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RESUMO 

 
  Este trabalho apresenta a especificação e a implementação de um framework capaz 

de realizar injeção de dependências na plataforma Java Micro Edition. Esse framework, 
chamado DIME, possibilita que softwares orientados a objetos, desenvolvidos para 
dispositivos móveis, possuam características tais como, baixo acoplamento e flexibilidade 
de configuração, levando em consideração as restrições e limitações impostas por esses 
dispositivos.  Adicionalmente este trabalho apresenta experimentos que possibilitam 
visualizar as vantagens oferecidas pelo framework, tornando o desenvolvimento de software 
para dispositivos móveis mais ágil. 
 
Palavras-chave: Injeção de Dependências, Java, Framework, DIME. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This paper presents the specification and implementation of a framework capable of 

performing the dependency injection of Java Platform Micro Edition. This framework, 
called Dime, allows object-oriented software, developed for mobile devices have 
characteristics such as low coupling and configuration flexibility, taking into account the 
restrictions and limitations imposed by these devices. Additionally this work presents 
experiments that allow viewing the advantages offered by the framework, making the 
development of software for mobile devices faster. 

 
Palavras-chave: Injeção de Dependências, Java, Framework, Dime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização do conceito de orientação a objetos (OO) vem sendo cada vez mais 

freqüente no processo de modelagem e desenvolvimento de software. Esse considerável 

aumento tem uma relação direta com a utilização de frameworks OO que permitem uma 

maior reusabilidade de classes, possibilitando a redução de custos e tempo gastos nesse 

processo de desenvolvimento (Roberts & Johnson, 1996). A Inversão de Controle (IoC) é 

uma das principais características encontradas nesses frameworks.  

O termo Inversão de Controle foi originalmente proposto por Ralph Johnson e Brian 

Foote (Johnson & Foote, 1998) e possui como principal objetivo permitir que 

desenvolvedores de software se concentrem na especificação e codificação da lógica de 

negócio, deixando o controle do fluxo de ações executadas pelo sistema a cargo de 

frameworks utilizados no processo de desenvolvimento. 

A Injeção de Dependências (DI) é uma das formas mais utilizadas de IoC surgindo 

com o intuito de resolver o problema de forte acoplamento entre entidades de um sistema. 

Esse forte acoplamento implica em uma dependência entre essas entidades, diminuindo a 

possibilidade de reuso em diferentes projetos. 

 

1.1 Motivação 
 
 

Existem diferentes frameworks que utilizam o conceito de inversão de controle para 

prover recursos de injeção de dependências. Exemplos desses frameworks são o Spring 

(Spring, 2008), Pico Container (PicoContainer, 2008) e o Guice (Guice, 2008). Eles 

normalmente são utilizados na construção de aplicações executadas em servidores e/ou 

computadores pessoais, utilizando às plataformas Java Enterprise Edition (JavaEE) e Java 

Standard Edition (JavaSE). O seu uso normalmente está associado ao gerenciamento do 

ciclo de vida dos objetos de uma aplicação. Em virtude disso, agilizam o processo de 

desenvolvimento uma vez que retiram a responsabilidade desse gerenciamento do 

desenvolvedor. Além disso, tendem a agregar requisitos de qualidade de software como 

reuso e flexibilidade.  
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Diferente de aplicações JavaEE e JavaSE, que contam com uma gama de 

frameworks capazes de resolver o problema de dependência entre entidades, as aplicações 

Java Micro Edition (JavaME), destinadas a dispositivos móveis, sofre de uma carência de 

frameworks que forneçam serviços de injeção de dependências. Isso priva os 

desenvolvedores de aplicações Java Micro Edition (JavaME) de disporem de ferramentas 

que permitam diminuir o acoplamento e aumentar a reutilização de entidades de software. 

Uma aplicação JavaME é responsável por criar todos os objetos utilizados durante sua 

execução. A idéia por trás da injeção de dependências é retirar essa responsabilidade da 

aplicação e transferi-la para uma estrutura externa, encarregada de instanciar os objetos o 

fornecê-los quando solicitados. 

A proposta deste trabalho é especificar e implementar um framework de injeção de 

dependências para a plataforma JavaME. Sua finalidade é assegurar o baixo acoplamento e 

a flexibilidade no desenvolvimento de software para dispositivos móveis, considerando 

suas restrições e limitações. Além disso, deve ser possível utilizá-lo tanto na construção de 

aplicações para dispositivos mais simples, com severas restrições de memória e 

processamento, como para aqueles com mais recursos de hardware. Isso tende a tornar o 

desenvolvimento na plataforma JavaME mais ágil.  

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Este trabalho visa realizar o estudo, especificação e implementação de um 

framework capaz de realizar injeção de dependências na plataforma JavaME. O objetivo 

principal é retirar a responsabilidade do desenvolvedor de gerenciar o ciclo de vida de 

entidades de um sistema. Como resultado o framework deve proporcionar o baixo 

acoplamento e a flexibilidade no desenvolvimento de software para dispositivos móveis. 

Considerando as restrições e limitações de hardware, tais como memória e processamento, 

impostas por esses dispositivos, o framework deve ser pequeno e apto para funcionar com 

qualquer configuração JavaME.  
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Para atingir este objetivo, será necessário efetuar um estudo sobre as características 

da plataforma JavaME. Além disso, serão discutidos os conceitos de inversão de controle e 

injeção de dependências.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

I - Identificar as limitações da plataforma JavaME; 

 
II - Especificar a arquitetura do framework de Injeção de Dependências para a plataforma 

JavaME;  
 

III - Desenvolver um framework de Injeção de dependências baseado em XML; 
 

IV - Realizar a elaboração de testes que possibilitem a validação do conceito de DI 

utilizado pelo framework. 

 

V – Comparar com outros frameworks que realizam injeção de dependências. 

 

VI - Utilizar uma metodologia ágil para gerenciar o processo do desenvolvimento do 

sistema de informação. 

 

1.3 Delimitação de Escopo 
 
 Esse trabalho se limitará a descrever os passos para o desenvolvimento de um 

framework de injeção de dependências para a plataforma JavaME, o modo como usá-lo e as 

vantagens oferecidas por ele. Para isso, irá realizar uma pequena descrição sobre a 

tecnologia JavaME. Os conceitos de inversão de controle e injeção de dependências serão 

tratados de forma aprofundada a fim de contextualizar sobre o tema.  É importante ficar 

claro que não é intenção desse trabalho demonstrar como se desenvolve uma aplicação 

JavaME. 
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1.4 Justificativa 
 

 A falta de ferramentas em JavaME que permitam reduzir o acoplamento entre as 

classes de um sistema e, conseqüentemente, proporcionar flexibilidade frente a mudanças 

de requisitos motivou o desenvolvimento do framework de injeção de dependências. 

Poucas aplicações desenvolvidas em JavaME são passíveis de terem sua estrutura ou 

componentes reaproveitados em aplicações futuras. Isso ocorre porque seus objetos estão 

fortemente amarrados a outros; impossibilitando que eles sejam reutilizados sem que se 

tenha que carregar junto todas as suas dependências. Facilitar a reutilização de código 

também foi um dos motivos que levou ao desenvolvimento desse projeto. 

 

1.5 Organização do Trabalho 
 

 Além do capítulo introdutório, este trabalho é composto de mais cinco capítulos que 
estão estruturados da seguinte forma: 
 

• O capítulo 2 apresenta características da plataforma Java Micro Edition. 
 

• O capítulo 3 descreve a Inversão de controle, mostrando como é aplicada e 
encontrada em frameworks. Somado a essas informações, descreve de forma 
aprofundada a Injeção de Dependências e demonstra como frameworks bem 
sucedidos a utilizam. 

 
• O capítulo 4 apresenta o DIME, um framework de injeção de dependências para 

JavaME; 
 

• O capítulo 5 discute os resultados da comparação do DIME com outros frameworks 
de injeção de dependências. 

 
• O capítulo 6 apresenta as conclusões finais e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 JAVA MOBILE EDITION (JavaME) 
  

 O crescimento da popularidade da linguagem Java no desenvolvimento dos mais 

variados tipos de aplicações teve como uma das principais causas a portabilidade para 

diferentes plataformas e sistemas operacionais. Conjugado com a grande comercialização 

de aparelhos portáteis (celulares e PDAs) a empresa Sun Microsystems criou uma edição 

exclusiva da máquina virtual Java para os referidos aparelhos, com limitação de recursos de 

processamento e memória. A plataforma de desenvolvimento que engloba tal edição 

exclusiva foi chamada de Java Micro Edition (JME).  A JME é uma versão compacta da 

plataforma Java Standard Edition (JSE). 

 Java ME é designado para dispositivos com limitação de processamento e memória. 

Como existe uma variação muito grande nas características dos aparelhos móveis, foram 

criadas configurações, perfis e pacotes adicionais, com o intuito de resolver o problema de 

compatibilidade. Isso permite que sejam aproveitados da melhor forma os recursos de cada 

modelo de dispositivo. 

 

2.1 Configurações 
 

 Uma configuração define o conjunto de bibliotecas básicas disponíveis, sendo que 

dispositivos com características semelhantes geralmente usam a mesma configuração. As 

configurações existentes são Connected Limited Device Conection (CLDC) para aparelhos 

mais limitados (ex: celulares), e Connected Device Conection (CDC) para aparelhos não 

tão limitados, tais como alguns modelos de PDAs.  

 A configuração CDC é destinada a dispositivos com mais de 2 MB de memória. Já a 

configuração CLDC é utilizada por dispositivos mais simples, sendo que os dispositivos 

suportados pelo CLDC tem geralmente as seguintes características (Regueira, 2006): 

 1 – 160 a 512 KB de memória disponível; 

 2 – Processador de 16-bit ou 32-bit; 

 3 – Baixo consumo de energia; 

 4 – Conectividade de rede intermitente e com banda reduzida; 
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 A configuração CDC contém todas as APIs presentes na configuração CLDC (como 

ilustrado na figura 2.1), porém o contrário não acontece. Isso significa que a CLDC é um 

subconjunto do CDC com a adição de algumas APIs específicas.  

 

Figura 2.1 – Configurações CDC e CLDC 

 

2.2 Perfis 
 

 Os perfis determinam o conjunto mínimo de APIs presenter em cada dispositivo, 

além daquelas já definidas pela configuração. Ou seja, a configuração serve para um 

conjunto de dispositivos com características semelhantes e o perfil para um conjunto de 

dispositivos ainda mais específicos, como uma linha de celulares de um determinado 

fabricante. Pode-se considerar o perfil como uma sub-configuração (Regueira, 2006). 

 Em virtude das diferentes características encontradas no dispositivos de uma mesma 

configuração, foram criadas diversas modalidades de perfis para delimitar estas diferenças. 

Tais modalidades são as seguintes:  

      a) Foundation Profile (FP): perfil com menor número de APIs da configuração CDC. O 

referido perfil dá conectividade à rede, contudo, não proporciona classes de interface para 

criação de aplicações gráficas.  
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       b) Personal Basis Profile (PBP): perfil CDC que propicia um ambiente para 

dispositivos conectados que possuam uma interface gráfica básica. 

      c) Personal Profile (PP): perfil CDC utilizado para dispositivos que tenham suporte 

completo de interface gráfica ou applet, como PDAs de alto padrão. Ele inclui a biblioteca 

AWT completa. 

     d) Mobile Information Device Profile (MIDP): perfil voltado para dispositivos portáteis, 

sendo o mais utilizado em aparelhos celulares, especialmente para a criação de jogos. 

Fornece diversas funcionalidades, como gerenciamento do ciclo de vida de uma aplicação, 

componentes de interface gráfica e persistência dos dados.  

     e) Information Module Profile (IMP): perfil voltado para dispositivos com 

características semelhantes às dos dispositivos MIDP, mas com pouco potencial de 

interação com o usuário.  

 

2.3 Java Virtual Machine  
 

Um dos grandes benefícios de java é o fato de ela ser multiplataforma, e isso rendeu 

ao java a famosa frase “write once, run anywhere”. Este fato só foi possível graças à Java 

Vitual Machine (JVM), consistindo num componente crucial da plataforma java. 

A JVM foi desenvolvida seguindo o padrão de máquina virtual ou virtual machine 

(VM) para execução de programas. O padrão de VM foi originalmente definido como “uma 

eficiente e isolada cópia da máquina real” no artigo "Formal Requirements for Virtualizable 

Third Generation Architectures" (Gerald J. Popek and Robert P. Goldberg, 1974).  Em 

resumo, existem duas categorias principais de VMs: a System Virtual Machine que provê 

uma plataforma capaz de rodar um sistema operacional completo, e a Process Virtual 

Machine, que é projetada para rodar programas, ou seja, processos. O modelo de Process 

Virtual Machine foi usado em algumas linguagens antes da existência do java, como o 

Smalltalk com a SmallTalk Virtual Machine.  

Sendo a JVM uma Process Virtual Machine, ela detém a capacidade de rodar 

programas. Contudo, os mesmos têm que estar em uma linguagem intermediária, ou seja, 

numa linguagem que a máquina virtual seja capaz de interpretar. Em java a linguagem 

intermediaria é o java bytecode, que é geralmente gerado a partir de código fonte java pelo 
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java compiler. O java bytecode fica normalmente em arquivos .class. Aplicações 

usualmente são compostas por diversos arquivos .class que, para uma maior comodidade, 

são empacotados em um arquivo .jar. 

A execução do bytecode é feita por meio da interpretação do conjunto de instruções 

contidas nele, ou pela compilação do bytecode para código nativo em tempo de execução 

através do Just-in-time compiler (JIT). A maior parte das JVMs recentes usam o JIT para 

melhorar a desempenho. 

As funções principais da JVM são a gerência das entradas e saídas, interrupções do 

processador e conversão de bytecode para código nativo. Além disso, ela possibilita maior 

segurança contra códigos maliciosos, pois administra as threads e a memória, alocando e 

desalocando memória. Esta última ocorre através da liberação da memória ocupada por 

objetos sem referências explícitas, utilizando-se do Garbage Collector(GC). 

A máquina virtual JavaME foi projetada para ser menor e mais eficiente em relação 

à máquina virtual JavaSE, sendo um subconjunto desta. Em função disso, ocupa 

aproximadamente 60 kilobytes de memória em tempo de execução. A Sun projetou duas 

máquinas virtuais de acordo com as configurações dos dispositivos: 

• Kilo Virtual Machine (KVM): Faz alusão à pequena quantidade de memória 

exigida, que está na ordem dos kilobytes. É a base da arquitetura, localizada logo 

acima do sistema operacional hospedeiro, seguida pelas Configurações que dão 

suporte aos Perfis. Está presente nos dispositivos que apresentam a configuração 

CLDC, ou seja, com recursos limitados. A KVM foi desenhada para ser pequena, 

portátil, customizada e para uso de memória estática entre 40Kb a 80Kb. A 

quantidade mínima de memória requerida pela KVM é 128Kb. 

 

• Compact Virtual Machine (CVM): Foi desenvolvida para prestar suporte a um 

número maior de funcionalidades se comparada a KVM. Com suporte à 

configuração CDC, esta máquina virtual engloba quase todas as características da 

JVM convencional, contudo, de forma mais otimizada para dispositivos móveis um 

pouco mais robustos, como os PDAs. Toda aplicação móvel executada na KVM é 

também executada na CVM, porém a recíproca não é verdadeira. 
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2.4 Pacotes Opcionais 
 

 Diante das necessidades da plataforma Java ME ser estendida para atingir os 

requisitos de mercado, faz-se uma combinação de vários pacotes opcionais com diferentes 

configurações e perfis. 

 Os pacotes opcionais oferecem APIs padrões para tecnologias como GPS, 

Bluetooth, gráficos 3D, manipulação multimídia, envio de mensagens, entre outros.  O 

caráter opcional deve-se ao fato de que alguns dispositivos não precisam implementar tais 

pacotes.  

 As especificações das APIs, chamadas de Java Specification Requests ou 

simplesmente JSR, são desenvolvidas pelo Java Community Process (JCP) e descrevem os 

requisitos mínimos a serem implementados por qualquer empresa que resolva seguir essas 

especificações.  

 Um exemplo de pacote opcional é o File Connection, que permite que um aplicativo 

em java ME acesse arquivos fora do classpath. Se o framework DIME suportasse a carga 

do arquivo XML de um caminho qualquer no sistema de arquivos do celular, esta 

funcionalidade só funcionaria nos dispositivos que tivessem o mencionado pacote opcional, 

daí sua importância. 

 

2.5 Desenvolvimento e distribuição 
 

Uma aplicação MIDP pode ser também chamada de MIDlet. Uma MIDlet deve 

executar em qualquer dispositivo móvel que possua uma máquina virtual Java instalada. 

Em termos práticos, é um classe Java que estende javax.microedition.midlet.MIDlet. Como 

todos os programas Java, uma MIDlet é portável, sendo feita para rodar em várias 

plataformas.  

O Gerenciador de Aplicativos, presente nos dispositivos móveis é responsável por 

instalar, executar e remover MIDlets. Quando um dispositivo móvel está executando uma 

MIDlet e recebe uma ligação, é responsabilidade do Gerenciador de Aplicativos solicitar a 

paralisação ou finalização da MIDlet. 
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Confirme ilustrado na Figura 2.2, uma MIDlet pode apresentar três estados 

possíveis durante seu ciclo de vida: Ativo, Pausado e Destruído. A mudança de um estado 

para outro pode ser feita pelo desenvolvedor da MIDlet ou pelo Gerenciador de 

Aplicativos, enviando uma notificação ou fazendo uma chamada a um dos três métodos de 

transição de estado suportados: startApp(), pauseApp() e destroyApp() (Figura 2). 

 

 

Figura 2.2 – Ciclo de vida da MIDlet (Andriolli, 2008) 

 
 

O método startApp() é chamado quando a MIDlet está sendo iniciada. Após a 

chamada deste método pode-se dizer que a aplicação encontra-se em atividade. Caso algum 

processo de maior prioridade seja iniciado pelo dispositivo, como o recebimento de uma 

ligação ou de uma mensagem de texto, o Gerenciador de Aplicativos é responsável por 

notificar a MIDlet através da chamada do método pauseApp(). Neste momento a aplicação 

JME assumirá o estado  Pausado. Quando o usuário encerrar a execução da aplicação será 

chamado o método destroyApp(). 

Uma aplicação para ser instalada em um dispositivo móvel, deve ser empacotada em 

um arquivo do tipo JAR (Java Archive). Neste pacote podem existir vários arquivos além 

das classes Java, como arquivos de configuração,  imagens, entre outros.  

O arquivo JAR contem um arquivo chamado de manifesto (manifest.mf), 

responsável por descrever o conteúdo do Arquivo Java. A Tabela 1 descreve a lista de 

atributos que podem existir no manifesto. 
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Tabela 2.1 – Atributos do arquivo de manifesto (Regueira, 2006, p. 26) 

 
 

Além do arquivo JAR, o pacote de uma aplicação deve conter um arquivo JAD, ou 

Descritor de Aplicação Java, responsável por fornecer informações sobre a aplicação. A 

extensão deste arquivo é .jad.  Na Tabela 2 temos a descrição dos atributos para o arquivo 

JAD, lembrando que o desenvolvedor pode criar seus próprios parâmetros. 

 

Tabela 2.2 – Atributos do arquivo JAD (Regueira, 2006, p. 27) 
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Uma restrição dada pelo Gerenciador de Aplicativos é que os atributos MIDlet-

Name, MIDlet-Version e MIDlet-Vendor devem conter o mesmo valor no manifesto do 

JAR e no Descritor de Aplicação Java. 
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3 INVERSÃO DE CONTROLE 
 

O conceito de Inversão de Controle foi originalmente proposto por Ralph Johnson e 

Brian Foote em 1988 por meio do artigo “Designing Reusable Classes” (FOWLER, 2005). 

Outros autores discutiram acerca desse princípio e auxiliaram na definição conceitual do 

termo. De forma sintetizada, uma linha cronológica auxilia a identificar a importância e a 

ordem com que alguns autores contribuíram para a consolidação do termo, ou seja, a figura 

3.1 acompanha a evolução dos trabalhos produzidos referentes à IoC. 

 

Figura 3.1 - Linha cronológica de evolução do termo IoC (adaptado de PicoContainer, 
2008) 

 

Como bibliografias relevantes, destaca-se o artigo de Gang of Four (GoF) e de 

Robert C. Martin. Eles abordaram o conceito de IoC sob a ótica do Princípio de Hollywood 

e o Princípio da Inversão de Dependência. O termo Inversão de Controle foi popularizado a 

partir do planejamento do projeto Avalon em 1998 pelo grupo Apache, liderado por Stefano 

Mazzocchi. Já o artigo de Brian Foote e Joseph Yoder não foi tão relevante em descobertas 

que somassem às informações existentes, contudo fortaleceu o cenário de discussões sobre 

o tema. 
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Entende-se a Inversão de Controle (IoC) como uma técnica empregada para retirar o 

controle do fluxo de execução de um programa e transferir para um artefato de software 

externo a ele (Junior, 2006). A modelagem orientada a objetos é regida por um conjunto de 

princípios, dos quais se destaca o Open Closed Principle. Esse princípio define como os 

módulos de um sistema devem ser codificados para que possam ser estendido sem que 

precisem ser modificados. Em termos mais simples, significa alterar o comportamento de 

um módulo sem reescrever o seu código fonte. Esse princípio está fortemente relacionado à 

IoC, uma vez que através dessas extensões possibilita-se a realização da inversão do 

controle de uma aplicação (Martin, 2000).  

Em 1996 Robert C. Martin descreveu em seu livro “The Dependency Inversion 

Principle” as premissas que regem a Inversão de Controle. Essas premissas definem que 

módulos de alto nível não dependem de módulos de baixo nível, apenas de abstrações; e 

abstrações não dependem de detalhes, sendo que detalhes dependem apenas de abstrações, 

como ilustrado na figura 3.2. Os módulos de alto nível são aqueles que contêm as regras de 

negócio da aplicação e, se por ventura dependerem de módulos de baixo nível, quaisquer 

mudanças nestes podem afetá-los diretamente, forçando-os a mudar.  

