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Resumo 

 

O processo STREAM (Strategy for Transition between Requirements and 

Architectural Models – Estratégia para Transição entre Modelos de Requisitos e 

Modelos Arquiteturais) apresenta uma abordagem dirigida a modelos que permite a 

geração de modelos de projeto arquitetural inicial - em Acme - a partir de modelos de 

requisitos orientados a objetivos - em i*. O STREAM consiste de quatro atividades: 

Refatorar Modelos de Requisitos, Derivar Soluções Arquiteturais, Selecionar Solução 

Arquitetural e Refinar Arquitetura. Foi observado que as duas primeiras atividades 

demandam tempo e atenção, pois envolvem muitas transformações de modelos. A 

primeira atividade propõe regras horizontais, que transformam os modelos de 

requisitos descritos em i* em modelos mais modularizados. A segunda atividade aplica 

regras verticais para derivar modelos de arquitetura a partir do modelo em i* mais 

modularizado. A automatização dessas regras de transformação minimiza o esforço de 

aplicá-las e elimina a possibilidade de cometer erros no processo de obtenção dos 

modelos. A linguagem de mapeamento e transformação de elementos utilizada para 

descrever as transformações é a QVT Operacional. Foi utilizado o metamodelo da 

linguagem i*, presente na ferramenta iStarTool para a construção dos modelos de 

entrada usados na execução das regras. Foi construído um metamodelo da linguagem 

Acme, baseado na ferramenta AcmeStudio, para determinar os modelos de saída. As 

regras automatizadas foram utilizadas em alguns projetos para exemplificar o uso das 

mesmas. 

 

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos, Arquitetura de Software, Regras de 

Transformação, Automatização.  
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Abstract 

 

The STREAM (Strategy for Transition Between Requirements and Architectural 

Models) process presents a model-driven approach that allows the generation of 

models of initial architectural design - Acme - from requirements models oriented 

goals – in i *. The STREAM has four activities: Refactoring Requirements Models, 

Deriving Architectural Solutions, Select an Solution Architectural and Refine 

Architecture. It was observed that the first two activities are time consuming and error 

prone, because they involve many model transformations. The first activity proposes 

horizontal rules, which transform the requirements model described in i* in more 

modularized models. The second activity applies vertical rules to derive architectural 

models from the more modularized i* models. The automation of these 

transformation rules reduces the amount of effort to use the STREAM process and 

avoid errors. The language mapping and transformation of elements used to describe 

the transformations is the Operational QVT. We used the i* language metamodel, 

present in iStarTool tool, for the construction of input models used in the 

implementation of the rules. It was built a metamodel of Acme language, based on 

AcmeStudio tool, to determine the output models. The approach was demonstrated in 

several projects. 

 

Keywords: Requirements Engineering, Software Architecture, Transformation Rules, 

Automation.  
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1. Introdução 

Este capítulo apresenta a motivação deste trabalho, a questão de pesquisa que 

aqui pretendemos responder, os objetivos a serem alcançados com a finalidade de 

responder a questão de pesquisa, a metodologia escolhida para desenvolvimento do 

trabalho e a estrutura do documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

1.1. Contexto e Motivação 

A principal ideia em MDD (Model Driven-Development – Desenvolvimento 

Dirigido a Modelos) está na constante transformação de modelos de maiores níveis de 

abstração em modelos mais concretos. Com isso, o MDD visa trazer algumas 

vantagens, tais como uma maior produtividade relacionada a um menor tempo de 

desenvolvimento; aumento na portabilidade, interoperabilidade; menor custo 

relacionado com a melhoria na consistência e manutenção do código, entre outras 

(OMG, 2003). 

O STREAM (A Strategy for Transition between Requirements Models and 

Architectural Models – Estratégia para Transição entre Modelos de Requisitos e 

Modelos Arquiteturais) é uma abordagem sistemática para integrar atividades de 

engenharia de requisitos e projeto arquitetural, baseada em transformação de 

modelos, para gerar modelos arquiteturais a partir de modelos de requisitos (LUCENA, 

2010). 

Para transformar modelos de requisitos em modelos arquiteturais, o STREAM 

utiliza como linguagem de modelagem de requisitos, i* (iStar) (YU, 1995) e como 

linguagem de descrição arquitetural, Acme (ACME, 2011). Essa abordagem apresenta 

quatro atividades, a saber: Refatorar Modelos de Requisitos, Derivar Soluções 

Arquiteturais, Selecionar Solução Arquitetural e Refinar Arquitetura. As duas primeiras 

atividades necessitam de mais atenção e despendem mais tempo, que as demais 

atividades, para serem realizadas. Essas atividades definem regras de transformação 

horizontal e vertical, que permitem modularizar um modelo i* e transformar um 

modelo i* em um modelo Acme inicial, respectivamente. Portanto, essas duas 

primeiras atividades são passíveis de automatização. 

Uma vez automatizadas, as atividades Refatorar Modelos de Requisitos e 

Derivar Soluções Arquiteturais do STREAM não demandariam tanto tempo e atenção 

para serem realizadas. 

A ferramenta iStarTool (SANTOS, 2008) permite a modelagem em i* e, a partir 

da modelagem, gera arquivos em XMI. A ferramenta AcmeStudio permite a 

modelagem em Acme. Ambas as ferramentas serão utiizadas nessa dissertação. 

As perguntas de pesquisa que esta dissertação procura responder são: é 

possível automatizar as regras de transformação definidas no STREAM? E, se é 

possível, como automatizar essas regras? 

Para responder a essas perguntas, estabelecemos um objetivo geral, que traduz 

o nosso principal propósito em desenvolver o trabalho aqui apresentado, e alguns 

objetivos específicos que podem ser satisfeitos isoladamente e gradualmente. Quando 

todos forem alcançados em conjunto, o nosso propósito geral será atingido. 
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1.2. Objetivos 

Assumimos como objetivo principal desse trabalho, a automatização de regras 

de transformação horizontais e verticais definidas no STREAM. Com base nesse 

objetivo definimos vários objetivos específicos, cuja concretização ajuda na realização 

do objetivo principal: 

 Definir as regras de transformação em uma linguagem de 

transformação que permite a transformação de modelo para modelo;  

 Tornar as regras de transformação horizontais e verticais compatíveis 

com a ferramenta iStarTool;  

 Tornar as regras de transformação verticais compatíveis com a 

ferramenta AcmeStudio;  

 Ilustrar, através de exemplos de aplicação, o uso das regras de 

transformação horizontais e verticais propostas pelo STREAM. 

1.3. Metodologia 

Como esse trabalho visa automatizar as regras de transformação propostas 

pelo STREAM, foi necessário escolher uma linguagem que permitisse o mapeamento e 

transformação entre elementos i* e de elementos i* em elementos Acme. Para isso 

escolhemos a linguagem QVTO (Query/View/Transformation Operational - QVT 

Operacional) (OMG, 2011), por ser uma linguagem de transformação que tem 

integração com o Eclipse, trabalha com arquivos XMI, é um padrão da OMG e está em 

constante crescimento de suporte e manutenção. 

Para descrever as regras de transformação em QVTO, foi necessário estudar 

sua linguagem e fazer a sua configuração no ambiente Eclipse. Baseamos-nos no 

Eclipse Modeling Project: A Domain-Specific Language (DSL) Toolkit (GRONBACK, 2009) 

e em QVT 1.1 (OMG, 2011) e seguimos algumas diretrizes para  configurar o Eclipse, de 

forma a facilitar a utilização da linguagem na descrição e execução das regras. 

Para desenvolver os artefatos utilizados como entrada nas duas primeiras 

atividades do STREAM, escolhemos uma ferramenta que possibilita a modelagem em 

i*, a iStarTool (MALTA, SOARES, et al., 2011). Essa ferramenta foi desenvolvida e é 

mantida pelo grupo do qual a autora desta dissertação faz parte. A iStarTool gera os 

modelos em arquivos XMI, baseado em seu próprio metamodelo. O formato XMI 

permite a leitura dos modelos i* arquivo pelo plugin do QVTO no Eclipse, mesma 

plataforma sobre qual a iStarTool foi desenvolvida, facilitando a leitura do 
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metamodelo da iStarTool que está no formato Ecore e facilitando também a 

visualização dos demais arquivos utilizados nas transformações. 

Para implementar as regras de transformação em QVTO é necessário definir os 

metamodelos da linguagem fonte (i*) e da linguagem alvo (Acme). Como a iStarTool foi 

a ferramenta escolhida para o desenvolvimento dos artefatos de requisitos, então foi 

necessário uma análise do metamodelo do i* suportado por ela, a fim de entender 

como os elementos e ligações da linguagem i* estão sendo representados nessa 

ferramenta. 

Os artefatos de requisitos modelados em i* são criados na iStarTool e as 

transformações horizontais, que torna um modelo i* mais modularizado, acontecem 

sobre esses artefatos por meio do plugin do QVTO para o Eclipse. 

Nas transformações verticais, que realiza a transformação de modelos i* para 

modelos Acme, escolhemos o metamodelo baseado na ferramenta AcmeStudio, uma 

ferramenta que permite a modelagem em Acme (ACME, 2011). 

Antes da automação das regras de transformação, é necessário entender o 

processo STREAM e o funcionamento das mesmas. O processo inicial, incluindo a 

descrição das atividades e as regras, está detalhado no capítulo 2. 

Para ilustrar a aplicação das regras de transformação automatizadas, foram 

utilizados três projetos de software, o BTW (PIMENTEL, BORBA e XAVIER, 2010), o 

MyCourse (SCORE 2011, 2011) e o Media Shop (CASTRO, KOLP e MYLOPOULOS, 2002). 

1.4. Organização da Dissertação 

Além deste capítulo introdutório, onde foram apresentadas as motivações, o 

problema, os objetivos e a metodologia utilizada, esta dissertação de mestrado está 

estruturada nos seguintes capítulos: 

Capítulo 2 – Fundamentação Teórica: Contextualiza e apresenta uma breve 

explanação sobre MDD. Também descreve o processo STREAM e as linguagens 

utilizadas como fonte (i*) e alvo (Acme) nesse processo, bem como os conceitos de 

MDD e QVT, nos quais esse trabalho está baseado, além de apresentar a ferramenta 

iStarTool.   

Capítulo 3 – Transformações entre Modelos i* e Transformações entre Modelos 

i* e Acme: Apresenta a metodologia escolhida para automação das regras de 

transformação horizontais e verticais e todas as diretrizes necessárias para a 

automação destas regras.  
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Capítulo 4 – Exemplos de Aplicação: Apresenta exemplos de utilização das 

regras horizontais e verticais automatizadas em 3 projetos de software: BTW, 

MyCourses e Media Shop. 

Capítulo 5 – Conclusão e Trabalhos Futuros: Considerações e conclusões do 

trabalho, breve explanação das contribuições e proposta de trabalhos futuros. 

Nos apêndices estão todos os códigos em QVT das HTRs e VTRs e também os 

códigos em XMI referente ao modelo Acme dos projetos apresentados nos exemplos 

de aplicação. 
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2. Fundamentação Teórica 

Este capítulo apresenta toda a fundamentação teórica indispensável para o 

entendimento do trabalho. Descrevemos a linguagem i* e a linguagem de descrição 

arquitetural Acme que são usadas na abordagem apresentada nessa dissertação. 

Também é feita uma breve introdução da ferramenta iStarTool usada para suportar a 

modelagem em i* em nossa abordagem.  

Apresentamos ainda a abordagem MDD, a especificação QVT, que é utilizada 

nas transformações, e por último, a abordagem STREAM que propõe as regras de 

transformações desenvolvidas nesse trabalho. 
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2.1. A linguagem i* 

A linguagem i* (i-estrela) será usada nesta dissertação como linguagem fonte 

nas transformações. 

A linguagem i* contempla uma notação para modelagem organizacional que 

tem como principais características ser centrada no stakeholder e capturar o 

comportamento do sistema. Essa técnica consiste de dois modelos: um modelo de 

Dependência Estratégica (Strategic Dependency - SD) que descreve relacionamentos 

de dependência entre os atores da organização, e um modelo de Raciocínio 

Estratégico (Strategic Rationale - SR) que descreve o raciocínio que os atores têm em 

adotar uma configuração ou outra (YU, 1995).  

O modelo SD define uma rede de dependência entre atores. Ele objetiva 

capturar a estrutura intencional, bem como define o processo de atividades das 

entidades. Define uma visão estratégica do processo porque captura o que é mais 

importante para os atores, enquanto deixa de fora os detalhes não essenciais. O 

modelo SD distingue os vários tipos de dependências entre os atores e também a 

extensão para quais eles estão vulneráveis em suas dependências (YU, 1995). 

O modelo SD consiste de um grupo de nós e ligações. Cada nó representa um 

ator e cada ligação entre dois atores indica que um ator depende de outro para 

alcançar algum objetivo, realizar uma tarefa ou obter um recurso. O ator que depende 

é o depender, o ator que está sob dependência é o dependee e o objeto sobre qual a 

dependência está centrada é o dependum (YU, 1995). 

Há três tipos de ator - Agentes (Agents), Papel (Roles) e Posição (Positions), 

como é possível visualizar na Figura 1. Estas especializações oferecem uma forma de 

separar a identidade das dependências que são atribuídas para um papel em oposição 

àquelas que são atribuídas diretamente para um agente concreto. O termo ator 

referencia genericamente qualquer unidade para a qual podem ser atribuídas 

dependências intencionais. 
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Figura 1. Especializações e relacionamentos entre atores 

 

Um papel é uma caracterização abstrata do comportamento de um ator social 

dentro de algum contexto especializado. Dependências são associadas com um papel 

quando requerem desinteresse de quem desempenha o papel. Um agente é um ator 

com manifestações físicas e concretas. Pode ser usado para se referir a humanos ou a 

agentes de hardware ou de software. Agente tem dependências que requerem 

desinteresse de quais papéis ele desempenha. Uma posição é o intermediário, em 

abstração, entre um papel e um agente, é um conjunto de papéis desempenhado 

tipicamente por um agente (YU, 1995). 

Agentes, papéis e posições se relacionam uns aos outros por meio de ligações 

de associação. Um agente ocupa (occupies) uma posição, isto é, ele desempenha 

(plays) todos os papéis que são abrangidos por essa posição. Uma posição cobre 

(covers) um papel, como visto na Figura 1. A associação ISA representa uma 

generalização usada para especializar atores. Já na relação Is-part-of, as 

especializações de atores podem conter sub-partes e a INS representa uma instância 

mais específica de uma entidade mais geral (YU, 1995). 

Há quatro tipos de dependências, baseadas no tipo do dependum. São elas: 

Dependência de Recurso, de Tarefa, de Objetivo (Figura 2) e a última é a dependência 

de Softgoal baseada na noção de requisitos não-funcionais (YU, 1995). 
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Figura 2. Tipos de relacionamentos de dependência entre atores 

 

Na dependência de objetivo, o depender depende do dependee para atingir 

um certo estado no mundo. O dependee é livre para escolher como fazer isso. Na 

dependência de Tarefa, o depender depende do dependee para conduzir uma 

atividade. Uma dependência de Tarefa especifica como a tarefa será realizada, mas 

não por que. Na dependência de Recurso, um ator depende de outro para a 

disponibilidade de uma entidade, que pode ser física ou informacional. Na 

dependência de softgoal, um depender depende do dependee para realizar alguma 

tarefa que conhece um softgoal (YU, 1995). 

O modelo SD também distingue entre vários graus de dependência. No lado do 

depender, uma dependência forte significa que o depender é mais vulnerável. No lado 

do dependee, uma dependência forte implica que o dependee fará um esforço 

considerável para entregar o dependum. Há três graus de força: Aberta (Open), 

Comprometida (Committed) e Crítica (Critical).  Graficamente é usado um "O" para 

aberta, nada para Comprometida e um "X" para crítica (YU, 1995). 

Em uma Dependência Aberta, uma falha para obter o dependum afetaria os 

objetivos do depender em alguma extensão, mas as consequências não seriam sérias. 

No lado do dependee, uma dependência aberta é uma declaração do dependee que é 

capaz de atingir o dependum por algum depender (YU, 1995). 

Em uma dependência comprometida, o depender tem objetivos que são 

significantemente afetados se o dependum não é atingido. No lado do dependee, uma 
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dependência comprometida significa que o dependee tentará seu melhor para 

entregar o dependum (YU, 1995). 

Em uma dependência Crítica, o depender tem objetivos que são seriamente 

afetados se o dependum não é atingido. (YU, 1995) 

O modelo SD pode ser considerado como um modelo de alto nível do modelo 

SR. O modelo de SR explica como os atores atingem suas metas e as razões que estão 

por trás de cada dependência, ele modela as relações de intenção dentro do ator. Os 

elementos intencionais aparecem dentro do ator e junto com eles os relacionamentos, 

que podem ser de meio-fim, de decomposição de tarefas ou de contribuição (YU, 

1995). 

Há quatro tipos de elementos intencionais, baseados nas mesmas distinções 

feitas por tipos dependum no modelo SD - objetivo (goal), tarefa (task), recurso 

(resource) e metasoft (softgoal).  

O modelo SR explica como os atores atingem suas metas, as razões que estão 

por trás de cada dependência. Ele modela as relações de intenção dentro do ator. 

Elementos intencionais aparecem dentro do ator, e com eles relacionamentos: 

Relações de meio-fim, relações de decomposição de tarefas, e relações de 

contribuição.  

Existem três principais classes de ligações internas ao ator i*: ligações meio-fim 

(means-end), ligações de decomposição de tarefas (decomposition task) e ligações de 

contribuição (ISTARWIKI, 2011). 

O modelo SR é um gráfico, com vários tipos de nós e ligações que trabalham 

juntos para fornecer uma estrutura de representação para expressar as razões por trás 

das dependências. Os atores no modelo SD são "abertos" para mostrar as suas 

intenções específicas (representação gráfica na Figura 3). Existem quatro tipos de nós, 

com base nas mesmas distinções feitas para tipos dependum no modelo SD: objetivo 

(goal), tarefa (task), recurso (resource) e metasoft (softgoal).  

 

Figura 3. Ator e sua fronteira 
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Atores com fronteira indicam limites intencionais de um ator em particular. 

Todos os elementos dentro de uma fronteira para um ator são explicitamente 

desejados por esse ator. Para atingir estes elementos, muitas vezes um ator deve 

depender das intenções de outros atores, representados por ligações de dependência 

através da fronteira do ator. Por sua vez, um ator é dependente de satisfazer certos 

elementos, representado por uma ligação de dependência na direção oposta. 

O significado dos elementos é geralmente o mesmo encontrado nas 

dependências, com a ressalva de que a satisfação dos elementos pode ser realizada 

internamente. 

Meta - Representa o desejo intencional de um ator, os detalhes de como o 

objetivo será satisfeito não são descritos pela meta. Isto pode ser descrito através da 

decomposição de tarefas. 

Softgoals - São similares as metas, exceto que os critérios de satisfação não são 

claros, são considerados suficientemente satisfeitos do ponto de vista do ator. Os 

meios para satisfazer os softgoals são descritos através de ligações de contribuição a 

partir de outros elementos.  

Tarefas - O ator quer realizar alguma tarefa específica, realizada de uma 

maneira particular. A descrição dos detalhes da tarefa pode ser feita pela 

decomposição da tarefa em mais sub-elementos. 

