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Resumo.  Um  processo  MDA  (Model  Driven  Architecture)  executado 
manualmente  é  muito  suscetível  a  erros.  Diversas  ferramentas  apóiam de 
forma limitada a automatização destes processos.  Este  artigo propõe uma 
solução  para  automatizar  um  processo  MDA  para  criação  de  serviços  
específicos de middleware, através do framework openArchitectureWare da 
plataforma Eclipse.

1. Introdução

MDE (Model Driven Engineering) é um termo utilizado pra o definir qualquer processo 
de engenharia de software, dados ou sistemas que use sistematicamente modelos como 
principais  artefatos  no  ciclo  de  vida  de  desenvolvimento.  A  MDA  (Model  Driven 
Architecture) (OMG, 2003) é um framework conceitual para desenvolvimento MDE de 
software. Ela especifica um sistema a partir de modelos que independem de plataforma 
(PIM �  Plataform Independent Model), que através de transformações, geram modelos 
para plataformas específicas (PSM �  Plataform Specific Model) e, a partir destes, gera-
se código-fonte.   Com isso,  a  lógica de negócio de um sistema é separada de seus 
detalhes de implementação, provendo uma abstração de alto nível para representação de 
sistemas computacionais (OMG, 2003).

A OMG não estabelece como os conceitos da MDA devem ser aplicados. Em 
Maciel (2005) foi apresentada uma proposta MDA de desenvolvimento de software para 
serviços  específicos  de  middleware,  em  conformidade  com o  perfil  UML (Unified 
Modeling Language) EDOC (Enterprise Distributed Object Computing) (OMG, 2002a), 
voltado para a especificação de métodos e padrões de processamento distribuído. Esse 
processo  favorece  a  portabilidade,  pois  desacopla  os  serviços  de  middleware das 
plataformas nas quais devem ser implementados. 

Para automatizar parcialmente o processo de Maciel (2005), foi desenvolvida a 
ferramenta Transforms (SILVA, 2005). Porém, o Transforms tem as regras de tradução 
entre modelos embutidas no código-fonte, exigindo recompilação da ferramenta para 
adição de novas regras. Não há, também, formas de personalizar as regras existentes por 
meio  de  algum  mecanismo  interno.  Em  função  disso,  a  ferramenta  tem  pouca 
flexibilidade  na  geração  de  modelos,  limitando  o  seu  uso  a  casos  particulares  de 
desenvolvimento. 

O  openArchitectureWare(oAW) (ECLIPSE, 2007) consiste em um  framework 
da  plataforma  Eclipse  para  a  criação  de  processos  de  transformação  e  geração  de 
modelos  e  código-fonte.  Com ele,  é  possível  desenvolver  processos  particulares  de 
desenvolvimento de software, de acordo com especificações da MDA.  Este  artigo 
tem como objetivo apresentar uma solução para automatizar o processo MDA de Maciel 



(2005),  permitindo  o  uso  e  personalização  de  regras  de  transformação  de  modelos, 
desacopladas de código-fonte, através do framework oAW. 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve o 
processo  de  transformações  adotado na solução;  a  Seção 3 apresenta  as tecnologias 
adotadas;  a  Seção  4  exemplifica  o  funcionamento  da  solução;  as  contribuições, 
restrições e os trabalhos futuros são apresentados na Seção 5.

2. Proposta de Desenvolvimento Contemplada

O modelo de desenvolvimento apresentado em Maciel (2005) é subdividido três partes: 
Modelo de Domínio, Modelo de Projeto e Modelo Operacional.

Figura 1. Representação da proposta de Maciel

A Figura 1 mostra a representação da proposta. O Modelo de Domínio abrange 
visões mais abstratas de um serviço, incluindo as Visões de Empresa e de Informação, 
assim definindo requisitos funcionais de um serviço. A Visão de Informação é obtida a 
partir  das  necessidades  de  informações  para  os  processos  definidos  na  Visão  de 
Empresa.  A partir  de Processos de Negócio da Visão de Empresa e de Modelos de 
Informação da Visão de Informação,  obtém-se o Modelo de Projeto,  que engloba a 
Visão  Computacional  do  serviço,  representando  Interfaces,  Componentes  e/ou 
Protocolos, e considerando os requisitos não funcionais da aplicação. Com os Modelos 
de  Domínio  e  de  Projeto  consegue-se  o  modelo  PIM de  um serviço,  ou  seja,  sua 
representação  independente  de  plataforma.  A  partir  desse  PIM  cria-se  o  Modelo 
Operacional, que abrange as Visões de Engenharia e Tecnologia da aplicação. A Visão 
de Tecnologia é mapeada através de regras, a partir da Visão de Engenharia. Com o 
Modelo Operacional, consegue-se, finalmente, o modelo PSM de um serviço, ou seja, 
sua representação em uma plataforma de desenvolvimento particular. Do PSM gera-se 
código-fonte. Por exemplo, a partir de um PIM que especifique um serviço, consegue-se 
um PSM para a plataforma EJB (Enterprise JavaBeans), e a partir deste, é obtido um 
código-fonte em Java. 