Quando se pensa em reuso, são os módulos de alto nível que se pretende 

reaproveitar futuramente, diferindo-se dos módulos de baixo nível, já reutilizados como 

bibliotecas. Por esse motivo, módulos de alto nível devem ser independentes a fim de que 

possam ser utilizados em diferentes contextos sem que precisem ser reescritos ou adaptados 

(Martin, 1996). Aplicações que conseguem implementar essas premissas, possuem seus 

módulos e/ou camadas desacopladas, facilitando testes e manutenções futuras. 
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Figura 3.2 – Estrutura de dependências em uma arquitetura orientada a objetos (Martin, 
2000, p. 13) 

 

A palavra “inversão” referente ao nome foi empregada com o sentido de alterar ou 

inverter quem controla o fluxo de ações da aplicação (Hammant, 2003).  Um fluxo explícito 

de execução ocorre quando uma ação propaga chamadas para outras ações e assim por 

diante, deixando a seqüência (controle) de chamadas dos métodos ser determinada pelo 

programador. Difere-se, portanto, de uma aplicação que utiliza os conceitos de IoC, onde o 

programador apenas define as peculiaridades referentes à aplicação em desenvolvimento e 

delega a uma estrutura externa a responsabilidade de executá-las. 

Quando uma aplicação externaliza o controle de suas ações de forma correta, ela 

minimiza o esforço na manutenção e o acoplamento entre as suas. A flexibilidade é o 

requisito de qualidade mais importante oferecido pela IoC, pois permite que sistemas sejam 

criados e adaptados a diferentes contextos com o mínimo de reengenharia ou esforço. Isso 

possibilita que ela seja capaz de atender a diferentes serviços e componentes de maneira 

configurável.  

A prática da inversão de controle está associada a duas estruturas: uma que controla 

e outra que é controlada. Qualquer aplicação pode ter seu fluxo invertido e controlado por 

outra. Há duas formas de se exercer o controle, uma delas é a construção de uma aplicação 

específica que gerencia o fluxo de outra específica. Ou seja, exercem função apenas uma 

sobre a outra. A segunda forma é a construção de uma aplicação genérica, capaz de 
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controlar diferentes aplicações. Nesse caso, as aplicações controladas devem ser modeladas 

de acordo com a estrutura do controlador. Um exemplo de estrutura que generaliza o fluxo 

de controle, através de abstrações e interfaces, são os frameworks. Uma aplicação 

desenvolvida como base em um framework não define seu comportamento padrão, apenas 

responde às requisições feitas por ele. Este, então, faz o papel de programa principal, 

coordenando e seqüenciando as atividades de uma aplicação (Maldonado & Braga & 

Germano, 2001). 

Característica dos frameworks, a IoC os ajuda a prover soluções para problemas tais 

como o forte acoplamento entre os módulos e o gerenciamento do ciclo de vida de 

componentes de um sistema. Isso permite que os desenvolvedores de software concentrem-

se na especificação e codificação da lógica de negócio da aplicação, deixando o controle do 

fluxo de ações executados pelo sistema a cargo dos frameworks utilizados no processo de 

desenvolvimento. Por isso, Hammant (2003) afirma que o seu uso pode trazer grandes 

benefícios futuros, visto que organiza a arquitetura da aplicação e elimina problemas não 

relacionados ao seu domínio.  

Um framework orientado a objetos define-se como uma aplicação reutilizável e 

semi-completa cujo objetivo é auxiliar o processo de desenvolvimento de sistemas 

customizados, provendo funcionalidades específicas (Fayad & Schmidt, 1997). Há duas 

características fundamentais sobre eles que justificam a sua utilização: fornecem infra-

estrutura de projeto e fazem uso do princípio de Hollywood. A primeira significa que a 

modelagem do framework define como será a arquitetura das aplicações que serão 

desenvolvidas e como elas podem se beneficiar das funcionalidades do framework. Já a 

segunda estabelece que o fluxo de controle das aplicações segue o que foi definido no 

projeto do framework. Segundo o princípio de Hollywood (“Não nos chame, nós 

chamaremos você”), o framework é quem chamará a aplicação, e não o contrário. Apesar 

do framework parecer invasivo, amarrando a estrutura de uma aplicação sua, ele agrega 

flexibilidade através de sua estendibilidade e alterabilidade (Silva, 2006). 

Nos pontos de flexibilidade de um framework, conhecidos como hot spots, é 

possível acrescentar novas funcionalidades ou mesmo modificar as que já existem. O 

projeto do framework define onde existirão esses pontos capazes de alterarem a estrutura de 

classes. Dependendo das necessidades de uma aplicação, uma funcionalidade pode ser 

incluída ou modificada, seja através de composição ou da criação de subclasses. Através 
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desses hot spots, que na prática consistem em interfaces ou classes que podem ser 

implementadas ou estendidas, respectivamente, é que um framework consegue realizar a 

inversão de controle (Silva, 2006).  

 

Figura 3.3 – Demonstração dos Hot Spots e da organização das aplicações que utilizam 
frameworks (adaptado de DAS, 2007) 

 

Pode-se considerar a IoC como um dos pilares dos frameworks orientados a objetos. 

Ela se manifesta sempre que ocorre a comunicação entre o framework e a aplicação em 

desenvolvimento através dos hot spots, como mostrado na figura 3.3. “Dizer que 

frameworks são especiais porque adotam o padrão IoC é a mesma coisa que dizer que o 

meu carro é especial porque possui rodas” (Fowler, 2004). “O framework geralmente 

assume o papel do programa principal de coordenar e seqüenciar a atividade da aplicação. 

Essa inversão de controle dá aos frameworks o poder de servir como se fossem esqueletos 

de aplicação extensíveis” (Johnson & Foote, 1998). 

Diferente das técnicas de reuso baseadas em bibliotecas, onde são reutilizadas 

funções e rotinas, as baseadas em frameworks tornam possível reutilizar código, análise e 

design. Isso ocorre porque nas bibliotecas não existe um inter-relacionamento entre classes, 

enquanto nos frameworks esses relacionamentos definem uma arquitetura à qual a 

aplicação deve se adaptar, como visto na figura 3.3. Como a comunicação entre objetos já 

está definida num framework, o desenvolvedor não necessita saber quando chamar cada 

método. Através da implementação de suas interfaces, ao criar subclasses ou plugar 
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módulos, o próprio código do framework sabe como usar essa implementação específica 

que lhe foi entregue. Uma biblioteca é um conjunto de classes com funções que podem ser 

utilizadas no desenvolvimento de software sendo que, após o processamento de dados por 

partes dessas funções, o controle das ações retorna para a aplicação. Ou seja, o 

desenvolvedor é quem chama as funções de uma biblioteca, enquanto o framework invoca a 

implementação feita pelo desenvolvedor através da IoC, como visualizado na figura 3.4 

(Sauvê, 1999). 

 

 

Figura 3.4 – Diferença entre bibliotecas e frameworks (Sauvê, 1999) 

 

   Ainda em se tratando de reuso de código, os frameworks também podem ser 

comparados a padrões de projeto. Estes por sua vez generalizam problemas que ocorrem 

freqüentemente no projeto de sistemas e propõe uma solução genérica, possibilitando que 

sejam reutilizadas inúmeras vezes. Enquanto os padrões de projeto ditam o problema a ser 

resolvido, como solucioná-lo e como deve se comportar essa solução, os frameworks 

reúnem um conjunto deles, cada qual destinado a resolver um problema de projeto. Padrões 

são mais abstratos e menos especializados que os frameworks. A solução proposta pelos 

padrões é representada através da abstração de uma microarquitetura, que define as classes 

envolvidas, as suas responsabilidades e a forma como cooperam. Durante o 

desenvolvimento do frameworks, essas abstrações, como é o caso do padrão IoC, são 

codificadas, gerando códigos reutilizáveis e flexíveis (Sauvê, 1999). 
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Figura 3.5: Vantagens no uso da IoC (adaptado de PicoContainer, 2008) 

  

Frameworks são construídos com o intuito de prover uma solução para uma família 

de problemas semelhantes. Dentro desse contexto, existem aqueles que propõem 

alternativas para evitar a forte dependência entre entidades de um sistema. Essa solução 

engloba a resolução de problemas de configuração, dependência e gerenciamento do ciclo 

de vida dos objetos, conforme ilustrado na figura 3.5 (Hammant, 2006). Esse tipo de 

framework contêm uma estrutura responsável por saber como configurar os objetos de uma 

aplicação e o que injetar nas suas propriedades. Para isso, eles utilizam o conceito de 

contêiner de objetos. Este, por sua vez, trata-se de um objeto formado por uma estrutura de 

dados utilizada para armazenar outros objetos, principalmente aqueles referentes ao 

domínio do problema da aplicação. Estes possuem sua organização dentro do contêiner de 

acordo com o tipo de estrutura de dados empregada; sendo as listas, pilhas e tabelas hash as 

mais utilizadas.  

O fato do contêiner armazenar uma referência para os objetos após a inicialização 

deles é a razão pela qual é chamado contêiner, e não fábrica ou factory. A organização de 

objetos dentro dos contêineres depende de regras de acesso implementadas por ele, de 

modo a controlar a inserção e remoção dos mesmos (Tate, 2005). Frameworks que 

possuem contêineres com o intuito de prover solução para o problema de criação e 

configuração de objetos são conhecido também como Contêineres IoC. Outra característica 



33 
 
relevante sobre os contêineres é que podem ser divididos em duas categorias distintas: 

Valores ou Referências, e classificados em: Leves ou Pesados.  

Os contêineres de Valores possuem apenas cópias de objetos que, por conseqüência, 

não podem ser alterados depois de inseridos, a menos que sejam recuperados e modificados 

posteriormente à inserção de origem. Já os contêineres de Referências, como o próprio 

nome explica, possuem ponteiros para os objetos, isto é, uma vez inseridos, os objetos 

podem ser modificados sem que sejam recuperados de dentro do contêiner. Dessa forma, 

verifica-se que a diferença entre ambos dá-se com base no modo como os objetos são 

armazenados e o uso de um ou de outro depende da arquitetura da aplicação que utiliza o 

contêiner. 

Visto que geralmente os contêineres estão contidos dentro de frameworks e 

retomando a classificação citada anteriormente, os contêineres leves não são invasivos, pois 

não forçam que os objetos armazenados por eles façam uso de alguma estrutura própria. 

Implica dizer, portanto, que aplicações que possuem seus objetos gerenciados pelos 

contêineres leves tendem a ser mais fáceis de testar e reusar, uma vez que esses objetos 

podem ser utilizados fora do contêiner. Verifica-se um exemplo disso na execução de testes 

unitários. Outra característica importante é que a sua distribuição geralmente possui um 

tamanho pequeno. Já os contêineres pesados, diferenciam-se basicamente por oferecerem 

mais tipos de serviços, serem intrusivos e maiores. Eles obrigam que os objetos estendam 

ou implementem interfaces específicas (Tate, 2005). 

Além da característica básica que define um contêiner, ser uma coleção de objetos, 

ele também pode fornecer diferentes serviços para a aplicação em desenvolvimento: 

gerenciamento do ciclo de vida de seus objetos, injeção de dependências, controle de 

concorrência e mecanismos de segurança, por exemplo. Por gerenciamento de ciclo de vida 

subentende-se a criação e a destruição de objetos, caracterizando um contêiner como um 

montador de objetos. A injeção de dependências merece um destaque entre os serviços, 

uma vez que permite que componentes sejam criados de forma desacoplada de suas 

dependências.  

 

3.1 Injeção de Dependências 
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O termo Injeção de Dependências foi concebido por Martin Fowler em discussão 

com estudiosos de IoC. Eles acreditavam que o nome “Inversão de Controle” era genérico 

demais para descrever qual aspecto do controle estava sendo invertido. Por esse motivo 

pensaram em um nome mais específico, que representasse a inversão de controle aplicada 

na criação de componentes e suas dependências, resultando no termo Dependency Injection 

(DI) (Fowler, 2004).  Outros autores discutiram acerca desse padrão antes dele ser nomeado 

como tal. Assim como na inversão de controle, a figura 3.6 mostra uma linha cronológica 

acompanha a evolução dos trabalhos produzidos referentes à DI. 

 

Figura 3.6 - Linha cronológica de evolução do termo IoC (adaptado de PicoContainer, 
2008) 

 

Como visto anteriormente, o projeto Avalon proporcionou notoriedade ao termo 

inversão de controle. Contudo, mais tarde, o tipo de inversão de controle utilizada pela 

equipe desse projeto recebeu o nome de Injeção de Dependências. Em 2003 teve início o 

desenvolvimento do Spring e PicoContainer, ambos os frameworks que implementavam 

formas de Injeção de Dependências. Somente em 2004 surge o termo Dependency Injection 

ou Injeção de Dependências. 
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Uma aplicação pode ser composta por uma coleção de objetos que colaboram para 

atingir o seu propósito com sucesso e cada qual precisa saber com qual outro objeto se 

comunicar, onde localizá-lo e, posteriormente, como realizar a interação. Qualquer 

alteração futura em um objeto (nome, comportamento, métodos e atributos) dessa relação 

ou mesmo na sua localização pode exigir uma grande mudança no código. É nesse contexto 

que se torna importante a Injeção de Dependências ou Dependency Injection (DI), um 

padrão de desenvolvimento de software cujo objetivo é propor meios de evitar os eventuais 

problemas de dependências entre componentes que podem ocorrer ao longo do 

desenvolvimento de um software. O propósito da DI é separar a implementação de um 

objeto da construção dos objetos que dele dependem. 

Sempre que um componente referencia outro tipo, seja através de herança, 

composição, instanciação, parâmetros de métodos ou atributos estáticos, está ocorrendo 

uma dependência entre eles e, portanto, um acoplamento. Quando se opta por qualquer um 

desses tipos de dependência, deve-se primar por aquelas que propiciem um fraco 

acoplamento, como é o caso da composição e do parâmetro de método, por exemplo. Nesse 

caso, o componente dependente possui pouco conhecimento sobre suas dependências e não 

sofre alteração caso ocorra uma mudança na forma como uma delas foi implementada. Em 

virtude disso, aumenta a coesão dos componentes, que se especializam em tarefas 

específicas, facilita o reuso e o entendimento de cada um deles separadamente.  

A forma mais simples de obtenção de uma propriedade é através da instanciação 

direta. O fato de um objeto criar as dependências que precisa implica em um forte 

acoplamento entre este objeto e os demais objetos dos quais ele depende. Caso um 

elemento necessite de alguma configuração para ser inicializado, ela deverá ser passada no 

construtor da classe. Se por ventura essa configuração for alterada, seus dependentes 

também serão, exigindo que o código seja reescrito. Isso ignora os princípios de reuso e 

flexibilidade propostos pela engenharia de software, diferente da DI, que pode ser vista 

como um padrão para criação de objetos desacoplados. 

O significado do termo Injeção de Dependências muitas vezes se confunde com o de 

IoC, contudo há uma estreita diferença entre ambos. Como visto, a IoC é um dos princípios 

que sustentam a criação de  frameworks e padrões de projetos. A Injeção de dependências 

nada mais é do que um desses padrões construído sobre o princípio da IoC. Todos os 

frameworks orientados a objetos fazem uso da inversão de controle, porém nem todos 
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provêem recursos de DI. A injeção das dependências de um componente é usualmente feita 

por um framework ou um contêiner IoC, que lê as configurações onde estão descritas as 

dependências e as injetam no devido componente. Dessa forma, o contêiner está invocando 

o código da aplicação para fazer a injeção, ocorrendo então à inversão de controle. A 

injeção de dependências é uma especialização da inversão de controle. Enquanto a IoC é a 

estratégia, a DI é a tática usada pelo contêiner. Fowler (2004) identificou duas formas de 

realizar Inversão de Controle, as quais denominou de Injeção de Dependências e Service 

Locator.  

A Injeção de Dependências é uma das formas mais utilizadas de inversão de 

controle, justificando a confusão entre os termos. Surgiu com o intuito de resolver o 

problema de forte acoplamento entre componentes. As classes do sistema que recebem suas 

dependências injetadas por um contêiner, tornam-se desacopladas e fáceis de serem 

reutilizadas em outra aplicação. A realização de testes unitários também prevalece com o 

uso de DI. Para testar classes que se relacionam com outras, é possível criar objetos que 

simulam comportamentos reais, conhecidos como mocks, e passá-los como dependência, 

sem a necessidade de alterar o código da classe que está sendo testada. 

O desacoplamento entre objetos só é possível quando suas propriedades são 

declaradas com tipos não concretos, ou seja, interfaces ou classes abstratas. Essa 

característica segue um dos princípios de IoC citados, onde módulos de alto nível 

dependem apenas de abstrações.  Além disso respeita o encapsulamento da OO, que diz que 

idealmente os objetos não devem conhecer a implementação de outros objetos, apenas a 

interface. Ainda no que diz respeito ao encapsulamento, a DI é um padrão completo, pois 

um componente tem acesso apenas à interface de serviços disponibilizada pelo componente 

com o qual irá se relacionar. 

Sob um ponto de vista mais pragmático, pode-se imaginar uma aplicação em 

desenvolvimento destinada ao setor financeiro de uma empresa. Observando o código 

fonte, constata-se que existem 200 trechos de código onde um objeto do tipo “Banco” é 

instanciado usando a implementação do “BancoA”. Futuramente, pode ser preciso inverter 

o controle dessa aplicação, ou seja, substituir o “BancoA” pela implementação do 

“BancoB” e, portanto, passar nos 200 lugares onde isso acontece e realizar um refactor 

ponto-a-ponto. Isso pode tornar-se extremamente trabalhoso e custoso na etapa de 
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desenvolvimento, visto que essa alteração pode voltar a acontecer quantas vezes forem 

preciso para atender os requisitos do sistema (Vargas, 2008).  

Para solucionar esse problema, seria possível centralizar em um só arquivo as 

opções de implementação de um objeto e apenas informar quem irá implementar quem, 

deixando a cargo do contêiner o trabalho de injetar essas implementações, como visto na  

figura 3.7. Agora nos 200 lugares da aplicação onde foi necessária uma injeção de 

dependências explícita, não será mais preciso realizar a instanciação da implementação, 

trabalho que será realizado a partir de agora pelo contêiner. (Vargas, 2008). A DI permite 

que o controle da criação dos objetos pertinentes a uma aplicação seja transferido para um 

contêiner IoC, de forma que o programador não precise explicitamente instanciá-los. 

Para que a DI ocorra é preciso então informar ao contêiner IoC quais são as 

dependências de cada objeto. Ao invés das dependências serem definidas 

programaticamente e, portanto, fixas no código, elas podem ser definidas externamente à 

aplicação e o contêiner ficar responsável por localizá-las, iniciá-las e fornecê-las quando 

necessário. Essa forma de realizar a injeção das dependências garante que nenhum 

componente fique dependente de uma determinada implementação de outro componente.  

 

 

Figura 3.7 – Contêiner carregando objetos a partir de XML (adaptado de Jellema, 2005). 
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Figura 3.8 – Exemplo de arquivo de configuração. 

  

Os objetos são carregados para dentro do contêiner com o auxilio de arquivos de 

configuração ou metadados, comumente um XML. Esses arquivos, por sua vez, são lidos 

pelo contêiner em tempo de execução e são responsáveis por descrever quais as 

dependências de cada objeto gerenciado pelo contêiner e a forma como serão instanciados, 

por exemplo: se um novo objeto será criado sempre que for utilizado ou será criado apenas 

uma vez durante todo o ciclo de vida da aplicação (singleton). Após lido o arquivo de 

configuração, fica a cargo do contêiner criar e injetar as propriedades dos  objetos 

armazenados por ele. É importante salientar que o contêiner realiza a injeção de 

propriedades dinamicamente ou em tempo de execução e não em tempo de compilação, 

como seria caso houvesse a criação explícita dos objetos. O contêiner cria os objetos em 

ordem de acordo com o grafo de dependências. 

Segundo a figura 3.7, o arquivo XML descreve três objetos: hrmService que é 

composto pelo employeeDao, que por sua vez possui uma referência para 

dataSourceDBDirect. Cada um desses objetos possui um nome, que deve ser único para que 

o contêiner possa identificá-los, e a referência da classe que o implementa, como mostrado 

na figura 3.8. Quando uma aplicação (HrmClient) faz uma requisição para o contêiner a fim 

de obter uma cópia de um objeto declarado no XML, o contêiner é responsável por criá-lo e 

o devolver pronto para ser utilizado. Caso ele tenha alguma propriedade que faça menção a 

outros componentes, o contêiner os cria também e já os injeta no objeto requisitado. Isso 

pode gerar uma ação em cascata, onde um componente depende de outro e este de outro, 
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como é o caso do exemplo citado. Quando isso acontece, o contêiner vai resolvendo todas 

as dependências de cada um até que o primeiro possa ser criado. Existem três modelos para 

implementação de DI, divididos de acordo com o método de atribuição das dependências: 

Setter Injection, Constructor Injection e Interface Injection. 

O modelo Setter Injection, como o nome sugere, faz uso dos setters, métodos de 

acesso a atributos de classe, para injetar as dependências de um objeto. Apesar do setter ser 

adotado como padrão, não implica que outro método não possa ser utilizado. Isso depende 

da implementação do contêiner. No Setter Injection, é preciso que os objetos gerenciados 

pelo contêiner disponham de um método set para cada uma de suas dependências. Na 

prática, isso seria o equivalente a ter métodos do tipo setter para cada atributo de classe. 

