().getDeclaredFields();
Object[] args = new Object[vFls.length];

for (int i=0; i<vFls.length; i++) {
Object objCopy = null;
Field fld = vFls[i];
boolean storeAccess = fld.isAccessible();
fld.setAccessible(true);
Object obj = fld.get(v);
if (!checkSpecialTypes(obj)){

objCopy = visit(obj);
} else {

objCopy = copySpecialTypes(obj);
}
fld.setAccessible(storeAccess);
args[i] = objCopy;

}

Constructor[] cs = v.getClass().getConstructors();
Object newObj = cs[0].newInstance(args);
return newObj;

}
}
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BECopyWalkabout

Luokka,  joka  perii  SimpleCopyWalkabout  luokan  ja  jota  käytettiin  loogisten 
lausekkeiden kopioimiseen Interpreter-suunnittelumalliin liittyvässä esimerkissä.

public class BECopyWalkabout extends SimpleCopyWalkabout {

protected boolean checkSpecialTypes(Object obj){
return (obj instanceof Integer)|(obj instanceof Boolean)
|(obj instanceof String);

}

protected Object copySpecialTypes(Object obj) {
if( obj instanceof Boolean){

return new Boolean(((Boolean)obj).booleanValue());
} else if( obj instanceof Integer){

return new Integer(((Integer)obj).intValue());
} else if( obj instanceof String){

return new String((String)obj);
}
return null;

}
}

ReplaceWalker

Geneerinen  ohjelmakoodi  oliorakenteiden  jäsenten  korvaamiseen  toisilla 
olioilla/oliorakenteilla.  Luokassa on määritetty kaksi pinoa parentStack ja fieldStack. 
ParentStack-pinoon tallennetaan  olio,  johon vierailtava  jäsenmuuttuja  kuuluu,  jolloin 
tehtäessä  korvausoperaatiota  saadaan  olio,  jonka  jäsenmuuttujaa  ollaan  korvaamassa 
pinosta.  FieldStack-pinoon tallennetaan vierailtavaa kenttää kuvaava Field-olio.  Tällä 
Field-oliolla  viitataan  haluttuun  kenttään,  kun  kentän  muuttujaa  ollaan  vaihtamassa. 
Luokka  sisältää  abstraktin  metodin  check,  jota  käytetään  korvattavien  olioiden 
tunnistamiseen. 

public abstract class ReplaceWalker {

Stack parentStack = new Stack(); // parents of the visitable fields (objects of 
// declaring classes)

Stack fieldStack = new Stack(); // parents of the visitable fields (objects of 
// declaring classes)

List mRecursionClasses = null; // types that are iterated
List mThingsToReplace = null; // types that are replaced

protected Object mReplacement;

public ReplaceWalker(Object replacement, List recursionClasses, List thingsToReplace) {
mReplacement = replacement;
mRecursionClasses = recursionClasses;
mThingsToReplace = thingsToReplace;

}

public void visit(Object v) throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException {
String className = v.getClass().getSimpleName();
Field[] vFls = v.getClass().getDeclaredFields();
parentStack  .push(v)  ;
for (int i=0; i<vFls.length; i++) {

Field fld = vFls[i];

boolean fldSet = fld.isAccessible();
fld.setAccessible(true);

Object obj = fld.get(v);
String objClassName = obj.getClass().getSimpleName();

if(mRecursionClasses.contains(objClassName)){
fieldStack  .push(fld)  ;
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visit(obj);
fieldStack.pop();

}

fld.setAccessible(fldSet);
}
parentStack.pop();
if (mThingsToReplace.contains(className)){

replace(v);
}

}

protected void replace(Object obj){
try {

if(check(obj).booleanValue()){
Field fld = (Field)fieldStack.lastElement();
Object parent = parentStack.lastElement();
fld.set(parent, mReplacement);

}
} 
catch (IllegalArgumentException e) {

e.printStackTrace();
} 
catch (IllegalAccessException e) {

e.printStackTrace();
}
catch (NoSuchElementException e) {

e.printStackTrace();
}

}

abstract protected Boolean check(Object obj); 
}
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Liite B. Ceccaton ja Tonellan, sekä CBM-
metriikkakeskiarvot lajiteltuna

Taulukko 11. WOM-arvot suunnittelumallien toteutuksissa. Alkuperäiset oliopohjaiset arvot, 
modifioidun mallin arvot ja niiden erotukset.

Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

AOP Observer 4,2 2,17 2,03

SR Memento 2,67 1,5 1,17

AOP Visitor 2,57 1,71 0,86

AOP Mediator2 3,33 2,38 0,96

BR Observer 4,2 3,25 0,95

SR Visitor 2,57 2 0,57

AOP Command 1,57 1,25 0,32

AOP Template m. 2,75 2,2 0,55

AOP Memento 2,67 2,25 0,42

SR Interpreter 3,22 2,73 0,49

AOP Mediator 1,71 1,5 0,21

AOP Interpreter 3,22 2,9 0,32

BR State 3,29 3 0,29

BR Mediator 1,71 1,63 0,09

AOP State 3,29 3,14 0,14

AOP Strategy 1,6 1,6 0

BR Memento 2,67 2,71 -0,05

BR Mediator2 3,33 3,43 -0,1

AOP Iterator 3,75 4 -0,25

BR Template m. 2,75 3 -0,25

AOP CoR 2 2,25 -0,25

BR CoR 2 3,1 -1,1
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Taulukko 12. DIT-arvot suunnittelumalleissa.
Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

BR Template m. 0,5 0 0,5

AOP Template m. 0,5 0 0,5

BR CoR 1,88 1,5 0,38

BR Mediator 1,43 1,25 0,18

AOP Interpreter 0,33 0,3 0,03

BR Memento 0 0 0

BR Mediator2 0 0 0

SR Memento 0 0 0

AOP Iterator 0 0 0

AOP State 0 0 0

BR Observer 0 0,13 -0,13

AOP Mediator2 0 0,13 -0,13

AOP Visitor 0 0,14 -0,14

AOP Strategy 0 0,2 -0,2

AOP Memento 0 0,25 -0,25

SR Visitor 0 0,4 -0,4

BR State 0 0,43 -0,43

AOP Observer 0 0,5 -0,5

AOP CoR 1,88 2 -0,13

AOP Mediator 1,43 1,83 -0,4

SR Interpreter 0,33 0,45 -0,12

AOP Command 0,86 1,5 -0,64
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Taulukko 13. NOC-arvot suunnittelumalleissa.
Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

BR Template m. 0,5 0 0,5

AOP Template m. 0,5 0 0,5

BR CoR 0 0 0

BR Mediator 0 0 0

BR Memento 0 0 0

BR Mediator2 0 0 0

SR Interpreter 0 0 0

SR Memento 0 0 0

SR Visitor 0 0 0

AOP CoR 0 0 0

AOP Command 0 0 0

AOP Interpreter 0 0 0

AOP Iterator 0 0 0

AOP Mediator 0 0 0

AOP Memento 0 0 0

AOP Observer 0 0 0

AOP State 0 0 0

AOP Strategy 0 0 0

AOP Visitor 0 0 0

AOP Mediator2 0 0 0

BR Observer 0 0,13 -0,13

BR State 0 0,13 -0,43
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Taulukko 14. RFM-arvot suunnittelumalleissa.
Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

BR Observer 4,2 2,38 1,83

BR Memento 4 2,71 1,29

AOP Visitor 3,29 2,29 1

BR State 3,86 2,86 1

SR Interpreter 3,89 3 0,89

AOP Interpreter 3,89 3 0,89

BR Template m. 3 2,4 0,6

AOP Template m. 3 2,4 0,6

AOP Mediator2 3,33 2,75 0,58

SR Memento 4 3,5 0,5

AOP State 3,86 3,43 0,43

AOP Observer 4,2 4 0,2

BR Mediator2 3,33 3,29 0,05

AOP Memento 4 4 0

SR Visitor 3,29 3,6 -0,31

BR Mediator 1,57 1,75 -0,18

AOP Mediator 1,57 1,83 -0,26

AOP Command 1,71 2 -0,29

AOP Iterator 3,25 3,8 -0,55

AOP CoR 2,25 2,75 -0,5

BR CoR 2,25 3,2 -0,95

AOP Strategy 1,2 2,2 -1
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Taulukko 15. LCO-arvot suunnittelumalleissa.
Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