Recurso - O ator deseja o fornecimento de alguma entidade, física ou 

informacional. Este tipo de elementos assume que não há questões em aberto ou 

perguntas a respeito de como a entidade será alcançada. 

 

 

Figura 4. Ligações Meio-Fim e Decomposição de Tarefa 

 

As ligações meio-fim indicam uma relação entre um fim e um meio para 

alcançá-lo. A Figura 4.a mostra a ligação meio-fim. 
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Nas ligações de decomposição, um elemento tarefa está ligado a nós de seus 

componentes por ligações de decomposição, como podemos visualizar na Figura 4.b. 

Uma tarefa pode ser decomposta em quatro tipos de elementos: um sub-objetivo, 

uma subtarefa, um recurso, e / ou um softgoal - correspondentes aos quatro tipos de 

elementos. A tarefa pode ser decomposta em um ou muitos desses elementos. Estes 

elementos também podem fazer parte de ligações de dependência no(s) modelo(s) de 

Dependência Estratégica, quando o raciocínio vai além da fronteira de um ator. 

Podemos visualizar a representação gráfica das ligações de contribuição na 

Figura 5. Segue a descrição de cada representação: 

Make - Uma contribuição positiva forte o suficiente para satisfazer um softgoal. 

Some+ - Uma contribuição que faz ou que ajuda, uma contribuição positiva, 

cuja força é desconhecida. 

Help - Uma contribuição parcial positiva, não é suficiente por si só para 

satisfazer o softgoal. 

Unknown - Uma contribuição para uma softgoal cuja polaridade é 

desconhecida. 

Break - Uma contribuição negativa suficiente para negar uma softgoal. 

Some- - Uma contribuição que pausa ou fere, uma contribuição negativa, cuja 

força é desconhecida. 

Hurt - Uma contribuição parcial negativa, não é suficiente por si só, para negar 

a softgoal. 

Or - O pai é satisfeito se algum dos filhos é satisfeito. 

And - O pai é satisfeito se todos os filhos são satisfeitos. 

 

 

Figura 5. Ligações de Contribuição 

 

Na Figura 6 podemos visualizar uma parte de um sistema, modelado na 

linguagem i*. A figura mostra um detalhe da modelagem realizada dentro dos limites 

de um ator em um modelo i* SR. A figura apresenta um detalhe de um ator de 

software responsável por gerenciar cursos em um sistema de agendamento de cursos, 
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o MyCourse, que participou do SCORE (SCORE 2011, 2011), uma competição de 

software. Os objetivos Program Details Be Defined e Programs Be Managed são 

refinados em outros elementos para que possam ser satisfeitos. 

 

Figura 6. Exemplo de modelagem na linguagem i* 

 

 

2.2. A Linguagem Acme 

A ADL (do inglês, Architectural Description Language - ADL) Acme será utilizada 

nesse trabalho como linguagem alvo das transformações. 

Acme é uma Linguagem de Descrição de Arquitetura de Software genérica e 

simples que pode ser usada como um formato de intercâmbio para ferramentas de 

projeto de arquitetura e/ou como uma base para desenvolver novo projeto 

arquitetural e ferramentas de análise (ACME, 2011). 

A linguagem Acme e a Biblioteca para Desenvolvedor da Ferramenta Acme 

(AcmeLib - Acme Tool Developer's Library) oferecem uma infra-estrutura extensa e 

genérica para descrever, representar, gerar e analisar descrições de arquitetura de 

software e oferecem também três características fundamentais: 
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Intercâmbio Arquitetural - Oferece um formato de intercâmbio para projetos 

arquiteturais. Acme permite os desenvolvedores de ferramentas arquiteturais 

integrarem suas ferramentas com outras ferramentas complementares.  

Fundação Extensível para novas ferramentas de análise e projeto arquitetural 

- Muitas ferramentas de análise e projeto arquitetural requerem uma representação 

para descrever, guardar e manipular projetos arquiteturais. Infelizmente, desenvolver 

boas representações arquiteturais é difícil, consome tempo e custo. Acme pode 

minimizar o custo e dificuldade de construir ferramentas arquiteturais oferecendo uma 

linguagem e toolkit para usar como uma base para construir ferramentas. Acme 

oferece uma base e uma infra-estrutura extensa e sólida que permite que 

desenvolvedores de ferramentas evitem reconstruir desnecessariamente a infra-

estrutura de ferramentas padrão. 

Descrição de Arquitetura - Acme oferece um grupo claro de construção de 

linguagem para descrever estrutura arquitetural, tipos e estilos arquiteturais, bem 

como explicar propriedades dos elementos arquiteturais. Embora não seja apropriado 

para todas aplicações, a linguagem de descrição arquitetural Acme oferece uma boa 

introdução para modelagem arquitetural, e uma maneira fácil de descrever 

arquiteturas de software relativamente simples (ACME, 2011). 

Acme é uma ADL - Linguagem de Descrição Arquitetural, portanto, é projetada 

para descrever a arquitetura na visão de componentes, conectores e configurações. 

Suas características incluem: 

a) Uma ontologia arquitetural com sete elementos para design 

arquitetural. 

b) Um mecanismo de anotação flexível que suporta associação de 

informação não estrutural usando sub-linguagens definidas 

externamente. 

c) Um mecanismo de tipos para definir estilos e padrões reutilizáveis. 

d) Um framework de semântica aberta para analisar as descrições 

arquiteturais. 

Acme é construída em uma ontologia principal de sete tipos de entidade para 

representação arquitetural: Componentes, Conectores, Sistemas, Portas, Papéis, 

Representações e Rep-maps (mapas de representação). Destes sete tipos, os 

elementos mais básicos são componentes, conectores e sistemas. 

Componentes representam os elementos primários de computação e 

armazenagem de dados de um sistema. Exemplos típicos: Clientes, Servidores, Filtros, 

Objetos, Repositórios (blackboards) e banco de dados. 

Conectores representam interações entre componentes. Computacionalmente 

falando, conectores mediam as atividades de comunicação e coordenação entre 
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componentes. Exemplos: chamadas de função, procedimento ou método, eventos, 

RPC (chamada de procedimento remota), tubos entre filtros, protocolos de 

comunicação. 

Sistemas representam configurações de componentes e conectores. 

A Figura 7 mostra um desenho arquitetural trivial contendo um componente 

cliente e um componente servidor, conectados por um conector RPC. 

 

 

Figura 7. Diagrama simples Cliente-Servidor (GARLAN, MONROE e WILE, 1997) 

 

A Figura 8 contém a descrição Acme da Figura 7. O componente cliente tem 

uma porta única send-request e o servidor tem uma porta única receive-request. O 

conector tem dois papéis designados caller e callee. A topologia de um sistema é 

descrita por uma lista de attachments. 

 

 

Figura 8. Sistema simples Cliente-Servidor em Acme (GARLAN, MONROE e 
WILE, 1997) 

Um attachment define como os conectores e componentes estão ligados numa 

configuração. As ligações são feitas conectando-se portas dos componentes a papéis 

dos conectores. 

Portas definem as interfaces dos componentes. Cada porta identifica um ponto 

de interação entre o componente e seu ambiente. Um componente pode prover 

múltiplas interfaces usando diferentes tipos de portas. Exemplos: Assinaturas de 

métodos, coleção de chamadas de procedimentos que devem ser invocadas, um 

evento. 
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Papéis definem as interfaces dos conectores. Cada papel de um conector define 

um participante da interação representado pelo conector. Conectores binários têm 

dois papéis: 

1. Em RPC: Caller (chamador) e Callee (chamado) 

2. Em um Pipe: Leitor e escritor 

Outros tipos de conectores podem ter mais de dois papeis. 

Representação é usada para a descrição da representação hierárquica de 

arquiteturas. O uso de múltiplas representações permite expressar múltiplas visões 

das entidades arquiteturais. A Figura 9 mostra a visualização das representações, o 

Cliente se comunica com o Servidor e apresenta duas Representações, uma como 

pouca memória e outra de alto desemprenho. 

 

 

Figura 9. Visualização das representações (LEITE, 2007) 

 

Acme suporta a descrição de arquiteturas. Especificamente, qualquer 

componente ou conector pode ser representado por uma ou mais descrições de mais 

baixo nível. Para cada descrição é designada uma representação em Acme. O uso de 

representações múltiplas permite Acme codificar múltiplas visões de entidades 

arquiteturais. 

Quando um componente ou conector tem uma representação arquitetural, 

deve haver alguma forma de indicar a correspondência entre a representação interna 

do sistema e a interface externa do componente ou conector que está sendo 

representado. Um rep-map define esta correspondência. 

Para acomodar a ampla variedade de informação auxiliar, Acme suporta 

anotação de estruturas arquiteturais com listas de propriedades. Cada propriedade 
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tem um nome, um tipo opcional e um valor. Qualquer um dos sete tipos de entidades 

de projeto arquitetural Acme pode ser anotado (GARLAN, MONROE e WILE, 1997). 

O metamodelo da linguagem utilizado para a descrição e implementação das 

regras é o apresentado na Figura 10. A classe System é a principal, ela pode possuir um 

ou vários Attachment, nenhuma ou várias Property e um ou vários AcmeElement. O 

AcmeElement  pode ser um Connector ou um Component, pode ter nenhuma ou várias 

Property ou um ou vários Representation. Um Representation pode possuir um ou 

vários Binding que, por sua vez, tem duas Port. Um Component pode ter nenhuma ou 

várias Port, enquanto que o Connector tem dois ou vários Role. Por fim, um 

Attachment pode ter nenhum ou vários Connector, Component, Port e Role. 

Figura 10. Metamodelo Acme adaptado de (DERMEVAL, 2012) 

 

A Figura 11 apresenta um exemplo de modelagem de um sistema em Acme. A 

figura apresenta seis componentes (Media, Database, Statistics Producer, Profile 

Manager, MediaShop Interface e Details Identifier) e dez conectores (produce 

statistics, adaptability, availability, adaptability, process orders, identification, security, 

query e get details). O componente Media possui um conector que o liga através de 

porta requerida à porta provida dos componentes Statistics Producer, Profile Manager, 

Details Identifier e Database. Media também possui duas portas providas que o 

relacionam com os componentes MediaShop Interface. 
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Figura 11. Exemplo Acme adaptado de (CASTRO, KOLP e MYLOPOULOS, 2002) 

 

2.3. A ferramenta iStarTool 

iStarTool é uma ferramenta de apoio à modelagem de requisitos 

organizacionais descritos em i* (SANTOS, 2008), com o objetivo de dar suporte ao 

desenvolvimento dos modelos SD e SR. Ela permite a construção de modelos válidos 

segundo as restrições e diretrizes definidas no guia de boas práticas disponível no i* 

Wiki, e adota uma plataforma de desenvolvimento open source que possibilita o 

desenvolvimento colaborativo da mesma.  Além disto, a ferramenta é desenvolvida 

sob a tecnologia orientada a modelos, o framework GMF de modelagem gráfica do 

Eclipse (Graphical Modeling Framework) (ECLIPSE GMF, 2011).  

O framework i* oferece um processo de desenvolvimento baseado na 

construção de modelos. Os modelos construídos com base no GMF estão focados nas 

seguintes etapas: (1) a definição do modelo de domínio (metamodelo) para i* (GRAU, 

YU, et al.), (2) a definição de modelos gráficos e de ferramentas, (3) a definição de 

modelo de mapeamento que combina a definição no modelo de domínio, gráfico e de 

ferramentas, e (4) a criação de um modelo de gerador que produz código Java da 

ferramenta modelada. Uma atividade importante durante a criação desses modelos 

GMF foi a definição das restrições sintáticas sobre o uso do framework i*.  

Para reduzir alguns tipos de erros sintáticos presentes nos modelos i*, foram 

desenvolvidos alguns catálogos de "boas práticas" que estão disponíveis no guia de i* 
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Wiki. A construção de modelos para esta ferramenta foi baseada em um estudo 

detalhado deste catálogo de boas práticas e no framework i*. 

A ferramenta incorpora as diretrizes desse guia para ajudar os engenheiros de 

requisitos a modelar os requisitos na linguagem i* sem cometer erros sintáticos. 

Quando o engenheiro cria um relacionamento errado, a ferramenta avisa sobre o tipo 

de erro que foi cometido. Estas restrições foram definidas usando OCL (Object 

Constraint Language) (OMG, 2001). 

Assim, a ferramenta iStarTool é capaz de realizar a verificação de erros comuns 

encontrados em modelos i*. A verificação sintática dos modelos ocorre quando os 

modelos estão sendo criados, durante o tempo de construção. Portanto, a ferramenta 

só permite a construção de relacionamentos e ligações válidos nos modelos. No 

entanto, é possível configurar a ferramenta, a fim de permitir uma verificação manual, 

onde a iStarTool constrói o modelo sem acusar erros e o usuário pode acionar 

manualmente a verificação sempre que ele quiser. 

A principal proposta de iStarTool é facilitar o aprendizado da linguagem i* e 

melhorar a qualidade dos modelos (MALTA, SOARES, et al., 2011). 

A Figura 12 apresenta a interface da iStarTool. O painel 1 é o palco que permite 

a criação e edição dos diagramas. O painel 2 é a palheta da ferramenta que oferece os 

elementos e ligações usados quando se desenha os diagramas. O painel 3 mostra uma 

visão geral do diagrama que permite a manipulação de diagramas grandes e 

complexos. O painel 4 habilita a mudança de propriedades de um elemento 

selecionado. O painel 5 destaca o botão usado para checar sintaticamente o modelo. 
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Figura 12. Tela da ferramenta iStarTool adaptado de (MALTA, SOARES, et al., 
2011) 
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Uma das principais características da iStarTool é o syntax checker. Como 

iStarTool foi construida utilizando GMF, que suporta OCL (Object Constraint Language), 

é possível tratar muitos erros e restrições presentes nos modelos i* (MALTA, SOARES, 

et al., 2011). 

A ferramenta iStarTool foi utilizada para criação dos artefatos de entrada 

usados nas transformações. A Figura 13 mostra o sistema BTW modelado na 

ferramenta iStarTool. O BTW (By The Way) (PIMENTEL, BORBA e XAVIER, 2010) 

consiste em um sistema de planejamento de rotas que ajuda os usuários através de 

conselhos sobre uma rota específica pesquisada. As informações são postadas por 

outros usuários e podem ser filtradas para fornecer ao usuário somente as 

informações relevantes sobre o lugar que ele pretende visitar. O BTW foi 

apresentado na competição realizada no SCORE ICSE 2009 (SCORE 2009, 2009). 

 

 

Figura 13. Modelagem i* na ferramenta iStarTool 

 

As transformações implementadas neste trabalho, por serem compatíveis com 

o metamodelo da ferramenta iStarTool, poderão ser incorporadas à ferramenta 

iStarTool, porém essa incorporação não faz parte desse trabalho. Portanto, neste 

trabalho a ferramenta iStarTool não será extendida. 
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O metamodelo da linguagem i* que está sendo adotado pela ferramenta 

iStarTool pode ser visualizado na Figura 14. A classe principal é a Model, que 

representa o plano principal de modelagem, onde podemos ter nenhum ou vários 

elementos (Element), nenhuma ou várias ligações de dependência (DependencyLink), 

nenhum ou vários atores (Actor) e nenhuma ou várias associações (ActorAssociation) 

(associações não serão utilizadas neste trabalho). Um elemento pode ser fonte 

(source) ou alvo (target) em um relacionamento de meio-fim (MeansEnd), 

decomposição de tarefa (DecompositionTask), ou contribuição (ContributionLink). 

Elementos e atores são NodeObject e, por isso, podem ser fonte ou alvo em alguma 

ligação de dependência. Um ator pode ter nenhum ou vários elementos ou 

relacionamentos de meio-fim, decomposição de tarefas ou de contribuição. 

Nesta dissertação foi usada a linguagem i* conforme a versão representada no 

metamodelo que está presente na iStarTool. 
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Figura 14. Metamodelo da linguagem i* presente na iStarTool 
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2.4. Model-Driven Development 

Na história da computação, cada nível maior de abstração ofereceu melhorias 

na produtividade e aplicações mais fáceis de escrever. Isto permitiu a criação de 

aplicações muito mais complexas, sem aumentar a carga de trabalho de 

gerenciamento do projeto, e permitiu também o inverso, construir aplicações mais 

rápidas, mais baratas e com maior qualidade, em comparação com a utilização das 

técnicas de baixo nível (PASTOR e MOLINA, 2007). 

Os modelos oferecem essa abstração e seu uso é tradicional nas disciplinas de 

engenharia para projetar sistemas complexos. Os sistemas de software, que estão 

frequentemente entre os sistemas mais complexos da engenharia, também se 

beneficiam do uso de modelos e de técnicas de modelagem. Apesar disso, os modelos 

não são frequentes na engenharia de software (BROWN, IYENGAR e JOHNSTON, 2006). 

Modelos, modelagem e transformação de modelos formam a base para um 

grupo de abordagens de desenvolvimento que são conhecidos como Model Driven-

Development – MDD (Desenvolvimento Dirigido a Modelos). Modelos são usados em 

razão do domínio problema e o domínio solução para alguma área de interesse. 

Relacionamentos entre esses modelos oferecem uma rede de dependências que 

registram o processo pelo qual uma solução foi criada e ajudam a entender as 

implicações de mudanças em qualquer ponto daquele processo. 

Em MDD, o foco e os produtos do desenvolvimento de software são modelos 

em vez de programas de computador. A maior vantagem disso é que modelos são 

expressos usando conceitos que estão mais distantes da tecnologia de implementação 

e estão muito mais próximos ao domínio do problema. Isto torna os modelos mais 

fáceis de especificar, entender e manter. Isto também torna os modelos menos 

sensíveis à escolha de tecnologia de computação e às mudanças evolucionárias para 

aquela tecnologia (SELIC, 2003). 

As principais vantagens esperadas em se utilizar um processo de 

desenvolvimento dirigido a modelos estão relacionadas (i) a maior produtividade 

relacionada a um menor tempo de desenvolvimento; (ii) ao aumento na portabilidade 

e interoperabilidade; (iii) ao menor custo relacionado com a melhoria na consistência e 

(iv) à manutenção do código (OMG, 2003). Esses benefícios são esperados porque a 

principal ideia em MDD está na constante transformação de modelos de maiores níveis 

de abstração em modelos mais concretos até se obter o código do sistema. O 

desenvolvimento inicial e modificações futuras da aplicação devem ser efetuados 

apenas no modelo mais abstrato.  

As transformações de modelos têm o papel tão importante no processo MDD 

quanto os modelos. O processo MDD pode ser explorado a partir de três perspectivas: 
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como os modelos se desenvolvem e se relacionam; como transformações de modelos 

são definidas e aplicadas; e como a automação destas transformações pode melhorar 

a eficiência em um projeto de software (BROWN, IYENGAR e JOHNSTON, 2006). 

2.4.1. Como os modelos se desenvolvem 

Há dois processos principais que os modelos se submetem: refinamento e 

transformação. Refinamento de modelo é a mudança gradual de um modelo para 

melhor representar o sistema desejado. O modelo é refinado quando mais informação 

é coletada e o sistema é melhor entendido. Quando um modelo se desenvolve, 

modelos que são dependentes dele precisam mudar em resposta. No fim de cada 

iteração do ciclo de desenvolvimento, todos os modelos do sistema estariam 

consistentes uns com os outros. 