Para que seja possível a realização do Setter Injection por parte do framework IoC, ele deve 

ter suporte à reflexão, capacidade de identificar elementos de uma classe em tempo de 

execução. Isso significa que o framework consegue invocar o método seter de um objeto 

durante a execução da aplicação. Essa alternativa também é conhecida como Inversão de 

Controle do tipo 2. Utilizam essa alternativa o Spring e o PicoContainer. 

A Interface Injection é o modelo de implementação de DI menos utilizado. Neste 

modelo, os objetos implementam uma interface específica de um framework IoC, 

responsável por injetar as dependências através dela. Caso esse framework tenha suporte à 

reflexão, capacidade de identificar elementos de uma classe em tempo de execução, não é 

necessário escrever um arquivo de configuração. Isso ocorre porque o próprio framework, 

com auxilio da reflexão, é capaz de identificar todas as dependências dos objetos que 

implementam sua interface e posteriormente realizar a injeção das mesmas. Isso é uma 

grande vantagem da Interface Injection perante os outros modelos, porém, a desvantagem é 

que a aplicação acaba ficando amarrada ao framework, pois utiliza uma estrutura específica 

deste. Se não houver reflexão, o framework identifica os componentes que implementam a 

interface através do arquivo de configuração. 

Por fim, no modelo Constructor Injection um objeto recebe suas dependências 

através de seu construtor. Uma classe pode ter diversos construtores, porém, para utilizar o 

Constructor Injection, ela precisa dispor de um que possua um argumento pra cada 

dependência. No momento em que é criada uma instância dessa classe, o contêiner passa as 

referências das dependências através do construtor com argumentos. Assim como no Setter 

Injection, esse contêiner precisa suportar reflexão. Isso permite que ele consiga invocar o 
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construtor de um objeto em tempo de execução. A vantagem desse modelo é que um objeto 

não pode ser instanciado sem que já tenha recebido todas as suas dependências. Portanto, 

não necessita de métodos set para cada propriedade, visto que já as recebe no momento em 

que está sendo criado, reduzindo a quantidade de código. Essa alternativa também é 

conhecida como Inversão de Controle de tipo 3. Utilizam essa alternativa o PicoContainer e 

o Spring. 

A injeção de dependências possibilita que a programação seja feita orientada a 

interfaces, e não classes concretas. A reutilização black-box é uma das vantagens desse 

modo de programar, uma vez que detalhes internos de objetos não são visíveis, deixando-os 

encapsulados. Outra vantagem decorrente do uso da DI é a redução de código escrito. 

Como a responsabilidade de criação de objetos é transferida para frameworks ou 

contêineres IoC que realizam DI, não se escreve mais código para a instanciação de objetos 

na aplicação. Por um lado isso pode deixar o código menos legível, porém essa limitação é 

compensada pela alta coesão de cada classe. 

 

3.2 Injeção de dependência aplicada à prática 
 

Atualmente existem diversos frameworks capazes de realizar injeção de 

dependências, os mais conhecidos voltados para as plataformas JavaEE e JavaSE. Na 

plataforma JavaME existe o FallME que provê um contêiner IoC utilizado para realizar 

injeção de dependências. 

Dentre os principais e mais utilizados dentro da comunidade JavaEE e SE, 

destacam-se o Spring e o PicoContainer, ambos os contêineres IoC leves. A diferença entre 

os dois deve-se ao fato de que o primeiro faz uso de XML para declarar objetos, enquanto 

no segundo isso é feito diretamente através da linguagem Java (Newman, 2004). Outra 

diferença é o tamanho de cada framework: o Spring possui aproximadamente 16Mb, o 

maior dos que se enquadram como contêineres leves, enquanto o Pico Container contém 

apenas 76Kb. Por utilizar XML para descrever objetos e suas dependências, o Spring foi 

adotado como modelo para o desenvolvimento desse projeto e por isso será descrito com 

maiores detalhes. 
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O Spring Framework (Spring) é um framework open-source criado por Rod Johnson 

com um único objetivo, facilitar o desenvolvimento de aplicações JavaEE. Através de uma 

arquitetura modular possibilita o desenvolvimento de sistemas complexos através da 

utilização de seus componentes ou apenas parte deles. A pedra fundamental dos recursos 

providos pelo Spring é a injeção de dependências (DI) e também a programação orientada a 

aspectos (AOP). Além disso, disponibiliza serviços que vão desde o controle de transações 

até a integração com outros frameworks (Walls & Breidenbach, 2008). No que tange o 

gerenciamento dos objetos de uma aplicação, possui um contêiner IoC que os controla e 

gerencia seus ciclos de vida. 

A injeção de dependências é o serviço mais elementar oferecido pelo Spring. 

Possibilita que aplicações sejam construídas com Plain Java Old Objects (POJOs), que por 

sua vez não são responsáveis por procurar ou criar suas propriedades, papel esse exercido 

por um contêiner. Adota um XML como arquivo de configuração de objetos e nele estão 

descritas as interdependências entre os elementos de uma aplicação (Walls & Breidenbach, 

2008). Uma vez fornecido esse XML para o Spring, seu contêiner IoC fica encarregado de 

lê-lo e posteriormente criar, associar e armazenar os objetos adequadamente, como mostra a 

figura 3.9.  

 

 

Figura 3.9 – Objetos criados, relacionados e armazenados pelo Spring contêiner (Walls & 
Breidenbach, 2008, p. 33) 
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Todos os objetos que formam uma aplicação e que são gerenciados pelo contêiner 

IoC do Spring são referenciados como beans. Não existe nada de especial em um bean. 

Eles podem ser qualquer tipo de objeto. A motivação para a escolha do nome bean, ao 

invés de componente ou objeto, está enraizada nas origens do Spring Framework, que 

surgiu em parte como resposta à complexidade do Enterprise JavaBeans (Walls & 

Breidenbach, 2008). Os beans precisam ser declarados no XML da seguinte forma: 
 
<bean id=”identificador do bean” class=”nome completo da classe incluindo o 
pacote” > 

<property name=”nome do atributo” ref=”id do bean que satisfaz a 
dependência” /> 

</bean> 
 

Quando um bean declara suas dependências através do elemento property, o Spring 

realizará uma chamada ao método setNomeDoAtributo() para preencher o bean com a 

dependência configurada. Essa é a forma como o Spring implementa o Setter Injection. Em 

muitos casos, é necessário que as dependências sejam supridas durante a inicialização do 

bean. Nestes casos, o Spring dispõe do elemento <constructor-arg ref=”id do bean que 

satisfaz a dependência”> para injetar as dependências utilizando o construtor do bean ao 

invés de seus métodos de acesso (setters). Dessa forma o Spring também oferece a 

possibilidade de utilizar Constructor Injection (Calçado, 2008). Em virtude disso, os 

objetos podem receber suas dependências através de métodos set (Figura 3.10) ou através 

de construtores (Figura 3.11).  

 

 

Figura 3.10– Exemplo de injeção de dependências realizada através do Constructor 
Injection 
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Figura 3.11 – Exemplo de injeção de dependências realizada através do Setter Injection 

  

 O Spring permite que uma dependência possa ser tanto outro bean como um valor 

simples ou primitivo. Quando acontece de ser um bean, o atributo ref da tag property deve 

ser preenchido. Já se for uma propriedade simples, ela pode ser escrita diretamente no 

arquivo XML através do atributo value da mesma tag, como a seguir: <property 

name="nomeDoProjeto" value=”DIME”/>. No Spring é possível definir coleções de beans 

para que elas sejam injetadas como dependências. Essas coleções podem ser populadas 

tanto por referências de outros beans como por valores primitivos (Walls & Breidenbach, 

2008). Para injetar as propriedades de um bean, o Spring utiliza reflexão ou introspecção. 

Esse mecanismo permite descobrir propriedades a respeito de um bean em tempo de 

execução. Em Java, isso seria equivalente a descobrir atributos, métodos e construtores de 

classes. Além disso, é possível manipular essas propriedades, de forma que um método 

pode ser invocado pelo contêiner IoC apenas pelo seu nome.  

O Spring conduz ao uso de boas práticas de programação, com destaque para a 

utilização de interfaces. Ao implementar uma interface, uma classe se compromete a seguir 

um contrato pré-definido. A idéia por traz do uso de interfaces é encapsular detalhes da 

implementação de um objeto. Uma classe deve ter suas dependências declaradas através de 

interfaces, e não classes concretas. Isso permite que seja alterada a implementação de uma 

dependência apenas alterando o seu id no XML. Na prática, pode-se imaginar que exista 

um bean que possua uma interface como dependência. Ao declará-lo no XML, o elemento 

property, por exemplo, pode receber a referência de qualquer outro bean que implemente 

essa interface. Essa característica garante flexibilidade e desacoplamento nos inter-

relacionamentos. 

O ciclo de vida de um bean gerenciado pelo contêiner IoC do Spring consiste de 9 

etapas. Na primeira, o contêiner é responsável por criar o bean. Posteriormente, ele cria as 
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dependências desse bean e as injeta. As etapas de 3 a 7 são caracterizadas pela execução de 

métodos anteriores a inicialização, a injeção de propriedades e posteriores a criação do 

bean. Após essa seqüência, o objeto criado está pronto para uso, correspondendo à etapa 8, 

e assim permanece até ser destruído na última etapa (Walls & Breidenbach, 2008). 

Existe no Spring o conceito de escopo de objetos. Ele está associado à forma como 

um objeto será inicializado pelo contêiner. Existem 5 tipos diferentes de escopo que podem 

ser informados no atributo scope do elemento bean. O Singleton define que só existirá uma 

instância de um determinado bean no contêiner, como mostrado na figura 3.12. Se for 

Prototype, o contêiner cria uma nova instância sempre que ele for requisitado, figura 3.13. 

Os outros três estão associados a conceitos de JavaEE. No Request é criada uma instância 

por requisição HTTP, parecido com o Session, que faz o mesmo para sessões HTTP. Por 

último está o Global-Session, que associa a definição de um bean a uma sessão HTTP 

global (Walls & Breidenbach, 2008). Cada aplicação deve escolher o tipo de escopo que 

melhor atender as suas necessidades. 

 

 

Figura 3.12 – No Singleton a mesma instância de um bean é injetada em todos seus 
colaboradores (Johnson, 2008). 
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Figura 3.13 – No Prototype é criada uma nova instância do bean sempre que for injetada 
em outro objeto (Johnson, 2008). 

 
Existem diferentes implementações de contêineres no Spring, com destaque para o 

BeanFactory e o ApplicationContext. O primeiro provê suporte básico para a realização da 

injeção de dependências. Ele faz a leitura do arquivo de configuração e gerencia o ciclo de 

vida dos beans. Já o segundo é uma extensão do BeanFactory, ou seja, possui todas as 

características dele com a adição de algumas funcionalidades. Dentre essas funcionalidades 

destaca-se o suporte para mensagens de internacionalização e a propagação de eventos. O 

ApplicationContext é normalmente adotado em aplicações web por dispor de 

funcionalidades específicas para essa plataforma. Já o BeanFactory é recomendado para 

aplicações que possuem poucos recursos de memória. 

A plataforma JavaME conta com o FallME, framework que provê recursos de 

injeção de dependências. Apesar de ele ser baseado no Spring Framework, não utiliza 

arquivos XML para definição de objetos. Além disso, para que uma classe tenha suas 

propriedades injetadas, é necessário extender uma classe específica do FallME, responsável 

por efetuar a injeção das dependências (FallME, 2008). Como Java não possui recursos de 

herança múltipla, ao estender uma classe do FallME não se pode estender mais nenhuma 

outra. Isso significa que muitas vezes precisa ser criada uma classe extra para cada uma das 

classes da aplicação que desejam receber suas dependências automaticamente. Isso implica 

em um aumento na quantidade de classes de um projeto que, por ser destinado a 

dispositivos móveis e considerada as limitações de recursos, pode ser um problema sério. 

No FallME a definição dos objetos gerenciados pelo contêiner IoC é feita através do 

código. Por esse motivo, é necessário que o desenvolvedor instancie em algum lugar da 
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aplicação a configuração de todos os objetos, chamados de BeanConfig. Diferente daqueles 

que utilizam XML, sempre que a implementação de uma dependência for alterada, toda a 

aplicação precisa ser recompilada. Isso significa que as dependências são resolvidas em 

tempo de compilação, e não em tempo de execução. Isso retira a flexibilidade proposta pela 

utilização do XML. 

Para informar ao contêiner IoC quais objetos deverão ter suas propriedades injetadas 

é preciso criar uma classe que estenda BeanConfigs. Em algum lugar dessa classe deve-se 

criar todos os BeanConfig e adicioná-los ao contêiner do FallME através do método 

set(),como visto na figura 3.14. Todo BeanConfig tem um nome, utilizado para recuperá-lo 

do contêiner e uma classe responsável por implementá-lo. Ele ainda pode ter uma lista de 

propriedades, referentes às suas dependências (FallME, 2008). Caso elas existam, é 

necessário informar qual classe irá efetuar a injeção delas, através do método setBuilder().  

 

 

Figura 3.14 – Definição de BeanConfig no FallME 

 

Toda propriedade é constituída por uma chave e um valor. O primeiro é um 

identificador único e deve ser um valor literal. Já o segundo corresponde ao que será 

injetado na propriedade, e pode ser uma valor literal ou uma referência para outro 

BeanConfig. Para que uma classe receba suas dependências é preciso que ela estenda 

BeanBuilder ou então criar outra classe que faça isso. Após estender é necessário 

sobrescrever o método protected void map(Object bean, String key, BeanConfig value). Esse 

método será chamado pelo contêiner no momento da criação do objeto. Os parâmetros dele 
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correspondem ao bean que receberá as propriedades, o nome e o valor da propriedade, 

respectivamente. O FallME também utiliza o conceito de escopo de objeto. Por default, 

todos são considerados singletons e criados sob demanda (FallME, 2008).  

A utilização do FallME exige que o desenvolvedor escreva mais código para 

resolver o problema de dependências do que se elas fossem resolvidas diretamente. Isso é 

decorrente do fato de ele não utilizar XML para definição de objetos. Além disso, como 

Java não tem suporte à herança múltipla, muitas vezes existe a necessidade de criar classes 

apenas para injetar as propriedades de outra, aumentado o tamanho do projeto e o tempo 

necessário para configurar cada objeto. Esta talvez seja a maior desvantagem da utilização 

do FallME. Ainda como pontos negativos, ele não possui suporte a injeção de coleções 

(lista, map) e amarra a aplicação ao framework, exigindo que muitas classes estendam suas 

próprias. Por esse motivo, muitos desenvolvedores de aplicações JavaME deixam de 

utilizá-lo.  

Por outro lado, desenvolvedores que utilizam a injeção de dependências provida por 

contêineres IoC, tais como Spring, notam as vantagens oferecidas pela utilização de XML e 

como isso agrega requisitos de qualidade à aplicação. Ele oferece todos os tipos de 

benefícios que envolvem flexibilidade, facilidade para realização de testes e manutenção. 

Desenvolvedores de aplicações JavaME, especialmente aqueles que utilizam a configuração 

CLDC, não podem utilizar nenhum desses contêineres IoC porque quase todos dependem 

de reflexão. Estes, muitas vezes, ainda fazem uso de APIs não presentes em JavaME e que 

não podem ser adicionadas facilmente. 
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4 O FRAMEWORK DIME 

 

O projeto DIME é um framework de código aberto para Injeção de 

Dependências(DI) com objetivo de auxiliar o desenvolvimento de aplicações JavaME. 

Caracteriza-se por gerenciar o ciclo de vida de entidades de um sistema e criar as devidas 

relações ou dependências entre eles. O projeto teve origem a partir da idéia de construir um 

contêiner leve e simples que possibilitasse a resolução de problemas tais como o forte 

acoplamento e o gerenciamento do ciclo de vida de objetos. Nas plataformas JavaSE e 

JavaEE esses problemas podem ser resolvidos  utilizando frameworks já existentes, como 

por exemplo, o Spring e o PicoContainer. Entretanto, no domínio dos dispositivos móveis 

não existem boas alternativas, motivo pelo qual nasceu o projeto DIME. 

O nome DIME é um acrônimo para Dependency Injection Micro Edition. Ele foi 

projetado para ser compatível com o modelo de declaração de objetos do Spring Framework. 

Isso quer dizer que o arquivo de configuração do DIME é semelhante ao do Spring. A 

preocupação de seguir os modelos do Spring é justificada pelo fato deste ser o framework de 

injeção de dependências mais utilizado e, conseqüentemente, grande parte dos 

desenvolvedores Java já possui familiaridade com ele. Isso implica em reduzir a curva de 

aprendizado para a utilização do DIME. Além disso, é possível reaproveitar a declaração de 

componentes de uma aplicação construída com o Spring e migrá-la para o DIME.  

O DIME foi projetado para ser utilizado com qualquer uma das configurações 

suportadas pela plataforma JavaME. Conseqüentemente, mesmo aplicações desenvolvidas 

para dispositivos com maior limitação de recursos (ex: dispositivos com suporte apenas à 

CLDC) podem fazer uso de suas funcionalidades.  

 Adicionalmente, o DIME pode ser utilizado no desenvolvimento de aplicações 

destinadas às plataformas JavaSE e JavaEE. Apesar de possuir como principal foco a 

plataforma JavaME, torna-se mais uma alternativa interessante para pequenas aplicações 

desenvolvidas para as duas plataformas citadas no início deste parágrafo. O DIME utiliza o 

modelo Interface Injection para realizar a injeção de dependências dos objetos de uma 

aplicação. 
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4.1 Modelo de Injeção de Dependências 

 

O modelo de injeção de dependências adotado pelo DIME é o Interface Injection. A 

adoção deste modelo está diretamente relacionada às limitações computacionais dos 

dispositivos móveis e às restrições apresentadas pelo perfil MIDP. Grande parte das 

máquinas virtuais dos celulares ou PDAs, especialmente os CLDC, não possui suporte a 

reflexão (reflection). Logo, não sendo possível fazer uso de reflexão, o uso dos modelos de 

injeção de dependências denominados Setter Injection e o Constructor Injection foi 

descartado. 

O DIME foi projetado para ser totalmente compatível com o Spring. Contudo, não 

foi possível manter uma compatibilidade entre os dois no que diz respeito à forma como 

ocorre a injeção de dependências nos objetos. Enquanto no Spring utiliza-se o Setter 

Injection e/ou Constructor Injection, no DIME se faz uso da Interface Injection. Como 

visto anteriormente, esta não é a forma mais empregada por frameworks que realizam DI, 

porém ela é a única alternativa para aplicações JavaME.  

Pensando no desenvolvedor de uma aplicação e na quantidade de código que ele 

precisa escrever, o Setter Injection, o Interface Injection e o Constructor Injection acabam 

equivalendo-se. Considerando uma classe com 10 atributos, todos injetados pelo contêiner, 

o Setter Injection exigiria que houvesse um método set para cada um, enquanto apenas um 

seria necessário para realizar o Interface Injection e o Constructor Injection. Contudo, cada 

método set tem apenas uma linha, diferentemente do método utilizado por Interface 

Injection e Constructor Injection, que terá tantas linhas quantas forem as dependências. Por 

esse motivo, a quantidade de código de ambos acaba se igualando.  

 

4.2 Ferramentas e Bibliotecas 
 

 Com o objetivo de facilitar a análise e o projeto do DIME, além de obter o máximo 

de aproveitamento na reutilização de código, foram selecionadas ferramentas e bibliotecas 

para integrar o processo de desenvolvimento. O Jude foi utilizado durante a etapa de análise 

do projeto para modelar os requisitos funcionais e a estrutura de classes do DIME. O 

ambiente de desenvolvimento Eclipse juntamente com o plugin EclipseME auxiliaram na 
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construção do DIME e também de aplicações de demonstração das funcionalidades do 

DIME. Para gerenciar os arquivos utilizados durante o desenvolvimento foi adotado o 

Subversion (SVN). Ao final de qualquer modificação no código do framework por parte de 

um dos integrantes da equipe, era realizada uma atualização no servidor SVN. Isso permitia 

que cada desenvolvedor estivesse programando sempre na última versão do DIME. A rede 

da INF na UFSC disponibiliza um repositório que foi utilizado pelo projeto DIME, cujo 

endereço é: svn.inf.ufsc.br/elinton/TCC. 

 Além das ferramentas citadas anteriormente, foram utilizados o framework JUnit e a 

biblioteca Kxml. O primeiro auxiliou na criação e execução de testes unitários sobre classes 

Java. A execução de testes ocorria sempre que um requisito era implementado a fim de 

validá-lo. Isso evitou que problemas fossem propagados e só descobertos no final do 

desenvolvimento. O Kxml é uma biblioteca com funções para fazer parser de XML. Por ser 

compacta, é ideal para aplicações desenvolvidas para pequenos dispositivos com recursos 

limitados de memória e processamento. O Kxml utiliza uma técnica chamada de pull 

parsing para ler o XML, onde uma pequena quantidade de dados é analisada de cada vez. A 

biblioteca foi empregada no framework DIME para realizar o parsing do XML de 

configuração. 

 

4.3 Modelo e Metodologia de Desenvolvimento 
 

Dentre as diversas metodologias disponíveis para gerenciar o processo de 

desenvolvimento do projeto, optou-se por utilizar o Extreme Programming (XP), principal 

representante do grupo das metodologias ágeis. O XP foi escolhido para esse projeto por ser  

destinado a projetos que possuem uma equipe de desenvolvimento relativamente pequena e 

requisitos sujeitos a constantes alterações. Gastar menos tempo com a documentação e mais 

com a resolução do problema de forma iterativa é uma característica marcante do XP. Esses 

foram os principais motivos que levaram à adoção dessa metodologia. 

Um projeto em XP é sempre dividido em iterações, cada qual gerando um novo 

release ou versão desse projeto. Isso permite que os requisitos do software estejam em 

constante revisão tanto pelos desenvolvedores como pelos clientes (Gonçalves, 2006). 