AOP CoR 0,25 0 0,25

BR Mediator 0,14 0 0,14

AOP Command 0,14 0 0,14

AOP Mediator 0,14 0 0,14

SR Interpreter 0,11 0 0,11

AOP Interpreter 0,11 0 0,11

BR Observer 5,6 1,25 4,35

AOP Observer 5,6 1,5 4,1

AOP Visitor 0,71 0,29 0,43

SR Visitor 0,71 0,4 0,31

BR State 0,14 0,14 0

BR Template m. 0 0 0

SR Memento 0 0 0

AOP Strategy 0 0 0

AOP Template m. 0 0 0

AOP Memento 0 1 -1

BR Memento 0 1,71 -1,71

BR CoR 0,25 0,3 -0,05

BR Mediator2 0,5 1 -0,5

AOP Mediator2 0,5 1,38 -0,88

AOP State 0,14 0,43 -0,29

AOP Iterator 0,25 1,8 -1,55
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Taulukko 16. CMC-arvot suunnittelumalleissa.
Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

AOP State 1,57 1 0,57

AOP Visitor 1,57 1 0,57

AOP CoR 1,38 1 0,38

BR Observer 1 0,75 0,25

AOP Mediator2 0,83 0,63 0,21

BR State 1,57 1,29 0,29

BR Memento 0,67 0,57 0,1

SR Interpreter 1,56 1,45 0,1

BR CoR 1,38 1,3 0,08

SR Visitor 1,57 1,6 -0,03

BR Template m. 0,75 0,8 -0,05

AOP Template m. 0,75 0,8 -0,05

BR Mediator2 0,83 1 -0,17

AOP Interpreter 1,56 1,9 -0,34

AOP Observer 1 1,33 -0,33

AOP Iterator 0,75 1 -0,25

AOP Command 0,71 1 -0,29

AOP Mediator 0,71 1 -0,29

SR Memento 0,67 1 -0,33

AOP Memento 0,67 1 -0,33

AOP Strategy 0,8 1,2 -0,4

BR Mediator 0,71 1,13 -0,41
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Taulukko 17. CBM-arvot suunnittelumalleissa.

Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

AOP State 1,57 1 0,57

AOP CoR 1,38 1 0,38

BR Observer 1 0,75 0,25

BR State 1,57 1,29 0,29

AOP Visitor 1,71 1,43 0,29

SR Visitor 1,71 1,6 0,11

SR Interpreter 1,56 1,45 0,1

BR CoR 1,38 1,3 0,08

AOP Mediator2 0,83 0,88 -0,04

BR Template m. 0,75 0,8 -0,05

AOP Template m. 0,75 0,8 -0,05

BR Memento 0,67 0,71 -0,05

BR Mediator2 0,83 1 -0,17

AOP Interpreter 1,56 1,9 -0,34

AOP Observer 1 1,33 -0,33

AOP Iterator 0,75 1 -0,25

AOP Mediator 0,86 1,17 -0,31

AOP Command 0,71 1 -0,29

SR Memento 0,67 1 -0,33

AOP Memento 0,67 1 -0,33

AOP Strategy 0,8 1,2 -0,4

BR Mediator 0,86 1,63 -0,77
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Taulukko 18. CAE-arvot AOP-suunnittelumalleissa.
Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

BR CoR 0 0 0

BR Mediator 0 0 0

BR Memento 0 0 0

BR Observer 0 0 0

BR State 0 0 0

BR Template m. 0 0 0

BR Mediator2 0 0 0

SR Interpreter 0 0 0

SR Memento 0 0 0

SR Visitor 0 0 0

AOP Iterator 0 0,2 -0,2

AOP Memento 0 0,25 -0,25

AOP State 0 0,29 -0,29

AOP Mediator2 0 0,38 -0,38

AOP Interpreter 0 0,5 -0,5

AOP Mediator 0 0,5 -0,5

AOP Strategy 0 0,6 -0,6

AOP Template m. 0 0,6 -0,6

AOP CoR 0 0,63 -0,63

AOP Visitor 0 0,71 -0,71

AOP Command 0 0,75 -0,75

AOP Observer 0 1,1 -1,17



95

Taulukko 19. CDA-arvot AOP-suunnittelumalleissa.
Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