Modelos são refinados manualmente ou através de automação. Automação 

pode estar na forma de execução de caminhos através de regras para refinamento do 

modelo. Estes caminhos podem ser expressos como padrões e reusados. 

Transformações de modelos envolvem dois ou mais modelos e não são 

necessariamente unidirecionais. 

2.4.2. Entendendo transformação de modelos 

Definir e aplicar transformações de modelos são técnicas críticas dentro de 

qualquer estilo de desenvolvimento dirigido a modelo. 

A entrada para a transformação é um modelo, a saída pode incluir outros 

modelos ou vários níveis de código executável. Há três transformações de modelos 

comuns: transformações de refatoração, transformações de modelo para modelo 

(Model-to-Model) e transformações de modelo para código (Model-to-Text). 

Transformações de refatoração reorganizam um modelo baseado em algum 

critério bem definido. Neste caso, a saída é uma revisão do modelo original, chamado 

de modelo refatorado. 

Transformações de modelo para modelo convertem informação de um modelo 

ou modelos para outro modelo ou grupo de modelos, tipicamente onde o fluxo de 

informação está além dos limites da abstração, ou entre notações que enfatizam 

diferentes características do sistema. 
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Transformações de modelo para código podem ser desenvolvidas para o mais 

próximo de qualquer forma da linguagem de programação ou especificação 

declarativa. 

2.4.3. Aplicando transformações de modelos 

Há várias formas que as transformações de modelos podem ser aplicadas. Em 

abordagens dirigidas a modelos, manualmente, com um perfil preparado e pelo uso de 

padrões. 

A diferença significante entre transformações manual e automatizada é que a 

automatizada assegura ser consistente, enquanto que a manual não assegura. 

Transformações automáticas aplicam um grupo de mudanças para um ou mais 

modelos baseados em regras de transformação predefinidas. Essas regras podem estar 

implícitas nas ferramentas a serem usadas ou podem estar explicitamente definidas 

baseadas no conhecimento específico do domínio. Esse tipo de transformação requer 

que o modelo de entrada seja suficientemente completo sintática e semanticamente e 

pode requerer modelos a serem marcados com informação específica para as 

transformações a serem aplicadas.  

Um modelo marcado contém informação extra, relevante apenas para as 

ferramentas ou processos que transformam modelos.  

Só é possível alcançar todos os benefícios de MDD quando utilizamos 

completamente seu potencial para automação. Isso inclui gerar automaticamente 

programas completos a partir de modelos e verificar modelos automaticamente em 

um computador (SELIC, 2003). 

Geração completa de código significa simplesmente que linguagens de 

modelagem passam a desempenhar o papel de linguagens de implementação. Com a 

geração completa de código, há raramente, uma necessidade de examinar ou 

modificar diretamente o programa gerado. 

Verificar os modelos automaticamente significa usar um computador para 

analisar a presença de propriedades desejáveis e a ausência das indesejáveis no 

modelo.  

Portanto, MDD permite que o usuário trabalhe em um modelo independente 

de plataforma, selecione uma plataforma alvo específica e uma ferramenta gera o 

código. A produtividade é aumentada, pois a geração automática fica responsável por 

todas as transformações de código. A utilização de uma única linguagem simplifica a 
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construção do modelo. A geração automática cuidará das chamadas de banco de 

dados e da linguagem da plataforma escolhida (CA, 2010). 

Um processo de produção de software pode iniciar com um modelo de 

requisitos baseado em objetivo (GORE – Goal-Oriented Requirements Engineering), 

onde se podem usar técnicas avançadas baseadas em MDD para gerar o produto de 

software que está associado com o modelo conceitual e subsequentemente ao modelo 

de requisitos (ALENCAR, PASTOR, et al., 2009). 

Embora modelos possam ser usados de muitas formas no processo de 

desenvolvimento, um estilo particular de MDD é ser bem prescritivo nos tipos de 

modelos produzidos, a riqueza de semântica que eles capturam e o relacionamento 

entre elementos em diferentes tipos de modelos. Se semânticas precisas são 

cuidadosamente definidas para estes modelos, é possível definir regras para 

automatizar muitos dos passos necessários para converter uma representação de 

modelos para outra, rastreando entre os elementos do modelo e analisando as 

características importantes deles. 

Este estilo prescritivo de desenvolvimento é chamado Arquitetura Dirigida a 

Modelos (do inglês Model Driven Archtecture - MDA). Envolve descrever uma solução 

em um nível abstrato em um modelo com semânticas claras e uso de uma série de 

passos explícitos (frequentemente automatizados) para refinar aquele modelo em 

modelos mais concretos, eventualmente produzindo uma solução executável para 

uma plataforma específica. Padrões estão emergindo para suportar esta arquitetura 

(CA, 2010). 

MDA é uma instância do processo MDD, definida em 2001 pelo OMG - Object 

Management Group, que explora a teoria básica do processo de desenvolvimento de 

software dirigido a modelos. O OMG oferece uma base aberta, neutra para 

interoperabilidade de sistemas através de padrões de modelagem estabelecidos: a 

UML – Unified Modelling Language (Linguagem de Modelagem Unificada), a MOF – 

Meta-Object Facility (Facilidade de Meta-Objeto) e o CWM – Commom Warehouse 

Metamodel (Metamodelo de Armazenamento Comum). 

O ciclo de vida do desenvolvimento MDA produz como artefatos modelos 

formais, isto é, que podem ser entendidos por computador. Os principais modelos de 

MDA são:  

PIM (Platform Independent Model) - Modelo com um alto nível de abstração 

que é independente de qualquer implementação tecnológica. Dentro de um PIM um 

sistema é modelado a partir do ponto de vista de melhor suporte do negócio. 

PSM (Platform Specific Model) - Na próxima etapa, o PIM é transformado em 

um ou mais Modelos Específicos de Plataforma (PSMs). Para cada plataforma de 

tecnologia específica, um PSM separado é gerado. A maioria dos sistemas atualmente 
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abrange várias tecnologias, pois é comum ter muitos PSMs com um PIM. Um PSM é 

adaptado para especificar o sistema em termos de construções de implementação que 

estão disponíveis em uma tecnologia específica de implementação.  

Código - O passo final no desenvolvimento é a transformação de cada PSM para 

código. Pelo fato de um PSM se aproximar bastante de sua tecnologia, essa 

transformação é relativamente simples. 

Um PIM deve ser criado, depois transformado em um ou mais PSMs, que 

depois são transformados em código. A etapa mais complexa no processo de 

desenvolvimento MDA é aquele em que um PIM é transformado em um ou mais PSMs. 

O PIM, PSM e o código representam diferentes níveis de abstração na 

especificação do sistema. A capacidade de transformar um alto nível de PIM em um 

PSM aumenta o nível de abstração em que um desenvolvedor pode trabalhar. Isso 

permite a um desenvolvedor lidar com sistemas mais complexos com menos esforço 

(KLEPPE, WARMER e BAST, 2003). 

Os PIMs de uma aplicação, ou funcionalidade e comportamento do negócio do 

sistema, construídos utilizando UML ou outros modelos padrões OMG, podem ser 

transformados, por meio do MDA, para plataformas abertas ou proprietárias. Essa 

transformação inclui CORBA, J2EE, .NET, XMI/XML, e plataformas baseadas em web 

(BROWN, IYENGAR e JOHNSTON, 2006).   

Os PSMs documentam a funcionalidade de negócios e o comportamento de 

uma aplicação separados do código específico da tecnologia que o implementa. Desta 

forma, isola o núcleo de aplicação da tecnologia, permitindo simultaneamente a 

interoperabilidade, tanto dentro quanto fora das fronteiras da plataforma (OMG, 

2010). A Figura 15 apresenta uma visão geral do padrão MDA. 

 

Figura 15. Padrão MDA (MDA 2010) 
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Conforme a Figura 15, a MDA possui três camadas. Na primeira camada de 

especificação, que é o núcleo da MDA, encontram-se padrões que ditam um conjunto 

de regras para estruturação da especificação expressa nos modelos e que não 

abordam características de plataformas específicas. Esta camada representa o modelo 

PIM. Os padrões representados nessa camada também são definidos pelo OMG: 

 UML – Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada); 
 CWM – Common Warehouse Metamodel (Metamodelo Comum de 

Armazenamento); 
 MOF – Meta Object Facility (Serviço/Facilidade de Meta-Objeto). 

Na segunda camada, encontram-se os modelos PSM – Plataform-specific 

Models que possuem características próprias a determinadas tecnologias e 

plataformas. Entre elas, algumas seguem padronização da OMG, elevando a resolução 

dos problemas de integração através da definição de especificações voltadas para 

interoperabilidade, que sejam abertas e independentes de fornecedores ou 

fabricantes específicos. São elas: 

 XMI –XML Metadata Interchange (Intercâmbio de Metadados em XML); 
 Arquitetura CORBA. 

Na camada PSM, pode-se ter também outros padrões de arquitetura como 

JAVA EJB/JEE, Microsoft.NET, etc. 

Na camada mais externa são exibidos os serviços que a maioria dos domínios 

de aplicações necessita, para então, serem apresentados os múltiplos domínios que 

fazem uso desses serviços. 

O principal objetivo do padrão MDA é a transformação de modelos, que pode 

ser realizada entre modelos de um mesmo nível ou entre modelos de níveis diferentes, 

tanto num sentido direto (de maior nível de abstração para menor nível de abstração) 

quanto no sentido inverso.  Em qualquer caso, sempre um modelo é usado como 

parâmetro de entrada para ser transformado em outro modelo.   

Esse trabalho apresenta e implementa algumas transformação de modelos de 

acordo com o paradigma MDD. 

2.5. QVT 

Uma linguagem de transformação, a especificação QVT 

(Query/View/Transformation) tem uma natureza híbrida declarativa/imperativa, a 

parte declarativa é dividida em uma arquitetura de duas camadas, que formam o 

framework para a execução semântica da parte imperativa (OMG, 2011). 

A Arquitetura Declarativa de Duas Camadas possui as seguintes camadas: 
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 Um metamodelo Relations amigável ao usuário e linguagem que 

suporta combinação padrão de objeto complexo e criação de template 

do objeto. O Rastreamento entre os elementos envolvidos em um 

modelo de transformação é criado implicitamente. 

  Um metamodelo Core e linguagem definida usando extensões mínimas 

para EMOF e OCL. Todas as classes de rastreamento são explicitamente 

definidas como modelos MOF, e a criação e deleção da instância de 

rastreamento são definidas da mesma forma que a criação e deleção de 

qualquer outro objeto. 

A linguagem Relations é uma especificação declarativa dos relacionamentos 

entre modelos MOF. A Relations cria implicitamente rastreamento entre classes e suas 

instâncias para registrar o que ocorreu durante a execução da transformação.  

Core é uma linguagem/modelo pequena que suporta apenas combinação 

padrão sobre um grupo plano de variáveis, avaliando condições sobre essas variáveis 

contra um grupo de modelos. É igualmente poderosa à linguagem Relations e por 

causa da sua simplicidade relativa sua semântica pode ser definida mais simplesmente, 

embora as descrições da transformação descritas usando Core são mais detalhadas. 

Além disso, os modelos de rastreamento devem ser explicitamente definidos, e não 

são deduzidos a partir da descrição da transformação, como é o caso da Relations. O 

modelo Core pode ser implementado diretamente, ou simplesmente usado como uma 

referência para a semântica de Relations, que são mapeadas para o Core, usando a 

própria linguagem de transformação (OMG, 2011). 

Além das linguagens declarativas Relations e Core que incorporam a mesma 

semântica em dois níveis diferentes de abstração, há dois mecanismos para invocar 

implementações imperativas de transformações de Relations ou Core: uma linguagem 

padrão, Operational Mappings, bem como implementações não padrão Black-box 

MOF Operation. Cada relação define uma classe que será instanciada para rastrear 

entre os elementos do modelo a ser transformado, e tem um mapeamento um-para-

um com uma assinatura Operation que o Operational Mapping ou Black-box 

implementa. 

A Linguagem Mapeamento Operacional é especificada como uma forma padrão 

de prover implementações imperativas, que povoam o mesmo modelo de 

rastreamento como a linguagem Relations. Ela prover extensões OCL com efeitos 

colaterais que permitem um estilo mais procedural e uma sintaxe concreta. 

Operações de Mapeamento pode ser usadas para implementar um ou mais 

Relations de uma especificação Relations quando está difícil prover uma especificação 

puramente declarativa de como uma Relation é para ser populada. Operações de 

mapeamento invocando outras operações de mapeamento sempre envolve uma 

Relation com o propósito de criar um rastreamento entre elementos do modelo, mas 
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isto pode ser implícito, e uma transformação completa pode ser escrita nesta 

linguagem no estilo imperativo. Uma transformação inteiramente escrita usando 

operações de mapeamento é chamada uma transformação operacional. 

Operações MOF podem ser derivadas de Relations tornando possível "plugar" 

qualquer implementação de uma operação MOF com a mesma assinatura. Isto é 

beneficial por várias razões: 

 Permite que algoritmos complexos sejam codificados em qualquer 

linguagem de programação com uma ligação MOF; 

 Permite o uso de bibliotecas de domínio específico que calculam valores 

de propriedades do modelo. Qualquer domínio que tem grandes 

bibliotecas que codificam algoritmos específicos de domínio que será 

difícil, senão impossível expressar usando OCL; 

 Permite implementações de algumas partes de uma transformação. 

Implementações de caixa preta não tem um relacionamento implícito para 

Relations, e cada caixa preta deve implementar explicitamente uma Relation, que é 

responsável por manter rastreamento entre elementos do modelo relacionado pela 

implementação Operation. 

A semântica da linguagem Core (e, portanto, a linguagem Relations) permite a 

execução dos seguintes cenários: 

 Transformações somente verificam se os modelos estão relacionados de 

uma maneira específica. 

 Transformações de única direção. 

 Transformações Bi-direcional.  

 A capacidade de estabelecer relações entre os modelos pré-existentes, 

sejam eles desenvolvidos manualmente, ou através de alguma outra 

ferramenta ou mecanismo. 

 Atualizações incrementais (em qualquer direção), quando um modelo 

relacionado for alterado após a execução inicial. 

 A capacidade de criar, bem como excluir os objetos e valores, além de 

ser capaz de especificar quais os objetos e valores não devem ser 

modificados. 

Daremos uma explanação melhor à Linguagem de Mapeamento Operacional 

por ser a linguagem de transformação utilizada nesse trabalho. 
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2.5.1. Linguagem de Mapeamento Operacional 

A linguagem de Mapeamento Operacional QVT permite definir transformações 

usando uma abordagem imperativa completa (transformações operacionais) ou 

permite complementar transformações com operações imperativas implementando as 

relações (abordagem híbrida). Uma transformação operacional representa a definição 

de uma transformação unidirecional que é expressa imperativamente. Isso define uma 

assinatura indicando os modelos envolvidos na transformação e define uma operação 

de entrada para sua execução (chamada main). Uma transformação operacional é uma 

entidade instanciável com propriedades e operações, como uma classe. (DVORAK, 

2008) 

Tipos de Modelo - Um tipo de modelo é definido por um metamodelo (um 

grupo de pacotes MOF), um tipo de adaptação (strict - estrito ou effective - efetivo) e 

um grupo opcional de condições. Tipos de modelos introduzem flexibilidade exata para 

escrever definições de transformação que são aplicáveis para metamodelos similares. 

Bibliotecas - Uma biblioteca contém definições que podem ser reusadas por 

transformações. Elas podem definir tipos específicos e podem definir operações. Uma 

biblioteca é importada através de uma das duas facilidades de importação disponível: 

acess ou extension. A biblioteca padrão QVT é chamada de Stdlib. Como essa biblioteca 

é predefinida, ela não precisa ser explicitamente importada dentro das definições da 

transformação. 

Operações de Mapeamento - Uma operação de mapeamento é uma operação 

que implementa um mapa entre um ou mais elementos do modelo fonte em um ou 

mais elementos do modelo alvo. 

Uma operação de mapeamento é sintaticamente descrita por uma assinatura, 

um guarda (a cláusula when), um corpo de mapeamento, e uma pós-condição (uma 

cláusula where). Mesmo se não é explicitamente observada na sintaxe concreta, uma 

operação de mapeamento é sempre um refinamento de uma relação implícita que é o 

proprietário das cláusulas when e where. 

O trecho do Quadro 1 exemplifica o uso da linguagem QVTO. O primeiro 

mapeamento a ser chamado é o actorToComponent(), que cria no modelo final um 

novo sistema com o atributo name com o valor btw_name. 

1 main() { 

2  istar.rootObjects()[Model]->map actorToComponent(); 

3 } 

4  

5 mapping in Model::actorToComponent() : ACME::System { 

6  name := "btw_acme"; 

7 } 

Quadro 1. Chamada ao primeiro mapeamento em QVTO 
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2.6. STREAM 

O STREAM (Strategy for Transition between Requirements Models and 

Architectural Models – em português, Estratégia para Transição entre Modelos de 

Requisitos e Modelos Arquiteturais (LUCENA, 2010)) é uma abordagem sistemática 

para integrar atividades de engenharia de requisitos e projeto arquitetural baseada em 

transformação de modelos para gerar modelos arquiteturais a partir de modelos de 

requisitos. As linguagens fonte e alvo são a linguagem para modelagem i* e a 

linguagem de descrição arquitetural Acme, respectivamente. Requisitos não-funcionais 

são utilizados para selecionar entre soluções arquiteturais e padrões arquiteturais. 

A abordagem STREAM inclui um processo, que pode ser visualizado na Figura 

16, com os seguintes passos: 1) Preparar modelos de requisitos, 2) Gerar soluções 

arquiteturais, 3) Escolher uma solução arquitetural e 4) Derivar arquitetura. São 

propostas regras de transformações horizontal e vertical para desempenhar os passos 

1) e 2), respectivamente. Regras horizontais são aplicadas aos modelos de requisitos i* 

para aumentar sua modularidade e os preparar para o passo de projeto arquitetural. 

Regras verticais são desenvolvidas para derivar modelos arquiteturais a partir de 

modelos de requisitos i* modularizados. NFRs são usados no passo 3). Dependendo da 

qualidade do atributo, no passo 4) alguns padrões arquiteturais podem ser aplicados. 

Cada passo será apresentado a seguir. 

 

Figura 16. Processo STREAM adaptado de (CASTRO, LUCENA, et al., 2011) 
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Frequentemente modelos i* são sobrecarregados com informação capturando 

características do ambiente do sistema organizacional e do sistema de software. Então, 

os modelos i* mais detalhados são modelos que se tornaram complexos.  

Esta dissertação tem como objetivo ajudar na automação das duas primeiras 

atividades do processo STREAM, ou seja, “Refatorar Modelos de Requisitos” e “Derivar 

Soluções Arquiteturais”. 

Nas próximas seções, visualizaremos como cada atividade do processo STREAM 

se comporta. 