Durante o desenvolvimento do DIME, adotou-se a prática de sempre realizar testes 
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unitários a cada alteração no código. Como conseqüência, foi possível melhorar 

continuamente a qualidade do projeto, fazendo com que a cada iteração fossem corrigidos 

eventuais problemas encontrados em versões anteriores. 

 

4.3.1 Requisitos  
 

Na fase de Exploração do XP, realiza-se uma investigação sobre o projeto, 

analisando sua viabilidade e tecnologias para o desenvolvimento. No contexto do projeto 

DIME, buscou-se verificar a viabilidade de construir um framework em JavaME que fosse 

capaz de ler um arquivo XML em tempo de execução e posteriormente realizar a injeção de 

dependências. Comprovado através de testes que seria possível o desenvolvimento do 

DIME, passou-se a definir os requisitos. 

A identificação dos requisitos que deveriam ser implementados no projeto DIME foi 

feita através de reuniões entre a equipe de desenvolvimento. Foram discutidas características 

que deveriam estar presentes no framework a fim de provê-las para os usuários finais. Foram 

usados Casos de Uso, um dos diagramas da UML, para representar os requisitos do DIME 

(figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Diagrama de Casos de Uso representando os requisitos do DIME.  

 

O levantamento das funcionalidades do DIME começou pela análise de frameworks 

de injeção de dependências já existentes. Tomou-se como base o Spring e o PicoContainer e 

buscou-se identificar características comuns a eles e como cada um gerenciava os objetos de 

uma aplicação. Através de exemplos construídos com os frameworks, foi possível identificar 

características interessantes, como a possibilidade de injeção de coleções, que poderia ser 

implementada pelo DIME. Além disso, foi possível verificar e comparar a injeção de 

dependências realizada através de XML com a realizada via código. Essa análise resultou 

em um conjunto de funcionalidade providas pelo DIME a fim de auxiliar e facilitar o 

desenvolvimento de aplicações JavaME. 

Um desenvolvedor que utiliza o DIME em uma aplicação tem a possibilidade de 

definir, em um arquivo XML, os objetos que terão suas dependências injetadas e 

posteriormente criar um contêiner com eles. Essas são as únicas funcionalidades disponíveis 
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para os desenvolvedores. Por sua vez, o DIME realiza o parsing do XML, o valida para 

verificar se segue o padrão adotado e finalmente gerencia o ciclo de vida dos objetos 

definidos no XML. Isso abrange desde a criação de um objeto até a resolução de suas 

dependências.  

A cada requisito implementado pela equipe de desenvolvimento, uma nova versão do 

framework era liberada para testes. Foi desenvolvida uma seqüência de testes que validavam 

se cada funcionalidade estava correta, sem erros ou bugs. Os testes de cada uma delas foram 

somados e eram todos executados sempre, com o intuito de comprovar se uma 

funcionalidade não alterava o comportamento das demais que já estavam corretas. Caso 

houvesse algum problema no código ou na lógica de negócio, o programa era corrigido e 

testado novamente, até que não houvesse mais erros. 

 

4.4 Estrutura do DIME 
 

A estrutura do framework DIME está organizada em 26 classes divididas em 5 

pacotes: org.dime, org.dime.parser, org.dime.exception, org.dime.lifecicle. org.dime.util. 

 

4.4.1 O pacote org.dime 
 

O pacote org.dime contém as classes responsáveis pela implementação do contêiner 

de injeção de dependências. Fazem parte desse pacote as classes e interfaces ilustradas na 

figura 4.2. Dentre essas destacam-se a interface Bean e a classe 

ClassPathXmlBeanContainer. 
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Figura 4.2 – Diagrama de classes do pacote org.dime 

 

A interface Bean referencia os objetos gerenciados pelo DIME.  Ela deve ser 

implementada por todas as classes que desejam ter suas dependências injetadas 

automaticamente. O único método declarado nessa interface possui a seguinte assinatura: 

setProperties(Hashtable properties). É dentro do parâmetro properties que estão todas as 

dependências. 

A classe ClassPathXmlBeanContainer representa o contêiner do DIME e é a 

implementação das interfaces BeanContainer e XmlParserListener. Essa classe possui uma 

estrutura de dados para armazenar os objetos que instancia, tendo a responsabilidade de 

receber requisições e devolver como resposta beans devidamente configurados e prontos 

para uso. A criação dos beans e a resolução de suas dependências ocorrem através das 

informações coletadas durante a leitura do arquivo de configuração. Para receber essas 

informações o contêiner precisa implementar os métodos da interface XmlParserListener. 

Utilizou-se o conceito de interfaces para ocultar da aplicação cliente detalhes da 

implementação. Isso possibilita que sejam criadas diferentes implementações para um 

contêiner. 
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A classe abstrata Definition contém a definição de cada bean do contêiner. Ela se 

especializa em BeanDefinition e PropertyDefinition. A primeira possui informações sobre 

beans, como nome completo da classe que o implementa, lista de dependências e um 

identificador. Já a segunda possui informações sobre propriedades primitivas, 

caracterizadas apenas por um valor, como um inteiro ou uma string. Através dessas 

informações o contêiner consegue mapear o nome de um bean definido no XML com sua 

classe de implementação. A partir dai é possível instanciar um bean e saber quais são suas 

propriedades, a fim de retorná-lo para a aplicação quando solicitado. 

 

4.4.2 O pacote org.dime.parser 
 

O pacote org.dime.parser contém as classes necessárias para realizar a leitura do 

arquivo de configuração XML. A figura 4.3 ilustra as classes encontradas nesse pacote. 

 

Figura 4.3 – Diagrama de classes do pacote org.dime.parser. 
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A classe XmlParser é a mais importante desse pacote. Ela recebe o caminho de um 

arquivo XML e realiza o parsing desse arquivo com intuito de coletar informações sobre os 

beans e suas dependências. Sempre que a leitura de um bean (diretamente do arquivo 

XML) é concluída, os dados referentes ao bean são enviados para o contêiner. Esse envio é 

realizado com auxílio da interface XmlParserListener, permitindo o uso de um modelo de 

notificação de eventos. Após registrar seu interesse, qualquer entidade que implemente essa 

interface pode receber a notificação do parser XML. 

A classe Pair está visível somente dentro do pacote. Ela só é utilizada quando um 

map contendo referências de outros beans é declarado como dependência de um objeto. 

Logo que o map é criado, ele é armazenado junto com o identificador do bean que será 

inserido nele. 

A classe RefBean guarda informações de associação entre beans. Eventualmente, 

pode acontecer de um bean ser encontrado no arquivo XML e possuir uma referência para 

outro que ainda não foi lido pelo parser. Logo, a classe RefBean guarda o identificador 

desse bean e o do bean que ainda não foi encontrado. Assim é possível saber, em qualquer 

momento da leitura do arquivo, qual bean depende de qual. Além disso, deixa o XML mais 

flexível, uma vez que não obriga um bean a ser declarado antes de outro. 

 

4.4.3 O pacote org.dime.exception 
 

O pacote org.dime.exception é composto por sete classes de exceção, que podem ser 

lançadas durante a validação do arquivo XML. A figura 4.4 mostra como essas classes 

estão organizadas. 
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Figura 4.4: Diagrama de classes do pacote org.dime.exception. 

   

Observando o diagrama de classes da figura 4.4, nota-se que todas as classes 

estendem RuntimeException direta ou indiretamente. Isso quer dizer que quando uma 

dessas classes propaga uma exceção, a aplicação cliente tem a opção de tratá-la ou não. Ou 

seja, não obriga que sejam escritos blocos de código para processar a exceção.   

 Cada uma das classes representa erros que podem ocorrer durante a realização do 

parsing. A exceção BeanCreationException é lançada quando ocorre um erro na criação de 

um bean. A exceção PropertyNotFoundException ocorre quando um atributo obrigatório 

não é encontrado em um elemento do XML. O erro de DuplicateBeanException é 

propagado quando dois beans são declarados com o mesmo identificador. Já a exceção 

XmlValidationException ocorre quando o arquivo XML é inválido, ou seja, não possui uma 

estrutura aceita pelo framework DIME. Caso o caminho ou path do XML esteja incorreto, é 

lançada a exceção XmlNotFoundException. 

Quando existe uma dependência cíclica entre dois ou mais beans, como visualizado 

na figura 4.5, ocorre um erro de referência circular. Isso porque o contêiner da início à 

criação do bean A e o interrompe para criar sua dependência, o bean B. Ele então inicia a 
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construção do bean B e interrompe para criar sua dependência, o bean A. Como o bean A 

ainda não foi totalmente construído, o contêiner começa o processo para inicializá-lo 

novamente. Quando isso acontece, o contêiner não consegue criar os beans e é propagado o 

erro CircularReferenceException para a aplicação a fim de indicar que esse problema deve 

ser corrigido.  

 

 

Figura 4.5 - Dependência cíclica entre dois beans 

 

 A única classe que estende diretamente RuntimeException é a BeansException, 

enquanto todas as outras a estendem. A idéia por trás dessa classe abstrata é encapsular as 

exceções dentro de uma só. Isso permite que um método propague para a aplicação cliente 

apenas uma exceção, ao invés de várias. Isso não restringe o poder de tratamento de 

exceções por parte da aplicação, uma vez que BeansException apenas encapsula outras 

exceções. Logo, é possível que uma aplicação reaja de forma diferente quando ocorrem 

duas exceções de tipos diferentes. Além de deixar o código mais limpo, a aplicação só tem 

conhecimento sobre uma exceção, independentemente do tipo dela. 

  

4.4.4 O pacote org.dime.lifecycle 
 

O pacote org.dime.lifecycle possui apenas duas interfaces, ilustradas na figura 4.6, 

cujas implementações são executadas quando ocorrem etapas específicas do ciclo de vida 

de um objeto. Nenhum bean é obrigado a implementar essas interfaces. A interface 

InitializingBean dispõe de apenas um método que é invocado após um componente receber 

suas propriedades. A interface DisposableBean tem o seu único método chamado quando o 

bean que a implementa é destruído. 
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Figura 4.6 – Diagrama de classes do pacote org.dime.lifecycle 

 

4.5 Documentação e Código 
 

A documentação do DIME foi produzida em dois níveis distintos, o de análise e o de 

código. O primeiro corresponde à modelagem inicial do framework, que resultou em 

diagramas de casos de uso e de classes. Já o segundo, como o próprio nome sugere, foi feito 

através do código fonte. Sempre que um novo método era criado e implementava alguma 

regra importante para o funcionamento do framework, ele era documentado. Isso significa 

que uma descrição do que o método realizava era escrita em cima da sua declaração, na 

forma de comentário. A documentação de código é muito importante, visto que não permite 

duplas interpretações (Neto, 2004). 

O código e a documentação do DIME foram desenvolvidos em inglês para facilitar 

a integração futura de desenvolvedores da comunidade Java. Isso permite que um número 

maior de pessoas compreenda o funcionamento de cada método. Isso implica em um maior 

número de  contribuições para a melhoria do DIME, seja no incremento de novas 

funcionalidades ou na correção de erros. Qualquer pessoa pode se candidatar a fazer parte 

do desenvolvimento do projeto, assim como ter acesso ao código fonte do projeto, que está 

disponível no endereço http://dime.dev.java.net/. 

 

4.6 Limitações 
  

Quando se utiliza o modelo de injeção de dependências Setter Injection é possível 

gerar os métodos set automaticamente em tempo de compilação, visto que a maioria das 

IDEs oferece essa facilidade. Como o DIME utiliza o modelo Interface Injection, o método 

que receberá as dependências injetadas precisa necessariamente ser implementado pelo 

desenvolvedor. Apesar da possibilidade de implementar alguma estrutura que gerasse esse 
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método em tempo de compilação, ou seja, no momento em que a aplicação fosse 

empacotada em um arquivo .jar, ela ainda não está disponível no DIME. 

 

4.7 Arquivo de Configuração 
  

 O framework DIME utiliza um arquivo de configuração XML para descrever os 

objetos que terão suas dependências injetadas automaticamente. Foi adotado o mesmo 

padrão de XML do Spring por já ser de conhecimento de muitos desenvolvedores. A 

vantagem de utilizar um arquivo de configuração, ao invés de descrever os objetos através 

de código, é a flexibilidade que ele proporciona. Ele possibilita alterar a dependência de um 

objeto sem a necessidade de recompilar a aplicação.  

 Uma aplicação pode conter mais de um arquivo de configuração. Ao iniciar o 

contêiner, responsável por criar os beans da aplicação, existe a possibilidade de passar para 

ele uma lista de arquivos ou apenas um arquivo que importe os demais. Logo, fica a cargo 

do desenvolvedor decidir qual a melhor alternativa. O intuito de permitir que os 

desenvolvedores separem os beans em mais de um arquivo é facilitar a organização da 

aplicação. Uma boa prática é definir os beans de cada pacote ou módulo em um arquivo de 

configuração diferente. Isso facilita na localização dos beans, uma vez que os arquivos 

acabam ficando menores. 

 O arquivo de configuração do DIME possui uma estrutura bem definida. Ele contém 

um conjunto de tags específicas que devem ser utilizadas na definição dos beans. Um 

exemplo bastante completo, demonstrando a estrutura do arquivo e todos os recursos que 

podem ser utilizados pode ser visto na figura 4.7.  

 
<?xml version="1.0"?> 
<beans> 
 
 <import resource="/dime/exemplo/arquivo_1.xml" /> 
 <import resource="/dime/exemplo/arquivo_2.xml" /> 
 <import resource="/dime/exemplo/arquivo_3.xml" /> 
 
 <bean id="fooList" class="test.collection.FooList"> 
  <property name="elements"> 
   <list> 
    <value>elemento1</value> 
    <value>elemento2</value> 
    <value>elemento3</value> 
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   </list> 
  </property> 
 
  <property name="elementsRef"> 
   <list> 
    <ref bean="Foo" /> 
    <ref bean="Foo2" /> 
   </list> 
  </property> 
   
  <property name="theMap"> 
        <map> 
           <entry key="left"> 
              <value>right</value> 
           </entry> 
           <entry key="up"> 
              <value>down</value> 
           </entry> 
           <entry key="date"> 
              <value>down</value> 
           </entry> 
        </map> 
      </property> 
      
      <property name="beansElements"> 
        <map> 
           <entry key="key1" value-ref="Foo"/> 
           <entry key="key2" value-ref="Foo2"/> 
           <entry key="key3" value-ref="Foo2"/>          
        </map> 
      </property> 
      
      <property name="properties"> 
        <props> 
           <prop key="welcome">Bem Vindo!</prop> 
           <prop key="hello">Alo</prop> 
        </props> 
      </property> 
   
 </bean> 
  
 <bean id="fooSet" class="test.collection.FooList"> 
  <property name="elements"> 
   <set> 
    <value>elemento1</value> 
    <value>elemento2</value> 
    <value>elemento2</value> 
    <value>elemento3</value> 
   </set> 
  </property> 
 </bean> 
  
 <bean id="Foo2" class="test.Foo"> 
  <property name="filename"> 
   <value>c:/movies2.txt</value> 
  </property> 
 </bean> 
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 <bean id="Foo" class="test.Foo" scope="prototype"> 
  <property name="filename"> 
   <value>c:/movies.txt</value> 
  </property> 
  <property name="fooSet"> 
   <ref local="fooSet" /> 
  </property> 
 </bean> 
  
 <bean id="MovieLister" class="test.martinfowler.MovieLister" lazy-init="false"> 
  <property name="finder"> 
   <ref local="MovieFinder" /> 
  </property> 
  <property name="foo"> 
   <ref local="Foo" /> 
  </property> 
 </bean> 
 
 
 <bean id="MovieFinder" class="test.martinfowler.ColonMovieFinder" scope="prototype"> 
  <property name="filename"> 
   <value>movies1.txt</value> 
  </property> 
 </bean> 
 
  
</beans> 
 

Figura 4.7 – Exemplo de arquivo de configuração do DIME. 

 

Todos os elementos suportados pelo arquivo de configuração do DIME são também 

suportados pelo Spring Framework, sendo que o inverso não ocorre. Isso mantém os dois 

frameworks compatíveis, sendo possível reaproveitar um arquivo utilizado pelo Spring com 

o DIME, sem alterar nada ou com um mínimo de adaptação. A tag ou elemento principal de 

todo arquivo de configuração é o <beans>. Ele delimita a declaração de todos os beans, uma 

vez que eles devem estar declarados dentro desse elemento. 

Dentro da tag <beans> podem existir apenas dois tipos de elementos: <import> ou 

<bean>. A primeira tag é utilizada para carregar definições de beans contidas em outros 

arquivos. Ela possui o atributo resource que contêm o caminho do arquivo a ser carregado. 

Não existe um limite para a utilização dessa tag, que pode ser usada tantas vezes quanto 

forem os arquivos a serem importados. A segunda tag é a abstração de um objeto que terá 

suas dependências injetadas pelo contêiner do DIME. Assim como o <import>, ela pode ser 
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utilizada inúmeras vezes. A ordem na qual os elementos <import> e <bean> aparecem 

dentro de <beans> é indiferente. 

O elemento <bean> possue os atributos id, class, scope e lazy-init, sendo que os dois 

primeiros são obrigatórios. O primeiro corresponde à identificação do bean. Qualquer valor 

pode ser passado para esse atributo e ele deve ser único para toda a aplicação. O segundo 

contém o caminho completo da classe que implementa esse bean. O atributo scope pode 

assumir dois valores distintos: singleton ou prototype. Sempre que um bean precisar ser 

criado de modo que só existirá uma instância dele dentro do contêiner, o valor singleton 

deve ser utilizado. Caso o valor de scope não tenha sido preenchido, por default o DIME 

considera o bean como singleton. Em contrapartida, se for necessário que o contêiner crie 

uma nova instância de um bean sempre que ele for requisitado, deve ser utilizado o valor 

prototype.  

O atributo lazy-init possui um valor booleano que tem por finalidade informar se um 

bean deve ser criado no momento da construção do contêiner (lazy-init = false) ou apenas 

quando ele for requisitado pela primeira vez (lazy-init = true). Isso só faz sentido se o scope 

do bean for singleton, uma vez que se o escopo for prototype uma nova instância do bean 

sempre será criada quando ele for solicitado. Por default o DIME considera todos os beans 

com lazy-init = true. 

Cada bean tem suas dependências expressas na forma de propriedades. Cada uma 

delas representa um atributo de classe através do elemento <property> do XML. Esse 

atributo pode estar declarado na própria classe que implementa o bean ou eventualmente em 

uma super classe. Uma <property> possui como atributo obrigatório o name, que deve ser o 

mesmo nome do atributo a que referencia. É importante dizer que toda <property> 

corresponde a um atributo, porém nem todo atributo precisa ter sua <property> equivalente. 

Existem ainda dois outros atributos desse elemento, sendo que um ou outro deve ser 

preenchido, nunca os dois: value e ref. 

Cada propriedade tem por finalidade informar ao contêiner o que deve ser injetado 

em um atributo do bean quando este for criado.  Isso é feito através de seus atributos value e 

ref. A diferença entre os dois está no tipo do atributo ao qual a propriedade faz referência. Se 

ele for um tipo primitivo, como uma String ou um long, o value deve ser utilizado. Já se ele 

for outro bean do contêiner, deve-se usar o ref e preenchê-lo com o id desse bean.  Toda 

propriedade definida com value será tratada pelo contêiner do DIME como uma String. Isso 
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quer dizer que mesmo que uma classe declare um atributo do tipo inteiro, será passada para 

ela uma String. Conseqüentemente a aplicação fica responsável por fazer a conversão para o 

tipo esperado. Esse comportamento difere do adotado pelo Spring, que por ter recursos de 

reflexão, descobre o tipo esperado pelo atributo e ele próprio se encarrega da fazer a 

conversão.  

Assim como no Spring, o DIME possui suporte a injeção de listas, mapas e 

propriedades, representadas por <list>, <map> e <props>, respectivamente. Isso quer dizer 

que é possível injetar em um bean qualquer um desses tipos. A configuração CLDC da 

plataforma JavaME apresenta restrições quanto ao uso da maioria das Collections e somente 

Vector, Hashtable e Stack são suportados. Por esse motivo, quando uma lista é declarada 

como dependência de um bean, este irá receber um Vector. Já quando é declarado um map 

ou uma props, o bean receberá um Hashtable. 

A tag <list> pode conter diversos elementos dentro dela. Dependendo do elemento a 

ser inserido, deve ser utilizado o atributo value ou  ref. Assim como no elemento 

<property>, o primeiro serve para inserir um valor literal ou String dentro do Vector, 

enquanto o segundo contém a referência de um bean a ser inserido. 

A tag <map> é composta por elementos <entry>. Cada um deles é formado por uma 

key e um value-ref ou value. A key será a chave da Hashtable, enquanto os outros dois 

definirão o que será inserido como valor da chave. A tag <props> é semelhante a <map>, 

uma vez que também possui o atributo key e um valor. A diferença entre as duas é que o 

valor da <props> sempre será tratado como um literal ou String. A Hashtable resultante de 

um map pode conter desde valores simples até beans que são objetos complexos. Já a 

Hashtable proveniente de uma props sempre conterá apenas Strings. 

Existem atalhos e outras opções de conveniência para a configuração dos beans no 

XML. É possível, por exemplo, definir os elementos abaixo das seguintes formas:   

 

property: 
<property name="filename"> 

    <value>c:/movies.txt</value> 
   </property> 
   <property name="fooSet"> 
    <ref local="fooSet" /> 
   </property> 
 

ou 
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<property name="filename" value="c:/movies.txt"/> 

 <property name="fooSet" ref="fooSet"/> 

 

map: 
<map> 

           <entry key="left"> 
              <value>right</value> 
           </entry> 
           <entry key="up"> 
              <value>down</value> 
           </entry> 
           <entry key="date"> 
              <value>down</value> 
           </entry> 
        </map> 
 

ou 

 
<map> 

           <entry key="left" value="right"/> 
           <entry key="up" value="down"/> 
           <entry key="date" value="down"/>         
        </map> 
 
 

É importante ressaltar que todo XML escrito para o framework DIME pode ser 

reaproveitado em uma aplicação que utiliza o Spring Framework. Como ele é lido pelo 

DIME em tempo de execução, é possível alterar uma dependência de um bean sem precisar 

recompilar o código. Isso significa dizer que o comportamento de uma aplicação pode ser 

alterado sem a necessidade de escrever código. 