BR CoR 0 0 0

BR Mediator 0 0 0

BR Memento 0 0 0

BR Observer 0 0 0

BR State 0 0 0

BR Template m. 0 0 0

BR Mediator2 0 0 0

SR Interpreter 0 0 0

SR Memento 0 0 0

SR Visitor 0 0 0

AOP Iterator 0 0,2 -0,2

AOP Memento 0 0,25 -0,25

AOP State 0 0,29 -0,29

AOP Mediator 0 0,33 -0,33

AOP Command 0 0,38 -0,38

AOP Mediator2 0 0,38 -0,38

AOP Visitor 0 0,43 -0,43

AOP CoR 0 0,5 -0,5

AOP Interpreter 0 0,5 -0,5

AOP Observer 0 0,5 -0,5

AOP Template m. 0 0,6 -0,6

AOP Strategy 0 0,8 -0,8
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Taulukko 20. CFA-arvot modifioiduissa suunnittelumalleissa.
Modifioitu malli OOP arvo Mod.-arvo Erotus (OOP-Mod.)

BR CoR 0 0 0

BR Observer 0 0 0

BR State 0 0 0

BR Template m. 0 0 0

BR Mediator2 0 0 0

SR Interpreter 0 0 0

SR Memento 0 0 0

AOP CoR 0 0 0

AOP Command 0 0 0

AOP Interpreter 0 0 0

AOP Iterator 0 0 0

AOP Memento 0 0 0

AOP Observer 0 0 0

AOP Strategy 0 0 0

AOP Template m. 0 0 0

AOP Mediator 0,14 0,17 -0,02

BR Memento 0 0,14 -0,14

AOP Mediator2 0 0,25 -0,25

AOP State 0 0,29 -0,29

SR Visitor 0,14 0,4 -0,26

AOP Visitor 0,14 0,43 -0,29

BR Mediator 0,14 0,63 -0,48
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Liite C. Suunnittelumallien vertailut valittujen 
metriikoiden suhteen

Taulukossa  21 on esitetty  kuinka  paljon eri  metriikkojen  suhteen  modifioidut  mallit 
paransivat alkuperäisiä malleja. Arvosteluperusteet sille kuinka hyvin mallit paransivat 
kokometriikoiden sekä WOM-, RFM-, CBM-, CMC-, LCO- ja DIT-arvojen suhteen on 
lueteltu taulukossa 22. Metriikan Dn suhteen katsottiin modifioidun mallin parantavan 
alkuperäistä mallia jonkin verran, jos etäisyys pääsarjasta Dn oli nolla.

Taulukko 21. Suunnittelumallien vertailu käyttäen kappaleen 4 tuloksia. (CoR = Chain of 
Responsibility, SR=introspektiomallit, BR= behavioraaliset mallit, +=toteutus 
paransi jonkin verran mallia, ++=toteutus selkeästi paransi mallia, +++=toteutus 
paransi erittäin paljon mallia).  Oikeanpuolimmainen sarake summaa 
metriikoiden tulokset.

Toteutuksen nimi LOCC NOT WOM RFM CBM CMC LCO DIT Dn

AOP Command ++ ++

AOP CoR + ++ ++ +++++

AOP Interpreter ++ ++

AOP Iterator

AOP Mediator + + ++

AOP Mediator2 ++ + ++ +++++

AOP Memento + +

AOP Observer + +++ +++ +++++++

AOP State + ++ ++ +++++

AOP Strategy + +

AOP Template m. + + + +++

AOP Visitor ++ ++ + ++ + ++++++++

BR CoR

BR Mediator

BR Mediator2

BR Memento ++ + +++

BR Observer ++ ++ ++ ++ +++ +++++++++++

BR State ++ + + ++++

BR Template m. + + ++

SR Interpreter + ++ + ++++

SR Memento +++ ++ +++ + +++++++++

SR Visitor ++ ++ ++ ++++++
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Taulukko 22. Rajat, joiden mukaan pääteltiiin edellisessä taulukossa paransiko modifioitu 
suunnittelumalli alkuperäistä mallia. ( + = toteutus paransi jonkin verran mallia, 
++ = toteutus selkeästi paransi mallia, +++ = erittäin suuri parannus) 

+ ++ +++

LOCC >10% >20% >40%

NOT >10% >20%

WOM >10% >20% >40%

RFM >10% >20%

CBM >10% >20%

CMC >10% >20%

LCO >1 >2 >4

DIT >0,4
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