2.6.1. Refatorar Modelos de Requisitos 

A primeira atividade do STREAM está relacionada com a melhoria da 

modularidade do ator do sistema expandido através da decomposição de atores. A 

decomposição de atores será obtida através da aplicação de regras de transformação 

que produzirá os modelos i* semanticamente equivalente ao modelo original, porém 

mais simples e mais fácil de entender (LUCENA, SILVA, et al., 2009). Este processo 

permite delegação de diferentes questões de um problema, inicialmente concentrado 

em um simples ator do sistema, para novos atores do sistema, para a partir disso ser 

possível negociar com cada uma delas separadamente. A Figura 17 mostra o sub-

processo da atividade Refatorar Modelos de Requisitos. 

 

Figura 17. Atividade Refatorar Modelos de Requisitos (LUCENA, 2010) 

 

O objetivo da atividade é melhorar a modularidade de modelos i*. Como vemos 

na Figura 17, a primeira atividade do STREAM é sub-dividida em três atividades: 
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1. Análise de elementos internos: esta atividade está preocupada em 

identificar quais elementos internos podem ser fatorados a partir do 

ator do software. 

2. Aplicação das regras de transformação horizontais: esta atividade usa 

regras de transformações de modelos para mover sistematicamente 

elementos internos do ator do software, identificados na atividade (1), 

para novos atores. 

3. Avaliação de modelos i*: esta atividade é usada no começo e no fim 

deste processo, está interessada em avaliar modelos i* para saber se 

eles necessitam ser modularizados. 

Para desenvolver estas atividades é necessário usar, respectivamente: 

1. Heurísticas para guiar a decomposição do ator do software; 

2. Um grupo de regras para transformação dos modelos i*; 

3. Métricas para avaliar o grau de modularização dos modelos i* inicial e 

final. 

No fim do processo Refatorar Modelos de Requisitos, são usadas métricas de 

avaliação para acessar o nível de modularidade dos modelos i* gerados, para assegurar 

que aqueles atores, que representam o software, estão prontos para as atividades 

seguintes. 

Este é um processo semi-automático, já que somente algumas atividades 

podem ser automatizadas, tais como a avaliação dos modelos e a aplicação das regras. 

Este trabalho visa automatizar a aplicação das regras de transformação. A atividade de 

análise de elementos internos depende dos engenheiros de requisitos e experts do 

domínio. Neste caso, as heurísticas são apresentadas para ajudar nesta atividade. 

Na atividade Analisar Elementos Internos, os elementos internos que compõem 

o ator do software são analisados de acordo com o critério de separação de interesses 

e modularização de componentes para saber se eles são candidatos a serem fatorados 

para outros atores. Elementos que não estão fortemente relacionados com o domínio 

da aplicação são candidatos a serem transferidos para outro ator. Esse critério foi 

proposto para que esses elementos possam ser facilmente reutilizados em diferentes 

domínios. 

A fim de auxiliar o engenheiro de requisitos a escolher os elementos que 

podem ser removidos do ator do software, são propostas as seguintes heurísticas: 

(H1) Pesquisar elementos internos no ator do software que são independentes 

do domínio da aplicação; 

(H2) Verificar se esses elementos podem ser movidos de um ator do software 

para outro ator do software sem comprometer o comportamento e a 

compreensibilidade dos detalhes internos do ator; 
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(H3) Verificar se esses elementos podem ser reutilizados em diferentes 

domínios. 

Na atividade Aplicação de Regras Horizontais, uma das regras de transformação 

será escolhida considerando o tipo de elemento a ser movido e seu relacionamento 

dentro do sub-grafo. A Tabela 1 mostra as regras de transformação horizontais, com 

suas pré-condições e seus efeitos. 

 

Tabela 1. Regras de Transformação Horizontal (PIMENTEL, LUCENA, et al., 
2011) 

Regra de Transformação Horizontal Pré-condições Efeitos 

HTR1 - Move um sub-grafo entre 
atores 

Um subgrafo G é selecionado 
para ser movido para um ator A'; 
Todos os elementos de G estão 
dentro do limite de um único 
ator A. 

Todos os elementos de G são movidos para o 
ator A'; 
Para cada ligação entre um elemento de G e um 
elemento de A: 
Se a ligação é uma ligação meio-fim, aplicar  HTR2; 
Se a ligação é uma ligação  contribuição, aplicar  
HTR3; 
Se a ligação é uma ligação de decomposição de 
tarefas, aplicar HTR4. 

HTR2 – Move uma ligação de 
means-end além da fronteira do 
ator 

Um elemento e de um ator A 
tem uma ligação l means-end para 
um goal g que está dentro de 
outro ator A'. 

 

O elemento e é copiado do ator A para o ator A', 
criando um elemento cópia e; 
A origem da ligação meio-fim l é movida 
de e para e'; 
O elemento e é replicado como o dependum de 
uma relação de dependência do elemento cópia e’ 
para o elemento original e 

HTR3 - Move uma ligação de 
contribuição além da fronteira do 
ator 

Um elemento e de um ator A tem 
uma ligação de contribuição c para 
softgoal s que está dentro de outro 
ator A'. 

O softgoal s é copiado do ator A' para o 
ator A, criando uma cópia s'; 
O alvo da ligação de contribuição c é movido 
de s para s'; 
O  softgoal s é replicado como o dependum de 
uma relação de dependência do softgoal original 
s a sua cópia s'. 

HTR4 - Move uma ligação de task-
decomposition além da fronteira do 
ator 

Um elemento e de um ator A é 
uma decomposição de uma tarefa t 
que está dentro de outro ator A’.
  

A ligação de decomposição é removida; 
O elemento e é replicado como o dependum de 
uma relação de dependência da tarefa t 
para o elemento e. 

 

As regras de transformação têm a intenção de delegar elementos internos do 

ator do software para outros atores. Esta delegação deve garantir que novos atores e o 

ator original têm uma relação de dependência. Assim, o modelo original e o modelo 

final são supostos de estarem semanticamente equivalentes. A Tabela 2 apresenta 

exemplos de aplicação dessas regras. 
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Tabela 2. Exemplo de Aplicação das Regras de Transformação Horizontal 
adaptado de (PIMENTEL, LUCENA, et al., 2011) 

Regra Modelo Original Modelo resultante após aplicação da regra 

HTR1 

 

 

HTR2 

 
 

HTR3 

  

HTR4 

 
 

 

Ao final desta atividade, os atores representando o software são mais fáceis de 

entender e manter, uma vez que há menos elementos internos.  

Na atividade Avaliação dos modelos i*, o processo avalia os modelos i* usando 

métricas de modularidade. São aplicadas várias métricas relacionadas à modularidade 

de artefatos de software. 

O modelo de requisitos original é decomposto em um sistema de atores mais 

modularizados. Quando se aplica as regras horizontais, que transformam um modelo 

i* inicial em um mais modular, cada alternativa previamente identificada é movida 

para um ator diferente. 
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Nesta dissertação, nós apresentamos a automatização das quatro regras de 

transformação horizontais, HTR1, HTR2, HTR3 e HTR4. 

2.6.2. Derivar Soluções Arquiteturais 

Na atividade Derivar Soluções Arquiteturais, as Transformações de modelos i* 

em modelos arquiteturais iniciais Acme são conduzidas por regras de mapeamento 

vertical. Então, atores e dependências i* são mapeados para elementos Acme. Essas 

regras verticais são descritas e especificadas no capítulo 4. 

Estas regras definem o mapeamento de atores i* para componentes Acme e de 

dependências para conectores e portas Acme. Um ator em i* pode ser representado 

em termos de um componente em Acme. Podemos representar uma dependência em 

i* como um conector Acme. As regras de depender e dependee podem ser mapeadas 

para as regras do conector. Assim, nós podemos distinguir entre portas requeridas 

(quando o ator é um depender) e portas providas (quando o ator é um dependee).  

Um componente em arquitetura de software é uma unidade de computação ou 

um armazém de dados que tem um grupo de pontos (portas) de interação para 

interagir com o mundo externo. Um ator em i* é uma entidade ativa que realiza ações 

para alcançar objetivos exercitando o seu conhecimento. O ator que representa o 

software estabelece uma correspondência com os módulos ou componentes. Além 

disso, um ator pode ter quantos pontos de interação forem necessários. (PIMENTEL, 

LUCENA, et al., 2011) 

Em i*, uma dependência descreve um acordo entre dois atores que 

interpretam os papéis de depender e dependee, respectivamente. Por outro lado, os 

conectores são blocos de construção arquitetural que regulam as interações entre os 

componentes. Em Acme, conectores mediam as atividades de comunicação e 

coordenação entre os componentes. Assim, podemos representar uma dependência 

como um conector Acme. Contudo não há portas em i*, mas pontos onde 

dependências interagem com atores e definem se um ator faz o papel de um depender 

ou um dependee em uma dependência, dependendo da direção da dependência. 

Então, os papéis do depender e dependee são mapeados em papéis dos conectores. 

Assim, podemos distinguir entre portas requeridas e portas providas. Essas portas 

indicam a direção de comunicação entre os componentes depender e dependee.  

Um conector permite a comunicação entre essas portas. Um componente 

oferece serviços para outro componente usando portas providas e um componente 

requer serviços usando sua porta requerida. Similarmente, cada ator será 

representado como componente e as dependências serão representadas como 
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conectores. Cada interação entre atores será mapeada para a porta provida ou porta 

requerida, de acordo com a direção da dependência entre atores. 

As regras de mapeamento podem ser aplicadas para gerar uma solução 

arquitetural inicial em Acme. No fim desta atividade, teremos algumas possíveis 

soluções arquiteturais.  

O trabalho aqui apresentado divide estas regras de mapeamento em quatro 

regras de transformação verticais e as automatiza. As regras de transformação 

verticais consistem em transformar um modelo i* SD em um modelo inicial em Acme, 

com conectores e componentes. A Tabela 3 apresenta um exemplo de modelo de 

entrada e modelo de saída dessa atividade. 

 

Tabela 3. Derivação de Solução Arquitetural 

Modelo i* SD Modelo Inicial Arquitetural em Acme 

 
 

 

2.6.3. Selecionar Solução Arquitetural 

Na atividade Selecionar Solução Arquitetural, depois de gerar as soluções 

arquiteturais iniciais baseadas nas atividades prévias, o arquiteto precisa decidir a mais 

apropriada para um dado contexto. 

Os softgoals presentes nos modelos de requisitos i* podem ser levados em 

consideração para suportar o projeto de uma arquitetura adequada. Assim, esta 

atividade recebe como entrada o modelo de requisitos modular e soluções 

arquiteturais, ambos previamente gerados. A informação relacionada a softgoals 

presente no modelo de requisitos é visualizada nos conectores presentes nas soluções 

arquiteturais geradas.  

Esta atividade não será automatizada neste trabalho. 
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2.6.4. Refinar Arquitetura 

Para atingir completamente o NFR (softgoal) escolhido, é requerido refinar a 

arquitetura solução usando algum padrão de refinamento arquitetural. Esses padrões 

aplicam refinamentos localizados para melhorar a solução arquitetural. A escolha do 

padrão do refinamento arquitetural apropriado depende de vários fatores, incluindo 

os NFRs para a solução arquitetural. 

Esta atividade também não será automatizada neste trabalho. 

2.7. Considerações do Capítulo 

Neste capítulo apresentamos o framework i* e a linguagem Acme, por serem 

utilizados na construção de modelos de entrada e saída, respectivamente, no trabalho 

aqui apresentado. Apresentamos ainda o Desenvolvimento de Software Dirigido a 

Modelos (MDD), o padrão QVT e o processo STREAM por serem utilizados no processo 

de desenvolvimento desse trabalho.   

Discutimos que o processo STREAM é baseado em MDD e deriva arquitetura 

inicial em Acme, a partir de modelos de requisitos descritos em i*. Esta dissertação 

objetiva automatizar 7 das 8 regras de transformação horizontais e verticais propostas 

pelo STREAM. Para construção dos artefatos em i* utilizamos a ferramenta iStarTool e 

as regras foram descritas em QVT.  

No próximo capítulo abordaremos as transformações entre modelos 

construídos sob um mesmo metamodelo. Serão explanadas as transformações entre 

modelos i*.  
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3. Automação das Transformações  

Neste capítulo, as duas primeiras atividades do processo STREAM, Refatorar 

Modelos de Requisitos e Derivar Soluções Arquiteturais, são explicadas. Descrevemos 

as regras definidas e utilizadas nessas duas atividades em QVTO, bem como o processo 

de execução dessas regras.  
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3.1. Configuração do ambiente 

As atividades “Refatorar Modelos de Requisitos” e “Derivar Soluções 

Arquiteturais” do processo STREAM apresentam algumas regras de transformação. 

Estas regras de transformação podem ser definidas precisamente usando a linguagem 

de transformação QVTO (Query/View /Transformation Operational) (OMG, 2011), em 

conjunção com OCL (Object Constraint Language)  (OMG, 2001)para representar as 

restrições. 

O processo de transformação requer a definição das regras de transformação e 

metamodelos para as linguagens fonte e alvo. A atividade 1) apresenta as regras de 

transformação horizontais, as HTRs, que objetivam melhorar a modularidade dos 

modelos i* e têm a linguagem i* como linguagem fonte e alvo. A atividade 2) 

apresenta as regras de transformação verticais, que aqui apresentamos como VTRs, e 

que objetivam transformar modelos i* modularizados em modelo arquitetural inicial 

em Acme. 

As regras foram definidas em QVTO e executadas através do plugin para a 

plataforma Eclipse. As transformações são especificadas com base em metamodelos. 

Nas regras de transformação horizontais as linguagens fonte (do artefato modelo i* 

junto com as escolhas do engenheiro) e alvo (modelo i* modularizado) são a mesma, 

i*. O metamodelo desta linguagem utilizado neste trabalho é o que está presente na 

ferramenta iStarTool.  

Foi utilizada iStarTool, uma ferramenta que permite a modelagem em i*. Ela foi 

desenvolvida pelo grupo onde esta dissertação foi desenvolvida. E foi utilizada aqui 

para facilitar a construção do artefato de entrada para aplicação das regras de 

transformação horizontais. 

Em QVTO, é desta forma que fazemos referência ao metamodelo da linguagem 

i*, presente na iStarTool: 

  

 

Nas regras de transformação verticais as linguagens fonte e alvo são diferentes, 

visto que o modelo de entrada é um modelo de requisitos e o modelo de saída é um 

modelo arquitetural, portanto as linguagens fonte e alvo são i* e Acme, 

respectivamente. O metamodelo de Acme utilizado neste trabalho é o apresentado na 

seção 2 do capítulo 2 desta dissertação. Fazemos referência a este metamodelo desta 

forma: 

 

 

 
 modeltype ISTAR uses istar ("http://www.cin.ufpe.br/istar"); 

 
 modeltype ACME uses Acme('www.cin.ufpe.br/~ler'); 
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Na configuração de QVT (QVT Settings) do projeto, é necessário referenciar 

todos os metamodelos a serem utilizados no projeto. Na Figura 14 é possível visualizar 

o metamodelo da linguagem i* presente na iStarTool. Ele está em formato Ecore, 

referenciado pela descrição da pasta onde se encontra no projeto em questão e pela 

URL especificada no próprio metamodelo Ecore. 

 

 

Figura 18. QVT Settings 

 

As regras de transformação horizontais precisam ser definidas utilizando um 

único arquivo de entrada e saída. Esse arquivo receberá as modificações em seu 

próprio corpo e será também o arquivo de saída. 

 

As regras de transformação verticais são definidas utilizando um arquivo de 

entrada e um de saída. O arquivo de entrada será utilizado como referência para fazer 

as modificações (do tipo ISTAR), porém outro arquivo será gerado com as modificações 

(do tipo ACME). 

 

Após especificar a quantidade e o tipo dos arquivos de entrada e saída, a 

configuração para execução da transformação habilita os campos para entrada dos 

arquivos. O arquivo de entrada deve ser apontado. Se o arquivo de saída for apontado, 

transformation Htr2Htr3Htr4(inout oriModel : ISTAR); 

transformation iStarToAcme(in istar : ISTAR, out acme : ACME); 
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ele será sobrescrito, caso não seja apontado, será gerado. Na Figura 19 podemos 

visualizar a configuração da transformação horizontal. Contornado de azul podemos 

visualizar o arquivo fonte das transformações, em QVTO, em verde visualizamos o 

arquivo XMI para entrada nas transformações. 

 

 

Figura 19. Configuração de Execução da Transformação Horizontal 

 

O QVTO processa arquivos XMI. Para que o plugin do QVTO para o Eclipse leia o 

arquivo XMI, é necessário que esse arquivo possua na sua tag principal, ou seja, na tag 

onde tem o elemento da classe que representa o “palco” 1 (no metamodelo da 

linguagem i* é a classe Model), o atributo xsi:schemaLocation, que referencia a URL 

cadastrada no metamodelo em formato Ecore, seguido do nome do metamodelo. 

Para ter o atributo xsi:schemaLocation é necessário ter o atributo xmlns:xsi, 

que informa que o documento deve ser validado contra um esquema, além das tags 

xmi:version, xmlns:xmi e xmlns:istar (ou xmlns:Acme), que especificam, 

respectivamente, a versão do XMI utilizada, a URL onde está presente o XMI e a URL 

cadastrada no metamodelo Ecore. 

No Quadro 2 há um exemplo de um arquivo XMI produzido pela iStarTool, um 

detalhe do sistema BTW visualizado em modo texto. O detalhe representa um modelo 

i* em XMI baseado no metamodelo referenciado no atributo xsi:schemaLocation. A 

                                                      
1
 “palco” da modelagem é a tela de modelagem da ferramenta onde é permitido criar os 

modelos. 
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linha 1 apresenta a tag principal de um arquivo XML. As linhas de 2 a 6 apresenta a tag 

principal de um arquivo produzido na iStarTool, é a tag da classe Model com todos os 

atributos. As linhas de 7 a 15 apresentam tags de elementos com seus nomes e tipos e 

a linha 16 apresenta uma tag de ator sem fronteira. A linha 17 é o fechamento da tag 

referente à classe Model.  

O modelo apresenta nove elementos, três tarefas (Use Maps Service, Furnish 

Feedback e Trace Route), três softgoals (Relevant Advices, Precise information e 

Usuability), dois goals (Advice be Received e Advice be Published) e um recurso (Profile 

Information), e um ator sem fronteira de nome actor. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<istar:Model xmi:version="2.0" xmlns:xmi=http://www.omg.org/XMI  

xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 

xmlns:istar="http://www.cin.ufpe.br/istar" 

xsi:schemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/istar istar.ecore" 

title="titulo"> 

  <elements name="Use Maps Service" type="TASK"/> 

  <elements name="Furnish Feedback" type="TASK"/> 

  <elements name="Relevant Advices" type="SOFTGOAL"/> 

  <elements name="Trace Route" type="TASK"/> 

  <elements name="Advice be Received" type="GOAL"/> 

  <elements name="Profile Information" type="RESOURCE"/> 

  <elements name="Precise information" type="SOFTGOAL"/> 

  <elements name="Advice be Published" type="GOAL"/> 

  <elements name="Usability" type="SOFTGOAL"/> 

  <actors name="actor" type="ACTOR"> 

</istar:Model> 

Quadro 2. Detalhe do arquivo XMI do BTW 

 

A Figura 20 mostra o mesmo modelo i* presente no Quadro 2, visualizado no 

Editor XMI no Eclipse e acrescido de quatro atores (Internet Provider, Advice Receiver, 

Advice Giver e Travelers) e duas ligações de dependência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Arquivo XMI 
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A seguir, descrevemos as duas primeiras atividades do processo STREAM e 

explicamos como foi desenvolvida a automatização das regras propostas por elas. 