3. Projeto e Tecnologias Adotadas

A solução apresentada neste artigo foi desenvolvida a partir do framework oAW. Todos 
os  metamodelos  do  oAW são  representados  em arquivos  XML e  instanciados,  por 
padrão, de acordo com um meta-metamodelo Ecore (ECLIPSE, 2007). A partir destes 
metamodelos, são gerados modelos de dados. O oAW utiliza linguagens próprias para 
executar cada uma das tarefas relacionadas às suas funcionalidades, dentre as quais três 
são necessárias à solução: Xtend, Xpand e Checks.



A  Xtend é responsável por definir todas as transformações entre modelos. Os 
documentos  Xtend que especificam uma transformação podem usar simultaneamente 
modelos em diferentes formatos, tal como Ecore, Visio, pure::variants e oAW Classic. 
Qualquer função definida com código Xtend, só é executada uma única vez para cada 
conjunto único de parâmetros de entrada, mesmo que seja chamada múltiplas vezes, 
viabilizando, assim,  a  transformação de grafos que contenham referências circulares 
(ECLIPSE, 2007). Adicionalmente, o Xtend consegue estender código Java, logo, caso 
uma função em  Xtend não agrade  ou atenda às  necessidades  de  um desenvolvedor, 
funções em Java podem ser criadas, garantindo alta flexibilidade. 

Para  garantir  a  consistência  entre  metamodelos  criados  e  seus  modelos 
instanciados,  são  estabelecidas  restrições,  através  da  linguagem declarativa  Checks, 
baseada na OCL. Finalmente, com a linguagem de templates Xpand, modelos podem ser 
transformados em código-fonte ou qualquer tipo de texto formatado, tal como relatórios. 
O Xpand tem recursos como polimorfismo e orientação a aspectos na execução de suas 
funções e uso de suas expressões, possibilitando a utilização de padrões de projeto de 
software em processos de transformação (ECLIPSE, 2007). A Xtend também pode ser 
utilizada para estender funcionalidades da Xpand, ou seja, indiretamente, funções Java 
podem estender a Xpand. Todas as transformações e testes com Xpand, Xtend e Checks 
são  executados  e  ordenados  por  meio  de  tags em um documento  XML específico, 
denominado workflow. 

Figura 2. Representação conceitual da solução

A  solução  está  conceitualmente  representada  na  Figura  2.  Nesta,  a  classe 
Manipulador  de  Modelos  corresponde  ao  conjunto  de  mecanismos  do  oAW  que 
executam as  diversas  transformações  e  testes  de  modelos  e  metamodelos.  A classe 
Editor XMI é um recurso do  framework que permite criar modelos XMI a partir da 
especificação de um metamodelo. 

Todas  as  outras  classes  da  Figura  2  representam  arquivos  alimentados  no 
framework,  necessários  para  a  execução do  processo  MDA. Nesses  arquivos  foram 
registrados os passos, estruturas e regras de transformação particulares ao processo de 
Maciel (2005). O Manipulador de Modelos segue as etapas descritas no Workflow, que, 
por sua vez, invoca as transformações de PIM para PIM, de PIM para PSM ou de PSM 
para  Código.  Então,  o  manipulador,  usando  as  instruções  descritas  em arquivos  de 



Xtend, Checks e  Xpand, executa transformações entre modelos, avalia a conformidade 
destes  com  seus  metamodelos,  e  gera  código.  Adicionalmente,  o  Manipulador  de 
Modelos consegue importar modelos no formato UML2, gerando metamodelos Ecore.

Para  viabilizar  as  transformações  de  modelo  do  processo  de  Maciel,  foram 
usados metamodelos PSM de duas plataformas de desenvolvimento: EJB (Enterprise  
JavaBeans); e CCM (CORBA Component Model) (OMG, 2002b). 

4. Exemplo de Uso da Solução

Para  demonstrar  o  funcionamento  da  solução  criada,  será  utilizado um exemplo  de 
sistema de biblioteca apresentado em Silva (2005). A Figura 3 representa parte de um 
modelo PIM, de acordo com o metamodelo de Processo de Negócio (Business Process)  
do  EDOC  (OMG,  2002a),  que  descreve  o  processo  de  empréstimo  da  biblioteca 
(Borrowing). O processo de empréstimo está dividido em quatro atividades: emprestar 
um  item  (borrowAnItem),  renovar  um  item  (renewAnItem),  devolver  um  item 
(returnAnItem) e reservar um item (reserveAnItem).