 

4.8 Ciclo de vida dos objetos no contêiner DIME 
 

Em uma aplicação convencional o ciclo de vida de um objeto começa quando é 

invocado o seu construtor com a palavra chave new, sendo que então o objeto está pronto 

para ser usado. Quando não existem mais referências para tal objeto, o garbage collector 

pode retirá-lo da memória, terminando o seu ciclo de vida. Entretanto, quando se usa um 

contêiner de objetos como o do DIME, o ciclo de vida dos objetos não é tão simples. Os 

beans gerenciados pelo contêiner do DIME têm um ciclo de vida semelhante ao de um 



66 
 
objeto convencional, sendo que a principal diferença é que o contêiner é quem gerencia o 

ciclo de vida, como mostra a figura 4.8: 

 

  

Figura 4.8 - Ciclo de vida de um bean 

 

A etapa de instanciação corresponde à criação do bean. O modo como ele é 

instanciado é equivalente à execução do seu construtor padrão. Mesmo que um bean possua 

um construtor com parâmetros, será invocado sempre o padrão. Isso significa dizer que não 

é possível inicializar os atributos de um bean  através do construtor. O que é feito no DIME 

para instanciar um objeto é primeiro carregar a sua classe a partir do nome e posteriormente 

chamar o seu método newInstance(), como mostra o código abaixo: 

 

 Bean bean = (Bean)Class.forName(“ImplClass”).newInstance(); 

 

  Cada bean deve seguir o contrato da interface Bean, implementando o método 

public void setProperties(Hashtable properties) que recebe um hashtable com todas as 

propriedades do bean, como mostra a figura 4.9.  
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Figura 4.9 - Bean compatível com o contêiner do DIME. 

  

Após a etapa de configuração o contêiner verifica se o bean implementa a interface 

InitializingBean. Se implementar, o método afterPropertiesSet é chamado para avisar que o 

bean já teve seus atributos injetados.  Esse método pode ser utilizado para implementar 

alguma regra específica que precisa dos atributos já inicializados.  

Depois desta etapa o bean está pronto para ser usado e só será destruído quando o 

contêiner for fechado através do método close, ou se for chamado o método destroyBean do 

contêiner. Se o bean implementar a interface DisposableBean, ele terá o método destroy 

chamado, avisando que o contêiner não tem mais referências para ele. Esse método pode ser 

utilizado para liberar algum recurso utilizado pelo bean. 

O comportamento padrão do contêiner do DIME é criar os beans sob demanda, ou 

seja, apenas quando são requisitados pela primeira vez. Isso faz com que os beans não sejam 

todos instanciados no momento da construção do contêiner, deixando a aplicação mais 

rápida durante sua inicialização. Contudo, existe a possibilidade de alterar esse 

comportamento e criar os beans já no momento de inicialização do contêiner. Se todos os 

beans declarados no XML são utilizados pela aplicação, o consumo de memória final se 

torna equivalente. Agora se um bean é utilizado somente se determinada condição ocorrer, 

então não é interessante já criá-lo no início. Essas configurações passíveis de serem 

alteradas permitem gerenciar o ciclo de vida dos beans da melhor forma possível. 

 

4.9 O DIME na prática  
  

 Para utiliza o framework DIME é preciso, antes de tudo, adicionar o seu arquivo JAR 

ao classpath da aplicação. O próximo passo é definir quais classes irão receber suas 

dependências automaticamente pelo DIME. Todas elas devem então implementar a interface 

Bean e conseqüentemente o método  public void setProperties(Hashtable properties). Todas 

as dependências virão dentro da Hashtable e precisarão ser convertidas para o tipo esperado.  
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Figura 4.10 – Classe MovieLister. 

 

A classe MovieLister, vista na figura 4.10, possui 2 dependências: finder e foo. A 

primeira é do tipo MovieFinder e receberá uma instância da classe ColonMovieFinder, que 

implementa MovieFinder, como demonstrado na figura 4.11. A segunda é do tipo Foo que 

por sua vez receberá uma instância da classe Foo, vista na figura 4.12. Todas as duas 

dependências serão injetadas automaticamente pelo DIME assim que o bean MovieLister for 

solicitado ao contêiner do DIME. 
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Figura 4.11 – Classe ColonMovieFinder. 

 

A classe ColonMovieFinder também implementa a interface Bean e, se declarada no 

XML corretamente, terá sua dependência injetada pelo DIME. Essa classe possui apenas 

uma dependência com o nome de filename que é do tipo String. 
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Figura 4.12 – Classe Foo. 

 

Assim como as duas classes anteriores, a classe Foo também é um bean. Ela também 

possui apenas uma dependência com o nome de filename que é do tipo String. O intuito é 

demonstrar que podem existir classes que implementam ou estendem outras e que ainda 

assim podem ser beans do DIME. 

Após a implementação das classes que resultarão em um ou mais beans, visto que 

podem existir diversos beans da mesma classe, é necessário definir defini-las no arquivo de 

configuração, cada qual com suas dependências. A definição do beans MovieLister, Foo e 

MovieFinder no XML pode ser visto a figura 4.13. Nota-se que o bean MovieLister possui 

duas propriedades e que elas tem o mesmo nome dos atributos definidos na classe. Antes de 

resolver as dependências de MovieLister, o DIME irá resolver as de Foo e MovieFinder, 

para posteriormente injetá-los em MovieLister.  
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Figura 4.13 – Arquivo de configuração XML referente às classes MovieLister, Foo e 
MovieFinder. 

 

Após a definição dos beans é necessário criar o contêiner passando o caminho onde 

se encontra o XML, como visto abaixo: 

 

BeanContainer container = new ClassPathXmlBeanContainer("/org/dime/arquivo.xml"); 

 

Após a criação do contêiner, é possível requisitar qualquer bean contido no XML 

que ele retornará devidamente configurado e pronto para uso. Um exemplo de requisições 

que podem ser feitas com base nos beans anteriores pode ser visto abaixo: 

 

FooAbstract foo = (FooAbstract) container.getBean("Foo"); 

foo.getFilename().equals(c:/movies.txt); 

 

MovieLister lister = (MovieLister)container.getBean("MovieLister"); 

lister.getFinder().findAll(); 

 

Através dos exemplos de utilização do DIME pode-se observar que o maior esforço 

na sua utilização está na definição dos beans, ou seja, na construção do XML. Uma vez que 

se tem o XML elaborado é fácil iniciar o contêiner de beans dentro de qualquer aplicação e 

posteriormente requisitar qualquer objeto para ele. A utilização do DIME aliada a boas 

práticas de programação é capaz de otimizar o uso de memória dos beans de uma aplicação. 
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Criar um bean que será utilizado dentro da aplicação com o comportamento de um singleton 

e defini-lo no XML com o scope prototype implica em mau aproveitamento dos recursos do 

DIME e, conseqüentemente, em piorar o desempenho da aplicação.  

Pode-se observar que o DIME conta com estruturas para realizar parsing de XML e 

criar beans em tempo de execução. A fim de determinar qual o impacto dessas estruturas no 

desempenho de aplicações que utilizam o DIME, foram elaborados testes que medem o 

consumo de memória dessas aplicações. Isso permite mensurar quando é válido utilizar o 

DIME em virtude das características de uma aplicação que possua recursos de memória e 

processamento limitados. 
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5 RESULTADOS  
 

 Os testes realizados com o framework DIME demonstraram que ele possui um bom 

desempenho ao realizar o parser de XML e ao criar os beans em tempo de execução. Os 

resultados da comparação do DIME com os frameworks Spring e PicoContainer foram 

muito satisfatórios, visto que ficou comprovado que o  DIME conseguiu agregar o que cada 

um deles tem de melhor: a utilização de XML do Spring com a velocidade de inicialização 

do PicoContainer. Além da comparação de desempenho, outra comparação foi realizada 

incluindo o framework FallME. Ela mostra as possíveis plataformas onde cada um dos 

frameworks pode ser utilizado além de características específicas de cada um. 

 

Tabela 5.1 – Comparação entre frameworks quanto as plataformas Java. 

Plataforma/Framework DIME PicoContainer Spring Framework FallME 
JavaME X   X 
JavaSE X X X X 
JavaEE X X X X 
Arquivo de configuração X  X  
Suporte a injeção de 
coleções 

X X X  

Tamanho do framework 31 KB 448 KB 21 MB 14 KB 
 

Observando a tabela 5.1, nota-se que os frameworks DIME e FallME são os únicos 

passíveis de serem utilizados em qualquer uma das três plataformas de desenvolvimento 

Java. Contudo, diferente do FallME, o DIME utiliza arquivo de configuração baseado em 

XML para definição dos beans e possui suporte a injeção de coleções como dependências. 

A vantagem da utilização de XML para definição de beans está associada ao fato de não 

precisar recompilar uma aplicação caso uma dependência necessite ser alterada. Em 

frameworks como o PicoContainer e o FallME, sempre que uma alteração precisar ser feita 

nos beans, seja para alterar seu nome ou uma de suas dependências, a aplicação inteira 

precisará ser compilada novamente. Isso torna o DIME o único framework destinado à 

plataforma JavaME capaz de oferecer esses recursos que facilitam o desenvolvimento do 

sistema e o deixam mais flexível a alterações. 
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O tamanho dos frameworks é outra característica importante, principalmente porque 

a plataforma JavaME possui recursos limitados de memória. A tabela 5.1 mostra que o 

DIME e o FallME possuem o tamanho bastante reduzido quando comparados com o 

PicoContainer e o Spring. Este último possui o tamanho muito maior do que os outros. Isso 

deve-se aos diversos módulos e bibliotecas de terceiros que são necessários para que ele 

possa realizar a injeção de dependências. Dos 31kb do DIME, 11 são derivados da API 

Kxml, utilizada para fazer o parsing do XML. O DIME e o FallME são bem pequenos e 

por isso passiveis de serem utilizados por aplicações JavaME.  

Para realizar o teste de comparação de desempenho entre os frameworks de DI foi 

elaborada uma aplicação baseada no exemplo do artigo Inversion Of Control (Fowler, 

2005). O programa de teste consiste na utilização dos contêineres citados para configurar 

uma simples aplicação que lista filmes pelo nome do autor. Os mesmos beans foram 

utilizados por todos os frameworks e o mesmo arquivo XML foi utilizado pelo Spring e 

pelo DIME. Foram considerados apenas o PicoContainer, Spring e DIME para essa 

comparação. O FallME foi excluído por não possuir suporte a injeção de coleções, recurso 

utilizado durante a execução da aplicação de teste. 

O programa contém apenas 5 classes que são responsáveis pelas seguintes ações: 

 Movie – Classe que representa o filme com o seu diretor e nome. 

 MovieFinder– Interface que define o método findAll que retorna a lista completa de 

filmes. 

 ColonMovieFinder – Implementação de MovieFinder que carrega os filmes a partir 

de um arquivo CSV (Comma-separated values). 

 CollectionMovieFinder – Implementação de MovieFinder que contém a lista de 

filmes injetada a partir do arquivo de configuração XML. 

 MovieLister – Classe responsável por listar os filmes pelo Diretor. Ela usa uma 

instância de MovieFinder para encontrar a lista completa de filmes, e a partir desta lista 

pesquisa os filmes por Autor. 

 O arquivo XML utilizado pelo Spring e o DIME  contêm 44 beans, sendo 40 beans 

referentes à classe Movie, 1 bean da classe ColonMovieFinder, 1 bean da classe 

CollectionMovieFinder e mais 2 da classe MovieLister, como visto no anexo A.1. O bean 

de nome MovieLister possui como dependência o bean MovieFinder, que por sua vez 

recebe o caminho do arquivo CSV como dependência. Já o bean MovieLister2 têm o 
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MovieFinder2 como dependência e este contêm uma lista com a referência para cada um 

dos beans da classe Movie. 

 Após construída e configurada a aplicação de teste, foram realizadas diversas 

interações sobre cada um dos 3 frameworks. Cada interação consistiu na criação do 

contêiner com os beans definidos e a posterior requisição dos dois beans responsáveis por 

realizar a pesquisa de filmes, um a partir do arquivo CSV e o outro a partir de uma lista de 

filmes injetada como dependência. Uma pesquisa foi feita passando o nome de um diretor 

para os dois beans recuperados do contêiner e os resultados das pesquisas foram 

comparados para verificar se os beans possuíam os mesmos filmes. O tempo de cada 

interação era calculado e somado para posteriormente serem analisados. Como o Spring 

possui 2 tipos diferentes de contêiner IoC, os dois foram submetidos ao teste de 

desempenho. Os resultados das interações podem ser vistos na tabela 4. 

 

Tabela 5.2 – Resultado das interações realizadas sobre os diferentes contêineres IoC 

Desempenho/Framework DIME PicoContainer Spring - 
ApplicationContext 

Spring - 
BeanFactory 

1000 interações 2 ms 1 ms 22 ms 19 ms 
100 interações 2 ms 3 ms 27 ms 22 ms 
10 interações 11 ms 5 ms 70 ms 35 ms 
1 interação 26 ms 60 ms 374 ms 58 ms 
  

 Analisando a tabela 5.2, nota-se que o desempenho de todos os contêineres IoC 

aumenta à medida que o número de interações aumenta. Os resultados do framework DIME 

foram surpreendentes, uma vez que ele foi tão ou mais rápido que o PicoContainer, com a 

vantagem de utilizar XML para definição dos beans. Por isso pode-se dizer que o DIME 

possui o desempenho do PicoConteiner com a facilidade provida pelo XML do Spring. 

Ambos os contêineres do Spring mostraram-se bastante lentos durante os testes se 

comparados com o DIME e com o PicoContainer. A Figura 5.1 ajuda a visualizar o 

desempenho de cada um dos frameworks à medida que o número de interações aumenta. 

 Visto que os frameworks PicoContainer e o Spring não foram construídos e 

planejados para funcionar na plataforma JavaME, eles oferecem uma gama de serviços, 

como o de log por exemplo, que o DIME não dispõe. Não é o intuito desse teste realizar 
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uma comparação desses serviços. Por esse motivo o gráfico mostrado na figura 5.1 é o 

resultado da avaliação de desempenho de uma aplicação onde foram configurados 44 beans 

e posteriormente recuperados do contêiner. Considerando que a aplicação necessitava 

apenas configurar e recuperar os beans, sem utilizar serviços de log ou qualquer outro, o 

desempenho do framework DIME foi melhor quando comparado com os outros. 

 

 

Figura 5.1 – Desempenho dos contêineres IoC considerando o número de interações  

 

Com o intuito de avaliar o overhead causado pelo framework, a aplicação de teste 

foi adaptada para não fazer uso do DIME. Foi avaliado o consumo de memória da aplicação 

utilizando o DIME e posteriormente sem usá-lo. Para visualizar esse consumo foi utilizada 

a ferramenta Virtual Machine Memory Profiler fornecida pelo kit de desenvolvimento para 

a plataforma JavaME JavaTM Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0. Os 

resultados obtidos através dessa ferramenta podem ser visualizados nas figuras 5.2, 5.3 e 

5.4. 
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Figura 5.2 - Consumo de memória de aplicação que utiliza o framework DIME e realiza a 
leitura de filmes a partir de um arquivo CSV 

 

Sabe-se que um HashTable, por default, aloca 11 blocos de memória durante sua 

instanciação, mesmo comportamento dos Vectors. Se ao adicionar um novo elemento a 

uma dessas estruturas elas já estiverem cheias, são alocados mais alguns blocos de memória 

para esse único elemento. Isso significa que eventualmente acabam ficando blocos vazios e 

sem utilização. Como a implementação do DIME utiliza bastante essas estruturas para 

armazenar informações dos beans, pode acontecer de existir mais espaços de memória 

alocados do que beans na aplicação. Apesar desses espaços estarem alocados, eles podem 

ser utilizados pela aplicação assim que o Garbage Collector (GC) for executado, a fim de 

liberá-los. Por esse motivo, somente após a execução do GC é que foi considerado o 

consumo total de memória da aplicação. 

A figura 5.2 permite visualizar o consumo de memória de uma aplicação que fez 

uso de 2 beans para a pesquisa de filmes. A pesquisa foi feita com base em um arquivo de 

filmes CSV, passado como dependência à um dos beans. Através do gráfico nota-se que há 

um pico no uso de memória que corresponde a inicialização do emulador. No momento em 



78 
 
que ocorre esse pico a aplicação sequer foi iniciada. Quando ela inicia, o contêiner do 

DIME é criado e seguido pela instanciação dos dois beans. Nesse momento, as estruturas  

do DIME estão mantendo blocos de memória sem utilização. Após executar o garbage 

collector, clicando no botão Run GC da ferramenta, esses blocos são liberados e o consumo 

de memória diminui quase pela metade. É nesse momento que se pode visualizar o total de 

memória utilizada.  

 

 

Figura 5.3 - Consumo de memória de aplicação que utiliza o framework DIME e realiza a 
leitura de filmes a partir de uma lista de beans 

 

O gráfico da figura 5.3 representa o consumo de memória de uma aplicação que 

realiza a pesquisa dos filmes em uma lista de beans injetada como dependência de outro 

bean. Pode-se notar que a última queda na quantidade de memória utilizada corresponde ao 

ponto em que o GC é executado. 
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Figura 5.4 - Consumo de memória de aplicação que não utiliza o framework DIME 

 

 A figura 5.4 demonstra os resultados da aplicação que não utilizou o DIME para a 

criação dos objetos utilizados na pesquisa de filmes. Como essa aplicação não utiliza o 

DIME, a quantidade de memória utilizada se mantêm praticamente a mesma desde o início 

da aplicação, mesmo depois que o GC é executado. 

Analisando as figuras é possível verificar que a aplicação que realizou a pesquisa de 

filmes com base na lista injetada pelo DIME apresentou um aumento pouco significante no 

consumo de memória. Enquanto esta consumiu 77 Kb de memória, a aplicação construída 

sem o DIME utilizou 70 Kb, ou seja, houve um aumento de 7 Kb. Esse aumento ocorreu 

devido à realização do parsing do XML e ao armazenamento das informações dos beans 

em memória. A aplicação que recebeu o caminho de um arquivo CSV e o utilizou para a 

pesquisa de filmes apresentou um aumento de 1 Kb no consumo de memória, o que 

significa que para essa aplicação o tempo para a criação dos beans foi insignificante.  

 A medida que se aumenta o número de beans de uma aplicação, o consumo de 

memória também aumenta. Isso porque o DIME guarda em memória a definição de cada 

um dos beans definidos para posteriormente poder criá-los. Se existirem 2 ou mais beans 

que pertencem a um mesma classe, será mantida em memória uma estrutura para cada um. 
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Isso porque essa estrutura armazena informações das dependências e por isso não pode ser 

utilizada a mesma para dois beans diferentes. 

Os beans de uma aplicação são criados, por default, pelo DIME apenas quando 

requisitados ao contêiner pela primeira vez. Isso garante que eles só serão criados se forem 

utilizados, controlando da melhor forma o consumo de memória. Se o desenvolvedor de 

uma aplicação sabe que um objeto será utilizado incondicionalmente, é indiferente para o 

consumo de memória se ele é instanciado no início da aplicação ou apenas quando for 

utilizado. Isso quer dizer que é indiferente se o bean for definido com lazy-init true ou 

false. 

Os resultados obtidos dos testes do DIME permitem concluir que a utilização de 

arquivo XML para definição dos beans não aumenta de forma significativa o consumo de 

memória e processamento. Pode-se notar que a leitura do XML não prejudica o 

desempenho de aplicações que utilizam o DIME. Ele torna-se uma alternativa interessante 

para o gerenciamento de objetos de pequenas aplicações até aquelas que possuem diversos 

beans. Além disso também é interessante para pequenas aplicações desenvolvidas com o  

Spring, por exemplo, por ser mais rápido durante a inicialização do contêiner. Como 

dispositivos móveis possuem recursos de processamento e memória limitados, o DIME é 

ideal para aplicações que desejam fazer uso de recursos de injeção de dependência sem que 

para isso precisem perder desempenho. 
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6 CONCLUSÃO 

 
A construção de software tem exigido cada vez mais agilidade dos seus 

desenvolvedores. O uso de ferramentas que auxiliam o processo de desenvolvimento, como 

o DIME, tende a facilitá-lo, uma vez que tratam de problemas comuns a todas as 

aplicações. O DIME atua em uma aplicação retirando a responsabilidade do desenvolvedor 

de gerenciar o ciclo de vida dos objetos. Isso implica em reduzir o seu esforço e o tempo de 

desenvolvimento. 

O framework DIME traz à plataforma JavaME uma solução para resolver o 

problema de forte dependência entre entidades de um sistema. Ele consegue agregar o uso 

de XML para definição de beans a uma plataforma onde não existe reflexão e os recursos 

de memória e processamento são limitados. Possui uma estrutura simples que o torna 

adequado para o desenvolvimento de aplicações JavaEE, SE e ME. Nesta última pode ser 

utilizado tanto por aplicações com configuração CDC como CLDC. O desenvolvimento do 

DIME foi focado na configuração CLDC, devido à grande maioria dos celulares hoje serem 

baseados nela.  

O grande diferencial perante frameworks como o Spring e o PicoContainer está no 

fato de funcionar em aplicações destinadas a dispositivos móveis. Já a vantagem perante o 

FallME, está no uso de arquivo XML para configurações de beans e suas dependências. 