3.2. Transformações entre Modelos i* 

Modelos i* são frequentemente sobrecarregados por capturar características 

do sistema organizacional e do sistema de software. Os modelos mais detalhados se 

tornam mais complexos e por sua vez mais difíceis de ler, entender, manter e reusar. 

Em  (CASTRO, LUCENA, et al., 2011) há uma proposta para melhorar a 

modularidade em modelos i* através de uma estratégia de divisão e conquista, onde 

um ator estratégico pode ser usado como um mecanismo de decomposição que divide 

atores complexos em sub-atores significativos e gerenciáveis, o que permite delegar 

diferentes questões de um problema, inicialmente concentradas em um simples ator, 

para novos atores.  

Esta atividade usa um critério de decomposição e modularização de elementos 

que não estão fortemente relacionados com o domínio da aplicação e que poderiam 

ser facilmente utilizados em outros domínios.  

A primeira atividade do processo STREAM (Refatorar Modelos de Requisitos) 

apresenta um sub-processo para a sua execução, como visualizamos na Figura 21. As 

atividades desse sub-processo são: Análise de elementos internos; Aplicação das 

regras de transformação horizontais; e Avaliação de modelos i*.  

 

Figura 21. Atividade Refatorar Modelos de Requisitos (LUCENA, 2010) 
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A atividade Aplicação das Regras de Transformação Horizontais utiliza as regras 

propostas para, a partir da modelagem de um sistema em i*, produzir um modelo mais 

modularizado, de acordo com a escolha do engenheiro de requisitos. 

A atividade Aplicação das Regras de Transformação Horizontais recebe como 

entrada dois artefatos: o modelo i* e a seleção de elementos internos. O artefato 

modelo i* é a modelagem do sistema em linguagem i*, enquanto a seleção de 

elementos internos é a escolha dos elementos a serem modularizados feita pelo 

Engenheiro de Requisitos. O artefato de saída produzido pela atividade é o modelo i* 

mais modularizado. 

A modularização é realizada por um conjunto de regras de transformação 

horizontais. Cada regra executa uma transformação pequena e localizada que produz 

um novo modelo que decompõe o modelo original. Tanto o modelo original quanto o 

produzido são descritos como modelos i*. Assim, as quatro regras de transformação 

horizontais propostas por (PIMENTEL, LUCENA, et al., 2011) são passíveis de 

implementação.  

Descrevemos agora como cada HTR foi analisada para ser implementada dentro 

do mesmo arquivo de transformação. Para ilustrar as pré-condições e os efeitos de 

cada regra utilizamos detalhes dos projetos BTW e Medi@ que serão melhor 

explicados no capítulo 4, exemplo de aplicação. 

3.2.1. HTR1 – Move um sub-grafo entre atores 

De acordo com a Tabela 1, a HTR1 move um sub-grafo previamente 

selecionado, de acordo com as heurísticas. O analista pode escolher entre mover esse 

sub-grafo para um ator novo ou um ator existente. 

Para ser automatizada a HTR1 precisa de um documento que guarde as 

escolhas do engenheiro de software, pois ela retrata a escolha desse engenheiro. A 

linguagem QVTO processa arquivos XMI. Portanto as escolhas do analista devem estar 

guardadas em um arquivo XMI, para que possam ser analisadas pelo QVTO. Porém, os 

arquivos XMI produzidos devem estar em conformidade com o metamodelo utilizado.  

A automação dessa regra dificultaria o trabalho do analista, pois ele teria que 

retratar, no modelo i*, os elementos para a modularização. E deveria fazer isso no 

arquivo XMI e respeitando o metamodelo da linguagem. O analista utilizaria apenas as 

classes e os atributos das classes do metamodelo para explicitar quais elementos 

deveriam mudar de ator, se esses elementos iriam para um ator existente ou um novo 

ator, e se fosse um novo ator qual seria o nome desse novo ator. 
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Para o analista aplicar a HTR1 manualmente, na iStarTool, basta ele decidir, 

com base nas heurísticas, qual sub-grafo será movido entre os atores. Se o ator de 

destino for um ator existente, o analista seleciona os elementos a serem movidos e os 

arrasta para o ator desejado. Caso o ator ainda não exista, o analista cria o ator e em 

seguida arrasta os elementos que ele deseja mover para esse ator. 

Para o analista o esforço, tempo e atenção empregados em preparar o 

documento em XMI para a semi-automação são maiores que realizar a HTR1 

manualmente.  

O trabalho apresentado nesta dissertação tem o cuidado de estar em 

conformidade com o metamodelo da ferramenta iStarTool e a intenção de  

posteriormente ser agregado a essa ferramenta. A melhor forma de informar a 

ferramenta como aplicar a HTR1 é aplicando-a manualmente. Portanto a HTR1 não 

será automatizada, pois é mais fácil aplicá-la manualmente do que prepará-la para a 

automação. 

A Tabela 4 apresenta detalhes de modelos i* como exemplos de pré-condição 

para aplicação da HTR1 e também o seu efeito. A pré-condição para a aplicação da 

HTR1 é que o elemento principal (task ou goal) do grafo a ser transferido seja 

decomposto em sub-elementos que não compartilham nenhum sub-elemento através 

de ligações de meio-fim ou decomposição de tarefa. O efeito da HTR1 é que o sub-

grafo que é independente do domínio da aplicação (e.g. o sub-grafo cujo elemento 

principal é o User acess Be Controled) é movido do ator original para o novo ator. 

Após aplicar manualmente a HTR1 os elementos intencionais do sub-grafo 

mudam de ator, porém os relacionamentos (meio-fim, contribuição e decomposição 

de tarefa) que eles mantinham, continuam. Portanto, o modelo fica com erro de 

sintaxe em relação à linguagem i*, já que os elementos de um ator possuem 

relacionamentos com elementos de outro ator.  

Como efeito disso, a HTR1 pede que as outras HTRs sejam aplicadas, 

dependendo do relacionamento que ficou com seus elementos fonte e alvo em atores 

diferentes. Escolheremos entre as outras regras de transformação considerando o tipo 

de elemento a ser movido e seu relacionamento dentro do sub-grafo.  Estas regras de 

transformação são aplicadas a elementos goals, softgoals e tarefas, uma vez que estes 

tipos podem ser refinados justificando a transferência para outro ator. 
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Tabela 4. Realização da HTR1 

Pré-Condição  

 
Efeito 

 
 

De acordo com o que foi apresentado na Tabela 1, como efeito da HTR1, é 

preciso observar os relacionamentos entre o elemento que foi movido para outro ator 

e um elemento do ator ao qual ele pertencia. Se o relacionamento é de meio-fim, 

aplica-se a HTR2, se é um relacionamento de contribuição, aplica-se a HTR3, e se é de 

decomposição de tarefas, aplica-se a HTR4. 

O arquivo QVTO para automação das HTRs aplica as regras de uma única vez. O 

arquivo analisa todos os relacionamentos dentro de um ator com fronteira e em cada 

HTR verifica o tipo de relacionamento de acordo com a regra e aplica os efeitos da 

mesma. 
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Descrevemos agora como as outras HTRs foram implementadas dentro do 

mesmo arquivo de transformação. 

3.2.2. HTR2 – Move uma ligação de meio-fim além da 

fronteira do ator 

Com o artefato de entrada, modelado na iStarTool, necessário para a atividade 

de aplicação das outras regras de transformação horizontais, iniciemos a 

automatização destas regras. As HTR2, HTR3 e HTR4 foram automatizadas em um 

único arquivo de transformação. 

A transformação começa com a função main(), onde é especificado o primeiro 

mapeamento a ser chamado.  

 

 

 

O primeiro mapeamento a ser chamado é o applyingHtr2Htr3Htr4(), ele é do 

tipo Model (classe principal no metamodelo da linguagem i*) e faz parte do XMI 

apresentado como oriModel, que é o artefato modelo i* (com a HTR1 já realizada). 

O mapeamento applyingHtr2Htr3Htr4() conta todos os atores com fronteira 

presentes no modelo i*, para que seja possível percorrer cada ator com fronteira, e 

coloca no atributo actor de cada elemento o nome do ator ao qual pertence. Podemos 

visualizar um detalhe deste mapeamento no Quadro 3. Na linha 1 temos uma variável 

guardando a quantidade ator. As linha de 2 a 7 chama um mapeamento (linha 4) que 

eferencia o ator em cada elemento que está no ator que possui fronteira (linha de 3 a 

5). 

 

 

 

 

 

 

A aplicação da HTR1 pode deixar o modelo i* com alguns erros. A  

 

main() { 

 oriModel.rootObjects()[Model].map applyingHtr2Htr3Htr4(); 

} 
 

1 var actorsQtd := self.actors->size(); 

2 while(actorsQtd > 0){ 

3   if(self.actors->at(actorsQtd).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) then { 

4     self.actors->at(actorsQtd).elements.map referencyActor (self.actors-

>at(actorsQtd).name); 

5   } endif; 

6     actorsQtd := actorsQtd - 1; 

7 }; 

Quadro 3. Detalhe do mapeamento applyingHtr2Htr3Htr4() 
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Tabela 5 apresenta a pré-condição da aplicação da HTR2 e o seu efeito. Na pré-

condição visualizamos um detalhe de um modelo i* com erro de sintaxe quanto à 

linguagem i*, onde há um relacionamento de meio-fim que atravessa a fronteira do 

ator. 

Se um goal que foi movido de um ator para outro possuir um relacionamento 

de meio-fim com algum elemento do ator ao qual ele pertencia, então a HTR2 copia o 

elemento, que possui ligação com o goal, para o ator que o goal agora faz parte e a 

origem do relacionamento meio-fim é movida para a cópia do elemento. O elemento 

que foi copiado será ainda replicado como dependum de uma ligação de dependência 

do elemento cópia para o elemento original. 

Após verificar se os elementos, que não foram selecionamos para mudança de 

ator, são fonte ou alvo de algum relacionamento meio-fim, copiamos esse elemento 

para o ator que ele possui relacionamento com algum elemento. Em seguida 

substituímos o fonte ou alvo do relacionamento para a cópia que foi criada.  

Para aplicarmos essa regra, analisamos dentro de cada ator com fronteira se há 

algum relacionamento meansend (representado em XMI pela tag <meansEnd>)com os 

atributos source e target com elementos presentes em atores diferentes. Se em um 

modelo isto for verdadeiro, então o elemento source é copiado para o “palco” da 

modelagem e também para o ator que possui o elemento target.  O atributo source do 

relacionamento meansend passa a referenciar a cópia do elemento source criada no 

ator onde está o elemento target.  Cria-se então, uma dependência do elemento cópia 

para o elemento original com o elemento copiado para o palco como dependum. O 

target dessa dependência é o elemento original e o source é a cópia. 

 

Tabela 5. Realização da HTR2 

Pré-condição  Efeito 

 
 

 

O Quadro 4 mostra como a HTR2 foi especificada em QVTO. Analisando os 

relacionamentos meansend dos atores com fronteira e aplicando os efeitos da regra. 
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actorResultAmount := oriModel.rootObjects()[Model].actors.name->size(); 

 while(actorResultAmount > 0){  

  if(self.actors-

>at(actorResultAmount).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) then { 

    

   var meansend := self.actors-

>at(actorResultAmount).meansEnd->size(); 

   var atorDaHora := self.actors->at(actorResultAmount); 

   while(meansend > 0) { 

    var sourceDaHora := atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).source.actor; 

    var targetDaHora := atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).target.actor; 

     

    if(sourceDaHora <> targetDaHora) then { 

      

     var atoresBoundarySize := 

atoresBoundary->size(); 

     var actorSource : Actor; 

     var actorTarget : Actor; 

       

     while(atoresBoundarySize > 0) { 

      if(atoresBoundary-

>at(atoresBoundarySize).name <> targetDaHora) then { 

       actorSource :=  

atoresBoundary->at(atoresBoundarySize); 

      } else { 

       actorTarget := 

atoresBoundary->at(atoresBoundarySize); 

      } endif; 

      atoresBoundarySize := 

atoresBoundarySize - 1;    

     }; 

 

     var elementsSource := 

atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source; 

      

     if(self.elements.name-

>excludes(atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source.name)) then { 

      self.elements += object Element{ 

       name := 

atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source.name; 

       type := 

atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source.type; 

      };  

     } endif; 

      

     if(actorTarget.elements.name-

>excludes(atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source.name)) then { 

      actorTarget.elements += object 

Element{ 

       name := 

atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source.name; 

       type := 

atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source.type; 

      }; 

       

      atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).source := actorTarget.elements->last(); 

     } endif; 

      

     var elementsOtherActorQtd := 

actorTarget.elements->size(); 

     var elementOtherActor : Element; 
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82 

83 

84 

85 
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     while(elementsOtherActorQtd > 0) { 

      if(actorTarget.elements-

>at(elementsOtherActorQtd).name.=(self.elements->last().name)) then { 

       elementOtherActor := 

actorTarget.elements->at(elementsOtherActorQtd); 

      } endif; 

      elementsOtherActorQtd := 

elementsOtherActorQtd - 1;    

     }; 

      

     self.links += object DependencyLink { 

      source := self.elements->last(); 

      target := elementsSource; 

      name := ""; 

      type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

     }; 

       

     self.links += object DependencyLink { 

      source := elementOtherActor; 

      target := self.elements->last(); 

      name := ""; 

      type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

     }; 

    } endif; 

    meansend := meansend - 1;    

   }; 

    

  } endif; 

  actorResultAmount := actorResultAmount - 1; 

 }; 

Quadro 4. Código QVTO para a HTR2 

 

3.2.3. HTR3 - Move uma ligação de contribuição além 

da fronteira do ator 

A HTR3 copia um softgoal que foi movido, para o seu ator de origem, se esse 

softgoal é alvo em um relacionamento de contribuição com algum elemento em seu 

ator de origem (antes da aplicação da HTR1). A Tabela 6n mostra um exemplo de 

relacionamento de contribuição além da fronteira do ator. Nesse caso, o alvo do 

relacionamento é movido do softgoal para a sua cópia no ator de origem. Esse softgoal 

ainda é replicado como o dependum de uma relação de dependência do softgoal 

original para a sua cópia. 

 Se um elemento de um ator tem um relacionamento de contribuição com um 

softgoal que está dentro do ator que foi criado ou recebeu elementos no HTR1, então 

esse softgoal será copiado para o ator que tem um elemento que possui um 

relacionamento de contribuição com esse softgoal. O alvo da ligação de contribuição 

passa a ser a cópia. Uma cópia deste softgoal será também copiada no palco da 
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modelagem para ser o dependum de uma dependência do softgoal original para a sua 

cópia. 

Tabela 6. Aplicação da HTR3 

Pré-condição 

 
Efeito 

 
 

 A Tabela 6 apresenta a pré-condição para aplicar a HTR3 e o efeito desta regra. 

A pré-condição para a aplicação da HTR3 é que exista elementos como tarefas, goals e 

softgoals contribuindo para a satisfação de softgoals que estejam dentro da fronteira 

de outro ator (e.g. a tarefa Use Standard Form que contribui negativamente para 

Security e Use Form with Encryption que contribui negativamente para Security). 

O efeito da HTR3 é que um elemento softgoal com o mesmo nome deve ser 

criado dentro do ator de onde a ligação de contribuição sai (e.g. Identification Details 

Collected). A ligação de contribuição é mantida dentro do ator. Uma dependência de 

softgoal, com o mesmo nome deve ser criada do elemento softgoal presente no ator 

original (e.g. Security dentro do Medi@) para o softgoal criado no outro ator (Security 

dentro de Identification Details Collected). 

Para aplicarmos essa regra, analisamos se algum relacionamento de 

contribuição tem os atributos source e target com elementos presentes em atores 

diferentes. Em todo relacionamento de contribuição, o target sempre será um 
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softgoal. Se o ator do elemento presente no source e no target forem diferentes entre 

si, então o elemento target (que será um softgoal) será copiado para o ator em que o 

elemento source está presente e também para o “palco” da modelagem. O atributo 

target do relacionamento de contribuição passa a referenciar a cópia presente no ator 

onde está o elemento source. Uma dependência é criada do softgoal cópia para o 

softgoal original, com o softgoal copiado para o “palco” da modelagem como 

dependum. O target dessa dependência é a cópia e o source é o softgoal original. 

O Quadro 5 mostra como a HTR3 foi especificada em QVTO. Analisando os 

relacionamentos contributionsLinks dos atores com fronteira e aplicando os efeitos da 

regra. 
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actorResultAmount := oriModel.rootObjects()[Model].actors.name->size(); 

  

 while(actorResultAmount > 0){  

  if(self.actors-

>at(actorResultAmount).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) then { 

    

   var contribution := self.actors-

>at(actorResultAmount).contributionsLinks->size(); 

   var atorDaHora := self.actors->at(actorResultAmount); 

    

   while(contribution > 0) { 

    var sourceDaHora := 

atorDaHora.contributionsLinks->at(contribution).source.actor; 

    var targetDaHora := 

atorDaHora.contributionsLinks->at(contribution).target.actor; 

    var elementTarget := 

atorDaHora.contributionsLinks->at(contribution).target; 

     

    if(sourceDaHora <> targetDaHora) then { 

     var atoresBoundarySize := 

atoresBoundary->size(); 

     var actorSource : Actor; 

     var actorTarget : Actor; 

      

     while(atoresBoundarySize > 0) { 

      if(atoresBoundary-

>at(atoresBoundarySize).name <> targetDaHora) then {  

       actorSource :=  

atoresBoundary->at(atoresBoundarySize); 

         

      } else { 

       actorTarget := atorDaHora; 

      } endif; 

      atoresBoundarySize := 

atoresBoundarySize - 1;    

     }; 

      

     if(self.elements.name-

>excludes(atorDaHora.contributionsLinks->at(contribution).target.name)) 

then { 

      self.elements += object Element{ 

       name := 

actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.name; 

       type := 

actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.type; 

      };  

     } endif; 
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     if(actorSource.elements.name-

>excludes(actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.name)) 

then { 

      actorSource.elements += object 

Element{ 

       name := 

actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.name; 

       type := 

actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.type; 

      }; 

     } endif; 

      

     actorTarget.contributionsLinks-

>at(contribution).target := actorSource.elements->last(); 

      

     var elementsOtherActorQtd := 

actorSource.elements->size(); 

     var elementOtherActor : Element; 

      

     while(elementsOtherActorQtd > 0) { 

      if(actorSource.elements-

>at(elementsOtherActorQtd).name.=(self.elements->last().name)) then { 

       elementOtherActor := 

actorSource.elements->at(elementsOtherActorQtd); 

      } endif; 

       

      elementsOtherActorQtd := 

elementsOtherActorQtd - 1;    

     }; 

      

     if(self.links.target.name-

>excludes(self.elements->last().name)) then {   

      self.links += object 

DependencyLink { 

       source := elementTarget; 

        

       target := self.elements-

>last(); 

       name := ""; 

       type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

      }; 

       

      self.links += object 

DependencyLink { 

       source := self.elements-

>last(); 

       target := 

elementOtherActor; 

       name := ""; 

       type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

      }; 

       

     }endif; 

      

    } endif; 

    contribution := contribution - 1;  

  

   }; 

  } endif; 

  actorResultAmount := actorResultAmount - 1; 

    

 }; 

Quadro 5. Código QVTO para HTR3 
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3.2.4. HTR4 - Move uma ligação de decomposição de 

tarefa além da fronteira do ator 

Após aplicar a HTR1, o modelo i* pode ficar com elementos de atores 

diferentes envolvidos em um mesmo relacionamento de decomposição de tarefas, 

tornando necessária a aplicação da HTR4 para correção do modelo. Na Tabela 7 

podemos visualizar uma pré-condição para aplicação da HTR4, um exemplo de erro de 

sintaxe quanto à linguagem i*, que apareceu por ocasião da aplicação da HTR1, e onde 

a própria HTR1 propõe que a regra HTR4 seja chamada. Na mesma tabela podemos 

também ver um exemplo de efeito da regra. 

