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Abstract. The ArchGenXML is a CASE tool, written in Python and under GPL license.

It’s goal is to aid the content management applications development for Plone. The

main idea behind ArchGenXML is create a tool to transform UML diagrams into almost

ready to use applications. This article will describe about the ArchGenXML project, its

resources, where it have been used and its future perspectives.

Resumo. O ArchGenXML é uma ferramenta CASE, escrita em Python e sob licença

GPL. Sua meta é auxiliar no desenvolvimento de aplicações de gerenciamento de

conteúdo para o Plone. A idéia base do ArchGenXML é criar uma ferramenta que

transforma diagramas UML em aplicações praticamente prontas para usar. Este ar-

tigo irá descrever a respeito do projeto ArchGenXML, seus recursos, onde tem sido

empregado e suas perspectivas futuras.

1. Unindo Esforços

Apesar das discussões que envolvem os processos de desenvolvimento de software livre, existe

hoje uma séria preocupação com o desenvolvimento de aplicações abertas de qualidade. Atual-

mente, percebe-se uma séria deficiência em ferramentas livres que de fato agilizem o processo de

desenvolvimento ao invés de apenas gerar documentação do processo. No geral, e em especial na

área de desenvolvimento de aplicações para gerenciamento de conteúdo, não existiam aplicações

CASE realmente úteis até pouquissimo tempo. O projeto que tem mudado tudo isso é o Arch-

GenXML.

O ArchGenXML [arc, 2004b] é o resultado da união dos esforços entre dois projetos: o

próprio ArchGenXML e o projeto UML2AT. O projeto UML2AT foi resultado de uma disciplina

de Análise e Projeto de Sistemas II cursada por Fabiano Weimar dos Santos na Universidade de

Caxias do Sul. Já o ArchGenXML, por sua vez, foi idealizado inicialmente pelo Austriaco Phil

Auersperg, para uso próprio.

Após algum tempo, onde os dois autores trabalharam individualmente e sem saber a re-

speito do projeto do outro. o primeiro release não oficial do ArchGenXML foi lançado e, desde

então, mantido como parte de um projeto maior, o projeto Archetypes [arc, 2004a]. Após uma

negociação complicada, os projetos UML2AT e ArchGenXML decidiram unir esforços, ideal-

izando uma quantidade maior de recursos, descartando aquilo os projetos tinham de ruim e agre-

gando as recursos interessantes de cada projeto em um único código fonte.

Atualmente, o projeto conta com um terceiro contribuidor efetivo, o Alemão Jensens

Klein. Ele tem sido o responsável pela documentação do projeto e o suporte a geração de código

para suporte a internacionalização de interfaces com usuário.

2. Plataforma de Desenvolvimento

O ArchGenXML é uma ferramenta de linha de comando que interpreta arquivos no formato

XML Metadata Interchange - XMI [xmi, 2004], um padrão definido pelo Object Management
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Group - OMG [omg, 2004] que permite a representação de diagramas UML usando XML, e gera

código Python [pyt, 2004] para o Archetypes, framework Python voltado ao desenvolvimento de

aplicações de gerenciamento de conteúdo para o Plone [plo, 2004a].

O Plone é um sistema de gerenciamento de conteúdo que tem forte preocupação com

design, usabilidade e acessibilidade, servindo como uma camada de interface amigável para o

Content Management Framework - CMF [cmf, 2004], framwork escrito pela Zope Corporation

[zc, 2004] para tornar mais simples o processo de desenvolvimento de aplicações de gerencia-

mento de conteúdo para o Zope [zop, 2004]. O Zope, por sua vez, é um servidor de aplicações

web, escrito em Python e mantido pela Zope Corporation e sua comunidade de desenvolvedores.

3. Recursos

Atualmente, o ArchGenXML está na versão 1.0. Essa release inclui recursos para a criação de

diagramas de classes e a geração de produtos Archetypes. A versão 1.1 está sendo desenvolvida

e incluirá suporte ao uso de interfaces e packages. Essa versão significou um grande avanço na

ferramenta e, apesar de não ter sido lançada oficialmente, já pode ser baixada através do repositório

CVS do projeto Archetypes.