Como todo projeto em processo de maturação, ele poderá evoluir em aspectos como 

documentação, testes e funcionalidades. Qualquer pessoa pode se candidatar a fazer parte 

do desenvolvimento do projeto, que está disponível no endereço http://dime.dev.java.net/.  

 

6.1 Trabalhos futuros 
  

Sugere-se como trabalho futuro a continuação do desenvolvimento do framework 

DIME por meio da identificação de novas funcionalidades que possam facilitar ainda mais 

o desenvolvimento de aplicações JavaME. Como exemplo de novas funcionalidades cita-

se:  

- A criação de um plugin com o intuito de gerar automaticamente e em tempo de 

compilação o código do método setProperties(Hashtable properties), implementado por 

cada bean e responsável por receber as dependências injetadas. 
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- Criar uma estrutura que ofereça recursos de internacionalização através do arquivo 

de configuração XML. Através dela será possível criar um ou mais beans específicos do 

DIME injetando o caminho de um ou mais arquivos de propriedades com mensagens 

internacionalizadas. Posteriormente uma chave poderia ser passada para um método do 

contêiner que iria procurar dentro dos beans específicos a mensagem correspondente àquela 

chave. Esse é um recurso muito útil, uma vez que poucos dispositivos possuem a JSR de 

internacionalização implementada. 

- Melhorar a documentação do framework. 

- Otimizar o parsing de XML a fim de consumir menos memória e processamento. 

- Criar um módulo específico para JavaME que forneça recursos para estruturas 

específicas dessa plataforma. Um exemplo disso seria a criação de um contêiner IoC que 

recebesse como parâmetro o Midlet da aplicação. Isso facilitaria recuperar o objeto display, 

associado ao Midlet e utilizado para exibir componentes na tela do dispositivo, de qualquer 

lugar da aplicação. 
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ANEXO A – Código 
 

A.1 – Arquivo XML de aplicação baseada no exemplo do artigo Inversion Of Control 
(Fowler, 2005) 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans 
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd"> 
 
 <bean id="MovieLister" class="test.martinfowler.MovieLister"> 
  <property name="finder"> 
   <ref local="MovieFinder" /> 
  </property> 
 </bean> 
 
 <bean id="MovieFinder" class="test.martinfowler.ColonMovieFinder"> 
  <property name="filename"> 
   <value>/test/martinfowler/movies.csv</value> 
  </property> 
 </bean> 
  
 <bean id="MovieLister2" class="test.martinfowler.MovieLister"> 
  <property name="finder"> 
   <ref local="MovieFinder2" /> 
  </property> 
 </bean> 
  
 <bean id="MovieFinder2" class="test.martinfowler.CollectionMovieFinder"> 
  <property name="movies"> 
   <list> 
    <ref bean="movie0"/> 
    <ref bean="movie1"/> 
    <ref bean="movie2"/> 
    <ref bean="movie3"/> 
    <ref bean="movie4"/> 
    <ref bean="movie5"/> 
    <ref bean="movie6"/> 
    <ref bean="movie7"/> 
    <ref bean="movie8"/> 
    <ref bean="movie9"/> 
    <ref bean="movie10"/> 
    <ref bean="movie11"/> 
    <ref bean="movie12"/> 
    <ref bean="movie13"/> 
    <ref bean="movie14"/> 
    <ref bean="movie15"/> 
    <ref bean="movie16"/> 
    <ref bean="movie17"/> 
    <ref bean="movie18"/> 
    <ref bean="movie19"/> 
    <ref bean="movie20"/> 
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    <ref bean="movie21"/> 
    <ref bean="movie22"/> 
    <ref bean="movie23"/> 
    <ref bean="movie24"/> 
    <ref bean="movie25"/> 
    <ref bean="movie26"/> 
    <ref bean="movie27"/> 
    <ref bean="movie28"/> 
    <ref bean="movie29"/> 
    <ref bean="movie30"/> 
    <ref bean="movie31"/> 
    <ref bean="movie32"/> 
    <ref bean="movie33"/> 
    <ref bean="movie34"/> 
    <ref bean="movie35"/> 
    <ref bean="movie36"/> 
    <ref bean="movie37"/> 
    <ref bean="movie38"/> 
    <ref bean="movie39"/> 
   </list> 
  </property> 
 </bean> 
  
 <bean id="movie0" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Danny Boyle"/> 
  <property name="name" value="Slumdog Millionaire"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie1" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Ethan e Joel Coen"/> 
  <property name="name" value="No Country for Old Men"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie2" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Paul Greengrass"/> 
  <property name="name" value="United 93"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie3" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Ang Lee"/> 
  <property name="name" value="Brokeback Mountain"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie4" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Mike Leigh"/> 
  <property name="name" value="Vera Drake"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie5" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Peter Weir"/> 
  <property name="name" value="Master and Commander: The Far Side of the World"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie6" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Roman Polanski"/> 
  <property name="name" value="The Pianist"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie7" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Peter Jackson"/> 
  <property name="name" value="The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie8" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Ang Lee"/> 
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  <property name="name" value="Wohu Cánglóng"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie9" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Pedro Almodóvar"/> 
  <property name="name" value="Todo sobre mi madre"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie10" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Peter Weir"/> 
  <property name="name" value="The Truman Show"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie11" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Baz Luhrmann"/> 
  <property name="name" value="Romeo + Juliet"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie12" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Joel Coen"/> 
  <property name="name" value="Fargo"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie13" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Michael Radford"/> 
  <property name="name" value="Il Postino"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie14" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Mike Newell"/> 
  <property name="name" value="Four Weddings and a Funeral"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie15" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Steven Spielberg"/> 
  <property name="name" value="Schindler's List"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie16" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Robert Altman"/> 
  <property name="name" value="The Player"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie17" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Alan Parker"/> 
  <property name="name" value="The Commitments"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie18" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Martin Scorsese"/> 
  <property name="name" value="Goodfellas"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie19" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Kenneth Branagh"/> 
  <property name="name" value="Henry V"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie20" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Louis Malle"/> 
  <property name="name" value="Au revoir les enfants"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie21" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Oliver Stone"/> 
  <property name="name" value="Platoon"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie22" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Woody Allen"/> 
  <property name="name" value="Hannah and Her Sisters"/> 
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 </bean> 
 <bean id="movie23" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Wim Wenders"/> 
  <property name="name" value="Paris, Texas"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie24" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Bill Forsyth"/> 
  <property name="name" value="Local Hero"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie25" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Richard Attenborough"/> 
  <property name="name" value="Gandhi"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie26" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Louis Malle"/> 
  <property name="name" value="Atlantic City"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie27" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Akira Kurosawa"/> 
  <property name="name" value="Kagemusha"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie28" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Francis Ford Coppola"/> 
  <property name="name" value="Apocalypse Now"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie29" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Alan Parker"/> 
  <property name="name" value="Midnight Express"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie30" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Woody Allen"/> 
  <property name="name" value="Annie Hall"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie31" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Miloš Forman"/> 
  <property name="name" value="One Flew Over the Cuckoo's Nest"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie32" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Stanley Kubrick"/> 
  <property name="name" value="Barry Lyndon"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie33" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Roman Polanski"/> 
  <property name="name" value="Chinatown"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie34" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="François Truffaut"/> 
  <property name="name" value="Day for Night"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie35" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Bob Fosse"/> 
  <property name="name" value="Cabaret"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie36" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="John Schlesinger"/> 
  <property name="name" value="Sunday Bloody Sunday"/> 
 </bean> 
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 <bean id="movie37" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="George Roy Hill"/> 
  <property name="name" value="Butch Cassidy and the Sundance Kid"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie38" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="John Schlesinger"/> 
  <property name="name" value="Midnight Cowboy"/> 
 </bean> 
 <bean id="movie39" class="test.martinfowler.Movie"> 
  <property name="director" value="Mike Nichols"/> 
  <property name="name" value="The Graduate"/> 
 </bean> 
  
</beans> 
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A.2 – Código fonte do framework DIME 
 
 
package org.dime; 
 
import java.util.Hashtable; 
 
/** 
 * This interface must be implemented for any class that  
 * want have their properties injected by the container. 
 *  
 * @author elinton 
 * 
 */ 
public interface Bean { 
  
 /** 
  * Inject the bean properties 
  * @param properties A Hashtable<String, Object> where  
  *   the key is the property name and the value is the 
property. 
  */ 
 public void setProperties(Hashtable properties); 
  
} 
 
 
/** 
 *  
 */ 
package org.dime; 
 
/** 
 * @author Guilherme 
 * 
 */ 
public class BeanAttributes { 
 
 public static final String ID = "id"; 
  
 public static final String CLASS = "class"; 
  
 public static final String SCOPE = "scope"; 
  
 public static final String LAZYLOAD = "lazy-init"; 
  
} 
 
 
package org.dime; 
 
import org.dime.exception.BeanCreationException; 
 
public interface BeanContainer { 
  
 /** 
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  * Retrieves one bean of the container, which may be shared if this 
bean has scope 
  * singleton or independent if it has scope prototype. 
  *  
  * @param beanId The bean Id 
  *  
  * @return The bean identified by the given bean id 
  * @throws BeanDefinitionNotFound if the bean was not found in the 
container 
  * @throws BeanCreationException if the bean could not be created 
  */ 
 public Bean getBean(String beanId) throws BeanCreationException; 
  
 /** 
  * @param beanId The bean id 
  * @return true if the container contain the bean definition 
related  
  * with the given bean id, return false otherwise 
  */ 
 public boolean containsBean(String beanId); 
  
 public boolean isSingleton(String beanId); 
  
 public void close(); 
  
 public void destroyBean(BeanDefinition beanInfo); 
} 
 
 
package org.dime; 
 
import java.util.Hashtable; 
 
/** 
 * This class holds all information needed by the container about each 
Bean. 
 *  
 * @author elinton 
 * 
 */ 
public class BeanDefinition extends Definition{ 
  
 private String beanId; 
  
 private Bean bean; 
  
 private String className; 
 
 /** 
  * Holds all properties of each bean 
  */ 
 private Hashtable propertiesInfo; 
  
 private Hashtable properties; 
  
 private String scope; 
  
 private boolean lazyload; 
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 public BeanDefinition(String beanId, String className, String 
scope, boolean lazyload) { 
  this.beanId = beanId; 
  this.className = className; 
  this.scope = scope; 
  this.lazyload = lazyload; 
 } 
  
 public Hashtable getPropertiesInfo() { 
  return propertiesInfo; 
 } 
 
 public void setPropertiesInfo(Hashtable properties) { 
  this.propertiesInfo = properties; 
 } 
 
 public String getScope() { 
  return scope; 
 } 
 
 public void setScope(String scope) { 
  this.scope = scope; 
 } 
 
 public Bean getBean() { 
  return bean; 
 } 
 
 public void setBean(Bean bean) { 
  this.bean = bean; 
 } 
  
 public String getBeanId() { 
  return beanId; 
 } 
 
 public void setBeanId(String beanId) { 
  this.beanId = beanId; 
 } 
  
 public String getClassName() { 
  return className; 
 } 
  
 public void setClassName(String className) { 
  this.className = className; 
 } 
 
 public Object getValue() { 
  return bean; 
 } 
  
 public Hashtable getProperties() { 
  return properties; 
 } 
 
 public void setProperties(Hashtable properties) { 
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  this.properties = properties; 
 } 
  
 public boolean isLazyload() { 
  return lazyload; 
 } 
 
} 
 

 
package org.dime; 
 
/** 
 * This class represents all possible scopes for a Bean. 
 *  
 * An Enum would be better but we can't use java 5 on java ME 
 * @author elinton 
 */ 
public class BeanScope { 
  
 public static final String SINGLETON = "singleton"; 
  
 public static final String PROTOTYPE = "prototype"; 
  
 //TODO: Find out what else can be here 
} 
 
 
package org.dime; 
 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.Vector; 
 
import org.dime.exception.BeanCreationException; 
import org.dime.exception.BeanDefinitionNotFound; 
import org.dime.exception.BeansException; 
import org.dime.exception.CircularReferenceException; 
import org.dime.exception.DuplicateBeanException; 
import org.dime.lifecycle.DisposableBean; 
import org.dime.lifecycle.InitializingBean; 
import org.dime.parser.RefBean; 
import org.dime.parser.XmlParser; 
import org.dime.parser.XmlParserListener; 
import org.dime.util.MessageSource; 
import org.dime.util.ResourceBundleMessageSource; 
 
/** 
 * This class represents a bean container that manage many beans 
 *  
 * @author elinton 
 *  
 */ 
public class ClassPathXmlBeanContainer implements BeanContainer, 
MessageSource, 
  XmlParserListener { 
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 private static final String MESSAGE_SOURCE_BEAN_ID = 
"messageSource"; 
 
 /** 
  * Holds all beans managed by this container 
  */ 
 private Hashtable beansDefinition = new Hashtable(); 
 
 /** 
  * Constructs one Bean Container from the XML configuration 
  *  
  * @param configXml 
  *            The path of the configuration file 
  * @throws BeansException 
  */ 
 public ClassPathXmlBeanContainer(String configXml) throws 
BeansException { 
  this(new String[] { configXml }); 
 } 
 
 /** 
  * Constructs one Bean Container from the XML configuration 
  *  
  * @param configsXml 
  *            The list of paths of configuration files 
  * @throws BeansException 
  */ 
 public ClassPathXmlBeanContainer(String[] configsXml) throws 
BeansException { 
  XmlParser parser = new XmlParser(configsXml); 
  parser.setListener(this); 
  parser.parse(); 
 
  if (beansBeeningCreated != null) 
   beansBeeningCreated.removeAllElements(); 
 
  if (beansDefinition.containsKey(MESSAGE_SOURCE_BEAN_ID)) 
   messageSource = (ResourceBundleMessageSource) 
getBean(MESSAGE_SOURCE_BEAN_ID); 
 } 
 
 public boolean containsBean(String beanId) { 
  return beansDefinition.containsKey(beanId); 
 } 
 
 public boolean isSingleton(String beanId) throws 
BeanDefinitionNotFound { 
  BeanDefinition bean = (BeanDefinition) 
beansDefinition.get(beanId); 
  if (bean != null) { 
   return bean.getScope().equals(BeanScope.SINGLETON); 
  } 
 
  throw new BeanDefinitionNotFound(beanId); 
 } 
 
 /** 
  * {@inheritDoc} 



96 
 
  */ 
 public synchronized Bean getBean(String beanId) 
   throws BeanCreationException { 
  BeanDefinition beanInfo = (BeanDefinition) 
beansDefinition.get(beanId); 
 
  if (beanInfo == null) 
   throw new BeanDefinitionNotFound(beanId); 
 
  if (beanInfo.getScope().equals(BeanScope.SINGLETON) 
    && beanInfo.getBean() != null) { 
   return beanInfo.getBean(); 
  } else if (beanInfo.getScope().equals(BeanScope.SINGLETON)) { 
   return createBean(beanInfo); 
  } else { 
   return createBean(beanInfo); 
  } 
 } 
 
 private Vector beansBeeningCreated; 
 
 private Bean createBean(BeanDefinition beanInfo) 
   throws BeanCreationException { 
  if (beansBeeningCreated == null) { 
   beansBeeningCreated = new Vector(); 
  } 
 
  beanInfo = initializeBean(beanInfo); 
 
  beansBeeningCreated.removeAllElements(); 
 
  return beanInfo.getBean(); 
 } 
 
 private BeanDefinition initializeBean(BeanDefinition beanInfo) 
   throws BeanCreationException { 
  if (beansBeeningCreated.contains(beanInfo)) { 
   throw new 
CircularReferenceException(beanInfo.getBeanId()); 
  } else { 
   beansBeeningCreated.addElement(beanInfo); 
  } 
 
  Bean bean; 
  try { 
   bean = (Bean) 
Class.forName(beanInfo.getClassName()).newInstance(); 
  } catch (Exception e) { 
   beansBeeningCreated.removeAllElements(); 
   throw new BeanCreationException(beanInfo.getBeanId(), e 
     .getMessage(), e); 
  } 
 
  beanInfo.setBean(bean); 
 
  Hashtable propertiesInfo = beanInfo.getPropertiesInfo(); 
  if (propertiesInfo != null) { 
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   Hashtable properties = new 
Hashtable(propertiesInfo.size()); 
 
   beanInfo.setProperties(properties); 
 
   Enumeration keys = propertiesInfo.keys(); 
 
   while (keys.hasMoreElements()) { 
    String key = (String) keys.nextElement(); 
    Definition info = (Definition) 
propertiesInfo.get(key); 
 
    Object value = info.getValue(); 
 
    if (value != null) { 
 
     if (info instanceof BeanDefinition 
       && !((BeanDefinition) 
info).getScope().equals( 
        
 BeanScope.SINGLETON)) { 
      value = createBean((BeanDefinition) 
info); 
     } 
 
     properties.put(key, value); 
    } else { 
     BeanDefinition beanRef = 
initializeBean((BeanDefinition) info); 
     properties.put(key, beanRef.getBean()); 
    } 
 
   } 
 
   bean.setProperties(properties); 
  } 
  if (bean instanceof InitializingBean) { 
   try { 
    ((InitializingBean) bean).afterPropertiesSet(); 
   } catch (Exception e) { 
    throw new 
BeanCreationException(beanInfo.getBeanId(), 
      " in afterPropertiesSet ", e); 
   } 
  } 
 
  return beanInfo; 
 } 
 
 public void onBeanComplete(String beanId) throws 
BeanCreationException { 
  BeanDefinition beanDef = (BeanDefinition) 
beansDefinition.get(beanId); 
 
  if (!beanDef.isLazyload() 
    && beanDef.getScope().equals(BeanScope.SINGLETON)) 
{ 
   initializeBean(beanDef); 
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  } 
 } 
 
 public void onBeanFound(String beanId, String className, String 
scope, 
   boolean lazyLoad) throws DuplicateBeanException { 
  if (!beansDefinition.containsKey(beanId)) { 
   beansDefinition.put(beanId, new BeanDefinition(beanId, 
className, 
     scope, lazyLoad)); 
 
  } else 
   throw new DuplicateBeanException(beanId); 
 
 } 
 
 public void onBeanPropertyFound(String beanId, String propertyName, 
   Object property) { 
  BeanDefinition beanInfo = (BeanDefinition) 
beansDefinition.get(beanId); 
  Hashtable properties = beanInfo.getPropertiesInfo(); 
  if (properties == null) { 
   properties = new Hashtable(); 
   beanInfo.setPropertiesInfo(properties); 
  } 
  properties.put(propertyName, new 
PropertyDefinition(property)); 
 
 } 
 
 public void onBeanRefFound(String beanId, String propertyName, 
   String refBeanId) { 
  BeanDefinition beanInfo = (BeanDefinition) 
beansDefinition.get(beanId); 
  Hashtable properties = beanInfo.getPropertiesInfo(); 
  if (properties == null) { 
   properties = new Hashtable(); 
   beanInfo.setPropertiesInfo(properties); 
  } 
  properties.put(propertyName, beansDefinition.get(refBeanId)); 
 
 } 
 
 public boolean onBeanPropertiesFound(String beanId, String 
className, 
   Vector refsBean) { 
 
  if (refsBean == null) 
   return false; 
 
  Vector removed = new Vector(1); 
  for (int i = 0; i < refsBean.size(); i++) { 
   RefBean ref = (RefBean) refsBean.elementAt(i); 
   if (beansDefinition.get(ref.getRefBeanId()) != null) { 
    BeanDefinition beanInfo = (BeanDefinition) 
beansDefinition 
      .get(ref.getRefBeanId()); 
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    onBeanRefFound(beanId, ref.getPropertyName(), 
beanInfo 
      .getBeanId()); 
    removed.addElement(ref); 
   } 
  } 
 
  for (int i = 0; i < removed.size(); i++) { 
   refsBean.removeElement(removed.elementAt(i)); 
  } 
 
  return !refsBean.isEmpty(); 
 } 
 
 /** 
  * Closes the container and destroy all bean definitions. All beans 
managed 
  * by this container that implements DisposableBean will have the 
destroy() 
  * method called. 
  */ 
 public void close() { 
  Enumeration keys = beansDefinition.keys(); 
 
  while (keys.hasMoreElements()) { 
   String key = (String) keys.nextElement(); 
   BeanDefinition beanDef = (BeanDefinition) 
beansDefinition.get(key); 
 
   destroyBean(beanDef); 
  } 
 
  beansDefinition = null; 
  messageSource = null; 
  beansBeeningCreated = null; 
  System.gc(); 
 } 
 
 /** 
  * Destroys the given bean definition, destroying its properties 
too. If the 
  * bean represented by this bean definition implements the 
DisposableBean 
  * than the its destroy() method will be called. 
  *  
  * @param beanInfo 
  *            The bean definition to be destroyed 
  */ 
 public void destroyBean(BeanDefinition beanInfo) { 
  if (beanInfo.getBean() == null) 
   return; 
 
  Hashtable propertiesInfo = beanInfo.getPropertiesInfo(); 
 
  Enumeration keys = propertiesInfo.keys(); 
 
  while (keys.hasMoreElements()) { 
   String key = (String) keys.nextElement(); 
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   Definition info = (Definition) propertiesInfo.get(key); 
 
   Object value = info.getValue(); 
 
   if (value != null) { 
 
    if (info instanceof BeanDefinition 
      && ((BeanDefinition) 
info).getScope().equals( 
        BeanScope.PROTOTYPE)) { 
     destroyBean((BeanDefinition) info); 
    } 
 
   } 
 
  } 
 
  Bean bean = beanInfo.getBean(); 
 
  if (bean instanceof DisposableBean) { 
   try { 
    ((DisposableBean) bean).destroy(); 
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 
  beansDefinition.remove(beanInfo.getBeanId()); 
 