A HTR4 replica um elemento que é a decomposição de uma tarefa presente em 

outro ator como o dependum de uma relação de dependência entre esse elemento e a 

tarefa, e remove o relacionamento de decomposição. 

Se um elemento de algum ator é uma decomposição de uma tarefa que está 

dentro do ator que foi criado ou recebeu elementos no HTR1, então esse 

relacionamento de decomposição é removido, e uma cópia desse elemento será criada 

e colocada no palco da modelagem para ser o dependum de uma dependência entre 

tarefa presente no ator que foi criado ou recebeu elementos no HTR1 e o elemento 

presente em outro ator que era decomposição dessa tarefa. O target dessa 

dependência é o elemento e o source é a tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

Tabela 7. Aplicação da HTR4 

Pré-condição 

 
Efeito 

 
 

Para aplicarmos essa regra, analisamos se existe algum relacionamento de 

decomposição de tarefa com os atributos source e target referenciando elementos 

que estão presentes em diferentes atores. Se o ator do elemento presente no source e 

no target forem diferentes entre si, então o elemento referenciado no target será 

copiado para o “palco” da modelagem. Uma ligação de dependência será criada do 

elemento source para o elemento target, com o elemento cópia como dependum. O 

relacionamento de decomposição é removido.  
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O Quadro 6 mostra como a HTR4 foi especificada em QVTO. Analisando os 

relacionamentos decompositionsTask dos atores com fronteira e aplicando os efeitos 

da regra.  
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actorResultAmount := oriModel.rootObjects()[Model].actors.name->size(); 

 

 while(actorResultAmount > 0){  

  if(self.actors-

>at(actorResultAmount).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) then { 

    

   atoresBoundary += self.actors->at(actorResultAmount); 

   var decomposition := self.actors-

>at(actorResultAmount).decompositionsTask->size(); 

   var atorDaHora := self.actors->at(actorResultAmount); 

    

   while(decomposition > 0) { 

    var sourceDaHora := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).source.actor; 

    var targetDaHora := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).target.actor; 

     

    if(sourceDaHora <> targetDaHora) then { 

     var atoresBoundarySize := atoresBoundary-

>size(); 

     var actorSource : Actor; 

     var actorTarget : Actor; 

      

     while(atoresBoundarySize > 0) { 

      if(atoresBoundary-

>at(atoresBoundarySize).name <> sourceDaHora) then { 

       actorTarget :=  

atoresBoundary->at(atoresBoundarySize); 

      } else { 

       actorSource :=  atorDaHora; 

      } endif; 

      atoresBoundarySize := 

atoresBoundarySize - 1;    

     }; 

      

     if(self.elements.name-

>excludes(atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).target.name)) 

then { 

      self.elements += object Element{ 

       name := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).target.name; 

       type := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).target.type; 

      }; 

     } endif; 

 

     self.links += object DependencyLink { 

      source := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).source; 

      target := self.elements->last(); 

      name := ""; 

      type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

     }; 

      

 atorDaHora.decompositionsTask:=atorDaHora.decompositionsTask-

>reject(e|e=atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition)); 

       

     var elementsOtherActorQtd := 
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actorTarget.elements->size(); 

     var elementOtherActor : Element; 

      

      

     while(elementsOtherActorQtd > 0) { 

      if(actorTarget.elements-

>at(elementsOtherActorQtd).name.=(self.elements->last().name)) then { 

       elementOtherActor := 

actorTarget.elements->at(elementsOtherActorQtd); 

      } endif; 

      elementsOtherActorQtd := 

elementsOtherActorQtd - 1;    

     }; 

     log('elementOtherActor', 

elementOtherActor.name); 

       

     self.links += object DependencyLink { 

      source := self.elements->last(); 

      target := elementOtherActor; 

      name := ""; 

      type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

     }; 

    } endif; 

    decomposition := decomposition - 1;  

  

   }; 

    

  } endif; 

  actorResultAmount := actorResultAmount - 1; 

 }; 

Quadro 6. Código QVTO para a HTR4 

 

As quatro regras de transformação horizontais permitem a modularização dos 

modelos i*. O código completo da implementação em QVTO está no Apêndice A. 

 Na próxima subseção descrevemos a automatização das regras de 

transformação verticais que permitem a geração de modelos arquiteturais iniciais.  

3.3. Transformações de Modelos i* em Acme 

Na segunda atividade do processo STREAM (Derivar Soluções Arquiteturais), 

regras de transformação são usadas para transformar modelos de requisitos i* em 

modelos de arquitetura inicial em Acme. Como estas transformações têm diferentes 

linguagens fonte e alvo, elas são chamadas de transformações verticais.  

Um ator em i* pode ser representado em termos de um componente em Acme. 

Podemos representar uma dependência em i* como um conector Acme. As regras de 

depender e dependee podem ser mapeadas para as regras do conector. Assim, nós 

podemos distinguir entre portas requeridas (quando o ator é um depender) e portas 

providas (quando o ator é um dependee).  
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Enquanto no i* um ator depender depende de um ator dependee para realizar 

um tipo de dependência, em Acme um componente requer que outro componente 

realize um serviço e a requisição deste serviço é expressa por uma porta requerida, 

enquanto o resultado deste serviço está disponível em uma porta provida. Assim, um 

conector permite a comunicação entre estas portas. A Figura 22 apresenta um 

exemplo de dependência em i*, o ator AtorDepender depende do AtorDependee para 

realizar o objetivo Dependum. E a Figura 23 apresenta os componentes AtorDepender 

e AtorDependee ligados por um conector em Acme. 

 

Figura 22. Dependência em i* 

 

 

Figura 23. Componentes ligados por conector em Acme 

 

Em i* um ator depender depende de um ator dependee para realizar um tipo 

de dependência. Há quatro tipos de dependências: objetivos, softgoals, tarefas e 

recursos. Cada tipo de dependência definirá decisões de projeto específico em 

conectores, papéis e portas. Finalmente, os Attachments são definidos para ligar os 

componentes aos conectores. 

As regras de mapeamento podem ser aplicadas para gerar uma solução 

arquitetural inicial em Acme. Utilizando a linguagem de descrição QVT, essas regras de 

transformação vertical podem ser descritas e executadas. Portanto, o resultado dessa 

segunda atividade do processo STREAM pode ser obtido de forma automática. 

Depois de obter o artefato gerado na primeira atividade do processo STREAM, 

esse artefato poderá ser considerado como artefato de entrada nesta segunda 

atividade. Porém, esse artefato deve ser um modelo i* SD modularizado, então o 

artefato de saída da primeira atividade do STREAM, por ser um modelo SR, precisa ser 

transformado em um modelo SD.  

Foi criada uma transformação em QVTO para transformar um modelo i* SR em 

SD. A transformação recebe de entrada o modelo i* SR modularizado e gera como 

artefato de saída um modelo i* SD.  
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Todos os elementos intencionais presentes no modelo, fora de atores, ou seja, 

aqueles que são dependum em alguma ligação de dependência, são colocados no 

modelo final.  

Todos os atores são analisados. Os que não possuem fronteira são colocados no 

modelo final, como apresentado no Quadro 7.  

 

 

 

Os atores que possuem fronteira têm a sua fronteira retirada, eles são 

transformados em atores sem fronteira antes de serem colocados no modelo final, 

como pode ser visualizado no Quadro 8.  

 

 

 

 

As ligações de dependência são analisadas (Quadro 9), caso o source ou target 

da dependência não faça referência a nenhum elemento intencional que estava dentro 

da fronteira de algum ator (linhas 8 e 3 respectivamente), ou seja, só referencia 

dependuns ou atores sem fronteira, então o source ou target da dependência é 

repetido no modelo final (linhas 9 e 4 respectivamente). Porém, se o source ou target 

de alguma ligação de dependência faz referência a algum elemento dentro de algum 

ator com fronteira (linhas 6 e 1), então este source ou target passa a fazer referência 

ao ator que agora está sem fronteira (linhas 7 e 2 respectivamente), pois a sua 

fronteira foi retirada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o modelo i* SD modularizado então podemos aplicar as regras de 

transformação vertical. A primeira regra de transformação vertical é uma simples regra 

que mapeia atores i* para componentes em Acme, já a segunda regra mapeia as 

1 

2 

3 

if(self.actors.type->at(actorsAmount).=(ActorType::ACTOR)) then { 

 actors += self.actors->at(actorsAmount); 

} 

Quadro 7. Análise de atores sem fronteira 

 

1 

2 

3 

4 

mapping Actor::withoutBoundary() : Actor { 

 name := self.name;  

 type := ActorType::ACTOR; 

} 

Quadro 8. Retirando a fronteira do ator 

 

1 if(self.actors->at(actorsAmount).elements.name-

>includes(self.links.target->at(linksTargetAmount).name)) then { 

2 target := actors->last();  

3 } else{ 

4  target := self.links.target->at(linksTargetAmount); 

5 }endif; 

6 if(self.actors->at(actorsAmount).elements.name-

>includes(self.links.source->at(linksTargetAmount).name)) then { 

7  source := actors->last();  

8 } else{ 

9  source := self.links.source->at(linksTargetAmount); 

10 }endif; 

Quadro 9. Análise das ligações de dependência em QVTO 
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dependências i* em conectores em Acme, enquanto a terceira regra mapeia ator 

depender (source da dependência) em porta requerida do Conector em Acme, a 

quarta e última regra mapeia ator dependee (fonte da dependência) em porta provida 

do Conector em Acme. 

Depois de criados todos os elementos base de Acme, é necessário criar um 

objeto Attachment, classe responsável por ligar os conectores aos componentes 

fazendo referência às portas requeridas e providas criadas. Detalhamos as regras a 

seguir. 

3.3.1. VTR1 - Mapear os atores i* em componentes 

Acme 

Para descrever esta primeira regra é necessário obter a quantidade de atores 

presentes no artefato desenvolvido na primeira atividade. A partir disso, criamos a 

mesma quantidade em componentes Acme (linhas de 2 a 5 do Quadro 10), dando aos 

componentes criados os mesmo nomes dos atores (linha 3 do Quadro 10). 

 

 

 

 

 

O arquivo XMI de saída conterá os componentes Acme dentro do sistema 

representado pela tag acmeElements (Quadro 11), em um atributo dessa tag, o 

xsi:type, conterá a informação de que aquele elemento é um componente e no 

atributo name o nome do elemento. A Figura 24 apresenta o componente 

graficamente. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Componente Advice Receiver em Acme 

1 while(actorsAmount > 0) { 

2  result.acmeElements += object Component{ 

3    name := self.actors.name->at(actorsAmount); 

4   } 

5  } 

6 } 

Quadro 10. Criando os componentes 

 

 

1 <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Advice Receiver"> 

2 … 

3 </acmeElements> 

Quadro 11. Tag XMI do componente 
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Porém, um componente em Acme possui outros atributos e não apenas nome, 

portanto é preciso executar as regras VTR3 e VTR4 para obter os outros atributos 

necessários aos componentes. 

3.3.2. VTR2 - Mapear as dependências i* em 

conectores Acme 

Cada dependência em i* cria duas tags em xmi, uma que retrata a ligação do 

depender para o dependum e outra que captura a ligação do dependum para o 

dependee.  

Para mapear essas dependências em conectores Acme, é necessário recuperar 

as duas tags, com a preocupação de que elas tenham o mesmo dependum (linha 2 do 

Quadro 12), ou seja, o target de uma tag deve ser igual ao source de outra, o que pode 

caracterizar o dependum. Faz-se necessário excluir os atores que desempenham o 

papel de depender (source) em alguma dependência e dependee (target) em outra 

(linha 3 do Quadro 12), feito isso, restam apenas dependum (elementos intencionais). 

Para cada dependum é criado um conector Acme, as linhas de 4 a 13 do Quadro 

12 representam essa criação. O conector criado recebe o nome do elemento 

intencional dependum da ligação de dependência (linha 5), dois roles são criados 

dentro do conector (linhas de 6 a 12), um com o nome dependerRole (linha 7) e outro 

como o nome dependeeRole (linha 11). 
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O arquivo XMI de saída conterá os conectores Acme dentro do sistema 

representado pela tag acmeElements (linha 1 do Quadro 12) em um atributo dessa 

tag, o xsi:type, captura a informação de que aquele elemento é um conector e no 

atributo name está representado o nome do elemento. A tag acmeElements inclui 

duas tags representando os roles (linhas 2 e 3 do Quadro 13), cada uma com o atributo 

name alimentado com o valor oferecido.  

 

 

 

 

A Figura 25 apresenta graficamente o conector Fumish Feedback ligado aos 

componentes Advice Receiver e BTW. 

 

 

Figura 25. Conector Fumish Feedback em Acme 

 

Depois de mapeadas as dependências, faz-se necessário mapear também o 

acordo entre cada dependência. 

1 while(dependencyAmount > 0) { 

2  if(self.links.source->includes(self.links.target-

>at(dependencyAmount)) and 

3     self.actors.name->excludes(self.links.target-

>at(dependencyAmount).name)) then { 

4   result.acmeElements += object Connector{ 

5    name := self.links.target.name-

>at(dependencyAmount); 

6    roles += object Role{ 

7     name := "dependerRole"; 

8    }; 

9  

10    roles += object Role{ 

11     name := "dependeeRole"; 

12    }; 

13   }; 

14  } endif; 

15   

16  dependencyAmount := dependencyAmount - 1;    

17 }; 

Quadro 12. Criação dos conectores Acme 

 

1 <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Fumish Feedback"> 

2     <roles name="dependerRole"/> 

3     <roles name="dependeeRole"/> 

4 </acmeElements> 

Quadro 13. Tag XMI do conector 
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Em i*, o tipo de dependência entre dois atores descreve a natureza do acordo 

estabelecido entre eles. Há quatro tipos de dependência: goals, softgoals, tarefas e 

recursos. Cada tipo de dependência definirá diferentes elementos arquiteturais em 

conectores e em portas que desempenham suas interfaces.  

Uma dependência de objetivo é mapeada para uma propriedade Boolean 

relacionada a uma porta provida do componente que oferece esta porta. Esta 

propriedade representa um objetivo que este componente é responsável para atingir 

usando uma porta provida. A propriedade é do tipo Boolean para representar a 

satisfação (true) ou a negação (false). 

A porta provida é criada na VTR4, portanto depois de executada a VTR4 é que 

se pode executar essa parte da VTR2. 

Depois de criados o nome e a propriedade de uma porta provida, verificamos 

se o conector provém de uma dependência do tipo objetivo (linha 1 do Quadro 14). Se 

essa informação for confirmada, acrescenta-se uma propriedade na porta provida 

desse conector, com o nome de Goal e o tipo Boolean, como pode ser visualizado nas 

linhas de 2 a 5 do Quadro 14. 

 

 

 

 

 

O arquivo XMI de saída conterá dentro da tag do componente as tags das 

portas (linha 2 do Quadro 15), e dentro da tag da porta as tags das propriedades 

(linhas 3 e 4 do Quadro 15). Também incluirá mais uma tag de propriedade caso o tipo 

de dependência seja objetivo. Portanto o atributo name dessa nova tag de 

propriedade será Goal e o atributo type receberá boolean. 

 

 

 

 

 

Uma dependência de tarefa representa que um ator depende de outro para 

executar uma tarefa. Uma tarefa descreve ou envolve processamento, enquanto uma 

porta em Acme corresponde a interfaces externas de componentes e oferece serviços. 

Então, uma dependência de tarefa é mapeada diretamente para uma porta provida do 

componente que oferece esta porta. Como a VTR4 mapeia atores dependee em portas 

1 if(self.elements->at(index).type.=(ElementType::GOAL)) then { 

2 properties += object Property{ 

3   name := "Goal"; 

4   type := "boolean"; 

5  }; 

6   

7 } endif; 

Quadro 14. Criação de propriedade Acme 

 

1 <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="BTW"> 

2     <ports name="port15"> 

3       <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

4       <properties name="Goal" type="boolean"/> 

5     </ports> 

6 </acmeElements> 

Quadro 15. Tags em XMI de portas e propriedades 
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providas do Conector, então não é necessário fazer este mapeamento quando a 

dependência for do tipo tarefa, pois a porta provida sempre será criada na VTR4. 

Em uma dependência de recurso, um ator depende de outro ator para prover 

informação. Então, a dependência recurso é mapeada para um tipo de retorno de uma 

propriedade de uma porta provida. Este tipo de retorno representa o tipo de produto 

resultante que uma operação relacionada a algum serviço que o componente é 

responsável para desempenhar.  

É necessário antes de mapear os atores em componentes verificar se existe 

alguma dependência do tipo resource (linha 1 Quadro 16), caso exista, criamos no 

modelo uma propriedade do tipo “Type Resource” (linhas de 2 a 4 do Quadro 16).  

1 

2 

3 

4 

5 

if(self.elements.type->includes(ElementType::RESOURCE)) then { 

       properties += object Property{ 

  name := "Type Resource"; 

       }; 

} endif; 

Quadro 16. Criação da propriedade Type Resource 

 

No arquivo XMI correspondente ao sistema haverá esta propriedade dentro do 

sistema representada pela tag properties, e com o atributo name dessa tag 

alimentado por Type Resource, como mostra o Quadro 17. 

 

 

 

Feito isso, vamos criar a propriedade dentro de uma porta provida. Depois de já 

criado o nome e a propriedade da porta provida, verificamos se o conector provém de 

uma dependência resource (linha 1 do Quadro 18), se essa informação for confirmada, 

então acrescentamos uma propriedade na porta provida desse conector, com o nome 

de getResource e o tipo Resource, como apresenta as linhas de 2 a 5 do Quadro 18. 

 

 

 

 

 

 

No arquivo XMI de saída haverá na tag do componente as tags das portas, e 

dentro da tag da porta as tags das propriedades. Também será incluído mais uma tag 

de propriedade caso o tipo de dependência seja resource. Portanto o atributo name 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

if (self.elements->at(index).type.=(ElementType::RESOURCE)) then{ 

      properties += object Property{ 

  name := "getResource"; 

  type := "Resource"; 

 }; 

}endif; 

Quadro 18. Criação da propriedade getResource 

 

1 <properties name="Type Resource"/> 

Quadro 17. Tag XMI da propriedade Type Resource 
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dessa nova tag de propriedade será getResource e o atributo type receberá Resource, 

como pode ser visto na linha 4 do Quadro 19. 