Figura 3. PIM de serviço de biblioteca

Submeteu-se  esse  modelo  à  solução  proposta,  executando  cada  uma  das 
transformações do processo de Maciel(2005) descritas, e conseguiu-se o código-fonte 
resultante, tanto para a plataforma CCM quanto para a EJB. Realizando-se pequenas 
alterações  nos  arquivos  Xtend conseguiu-se,  com  sucesso,  personalizar  regras  de 
transformação do  processo.  Os  outros  diagramas PIM e  PSM gerados,  assim como 
outros  códigos-fonte  obtidos  para  EJB após  as  transformações  e  personalizações  de 
regras foram omitidos por limitação de espaço. A Figura 4 apresenta o código resultante 
para a plataforma CCM, antes da personalização de regras.

#pragma prefix "br.frb.gnu.morphos”
module biblioteca
{
interface borrowing
{
boolean borrowAnItem(in string item, in string card);
void returnAnItem(in string item);
boolean renewAnItem(in string item, in string card);
boolean reserveAnItem(in string item, in string card, in string
date);
};
component borrowingServer
{
provides borrowing facetaBorrowing;
};
home borrowingServerHome manages borrowingServer
{
};

Figura 4. Código CCM resultante do processo de Maciel (2005)



A Figura 5 apresenta o código resultante para a plataforma CCM, depois da 
personalização de regras  nos  arquivos  Xtend.  As alterações  no processo  original  de 
Maciel (2005) contempladas na personalização foram: (i) as atividades do Processo de 
Negócio se transformaram, na Visão Computacional, em portas de entrada de dados do 
tipo  MultiPort  (OMG, 2002a), ao invés de portas de entrada e saída de dados do tipo 
OperationPort  (OMG, 2002a); (ii)  as portas de entrada do tipo  MultiPort  criadas na 
Visão Computacional se tornaram, no código-fonte resultante, operações de interface 
(OMG, 2002b) com múltiplas entradas e sem nenhum dado de saída, como pode ser 
constatado na Figura 5.

#pragma prefix "br.frb.gnu.morphos”
module bibliotecaMultiPort{
interface borrowing{
void borrowAnItem(in string item, in string card, boolean confirmation);
void returnAnItem(in string item);
void renewAnItem(in string item, in string card, boolean confirmation);
void reserveAnItem(in string item, in string card, in string date, boolean 
confirmation);
};
component borrowingServer{
provides borrowing facetaBorrowing;
};
home borrowingServerHome manages borrowingServer{};
};

Figura 5. Código CCM resultante após personalização de regras de transformação 
do processo de Maciel (2005)

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou uma solução para automatizar um processo MDA particular, na 
qual  foi  possível  personalizar  regras  de  transformação  entre  modelos.  O  uso  das 
linguagens  Xtend e  Xpand garantiu à solução flexibilidade na definição de regras de 
transformação  e  na  geração  de  código-fonte.  Conseguiu-se  também garantir  a  boa-
formação  de  modelos  criados,  em  relação  a  metamodelos  especificados,  graças  a 
funcionalidades intrínsecas do framework, e corretude, por meio de análises semânticas 
e sintáticas realizadas com arquivos programados com a linguagem Checks. Os recursos 
do  oAW  permitem  a  execução  de  processos  de  desenvolvimento  de  softwares  
pertencentes a diferentes domínios, bastando alterar regras de transformação.

Dentre as limitações existentes na solução projetada e nas tecnologias adotadas, 
se destacam: (i) não há interface gráfica para a representação e alteração de modelos 
XML no oAW; (ii) casos em que partes dos Modelos de Processo de Negócio deveriam 
resultar, na Visão Computacional, em estruturas de Protocolo não foram contemplados 
na  solução,  sendo  somente  considerados  os  casos  em  que  resultam  estruturas  de 
Interface;  (iii)  os  Modelos  de  Processo  de  Negócio  gerados  na  solução  consideram 
somente a realização de atividades de negócio que sejam subdivididas em um nível 



simples  de  atividades  menores,  não  sendo  possível  processar  atividades  complexas, 
subdivididas em múltiplas hierarquias de atividades recursivamente menores.

Existem várias possibilidades de trabalhos futuros, dentre os quais se destacam: 
(i) adicionar à solução criada uma interface gráfica própria, através do plugin GMF do 
Eclipse, que permita a representação gráfica de regras de transformação e de modelos; 
(ii)  realizar  o  processo reverso  de  transformação de modelos,  partindo do  código  e 
obtendo  o  modelo  PIM ao  fim;  (iii)  desenvolver  uma linguagem específica  para  o 
domínio do processo de Maciel(2005) através do xText, uma linguagem própria da oAW 
para  definição  de  linguagens  específicas  de  domínio  (ECLIPSE,  2007);  (iv)  validar 
modelos no processo de transformação por meio de métodos formais, de acordo com 
Mota (1998).
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