 } 
 
 // i18n stuff 
 private MessageSource messageSource; 
 
 public String getMessage(String key, String locale) { 
  return messageSource.getMessage(key, locale); 
 } 
 
 public String getMessage(String key, String[] args, String locale) 
{ 
  return messageSource.getMessage(key, args, locale); 
 } 
 
} 
 
 
package org.dime; 
 
import java.util.Hashtable; 
 
public abstract class Definition { 
  
 /** 
  * Holds all properties of each bean 
  */ 
 private Hashtable properties; 
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 public Hashtable getPropertiesInfo() { 
  return properties; 
 } 
 
 
 public void setPropertiesInfo(Hashtable properties) { 
  this.properties = properties; 
 } 
 
 
 public abstract Object getValue(); 
 
} 
 
 
package org.dime; 
/** 
 * @author Guilherme 
 * 
 */ 
public class PropertyAttributes { 
 
 public static final String NAME = "name"; 
  
 public static final String REF = "ref"; 
  
 public static final String VALUE = "value"; 
} 
 
 
package org.dime; 
 
public class PropertyDefinition extends Definition { 
  
 private Object value; 
  
 public PropertyDefinition(Object value) { 
  this.value = value; 
 } 
 
 public Object getValue() { 
  return value; 
 } 
  
  
 
} 
 
 
package org.dime.exception; 
/** 
 * @author Guilherme 
 * 
 */ 
public class BeanCreationException extends BeansException { 
 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
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 private String bean; 
  
 public BeanCreationException(String bean){ 
  super("Could not initialize bean id " + bean); 
  this.bean = bean; 
 } 
  
 public BeanCreationException(String bean, String message, Throwable 
cause){ 
  super("Could not initialize bean id " + bean+" Error: 
"+message, cause); 
  this.bean = bean; 
 } 
 
 public String getBean() { 
  return bean; 
 } 
 
 public void setBean(String bean) { 
  this.bean = bean; 
 } 
  
  
  
} 
 
 
package org.dime.exception; 
 
public class BeanDefinitionNotFound extends BeansException { 
 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 
 private String bean; 
  
 public BeanDefinitionNotFound(String bean){ 
  super("Could not found bean definition with beanId: " + 
bean); 
  this.bean = bean; 
 } 
  
 public String getBean() { 
  return bean; 
 } 
 
 public void setBean(String bean) { 
  this.bean = bean; 
 } 
} 
 
 
package org.dime.exception; 
 
 
public abstract class BeansException extends RuntimeException { 
 
 private static final long serialVersionUID = 1154684934283164396L; 
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 private Throwable cause; 
  
 /** 
  * Create a new BeansException with the specified message. 
  * @param msg the detail message 
  */ 
 public BeansException(String msg) { 
  super(msg); 
 } 
 
 /** 
  * Create a new BeansException with the specified message 
  * and root cause. 
  * @param msg the detail message 
  * @param cause the root cause 
  */ 
 public BeansException(String msg, Throwable cause) { 
  super(msg); 
  this.cause = cause; 
 } 
  
 public Throwable getCause() { 
  return cause; 
 } 
  
} 
 
 
package org.dime.exception; 
 
public class CircularReferenceException extends BeansException { 
  
 private static final long serialVersionUID = -1703502718183891225L; 
 
 public CircularReferenceException(String beanId) { 
  super("unresolvable circular reference in bean "+beanId); 
 } 
} 
 
 
package org.dime.exception; 
/** 
 * @author Guilherme 
 * 
 */ 
public class DuplicateBeanException extends BeansException { 
 
 private static final long serialVersionUID = -1118024682383923093L; 
  
 private String bean; 
  
 public String getBean() { 
  return bean; 
 } 
 
 public void setBean(String bean) { 
  this.bean = bean; 
 } 
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 public DuplicateBeanException(String bean){ 
  super("Duplicate bean with name " + bean); 
  this.bean = bean; 
 } 
} 
 
/** 
 *  
 */ 
package org.dime.exception; 
 
/** 
 * @author Guilherme 
 * 
 */ 
public class PropertyNotFoundException extends BeansException { 
 
 private static final long serialVersionUID = 1546319716625626409L; 
  
 private String property; 
 private String bean; 
  
 public PropertyNotFoundException(String property, String bean){ 
  super("Property named " + property + " not found in bean " + 
bean); 
  this.property = property; 
  this.bean = bean; 
 } 
 
 public String getProperty() { 
  return property; 
 } 
 
 public void setProperty(String property) { 
  this.property = property; 
 } 
 
 public String getBean() { 
  return bean; 
 } 
 
 public void setBean(String bean) { 
  this.bean = bean; 
 } 
} 

 
package org.dime.exception; 
 
public class XmlNotFoundException extends BeansException { 
 
 private static final long serialVersionUID = -7600505668215803106L; 
 
 public XmlNotFoundException(String xmlPath, Throwable cause) { 
  super("Xml not found : "+xmlPath, cause); 
 } 
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} 

 
package org.dime.exception; 
/** 
 * @author Guilherme 
 * 
 */ 
public class XmlValidationException extends BeansException { 
 
 private static final long serialVersionUID = 1922754462129924839L; 
 
 public XmlValidationException(String message){ 
  super(message); 
 } 
  
 public XmlValidationException(String message, Throwable cause){ 
  super(message, cause); 
 } 
} 

 
package org.dime.lifecycle; 
 
/** 
 * The Spring container treats beans that implement  
 * this interface in a special way by allowing them  
 * to hook into the bean lifecycle. 
 *  
 * @author Elinton 
 * 
 */ 
public interface DisposableBean { 
 
 public void destroy() throws Exception; 
} 

 
package org.dime.lifecycle; 
 
/** 
 * The Spring container treats beans that implement  
 * this interface in a special way by allowing them  
 * to hook into the bean lifecycle. 
 *  
 * @author Elinton 
 * 
 */ 
public interface InitializingBean { 
  
 /** 
  * Defines teardown method 
  * @throws Exception 
  */ 
 public void afterPropertiesSet() throws Exception; 
} 
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package org.dime.parser; 
 
import java.util.Hashtable; 
 
class Pair { 
  
 String key; 
 String refBeanId; 
 Hashtable map; 
  
 public Pair(Hashtable map, String key, String refBeanId) { 
  this.key = key; 
  this.map = map; 
  this.refBeanId = refBeanId; 
 } 
  
 public String getKey() { 
  return key; 
 } 
 
 public String getRefBeanId() { 
  return refBeanId; 
 } 
 
 public Hashtable getMap() { 
  return map; 
 } 
  
} 

package org.dime.parser; 
 
/** 
 * This class represents a dependency of one bean that is another bean 
 *  
 * Eg:  
 *  
 * class A { 
 *   B b; 
 * } 
 *  
 * This class could represent the property "b" on class "A" 
 *  
 * @author elinton 
 * 
 */ 
public class RefBean { 
  
 /** 
  * The bean id of the bean referenced as dependence of another bean 
  */ 
 private String refBeanId; 
  
 /** 
  * The attribute name on the bean that depends on this reference 
  */ 
 private String propertyName; 
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 /** 
  * Constructs one Reference bean representation 
  * @param propertyName The property name in the dependent bean 
  * @param refBeanId The Bean Id of the referenced bean 
  */ 
 public RefBean(String propertyName, String refBeanId) { 
  this.propertyName = propertyName; 
  this.refBeanId = refBeanId; 
 } 
  
 public String getRefBeanId() { 
  return refBeanId; 
 } 
 
 public void setRefBeanId(String refBeanId) { 
  this.refBeanId = refBeanId; 
 } 
 
 public String getPropertyName() { 
  return propertyName; 
 } 
 
 public void setPropertyName(String propertyName) { 
  this.propertyName = propertyName; 
 } 
  
 public boolean equals(Object obj) { 
  if (obj instanceof String) { 
   return refBeanId.equals(obj); 
  } 
  return super.equals(obj); 
 } 
 
} 

 
package org.dime.parser; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.Vector; 
 
import org.dime.Bean; 
import org.dime.BeanAttributes; 
import org.dime.ClassPathXmlBeanContainer; 
import org.dime.BeanScope; 
import org.dime.PropertyAttributes; 
import org.dime.exception.BeanCreationException; 
import org.dime.exception.BeansException; 
import org.dime.exception.DuplicateBeanException; 
import org.dime.exception.PropertyNotFoundException; 
import org.dime.exception.XmlNotFoundException; 
import org.dime.exception.XmlValidationException; 
import org.kxml2.io.KXmlParser; 
import org.xmlpull.v1.XmlPullParser; 
import org.xmlpull.v1.XmlPullParserException; 
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public class XmlParser { 
 
 private String[] xmlsPath; 
 
 private XmlParserListener listener; 
 
 public XmlParserListener getListener() { 
  return listener; 
 } 
 
 public void setListener(XmlParserListener listener) { 
  this.listener = listener; 
 } 
 
 /** 
  * guarda todos os ids dos ref beans que tem q ser settados 
  */ 
 private Hashtable refBeans = new Hashtable(); 
 
 /** 
  * guarda todos os beans que tem referencia pra outros beans 
  */ 
 private Hashtable incompleteBeans = new Hashtable(); 
 
 /** 
  * Holds all collections that have references to other beans 
  */ 
 private Hashtable incompleteCollection = new Hashtable(); 
 
 public XmlParser(String configXml) { 
  xmlsPath = new String[] { configXml }; 
 } 
 
 public XmlParser(String[] configXmls) { 
  xmlsPath = configXmls; 
 } 
 
 public void parse() throws BeansException { 
 
  for (int i = 0; i < xmlsPath.length; i++) { 
   parse(xmlsPath[i]); 
  } 
 
  if (incompleteBeans != null) { 
   incompleteBeans.clear(); 
   incompleteBeans = null; 
  } 
 
  if (incompleteCollection != null) { 
   incompleteCollection.clear(); 
   incompleteCollection = null; 
  } 
 } 
 
 private void parse(String configXml) throws BeansException { 
 
  try { 
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   InputStream inputStream = 
getClass().getResourceAsStream(configXml); 
   // Inicia o XMLParser 
   KXmlParser parser = new KXmlParser(); 
   parser.setInput(new InputStreamReader(inputStream)); 
   parser.nextTag(); 
   parser.require(XmlPullParser.START_TAG, null, "beans"); 
   while (parser.nextTag() != XmlPullParser.END_TAG) { 
 
    if (XmlPullParser.START_TAG != 
parser.getEventType() 
      || (!parser.getName().equals("bean") 
&& !parser.getName().equals("import"))) 
     throw new XmlPullParserException("expected 
import or beans"); 
 
    if (parser.getName().equals("bean")) 
     // parser.require(XmlPullParser.START_TAG, 
null, "bean"); 
     parseBean(parser); 
    else { 
     parse(parser.getAttributeValue(null, 
"resource")); 
     // parser.getName(); 
     parser.nextTag(); 
    } 
   } 
    
   inputStream.close(); 
 
  } catch (XmlPullParserException e) { 
   throw new XmlValidationException("Xml invalid: " + 
e.getMessage(), e); 
  } catch (IOException e) { 
   throw new XmlNotFoundException(configXml, e); 
  } 
 } 
 
 private void parseBean(KXmlParser parser) throws 
XmlPullParserException, IOException, 
   PropertyNotFoundException, BeanCreationException, 
DuplicateBeanException { 
  String beanId = ""; 
  String implClass = ""; 
  String scopeDefault = BeanScope.SINGLETON; 
  Bean bean = null; 
 
  beanId = parser.getAttributeValue(null, BeanAttributes.ID); 
  if (beanId == null) 
   throw new PropertyNotFoundException(BeanAttributes.ID, 
"\"\""); 
  implClass = parser.getAttributeValue(null, 
BeanAttributes.CLASS); 
  if (implClass == null) 
   throw new 
PropertyNotFoundException(BeanAttributes.CLASS, beanId); 
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  String lazyLoad = parser.getAttributeValue(null, 
BeanAttributes.LAZYLOAD); 
  if (lazyLoad == null) { 
   lazyLoad = "true"; 
  } 
 
  String scope = parser.getAttributeValue(null, 
BeanAttributes.SCOPE); 
  if (scope != null) 
   scopeDefault = scope; 
 
  listener.onBeanFound(beanId, implClass, scopeDefault, 
lazyLoad.equals("true")); 
 
  boolean hasRef = false; 
 
  // Enquanto Ã© diferente de </bean> 
  while (parser.nextTag() != XmlPullParser.END_TAG) { 
   String propertyName = parser.getAttributeValue(null, 
PropertyAttributes.NAME); 
   if (propertyName == null) 
    throw new PropertyNotFoundException(propertyName, 
beanId); 
 
   hasRef = parseProperty(parser, beanId); 
  } 
 
  hasRef = listener.onBeanPropertiesFound(beanId, implClass, 
getRefsBean(beanId)); 
 
  if (!hasRef) 
   listener.onBeanComplete(beanId); 
 
  // se esse bean tinha sido referÃªnciado por outro bean, 
entao setta ele 
  // agora 
  Vector incompleteBeans = (Vector) refBeans.get(beanId); 
  if (incompleteBeans != null) 
   for (int i = 0; i < incompleteBeans.size(); i++) { 
    String incompleteBeanId = (String) 
incompleteBeans.elementAt(i); 
    if (incompleteBeanId != null) { 
     RefBean ref = getRefBean(incompleteBeanId, 
beanId); 
 
     listener.onBeanRefFound(incompleteBeanId, 
ref.getPropertyName(), beanId); 
 
     if 
(removeIncompleteBeanProperty(incompleteBeanId, ref.getRefBeanId())) 
     
 listener.onBeanComplete(incompleteBeanId); 
 
    } 
   } 
 
  Vector incompleteCollections = (Vector) 
incompleteCollection.get(beanId); 
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  if (incompleteCollections != null) { 
   for (int i = 0; i < incompleteCollections.size(); i++) 
{ 
    Object element = 
incompleteCollections.elementAt(i); 
    if (Vector.class.isInstance(element)) { 
     Vector list = (Vector) element; 
 
     // TODO: review the class design, for this 
class don't 
     // depend on the 
     // class BeanContainer 
     bean = ((ClassPathXmlBeanContainer) 
listener).getBean(beanId); 
 
     list.addElement(bean); 
    } else if (element instanceof Pair) { 
     Pair pair = (Pair) element; 
 
     // TODO: review the class design, for this 
class don't 
     // depend on the 
     // class BeanContainer 
     bean = ((ClassPathXmlBeanContainer) 
listener).getBean(beanId); 
 
     pair.getMap().put(pair.getKey(), bean); 
    } else { 
     System.err.println("not supported 
collection"); 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 private void addRef(String refId, String incompleteBeanId) { 
 
  if (refBeans.get(refId) != null) { 
   Vector incompleteCollections = (Vector) 
refBeans.get(refId); 
   incompleteCollections.addElement(incompleteBeanId); 
  } else { 
   Vector incompleteBeans = new Vector(1); 
   incompleteBeans.addElement(incompleteBeanId); 
   refBeans.put(refId, incompleteBeans); 
  } 
 
 } 
 
 /** 
  * Register The beans related with the given beanId that are 
waiting for 
  * other beans 
  *  
  * @param beanId 
  *            The bean that have the another bean 
  * @param propertyName 
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  * @param refBeanId 
  */ 
 private void addIncompleteBeanProperty(String beanId, String 
propertyName, String refBeanId) { 
  if (incompleteBeans.get(beanId) != null) { 
   Vector incompleteProperties = (Vector) 
incompleteBeans.get(beanId); 
   incompleteProperties.addElement(new 
RefBean(propertyName, refBeanId)); 
  } else { 
   Vector incompleteProperties = new Vector(1); 
   incompleteProperties.addElement(new 
RefBean(propertyName, refBeanId)); 
   incompleteBeans.put(beanId, incompleteProperties); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Removes this incomplete property 
  *  
  * @param beanId 
  * @param refBeanId 
  * @return True if the list of incomplete properties of this bean 
is empty 
  */ 
 private boolean removeIncompleteBeanProperty(String beanId, String 
refBeanId) { 
  Vector incompleteProperties = (Vector) 
incompleteBeans.get(beanId); 
 
  for (int i = 0; i < incompleteProperties.size(); i++) { 
   if (((RefBean) 
incompleteProperties.elementAt(i)).getRefBeanId().equals(refBeanId)) { 
    incompleteProperties.removeElementAt(i); 
    break; 
   } 
  } 
  return incompleteProperties.isEmpty(); 
 } 
 
 /** 
  * Retrieves the RefBean of the bean received that matches with the 
  * refBeanId 
  *  
  * @param bean 
  * @param refBeanId 
  * @return The RefBean 
  */ 
 private RefBean getRefBean(String beanId, String refBeanId) { 
  Vector incompleteProperties = (Vector) 
incompleteBeans.get(beanId); 
 
  for (int i = 0; i < incompleteProperties.size(); i++) { 
   if 
(incompleteProperties.elementAt(i).equals(refBeanId)) 
    return (RefBean) 
incompleteProperties.elementAt(i); 
  } 
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  return null; 
 } 
 
 private Vector getRefsBean(String beanId) { 
  return (Vector) incompleteBeans.get(beanId); 
 } 
 
 /** 
  * Retrieves the property. It can be just a value or a reference to 
another 
  * bean. 
  *  
  * @param parser 
  *            The KXmlParser 
  * @param beanId 
  *            The property`s bean 
  * @return The property if inside property tag has a value tag, 
otherwise 
  *         return null 
  * @throws XmlPullParserException 
  * @throws IOException 
  */ 
 
 private boolean parseProperty(KXmlParser parser, String beanId) 
throws XmlPullParserException, 
   IOException, PropertyNotFoundException { 
 
  boolean hasRef = false; 
  String propertyName = parser.getAttributeValue(null, 
PropertyAttributes.NAME); 
  if (propertyName == null) 
   throw new PropertyNotFoundException("\"\"", beanId); 
 
  String propertyValue = parser.getAttributeValue(null, 
PropertyAttributes.VALUE); 
 
  if (propertyValue != null) { 
   listener.onBeanPropertyFound(beanId, propertyName, 
propertyValue); 
   parser.nextTag(); 
  } else { 
   String propertyRef = parser.getAttributeValue(null, 
PropertyAttributes.REF); 
   if (propertyRef != null) { 
    addRef(propertyRef, beanId); 
    addIncompleteBeanProperty(beanId, propertyName, 
propertyRef); 
    hasRef = true; 
    parser.nextTag(); 
   } else { 
    // try to find value on a sub tag 
    parser.nextTag(); 
    if 
(parser.getName().equals(PropertyAttributes.VALUE)) { 
     propertyValue = parser.nextText(); 
 
     parser.nextTag(); 
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     listener.onBeanPropertyFound(beanId, 
propertyName, propertyValue); 
    } else if 
(parser.getName().equals(PropertyAttributes.REF)) { 
     propertyRef = parser.getAttributeValue(0); 
     addRef(propertyRef, beanId); 
     addIncompleteBeanProperty(beanId, 
propertyName, propertyRef); 
     hasRef = true; 
     parser.nextTag(); 
     parser.nextTag(); 
    } else if (parser.getName().equals("list")) { 
     Vector parseList = parseList(parser, false); 
     listener.onBeanPropertyFound(beanId, 
propertyName, parseList); 
    } else if (parser.getName().equals("set")) { 
     Vector parseList = parseList(parser, true); 
     listener.onBeanPropertyFound(beanId, 
propertyName, parseList); 
    } else if (parser.getName().equals("map")) { 
     Hashtable map = parseMap(parser); 
     listener.onBeanPropertyFound(beanId, 
propertyName, map); 
    } else if (parser.getName().equals("props")) { 
     Hashtable map = parseProps(parser); 
     listener.onBeanPropertyFound(beanId, 
propertyName, map); 
    } else 
     throw new 
PropertyNotFoundException("value/ref", beanId); 
   } 
  } 
  return hasRef; 
 } 
 
 /** 
  * Parses the elements inside one tag <set> or <list> 
  *  
  * @param parser 
  * @param isSet 
  *            If true result list will not have duplicates, each 
element 
  *            will be unique 
  * @return The list 
  * @throws XmlPullParserException 
  * @throws IOException 
  */ 
 protected Vector parseList(KXmlParser parser, boolean isSet) throws 
XmlPullParserException, 
   IOException { 
  parser.nextTag(); 
  Vector list = new Vector(); 
  while (parser.getName().equals(PropertyAttributes.VALUE)) { 
   String propertyValue = parser.nextText(); 
   // if is set have to avoid duplicates, each element 
must be unique 
   if (!isSet || (isSet && !list.contains(propertyValue))) 
    list.addElement(propertyValue); 



115 
 
 
   parser.nextTag(); 
 
  } 
 
  while (parser.getName().equals(PropertyAttributes.REF)) { 
   String listRef = parser.getAttributeValue(0); 
 
   addIncompleteCollectionProperty(list, listRef); 
 
   parser.nextTag(); 
   parser.nextTag(); 
  } 
 
  parser.nextTag(); 
 
  return list; 
 } 
 
 /** 
  * Parses the pairs <key, value> inside the tag <map> 
  *  
  * @param parser 
  *            The XML parser 
  * @return The Hashtable with the entries founded 
  * @throws XmlPullParserException 
  * @throws IOException 
  */ 
 private Hashtable parseMap(KXmlParser parser) throws 
XmlPullParserException, IOException { 
 
  Hashtable map = new Hashtable(); 
 
  parser.nextTag(); 
 
  while (parser.getName().equals("entry")) { 
   String key = parser.getAttributeValue(null, "key"); 
   if (key == null) 
    throw new RuntimeException("key not found on a Map 
entry"); 
 