 

 

 

 

 

Uma dependência de softgoal é similar a uma dependência goal, mas sua 

satisfação é relativa. Há graus de satisfação. Um softgoal pode ser completamente 

satisfeito, parcialmente satisfeito, totalmente negado, parcialmente negado, etc. Um 

softgoal está relacionado a um requisito não funcional que será operacionalizado por 

uma tarefa ou refinado em mais softgoals específicos. Então, uma dependência de 

softgoal é mapeada para uma propriedade com tipo enumerado presente na porta que 

desempenha o papel de dependee do conector. Este tipo enumerado é usado para 

descrever o grau de satisfação do softgoal. 

Assim como na dependência recurso, é necessário criar uma propriedade geral 

no modelo para ser aproveitada dentro da porta requerida. Portanto, é necessário 

antes de mapear os atores em componentes verificar se existe alguma dependência do 

tipo softgoal (linha 1 do Quadro 20), caso exista, criamos no modelo uma propriedade 

(linhas 2 a 6 do Quadro 20),  do tipo “Type SoftgoalType” e o valor como um tipo 

enumerado, listando todas as relações que retratam o nível de contribuição entre os 

softgoals. Então o tipo enumerado terá os seguintes valores possíveis: make, somePos, 

help, unkown, break, someNeg, hurt. 

 

 

 

 

 

 

No arquivo XMI que representa o sistema haverá essa propriedade dentro do 

sistema representada pela tag properties. Já o atributo name dessa tag conterá Type 

SoftgoalType, enquanto o atributo value conterá enum {make, somePos, help, 

unknow, break, someNeg, hurt}, como pode ser visualizado no Quadro 21.  

 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

if(self.elements.type->includes(ElementType::SOFTGOAL)) then { 

      properties += object Property{ 

  name := "Type SoftgoalType"; 

   value := "enum 

{make,somePos,help,unknown,break,someNeg,hurt}"; 

 }; 

} endif; 

Quadro 20. Criação do tipo enumerado 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

<acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Advice Giver"> 

    <ports name="port17"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="getResource" type="Resource"/> 

    </ports> 

</acmeElements> 

Quadro 19. Tag XMI da propriedade getResource 

 

1 

2 

<properties name="Type SoftgoalType" 

value="enum {make,somePos,help,unkown,break,someNeg,hurt}"/> 

Quadro 21. Tag XMI para propriedade Type SoftgoalType 
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Depois deste tipo criado, podemos incluir a propriedade dentro de uma porta 

provida. Já criado o nome e a propriedade da porta provida, verificamos se o conector 

provém de uma dependência softgoal (linha 1 do Quadro 22), se essa informação for 

confirmada, então acrescentamos uma propriedade na porta provida desse conector 

(linhas 2 a 5 do Quadro 22), com o nome de softgoal e o tipo SoftgoalType. 

 

 

 

 

 

O arquivo XMI de saída conterá dentro da tag do componente as tags das 

portas, como apresentado no Quadro 23, dentro da tag da porta há as tags das 

propriedades. Também incluirá mais uma tag de propriedade caso o tipo de 

dependência seja softgoal (linha 4 do Quadro 23). Portanto, o atributo name dessa 

nova tag de propriedade será softgoal e o atributo type receberá SoftgoalType. 

 

 

 

 

 

Depois de listados e mapeados todos os tipos de dependência, então seguimos 

com as duas últimas VTRs, que tratam de mapear um ator depender em porta 

requerida do conector Acme, e de mapear um ator dependee em uma porta provida 

do conector em Acme. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

if (self.elements->at(index).type.=(ElementType::SOFTGOAL)) then{ 

     properties += object Property{ 

         name := "softgoal"; 

         type := "SoftgoalType"; 

     }; 

}endif; 

Quadro 22. Criação da propriedade Softgoaltype 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

<acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="BTW">     

    <ports name="port23"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

</acmeElements> 

Quadro 23. Tag XMI da propriedade do tipo SoftgoalType 
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3.3.3. VTR3 - Mapear atores depender como porta 

requerida do conector Acme 

Com a VTR3 mapeamos todos os atores depender (source de alguma 

dependência) em uma porta requerida do conector Acme. Para isso, listamos todos os 

atores do modelo que são source em alguma dependência (linhas 2 e 3 do Quadro 24). 

Criamos então uma porta em Acme para cada ator depender (linhas de 4 a 10 do 

Quadro 24). Cada porta criada possui um nome e uma propriedade, o nome é dado de 

forma aleatória, apenas para fazer o controle das mesmas. Já a propriedade deve 

possuir um nome e um valor, o nome da propriedade recebe “Required” uma vez que 

estamos criando a porta requerida. O Quadro 24 apresenta essa criação. 

 O arquivo XMI de saída conterá dentro da tag do componente as tags das 

portas, e dentro da tag das portas que são requeridas haverá uma tag propriedade 

com o atributo name com o nome Required e o atributo value alimentado com true, 

como o Quadro 25 apresenta. 

  

 

 

 

 

A Figura 26 apresenta a representação gráfica do código anterior. 

1 while(dependencyAmount > 0) {   

2 if(self.actors.name->includes(self.links.source-

>at(dependencyAmount).name) and 

3     self.actors.name->at(actorsAmount).=(self.links.source-

>at(dependencyAmount).name)) then { 

4   ports  += object Port{ 

5    name := "port"+countPort.toString(); 

6    properties := object Property{ 

7     name := "Required"; 

8     value := "true" 

9    }; 

10   }; 

  

11  } endif; 

       

12  dependencyAmount := dependencyAmount - 1;   

13  countPort := countPort + 1;  

14 }; 

Quadro 24. Criação de portas requeridas 

 

1 

2 

3 

4 

5 

<acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="BTW"> 

    <ports name="port8"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

</acmeElements> 

Quadro 25. Tag XMI da propriedade requerida 

 



81 
 

 
 

 

Figura 26. Componente BTW com uma porta Requerida em Acme 

3.3.4. VTR4 - mapear atores dependee como porta 

provida do conector em Acme 

A VTR4 é bastante similar a VTR3. Mapeamos todos os atores dependee (target 

de alguma dependência) numa porta provida do conector Acme. Para isso, listamos 

todos os atores do modelo que são target em alguma dependência (linhas 2 e 3 do 

Quadro 26). Criamos então uma porta em Acme para cada ator dependee (linhas 4 a 

11 do Quadro 26). Cada porta criada possui um nome e uma propriedade, o nome é 

dado de forma aleatória, a propriedade deve possuir um nome e um valor e um tipo. 

Já o nome da propriedade recebe “Provided” uma vez que estamos criando a porta 

provida, o tipo recebe “boolean” e o valor “true”. Podemos visualizar a criação das 

portas providas no Quadro 26. 

O arquivo XMI de saída conterá dentro da tag do componente as tags das 

portas, e dentro da tag das portas que são providas haverá uma tag propriedade com o 

atributo name com o nome Provided. Enquanto o atributo value alimentado com true 

e o atributo type com boolean. O Quadro 27 apresenta essa propriedade provida. 

 

1 while(dependencyAmount > 0) {   

2 if(self.actors.name->includes(self.links.target-

>at(dependencyAmount).name) and 

3     self.actors.name->at(actorsAmount).=(self.links.target-

>at(dependencyAmount).name)) then { 

4   ports  += object Port{ 

5    name := "port"+countPort.toString(); 

6    properties := object Property{ 

7     name := "Provided"; 

8     value := "true"; 

9     type := "boolean"; 

10    }; 

11   }; 

12       

13  } endif; 

14        

15  dependencyAmount := dependencyAmount - 1;   

16  countPort := countPort + 1;  

17 }; 

Quadro 26. Criação das portas providas  
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A Figura 27 apresenta a representação gráfica do código apresentado no 

Quadro 27. 

 

Figura 27. Componente BTW com uma porta Provida em Acme 

3.3.5. Criação dos Attachments 

Por fim, criamos os Attachments necessários para ligar cada porta de 

componente ao role do conector ao qual está ligado. Portanto, é criado um 

attachment para cada porta de um componente. Os attachments em Acme servem 

para fazer a ligação dos componentes com os conectores. Cada attachment tem como 

atributo um componente, uma porta, um conector e um role. 

Para criar os attachments identificamos a quantidade de componentes e 

listamos todas as suas portas, criamos então o attachment para cada porta de cada 

componente.  

Dentro do attachment gerado precisamos alimentar os seus atributos. Então, 

listamos os componentes e as portas correspondentes. Com a informação de cada 

porta e a qual componente essa porta pertence bem como com a informação da soma 

de todos os conectores, podemos listar todos conectores que possuem os seus roles 

ligados a porta do componente.  

A informação de qual porta está ligada a qual role é obtida dos atores e suas 

dependências em i*. Observe que cada ator se transformou em componente na VTR1 

e cada dependência em conector na VTR2, com seus dois roles dependeeRole (target) 

e dependerRole (source). Também criamos uma porta requerida para cada ator source 

em uma ligação na VTR3, e uma porta provida para cada ator target em uma ligação no 

VTR4. Portanto, a partir desta informação podemos determinar qual role do conector 

está ligado a determinada porta do componente. 

O efeito final disso será todos os attachments listados um a um com as portas 

dos componentes ligados ao role dos conectores com que têm ligações. 

1 

2 

3 

4 

5 

<acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Advice Giver"> 

    <ports name="port17"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

</acmeElements> 

Quadro 27. Tag XMI da propriedade provida 

 



83 
 

 
 

No Quadro 28 podemos visualizar o exemplo dos attachments no detalhe do 

arquivo XMI final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E no Quadro 29 temos a descrição em QVTO da criação dos attachments. Os 

attachments relacionam os conectores. As linhas de 6 a 24 apresenta a criação dos 

attachments, na linha 7 temos a relação do componente e na linha 8 a relação da 

porta. Na linha 16 temos a relação do conector e na linha 18 o relacionamento do role. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 <attachment component="//@acmeElements.3" 

2   port="//@acmeElements.3/@ports.2"  

3        connector="//@acmeElements.14"  

4        role="//@acmeElements.14/@roles.0"/> 

5 <attachment component="//@acmeElements.3"  

6        port="//@acmeElements.3/@ports.1"  

7        connector="//@acmeElements.13"  

8        role="//@acmeElements.13/@roles.1"/> 

9 <attachment component="//@acmeElements.3" 

10        port="//@acmeElements.3/@ports.0"  

11        connector="//@acmeElements.12"  

12        role="//@acmeElements.12/@roles.1"/> 

13 <attachment component="//@acmeElements.3"  

14  port="//@acmeElements.3/@ports.3"  

15        connector="//@acmeElements.11"  

16        role="//@acmeElements.11/@roles.0"/> 

Quadro 28. Tags dos Attachments 
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No final dessa atividade será gerado um modelo arquitetural inicial. O código 

completo de implementação em QVTO das VTRs encontra-se no Apêndice B.  

3.3.6. Processo para execução das regras 

Para executar as regras sobre a modelagem de um sistema é necessário realizar 

os passos como aprensentado na Figura 28.  

 

1 while(compAmount > 0) { 

2        var connectorsCtrl : Sequence(Connector); 

3        var connectorsTargetCtrl : Sequence(Connector); 

4        var portsAmount := componentNew->at(compAmount).ports->size(); 

5   while(portsAmount > 0) { 

6    attachment += object Attachment{ 

7     component := componentNew->at(compAmount); 

8     port := componentNew->at(compAmount).ports-

>asSequence()->at(portsAmount); 

9     var connecSourceAmount := sourceOfConnector-

>size(); 

10     var connecTargetAmount := targetOfConnector-

>size(); 

11     var connecSumSourceTarget := 

connecSourceAmount.+(connecTargetAmount); 

12     while(connecSumSourceTarget > 0) { 

13      if((sourceOfConnector-

>at(connecSumSourceTarget).=(componentNew->at(compAmount).name) or  

14          targetOfConnector-

>at(connecSumSourceTarget).=(componentNew->at(compAmount).name)) and 

15         (connectorsCtrl->size().=(0) or 

connectorsCtrl.name->excludes(connectors-

>at(connecSumSourceTarget).name))) then { 

16       connector := connectors-

>at(connecSumSourceTarget); 

17       connectorsCtrl += connectors-

>at(connecSumSourceTarget); 

18       role := connectors-

>at(connecSumSourceTarget).roles; 

19       connecSumSourceTarget := 0; 

20      }endif; 

21      connecSumSourceTarget := 

connecSumSourceTarget - 1;    

22     }; 

23    }; 

24   portsAmount := portsAmount - 1;    

25  }; 

26  compAmount := compAmount - 1; 

27 }; 

Quadro 29. Código QVTO de criação dos Attachments 
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Figura 28. Processo para execução das regras 

 

Estes passos são executados conforme listados a seguir: 

1. O usuário modela o sistema utilizando a ferramenta iStarTool; 

2. Utilizando as três heurísticas, o usuário seleciona o(s) subconjunto(s) 

de elementos candidatos  à fatoração (modularização);  

3. O usuário executa manualmente a HTR1, ou seja, ele move o(s) sub-

conjunto(s) de elementos candidatos à modularização para outros atores; 

4. O modelo SR com a HTR1 já executada serve de entrada para a aplicação 

das demais regras de transformações horizontais automatizadas; 

5. O modelo i* SR modularizado, resultante da aplicação das regras de 

transformação horizontais, é transformado em modelo SD; 

6. O modelo SD é entrada para a aplicação das regras de transformação 

verticais que resulta em um modelo arquitetural inicial em Acme. 

3.3.7. Trabalhos Relacionados 

Nesta seção apresentamos um resumo das principais pesquisas realizadas na 

área de transformações de modelos envolvendo regras de transformação no contexto 

de engenharia de requisitos. 
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3.3.7.1. MaRiSa-MDD (Mapping Requirements to 

Software Architecture)  

É uma abordagem que apresenta uma definição e implementação de 

transformações MDD entre modelos orientados a aspectos das fases de requisitos 

(AOV-graph), arquitetura (AspectualACME) e projeto detalhado (aSideML). 

MARISA-MDD (MEDEIROS, 2008) permite a propagação automática entre 

modelos AOV-graph, AspectualACME e aSideML. Esta abordagem define, para cada 

atividade, modelos representativos (e metamodelos correspondentes) e um conjunto 

de transformações entre os modelos de cada linguagem. E disponibiliza um ambiente 

integrado para automação do mapeamento entre essas fases e os seus 

relacionamentos. As transformações foram especificadas e implementadas em ATL 

(Atlas Definition Language) (ATLAS, 2012), no ambiente Eclipse. 

 A ferramenta realiza o mapeamento bidirecional automático entre AOV-

Graph e AspectualACME, e vice-versa. Essa ferramenta recebe um arquivo XML AOV-

graph e gera um arquivo com a especificação correspondente em AspectualACME. Da 

mesma forma, recebe um arquivo contendo especificação AspectualACME e gera um 

arquivo com o código respondente em AOV-graph. Esse mapeamento é garantido 

devido a regras de mapeamento definidas, encapsuladas e processadas pela 

ferramenta. 

 MaRiSa-MDD permite a descrição de metamodelos e é um ambiente 

integrado com a IDE Eclipse. Possui um processo rigoroso e coerente. 

  Os modelos são construídos com base em rigores semânticos 
especificados por linguagens para descrição de modelos (KM3).  

  A definição de metamodelos AOV-graph, AspectualACME e aSideML é 
em KM3; 

  Especificação de regras de transformação entre AOV-graph, 
AspectualACME e aSideML; 

  Implementação das regras de transformação; 
 MaRiSa foi desenvolvida em Java, JSE 6 (Java Standard Edition), 

utilizando os recursos da sua API JSE 6 para manipulação com o XML e a IDE 

(Integrated Development Environment) Eclipse em sua versão 3.2. 
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3.3.7.2. De Arquitecturas Organizacionais em i* a 

Arquitecturas Baseadas em Agentes: Uma 

abordagem orientada a modelos 

Este trabalho (SILVA, DIAS, et al., 2011) especifica, através de uma abordagem 

orientada a modelos, as transformações necessárias para obter modelos arquiteturais, 

descritos no perfil de Agência UML, a partir de modelos arquiteturais organizacionais 

descritos em i* no contexto de sistema multi-agente (MAS – Multi-Agent System). 

Este trabalho apresenta um processo automatizado capaz de realizar 

transformações de modelos SD do i* em modelos arquiteturais descritos no perfil de 

Agência UML. 

É utilizada a linguagem i* para modelagem do software, o UML é utilizado 

como ADL e o MDE (Model Driven Engeneering). Parte-se de um do modelo i* SD que 

é o PIM, o UML é o PSM. A ferramenta para criação de modelos i* utilizada foi a Istar 

Tool. 

A automatização foi alcançada pela definição dos metamodelos origem e 

destino em Ecore e pela especificação de um conjunto de regras de transformação de 

conceitos entre os dois metamodelos, utilizando a linguagem de transformação ATL 

em ambiente Eclipse. 

O trabalho transforma o modelo de dependência estratégica do i* para o 

modelo arquitetural definido no perfil UML de forma a obter um desenho arquitetural 

mais detalhado de acordo com o perfil de Agência UML. 

Existem algumas heurísticas informais que auxiliam o mapeamento dos 

modelos i* para um perfil de Agência UML. Este trabalho melhora estas heurísticas e 

elabora novas heurísticas de mapeamento, para tornar o conjunto de heurísticas mais 

completo, com o objetivo de tornar o conjunto de heurísticas mais completo e acurado 

de forma a ser descrito mais facilmente em uma linguagem de definição de regras de 

transformações de modelos. 
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3.3.7.3. Dos Requisitos à Arquitetura em Linhas de 

Produtos de Software: Uma Estratégia de 

Transformações entre Modelos 

Este trabalho (COELHO, 2012) apresenta um processo de mapeamento 

bidirecional, definindo regras de transformação entre elementos de modelo de 

requisitos orientado a objetivos (descrito em PL-AOVgraph) e elementos de descrição 

arquitetural (definida em PL-AspectualACME). Para automatizar essa transformação, 

foi implementada a ferramenta MaRiPLA (Mapping Re-quirements to Product Line 

Architecture), através de técnicas do desenvolvimento dirigido a modelos (Model-

driven Development – MDD), incluindo a linguagem de transformações entre modelos 

Atlas Transformation Language (ATL) – com especificação de metamodelos do tipo 

Ecore – em conjunto com os frameworks Xtext, de definição DSL, e Acceleo, de 

geração de código, em ambiente Eclipse. 

As regras de transformação buscam estender as regras definidas em MaRiSA-

MDD (MEDEIROS, 2008).  

O trabalho estende MaRiSA-MDD, integrando as atividades de definição de 

requisitos e arquitetura de LPS, e propõe MaRiPLA (Mapping Requirements to Product 

Line Architecture), uma estratégia de mapeamento bidirecional entre modelo de 

metas, descrito em PL-AOVgraph e descrição arquitetural, em PL-AspectualACME. Esse 

mapeamento busca garantir a correspondência entre essas duas atividades iniciais do 

desenvolvimento de LPS. A fidelidade às tecnologias utilizadas em MaRiSA-MDD (ATL e 

TCS) não pôde ser garantida integralmente.  