O ArchGenXML suporta a geração de código a partir de modelos construidos em diversas

ferramentas de modelagem UML, dentre elas o GentleWare Poseidon [pos, 2004] (onde a ferra-

menta é considerada mais estável, por ser a ferramenta preferida pelos desenvolvedores do projeto

e, por sua vez, primeiramente testada), o Tigris ArgoUML [arg, 2004], o Umbrelo UML Modeller

[umb, 2004] (ferramenta do projeto KDE), o ObjectDomain [obj, 2004] (ferramenta comercial

com versão demo que suporta até 30 classes) e o Sybase PowerDesigner [pow, 2004] (ferramenta

comercial da Sybase).

O ArchGenXML implementa um parser XMI que suporta as versões 1.0, 1.1 e 1.2 da

especificação XMI. Em teoria, todas as ferramentas que representam os diagramas UML seguindo

as especificações da OMG deveriam funcionar bem com o ArchGenXML. No entanto, é sabido

que algumas ferramentas seguem a especificação XMI apenas parcialmente, como é o caso do

KDE Umbrelo.

Além da independencia de ferramenta de modelagem e respeito aos padrões abertos, o

ArchGenXML utiliza “tagged values” e “esteriótipos” para permitir a personalização do código

fonte a ser gerado pela ferramenta. Essa idéia foi a principal contribuição do projeto UML2AT

para o ArchGenXML.

Como o Archetypes é um framework baseado no conceito de schemas (meta-definições de

como as classes devem ser contruı́das para representar conteúdos) a idéia base do ArchGenXML

é permitir que, através de tagged values e esteriótipos, todas as propriedades de um schema pos-

sam ser modificadas, a fim de atender a semântica de cada modelo. Isso torna o processo de

desenvolvimento bastante ágil e flexivel.

Dentre os recursos necessários a um bom projeto orientado a objetos, o ArchGenXML

consegue interpretar com exatidão associações (que são mapeadas para referências entre objetos),

agregações e composições (que são mapeadas como classes com classes base com comportamento

de pastas), cardinalidade nas associações (com exceção da cardinalidade de N para N que não

é suportada pelo Archetypes), herança múltipla de classes e interfaces, realização de múltiplas

interfaces e múltiplos esteriótipos.

O ArchGenXML conta com uma opção que mantém o código fonte escrito dentro dos

métodos das classes assim como a documentação definida na docstring de cada método. Isso

permite, por exemplo, que a aplicação seja definida na ferramenta UML, código fonte seja gerado,

que o código fonte gerado seja editado com um editor externo e que, após essas modificações

serem integradas ao código, modificações sejam feitas no modelo e novo código seja gerado sem

prejudicar a codificação dos métodos feita anteriormente.

Além do suporte a modelos UML realmente complexos, o ArchGenXML agrega fun-
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cionalidades interessantes à documentação dos sistemas, gerando código fonte totalmente docu-

mentado e em formato compatı́vel com ferramentas Python de geração de documentação a partir

do código fonte. Por fim, o ArchGenXML possui suporte nativo a internacionalização, usando o

i18ndude [i18, 2004] como ferramenta de apoio.

4. Projetos

O ArchGenXML tem sido usado em produção a pelo menos 6 meses. O primeiro grande projeto

onde o ArchGenXML foi utilizado foi o PloneMall [plo, 2004b], um framework completo para

desenvolvimento de aplicações de comércio eletrônico para o Plone.

O PloneMall é um projeto bastante complexo e que também é o resultado da união dos

esforços da comunidade Plone para o desenvolvimento de uma solução de comércio eletrônico.

Devido a complexidade de um projeto como esse, o ArchGenXML tem evoluı́do rapidamente a

fim de responder as necessidades dos desenvolvedores.

Em um futuro próximo, a versão 1.2 do ArchGenXML será lançada com suporte a um

novo recurso: workflow. O desenvolvimento dessa funcionalidade foi idealizado pelos autores do

projeto e incentivado por um projeto em desenvolvimento na UCS e que estará utilizando esse

recurso em breve. A idéa principal será utilizar diagramas de estado associados a diagramas de

classe para representar processos de negócio e conteúdos, respectivamente.
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