   // try to find the value on a entry attribute 
   String value = parser.getAttributeValue(null, "value"); 
   String refBeanId = parser.getAttributeValue(null, 
"value-ref"); 
 
   if (value == null && refBeanId == null) { 
    parser.nextTag(); 
    // try to find value on a subtag 
    if 
(parser.getName().equals(PropertyAttributes.VALUE)) { 
     value = parser.nextText(); 
 
     parser.nextTag(); 
    } 
   } else if (refBeanId != null) { 
    addIncompleteCollectionProperty(new Pair(map, key, 
refBeanId), refBeanId); 
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    parser.nextTag(); 
   } else { 
    throw new RuntimeException("Map entry value not 
found"); 
   } 
 
   if (value != null) 
    map.put(key, value); 
 
   parser.nextTag(); 
 
  } 
  parser.nextTag(); 
  return map; 
 } 
 
 private Hashtable parseProps(KXmlParser parser) throws 
XmlPullParserException, IOException { 
 
  Hashtable propertieCollection = new Hashtable(); 
 
  parser.nextTag(); 
 
  while (parser.getName().equals("prop")) { 
   String key = parser.getAttributeValue(null, "key"); 
   if (key == null) 
    throw new RuntimeException("key not found on a Map 
entry"); 
 
   // try to find the value on a entry attribute 
   String msg = parser.nextText(); 
 
   if (msg != null) 
    propertieCollection.put(key, msg); 
   else 
    throw new RuntimeException("Map entry value not 
found"); 
 
   parser.nextTag(); 
 
  } 
  parser.nextTag(); 
  return propertieCollection; 
 } 
 
 private void addIncompleteCollectionProperty(Object collection, 
String refBeanId) { 
  if (incompleteCollection.get(refBeanId) != null) { 
   Vector incompleteCollections = (Vector) 
incompleteCollection.get(refBeanId); 
   incompleteCollections.addElement(collection); 
  } else { 
   Vector incompleteCollections = new Vector(4); 
   incompleteCollections.addElement(collection); 
   incompleteCollection.put(refBeanId, 
incompleteCollections); 
  } 
 } 
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} 

 
package org.dime.parser; 
 
import java.util.Vector; 
 
import org.dime.exception.BeanCreationException; 
import org.dime.exception.DuplicateBeanException; 
 
public interface XmlParserListener { 
  
 /** 
  * Called every time one Bean is reached in configuration XML 
  * @param beanId The bean id 
  * @param bean The bean object 
  * @param scope The scope of the bean 
  * @throws DuplicateBeanException  
  */ 
 public void onBeanFound(String beanId, String className, String 
scope, boolean lazyload) throws DuplicateBeanException; 
  
 /** 
  * Called every time one bean property is reached in configuration 
XML   
  * @param bean The bean id 
  * @param property The property name  
  * @param property The property Object founded 
  */ 
 public void onBeanPropertyFound(String beanId, String propertyName, 
Object property); 
  
 public void onBeanRefFound(String beanId, String propertyName, 
String refBeanId); 
  
 /** 
  * Called when one bean has all property founded 
  * @param bean The Bean id 
  * @throws BeanCreationException  
  */ 
 public void onBeanComplete(String beanId) throws 
BeanCreationException; 
 
 public boolean onBeanPropertiesFound(String beanId, String 
className, Vector refsBean); 
} 
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Resumo. Este artigo apresenta a implementação de um framework  capaz de 
realizar injeção de dependências na plataforma Java Micro Edition. Esse 
framework, chamado DIME, possibilita que softwares orientados a objetos, 
desenvolvidos para dispositivos móveis, possuam características tais como, baixo 
acoplamento e flexibilidade de configuração, levando em consideração as 
restrições e limitações impostas por esses dispositivos.  Adicionalmente este 
trabalho apresenta experimentos que possibilitam visualizar as vantagens 
oferecidas pelo framework, tornando o desenvolvimento de software para 
dispositivos móveis mais ágil. 

Abstract. This paper presents the implementation of a framework capable of 
performing the dependency injection of Java Platform Micro Edition. This 
framework, called Dime, allows object-oriented software, developed for mobile 
devices have characteristics such as low coupling and configuration flexibility, 
taking into account the restrictions and limitations imposed by these devices. 
Additionally this work presents experiments that allow viewing the advantages 
offered by the framework, making the development of software for mobile devices 
faster. 

 

1. Introdução 
A utilização do conceito de orientação a objetos (OO) vem sendo cada vez mais freqüente 
no processo de modelagem e desenvolvimento de software. Esse considerável aumento tem 
uma relação direta com a utilização de frameworks OO que permitem uma maior 
reusabilidade de classes, possibilitando a redução de custos e tempo gastos nesse processo 
de desenvolvimento (Roberts & Johnson, 1996). A Inversão de Controle (IoC) é uma das 
principais características encontradas nesses frameworks.  

O termo Inversão de Controle foi originalmente proposto por Ralph Johnson e Brian 
Foote (Johnson & Foote, 1998) e possui como principal objetivo permitir que 
desenvolvedores de software se concentrem na especificação e codificação da lógica de 
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negócio, deixando o controle do fluxo de ações executadas pelo sistema a cargo de 
frameworks utilizados no processo de desenvolvimento. 

A Injeção de Dependências (DI) é uma das formas mais utilizadas de IoC surgindo 
com o intuito de resolver o problema de forte acoplamento entre entidades de um sistema. 
Esse forte acoplamento implica em uma dependência entre essas entidades, diminuindo a 
possibilidade de reuso  em diferentes projetos. 
 A falta de ferramentas em JavaME, que permitam reduzir o acoplamento entre as 
classes de um sistema e, conseqüentemente, proporcionam flexibilidade frente a mudanças 
de requisitos, motivou o desenvolvimento deste trabalho. Poucas aplicações desenvolvidas 
em JavaME são passíveis de terem sua estrutura ou componentes reaproveitados em 
aplicações futuras. Isso ocorre porque seus objetos estão fortemente amarrados a outros, 
impossibilitando que eles sejam reutilizados sem precisem mover concomitantemente todas 
as suas dependências. Assim, este trabalho visa apresentar o framework DIME, utilizado 
para prover recursos de injeção de dependências na plataforma JavaME. 

2. Plataforma JavaME 
A plataforma JavaME é uma das plataformas de desenvolvimento para dispositivos móveis 
mais utilizadas atualmente. Ela é designada para dispositivos com limitação de 
processamento e memória. Como existe uma variação muito grande nas características 
desses dispositivos, foram criadas configurações, perfis e pacotes adicionais, com o intuito 
de resolver o problema de compatibilidade. Isso permite que sejam aproveitados da melhor 
forma os recursos de cada modelo de dispositivo. 
 Uma configuração define o conjunto de bibliotecas básicas disponíveis nos 
dispositivos móveis, sendo que aqueles com características semelhantes geralmente usam a 
mesma configuração. As configurações existentes na plataforma JavaME, vistas na figura 
1, são Connected Limited Device Conection (CLDC) para aparelhos mais limitados (ex: 
celulares), e Connected Device Conection (CDC) para aparelhos não tão limitados, tais 
como alguns modelos de PDAs. A configuração CLDC não possui suporte à reflexão, 
capacidade de identificar elementos de uma classe em tempo de execução. 
 

 
Figura 1. Configurações CDC e CLDC 

3. Inversão de Controle 
Entende-se a Inversão de Controle (IoC) como uma técnica empregada para retirar o 
controle do fluxo de execução de um programa e transferir para um artefato de software 
externo a ele (Junior, 2006). A modelagem orientada a objetos é regida por um conjunto de 
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princípios, dos quais se destaca o Open Closed Principle. Esse princípio define como os 
módulos de um sistema devem ser codificados para que possam ser estendidos sem que 
precisem ser modificados. Em termos mais simples, significa alterar o comportamento de 
um módulo sem reescrever o seu código fonte. Esse princípio está fortemente relacionado a 
IoC, uma vez que através dessas extensões possibilita-se a realização da inversão do 
controle de uma aplicação (Martin, 2000).  

Quando uma aplicação externaliza o controle de suas ações de forma correta, ela 
minimiza o esforço na manutenção e o acoplamento entre as suas estruturas. A flexibilidade 
é o requisito de qualidade mais importante oferecido pela IoC, pois permite que sistemas 
sejam criados e adaptados à diferentes contextos com o mínimo de reengenharia ou esforço.  

Característica dos frameworks, a IoC os ajuda a prover soluções para problemas tais 
como o forte acoplamento entre os módulos e o gerenciamento do ciclo de vida de 
componentes de um sistema. Isso permite que os desenvolvedores de software concentrem-
se na especificação e codificação da lógica de negócio da aplicação, deixando o controle do 
fluxo de ações executados pelo sistema à cargo dos frameworks utilizados no processo de 
desenvolvimento.  

 
Figura 2. Demonstração dos Hot Spots e da organização das aplicações que 
utilizam frameworks (adaptado de Das, 2007) 

 

Nos pontos de flexibilidade de um framework, conhecidos como hot spots, 
visualizados na figura 2, é possível acrescentar novas funcionalidades ou mesmo modificar 
as que já existem. Dependendo das necessidades de uma aplicação, uma funcionalidade 
pode ser incluída ou modificada, seja através de composição ou da criação de subclasses. 
Através desses hot spots é que um framework consegue realizar a inversão de controle 
(Silva, 2006). Pode-se considerar a IoC como um dos pilares dos frameworks orientados a 
objetos. Ela se manifesta sempre que ocorre a comunicação entre o framework e a aplicação 
em desenvolvimento através dos hot spots. 

Frameworks são construídos com o intuito de prover uma solução para uma família 
de problemas semelhantes. Dentro desse contexto, existem aqueles que propõem 
alternativas para evitar a forte dependência entre entidades de um sistema. Essa solução 
engloba a resolução de problemas de configuração, dependência e gerenciamento do ciclo 
de vida dos objetos. Esse tipo de framework contêm uma estrutura responsável por saber 
como configurar os objetos de uma aplicação e o que injetar nas suas propriedades. Para 
isso, eles utilizam o conceito de contêiner de objetos. Este, por sua vez, trata-se de um 
objeto formado por uma estrutura de dados utilizada para armazenar outros objetos, 
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principalmente aqueles referentes ao domínio do problema da aplicação. Estes possuem sua 
organização dentro do contêiner de acordo com o tipo de estrutura de dados empregada; 
sendo as listas, pilhas e tabelas hash as mais utilizadas.  

Além da característica básica que define um contêiner, ser uma coleção de objetos, 
ele também pode fornecer diferentes serviços para a aplicação em desenvolvimento: 
gerenciamento do ciclo de vida de seus objetos, injeção de dependências, controle de 
concorrência e mecanismos de segurança, por exemplo. Por gerenciamento de ciclo de vida 
subentende-se a criação e a destruição de objetos, caracterizando um contêiner como um 
montador de objetos. A injeção de dependências merece um destaque entre os serviços, 
uma vez que permite que componentes sejam criados de forma desacoplada de suas 
dependências.  

3.1. Injeção de Dependências 

Uma aplicação pode ser composta por uma coleção de objetos que colaboram para atingir o 
seu propósito com sucesso e cada qual precisa saber com qual outro objeto se comunicar, 
onde localizá-lo e, posteriormente, como realizar a interação. Qualquer alteração futura em 
um objeto (nome, comportamento, métodos e atributos) dessa relação ou mesmo na sua 
localização pode exigir uma grande mudança no código. É nesse contexto que se torna 
importante a Injeção de Dependências ou Dependency Injection (DI), um padrão de 
desenvolvimento de software cujo objetivo é propor meios de evitar os eventuais problemas 
de dependências entre componentes que podem ocorrer ao longo do desenvolvimento de 
um software. O propósito da DI é separar a implementação de um objeto da construção dos 
objetos que dele dependem. 

Sempre que um componente referencia outro tipo, seja através de herança, 
composição, instanciação, parâmetros de métodos ou atributos estáticos, está ocorrendo 
uma dependência entre eles e, portanto, um acoplamento. Quando se opta por qualquer um 
desses tipos de dependência, deve-se primar por aquelas que propiciem um fraco 
acoplamento, como é o caso da composição e do parâmetro de método, por exemplo. Nesse 
caso, o componente dependente possui pouco conhecimento sobre suas dependências e não 
sofre grandes alterações caso ocorra uma mudança na forma como uma delas foi 
implementada. Em virtude disso, aumenta a coesão dos componentes, que se especializam 
em tarefas específicas, facilita o reuso e o entendimento de cada um deles separadamente.  

A Injeção de Dependências é uma das formas mais utilizadas de inversão de 
controle. As classes do sistema que recebem suas dependências injetadas por um contêiner, 
tornam-se desacopladas e fáceis de serem reutilizadas em outra aplicação. A realização de 
testes unitários também prevalece com o uso de DI. Para testar classes que se relacionam 
com outras, é possível criar objetos que simulam comportamentos reais, conhecidos como 
mocks, e passá-los como dependência, sem a necessidade de alterar o código da classe que 
está sendo testada. 

Existem três modelos para implementação de DI, divididos de acordo com o método 
de atribuição das dependências: Setter Injection, Constructor Injection e Interface Injection. 

O modelo Setter Injection, como o nome sugere, faz uso dos setters, métodos de 
acesso a atributos de classe, para injetar as dependências de um objeto. No Setter Injection, 
é preciso que os objetos gerenciados pelo contêiner disponham de um método set para cada 
uma de suas dependências. Para que seja possível a realização do Setter Injection por parte 
do framework IoC, ele deve ter suporte a reflexão, capacidade de identificar elementos de 



122 
 
uma classe em tempo de execução. Isso significa que o framework consegue invocar o 
método setter de um objeto durante a execução da aplicação.  

A Interface Injection é o modelo de implementação de DI menos utilizado. Neste 
modelo, os objetos implementam uma interface específica de um framework IoC, 
responsável por injetar as dependências através dela. Não necessita de reflexão para realizar 
a injeção de dependências. 

Por fim, no modelo Constructor Injection um objeto recebe suas dependências 
através de seu construtor. Uma classe pode ter diversos construtores, porém, para utilizar o 
Constructor Injection, ela precisa dispor de um que possua um argumento pra cada 
dependência. Assim como no Setter Injection, esse contêiner precisa suportar reflexão. 
Assim como no Setter injection, necessita de reflexão. 

4. DIME 
O DIME é um framework de código aberto para Injeção de Dependências (DI) com objetivo 
de auxiliar o desenvolvimento de aplicações JavaME. Caracteriza-se por gerenciar o ciclo de 
vida de entidades de um sistema e criar as devidas relações ou dependências entre eles. O 
nome DIME é um acrônimo para Dependency Injection Micro Edition. Ele foi projetado 
para ser compatível com o modelo de declaração de objetos do Spring Framework. Todos os 
objetos que formam uma aplicação e que são gerenciados pelo contêiner IoC do DIME são 
referenciados como beans 

É possível utilizar o DIME com qualquer uma das configurações suportadas pela 
plataforma JavaME. Conseqüentemente, mesmo aplicações desenvolvidas para dispositivos 
com maior limitação de recursos (ex: dispositivos com suporte apenas à configuração 
CLDC) podem fazer uso de suas funcionalidades. O DIME utiliza o modelo Interface 
Injection para realizar a injeção de dependências dos objetos de uma aplicação. 

4.1. Arquivo de Configuração 

O framework DIME utiliza um arquivo de configuração XML para descrever os objetos que 
terão suas dependências injetadas automaticamente. Foi adotado o mesmo padrão de XML 
do Spring por já ser de conhecimento de muitos desenvolvedores. A vantagem de utilizar um 
arquivo de configuração, ao invés de descrever os objetos através de código, é a 
flexibilidade que ele proporciona. Ele possibilita alterar a dependência de um objeto sem a 
necessidade de recompilar a aplicação. Uma aplicação pode conter mais de um arquivo de 
configuração. 
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Figura 3. Contêiner carregando objetos a partir de XML (adaptado de Jellema, 2005). 

 

 Segundo a figura 3, o arquivo XML descreve três objetos: hrmService que é 
composto pelo employeeDao, que por sua vez possui uma referência para 
dataSourceDBDirect. Quando uma aplicação (HrmClient) faz uma requisição para o 
contêiner a fim de obter uma cópia de um objeto declarado no XML, o contêiner é 
responsável por criá-lo e o devolver pronto para ser utilizado. Caso ele tenha alguma 
propriedade que faça menção a outros componentes, o contêiner os cria também e já os 
injeta no objeto requisitado. Isso pode gerar uma ação em cascata, onde um componente 
depende de outro e este de outro, como é o caso do exemplo citado. Quando isso acontece, o 
contêiner resolve todas as dependências de cada um até que o primeiro possa ser criado. 
 O arquivo de configuração do DIME possui uma estrutura bem definida. Ele contém 
um conjunto de tags específicas que devem ser utilizadas na definição dos beans. Um 
exemplo, demonstrando a estrutura do arquivo e alguns dos recursos que podem ser 
utilizados pode ser visto na figura 4.  
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4. Arquivo de configuração do framework DIME 

 
O atributo scope  do elemento bean pode assumir dois valores distintos: singleton ou 

prototype. Sempre que um bean precisar ser criado de modo que só existirá uma instância 
dele dentro do contêiner, o valor singleton deve ser utilizado. Caso o valor de scope não 
tenha sido preenchido, por default o DIME considera o bean como singleton. Em 
contrapartida, se for necessário que o contêiner crie uma nova instância de um bean sempre 
que ele for requisitado, deve ser utilizado o valor prototype.  

O atributo lazy-init possui um valor booleano que tem por finalidade informar se um 
bean deve ser criado no momento da construção do contêiner (lazy-init = false) ou apenas 
quando ele for requisitado pela primeira vez (lazy-init = true). Isso só faz sentido se o scope 
do bean for singleton, uma vez que se o escopo for prototype uma nova instância do bean 
sempre será criada quando ele for solicitado. Por default o DIME considera todos os beans 
com lazy-init = true. 

Assim como no Spring, o DIME possui suporte a injeção de listas, mapas e 
propriedades, representadas por <list>, <map> e <props>, respectivamente. Isso quer dizer 
que é possível injetar em um bean qualquer um desses tipos. A configuração CLDC da 
plataforma JavaME apresenta restrições quanto ao uso da maioria das Collections e somente 
Vector, Hashtable e Stack são suportados. Por esse motivo, quando uma lista é declarada 
como dependência de um bean, este irá receber um Vector. Já quando é declarado um map 
ou uma props, o bean receberá um Hashtable. 

4.2. Ciclo de Vida de Objetos no Contêiner DIME 
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O comportamento padrão do contêiner do DIME é criar os beans sob demanda, ou seja, 
apenas quando são requisitados pela primeira vez. Isso faz com que os beans não sejam 
todos instanciados no momento da construção do contêiner, deixando a aplicação mais 
rápida durante sua inicialização. Contudo, existe a possibilidade de alterar esse 
comportamento e criar os beans já no momento de inicialização do contêiner.  

5. Resultados 
Os testes realizados com o framework DIME demonstraram que ele possui um bom 
desempenho ao realizar o parser de XML e ao criar os beans em tempo de execução. Os 
resultados da comparação do DIME com os frameworks Spring e PicoContainer foram 
muito satisfatórios, visto que ficou comprovado que o  DIME conseguiu agregar o que cada 
um deles tem de melhor: a utilização de XML do Spring com a velocidade de inicialização 
do PicoContainer.  

Tabela 1. Comparação entre frameworks de Injeção de Dependências. 

Plataforma/Framework DIME PicoContainer Spring Framework FallME 
JavaME X   X 
JavaSE X X X X 
JavaEE X X X X 
Arquivo de configuração X  X  
Suporte a injeção de 
coleções 

X X X  

Tamanho do framework 31 KB 448 KB 21 MB 14 KB 
  
 Observando a tabela 1, nota-se que os frameworks DIME e FallME são os únicos 
passíveis de serem utilizados em qualquer uma das três plataformas de desenvolvimento 
Java. Contudo, diferente do FallME, o DIME utiliza arquivo de configuração baseado em 
XML para definição dos beans e possui suporte a injeção de coleções como dependências. 
A vantagem da utilização de XML para definição de beans está associada ao fato de não 
precisar recompilar uma aplicação caso uma dependência necessite ser alterada. Em 
frameworks como o PicoContainer e o FallME, sempre que uma alteração precisar ser feita 
nos beans, seja para alterar seu nome ou uma de suas dependências, a aplicação inteira 
precisará ser compilada novamente. Isso torna o DIME o único framework destinado à 
plataforma JavaME capaz de oferecer esses recursos que facilitam o desenvolvimento do 
sistema e o deixam mais flexível a alterações. 

O tamanho dos frameworks é outra característica importante, principalmente porque 
a plataforma JavaME possui recursos limitados de memória. A tabela 1 mostra que o DIME 
e o FallME possuem o tamanho bastante reduzido quando comparados com o 
PicoContainer e o Spring. Dos 31kb do DIME, 11 são derivados da API Kxml, utilizada 
para fazer o parsing do XML. 
 Os resultados obtidos dos testes do DIME permitem concluir que a utilização de 
arquivo XML para definição dos beans não aumenta de forma significativa o consumo de 
memória e processamento. Pode-se notar que a leitura do XML não prejudica o 
desempenho de aplicações que utilizam o DIME. Ele torna-se uma alternativa interessante 
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para o gerenciamento de objetos de pequenas aplicações até aquelas que possuem diversos 
beans. 

6. Conclusão 
O framework DIME traz à plataforma JavaME uma solução para resolver o problema de 
forte dependência entre entidades de um sistema. Ele consegue agregar o uso de XML para 
definição de beans a uma plataforma onde não existe reflexão e os recursos de memória e 
processamento são limitados. Possui uma estrutura simples que o torna adequado para o 
desenvolvimento de aplicações JavaEE, SE e ME. Nesta última pode ser utilizado tanto por 
aplicações com configuração CDC como CLDC. O desenvolvimento do DIME foi focado 
na configuração CLDC, devido à grande maioria dos celulares hoje serem baseados nela.  
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