MaRiPLA é implementada utilizando técnicas MDD e a linguagem de 

transformação ATL, para as transformações entre modelos. Para a manipulação de 

descrições textuais a ferramenta utiliza o framework de definição de DSL Xtext e o 

gerador de código Acceleo. MaRiPLA é implementada no ambiente Eclipse.  

3.3.7.4. Estudo Analítico 

Essa seção apresenta um quadro comparativo dos trabalhos relacionais 

apresentados nesta seção, com as principais informações envolvidas nesses trabalhos. 
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Tabela 8. Quadro comparativo 

Abordagem Utilização de 
metamodelos 

Linguagem de 
transformação 
de modelos 

Linguagem para 
representação de 
requisitos 

Linguagem para 
representação 
arquitetura 

Regras de 
transformação 

Utilização 
de MDD 

MaRiSa-MDD Sim ATL AOV-graph AspectualACME 9 regras Sim 
De Arquiteturas 
Organizacionais 
em i* a 
Arquiteturas 
Baseadas em 
Agentes 

Sim ATL I* UML 4 regras Sim 

Dos Requisitos à 
Arquitetura em 
Linhas de 
Produtos de 
Software 

Sim ATL PL-AOVgraph PL-
AspectualACME 

8 regras Sim 

Automatização 
das regras de 
transformação 
do processo 
STREAM 

Sim QVT I* Acme 7 regras 
implementadas 

Sim 

 

3.3.8. Considerações do Capítulo 

Neste capítulo, descrevemos as duas primeiras atividades do processo STREAM. 

Relembramos as regras que essas atividades apresentam. Foi mostrado o processo de 

implementação dessas regras em QVTO, bem como foram tecidas considerações do 

que foi necessário para o desenvolvimento dessa implementação. 

Apresentamos o processo de implementação das regras de transformações 

horizontais, aquelas descritas na primeira atividade do processo STREAM e que 

permitem a transformação de um modelo i* em outro modelo i* mais modularizado, 

considerando as escolhas do engenheiro.  

Apresentamos também a divisão em VTRs, descrição e implementação das 

regras de transformação verticais, associadas à segunda atividade que o STREAM 

propõe. Portanto, através destas regras é possível automatizar as transformações de 

um modelo i* em um modelo arquitetural inicial em Acme. 

Por fim apresentamos uma seção de trabalhos relacionados. 
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4. Exemplos de Aplicação 

Neste capítulo apresentaremos alguns casos de teste genéricos para ilustrar de 

forma simples a pré-condição e efeito das HTRs. Logo após, faremos uma aplicação das 

regras de transformação horizontais e verticais propostas pelo STREAM automatizadas. 

Exemplificaremos a aplicação das regras automatizadas em três projetos de 

desenvolvimento de software, BTW, MyCourses e Medi@. Os três projetos são de 

diferentes domínios e contemplam as regras de diferentes formas. As regras são 

aplicadas nos modelos i* SR dos mesmos. 
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4.1. Casos de Teste 

Apresentaremos alguns casos de teste genéricos para a ilustração do 

funcionamento das regras de transformação horizontais. Os casos permitem a 

visualização isolada da pré-condição e do efeito das regras ao serem executadas. 

Foram listadas onze possíveis ocorrências de erros quanto à linguagem i* depois de 

executada a HTR1 sobre um modelo i* de um projeto de software.  

Se um relacionamento de meio-fim atravessa a fronteira do ator, então a HTR2 

(move uma ligação de meio-fim além da fronteira do ator) será ativada. Se o 

relacionamento que atravessa a fronteira do ator for de contribuição, então a HTR3 

(move uma ligação de contribuição além da fronteira do ator) será ativada. Mas se o 

relacionamento que atravessa a fronteira do ator for decomposição de tarefa, então a 

HTR4 (move uma ligação de decomposição de tarefa além da fronteira do ator) será 

ativada. Pode acontecer de mais de uma ou todas as regras serem ativadas. 

Os casos de teste foram executados apenas nas regras de transformação 

horizontais automatizadas, para verificar a aplicação destas regras em casos isolados. 

Todos os casos foram bem sucedidos. 

 

Tabela 9. Casos de Teste 
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A seguir mostramos o comportamento das regras automatizadas, tanto as HTRs 

quanto as VTRs, em projetos de software para ilustrar o uso das mesmas.  
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4.2. BTW 

Para aplicar as regras automatizadas nos modelos i* do projeto é necessário 

que o usuário realize alguns passos, como apresentado na Figura 28, o processo para a 

execução das regras como aprensentado no capítulo 3.  

Após aplicar as heurísticas, propostas na primeira atividade (Refatorar Modelos 

de Requisitos) do STREAM no BTW (vide Figura 29), identificamos alguns elementos 

que não estão completamente relacionados ao domínio da aplicação do ator ao qual 

pertence. Estes elementos poderão ser transferidos para outros atores do software. 

Percebemos que os elementos Map to be Handled, User Access be Controlled e 

Information be published in map, podem ser vistos como independentes do domínio 

da aplicação.  

Para facilitar o reuso o elemento Map to be Handled será transferido para um 

novo ator com nome Mapping Handler. Já o elemento User Access be Controlled irá 

para um novo ator com nome User Access Controller, enquanto o elemento 

Information be published in map será mapeado para três novos atores, Map 

Information Publisher [point], Map Information Publisher [Area] e Map Information 

Publisher [Path]. Os elementos que serão deslocados e o nome dos atores que 

receberão esses elementos dependem da escolha do analista. A modelagem inicial do 

BTW e os elementos selecionados para serem colocados em outros atores estão 

representados na Figura 29. A modelagem i* SR inicial do BTW possui cinco atores, um 

deles possui fronteira (BTW, o ator que representa o software), os outros quatro 

(Advice Giver, Advice Receiver, Internet Provider e Travelers) não possuem. 
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Figura 29. Diagrama i* SR do BTW e elementos selecionados 
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Após fazer a escolha de qual(is) sub-conjunto(s) de elementos irá(ão) ser 

movido(s) para outro ator, o analista aplica a HTR1, criando os atores que deseja e 

movendo os elementos entre os atores. Após a aplicação da HTR1, o modelo pode 

apresentar erros em relação à linguagem i*, pois pode ocorrer de os relacionamentos 

(meio-fim, decomposição de tarefas e contribuição) ficarem além dos limites do ator.  

A Figura 30 apresenta o modelo i* SR do BTW com alguns erros, em relação a 

linguagem i*, provenientes da aplicação da HTR1. O ator BTW possui alguns 

relacionamentos de contribuição cujo source ou target estão presentes nos atores 

User Access Controller, Map Information Publisher [Area], Map Information Publisher 

[Point] ou Map Information Publisher [Path]. O ator BTW também possui alguns 

relacionamentos de decomposição de tarefas cujos targets estão nos atores Mapping 

Handler, Map Information Publisher [Area], Map Information Publisher [Point] ou Map 

Information Publisher [Path]. Para corrigir, é necessário a aplicação das outras HTRs.  

O arquivo XMI do modelo i* SR, modificado pela aplicação da HTR1, será o 

arquivo de entrada para a execução das outras regras automatizadas. 

A execução das outras HTRs, HTR2 (mover uma ligação de meio-fim além da 

fronteira do ator), HTR3 (mover uma ligação de contribuição além da fronteira do ator) 

e HTR4 (mover uma ligação de decomposição de tarefa além da fronteira do ator), 

acontece de uma única vez para o usuário, através da execução de um único arquivo 

QVTO. Esse único arquivo analisa todas as pré-condições de cada uma das três regras e 

aplica o efeito das mesmas. Portanto, com o eclipse configurado para transformações 

QVTO, juntamente com o metamodelo da linguagem i* referenciado no projeto e os 

arquivos de entrada referenciados nas configurações de execução do arquivo QVTO, as 

regras automatizadas serão ativadas no mesmo e único arquivo. 

Como cada HTR trata de um relacionamento (meio-fim, decomposição de 

tarefas e contribuição) específico, então a ordem de sua execução não faz diferença, 

elas ocorrem de forma independente. 

Após aplicação das regras HTR2, HTR3 e HTR4 automatizadas, o resultado é um 

arquivo XMI do modelo i* SR do BTW modularizado. Ao gerar o diagrama desse novo 

modelo na ferramenta iStarTool, temos o diagrama do modelo que pode ser 

visualizado na Figura 31. O modelo modularizado contém os atores que já existiam 

antes da aplicação da HTR1 (BTW, Advice Giver, Advice Receiver, Travelers e Internet 

Provider) e os novos atores criados pelo analista (User Access Controller, Map 

Information Publisher [Area], Map Information Publisher [Point], Map Information 

Publisher [Path] e Mapping Handler) e não possui mais erro em relação à sintaxe da 

linguagem i*. 
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Figura 30. Modelo i* SR do BTW com a aplicação da HTR1 
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A Figura 31 apresenta o modelo i* SR modularizado do BTW sem os erros de 

relacionamentos provenientes da aplicação da HTR1 representados na Figura 30. O 

relacionamento de contribuição da tarefa Require Password, pertencente ao ator User 

Access Controler, para o softgoal Be ease to use, pertencente ao ator BTW, teve seu 

alvo (o softgoal Be ease to use do ator BTW) mudado para um novo softgoal de mesmo 

nome (Be ease to use) que foi criado no ator User Access Controler. O mesmo softgoal 

(Be ease to use) ainda é  replicado como dependum de uma ligação de dependência 

que foi criada do softgoal Be ease to use, pertencente ao ator BTW, para o softgoal Be 

ease to use do ator User Access Controler. Esse é o efeito da HTR3 (move uma ligação 

de contribuição além da fronteira do ator).   

O efeito da HTR3 também pode ser observado na Figura 31, através de outros 

relacionamentos quando esta é comparada à Figura 30. Na Figura 30 podemos 

perceber o relacionamento de contribuição entre a tarefa Control Access to Services, 

pertencente no ator User Access Controler e o softgoal Security, pertencente ao ator 

BTW. E também, entre a tarefa Write Information About a Point, pertencente ao ator 

Map Information Publisher [Point] e o softgoal Precise Advices, pertencente ao ator 

BTW. E ainda, entre a tarefa Write Information About a Path, pertencente ao ator Map 

Information Publisher [Path], e o softgoal Precise Advices, pertencente ao ator BTW. E 

por fim, entre a tarefa Write Information About an Area, pertencente ao ator Map 

Information Publisher [Area] e o softgoal Precise Advices, pertencente ao ator BTW. 

A Figura 31 mostra ainda o efeito da HTR4 (move uma ligação de decomposição 

de tarefa através da fronteira do ator) sobre o modelo apresentado na Figura 30. O 

relacionamento de decomposição de tarefa entre a tarefa Add Advice, pertencente ao 

ator BTW, e a tarefa Select Placemark, pertencente ao ator Mapping Handler, foi 

removido. A tarefa Select Placemark foi replicada como dependum de uma 

dependência que foi criada entre a tarefa Add Advice, pertencente ao ator BTW e a 

tarefa Select Placemark, pertencente ao ator Mapping Handler. 

O efeito da HTR4 também pode ser observado na Figura 31, através de outros 

relacionamentos quando  comparada à Figura 30 onde podemos perceber o 

relacionamento de decomposição de tarefa entre a tarefa Add Advice, pertencente ao 

ator BTW, e o goal Information be Published In Map, pertencente ao ator Map 

Information Published [Path], e também entre a tarefa Add Advice, pertencente ao 

ator BTW, e o goal Information be Published In Map, pertencente ao ator Map 

Information Published [Point], e por último entre a tarefa Add Advice, pertencente ao 

ator BTW e o goal Information be Published In Map, pertencente ao ator Map 

Information Published [Area].  

A modelagem do BTW e a aplicação da HTR1 sobre ele nos permite apenas a 

visualização da aplicação das HTR3 e HTR4. A HTR2 (move uma ligação de meio-fim 

através da fronteira do ator) não foi aplicada, pois não havia erro que a ativasse. 
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Figura 31. Modelo i* SR Modularizado do BTW 
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O modelo SR resultante da aplicação das regras de transformação horizontais 

precisa ser transformado em um novo modelo SD para a aplicação das regras verticais. 

Podemos obter o modelo SD a partir de um modelo SR com a execução do script QVTO 

que transforma o arquivo SR em SD. Para isso precisamos referenciar no projeto QVT, 

o metamodelo da linguagem i*, que será a base para os arquivos de entrada dessa 

transformação. O arquivo XMI de entrada será o modelo SR gerado na aplicação das 

regras de transformações horizontais enquanto o arquivo XMI de saída será gerado e 

representará o modelo SD modularizado representado graficamente na Figura 32. 

O modelo SD modularizado (exemplificado na Figura 32) representa as escolhas 

do analista ao executar a HTR1, com os atores novos criados para facilitar a 

modularização e as dependências entre esses atores. As dependências anteriores à 

execução manual da HTR1 são preservadas e novas dependências são criadas quando 

da execução das HTR2, HTR3 e HTR4 automatizadas.  

O modelo SD serve como modelo de entrada para a aplicação das regras de 

transformação verticais automatizadas, que tem como objetivo transformar o modelo 

SD i* em um modelo de arquitetura inicial em Acme. Para isso se faz necessário a 

execução das VTRs, VTR1 (mapear os atores i* em componentes Acme), VTR2 (mapear 

as dependências i* em conectores Acme), VTR3 (mapear atores depender em porta 

requerida do conector Acme) e VTR4 (mapear atores dependee em porta provida do 

conector em Acme). 

A execução das VTRs também acontece através da execução de um único 

arquivo QVTO, todas as VTRs estão listadas em um único arquivo. Com os 

metamodelos da linguagem i* e de Acme referenciados no projeto e o arquivo XMI de 

entrada (modelo SD modularizado gerado na transformação de SR em SD) 

referenciado nas configurações de execução do arquivo QVTO as regras automatizadas 

acontecem ordenadamente ao se executar o arquivo. O usuário visualiza apenas o 

resultado.  
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Figura 32. Diagrama SD modularizado do BTW 
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Após a aplicação dessas regras automatizadas, um modelo XMI, compatível 

com o metamodelo Acme, será gerado. O Quadro 30 representa um trecho desse 

modelo XMI, representando os componentes, conectores, portas requeridas e 

providas, gerados a partir do modelo i* SD do BTW.  

O arquivo XMI completo encontra-se no Apêndice C. Os metamodelos das 

linguagens i* e Acme utilizados na transformação foram apresentados no capítulo 2. 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Acme:System xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:Acme="http://www.cin.ufpe.br/~ler" 

xsi:schemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/~ler 

../models/AcmeMetamodel.ecore" name="Media_acme"> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Bank Cpy"> 

    <ports name="port20"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port21"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Medi@"/> 

... 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Satisfied 

Customers"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

... 

  <attachment component="//@acmeElements.3" 

port="//@acmeElements.3/@ports.1" connector="//@acmeElements.10" 

role="//@acmeElements.10/@roles.1"/> 

... 

  <properties name="Type SoftgoalType" value="enum 

{make,somePos,help,unkown,break,someNeg,hurt}"/> 

  <properties name="Type Resource"/> 

</Acme:System> 

Quadro 30. Trecho do modelo XMI do BTW em Acme 

 

A Figura 33 apresenta o modelo em Acme do BTW referente ao arquivo XMI 

gerado. 
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Figura 33. Modelo Acme do BTW modularizado 

4.3. MyCourses 

O MyCourses é um sistema de agendamento de cursos que permite executar 

tarefas como verificar e listar disponibilidade de salas de aula, de professores, de 

alunos matriculados em determinado curso. Além disso, o MyCourses calcula e propõe 

um cronograma de cursos e permite atualizações manuais e comunicação de 

informações sobre mudanças de cursos. O MyCourses foi envolvido no contexto de 

uma competição de engenharia de software para estudantes de mestrado em Ciência 

da Computação, o SCORE ICSE 2011 (SCORE 2011, 2011). 

Após aplicar as heurísticas, propostas na primeira atividade do STREAM no 

MyCourses, identificamos que os elementos Resources Optimizer, Conflicts Be 

Managed, Import/Export data in XML, Send E-mail e Autentication não estão 

completamente relacionados ao domínio da aplicação do ator MyCourses, eles podem 
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ser vistos como independente de domínio da aplicação. Estes elementos poderão ser 

transferidos para outros atores do software.  

O elemento Resources Be Optimized sera transferido para um novo ator com 

nome Resources Optimizer, já o elemento Conflicts Be Managed irá para um novo ator 

de nome Conflicts Manager, o elemento Import/Export data in XML vai para o novo 

ator XML Generator. Enquanto que o elemento Send E-mail será transferido para um 

novo ator de nome E-mail Sender, o elemento Generate Report para o novo ator 

Report Generator e, por fim, o elemento Autentication para o novo ator de nome User 

Autenticator. 

A modelagem SR do MyCourses e os elementos selecionados para serem 

colocados em outros atores estão representados na Figura 34. 
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Figura 34. Diagrama i* SR do MyCourse e elementos selecionados 

 

Após a aplicação manual da HTR1, o modelo fica com erro em relação à sintaxe 

da linguagem i*. O ator MyCourse possui alguns relacionamentos de meio-fim com os 

atores XML Generator, Report Generator, E-mail Sender, User Autenticator e Conflicts 

Manager. O ator MyCourse também possui alguns relacionamentos de contribuição 

com os atores User Autenticator, Conflicts Manager e Resources Optimizer. Por fim, o 

ator MyCourse ainda possui relacionamentos de decomposição de tarefa com os 

atores Conflicts Manager e Resources Optimizer. A Figura 35 apresenta esses erros. 
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Para correção desses erros foi aplicada a automação das HTRs e o modelo 

resultante é o modelo i* SR modularizado do MyCourse, representado graficamente na 

Figura 36.  

 

Figura 35. Modelo i* SR do MyCourse com a aplicação da HTR1 
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Esse modelo SR resultante da aplicação das regras de transformação horizontais 

precisa ser transformado em SD para a aplicação das regras verticais. Os atores que 

Figura 36. Diagrama i* SR do MyCourse Modularizado 
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possuem fronteira são mudados de tipo, então eles são transformados em atores sem 

fronteira e todos os seus elementos internos são perdidos. A representação gráfica do 

modelo SD modularizado está na Figura 37. 

 

 

Figura 37. Modelo SD modularizado do MyCourse 

 

O modelo SD modularizado é usado como modelo de entrada para a aplicação 

das regras de transformação verticais automatizadas. Após a aplicação dessas regras 

automatizadas, um modelo XMI, compatível com o metamodelo Acme, será gerado. O 

Quadro 31 apresenta um trecho desse XMI. O arquivo XMI completo encontra-se no 

Apêndice D. 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Acme:System xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:Acme="http://www.cin.ufpe.br/~ler" 

xsi:schemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/~ler 

../models/AcmeMetamodel.ecore" name="mycourse_acme"> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Report Generator"> 

    <ports name="port21"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

... 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Confidenciality"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

... 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.0" connector="//@acmeElements.17" 

role="//@acmeElements.17/@roles.1"/> 

... 

  <properties name="Type SoftgoalType" value="enum 

{make,somePos,help,unkown,break,someNeg,hurt}"/> 

</Acme:System> 

Quadro 31. Modelo XMI do MyCourse em Acme 

 

A Figura 38 apresenta o modelo em Acme do MyCourses referente ao arquivo 

XMI gerado. 

 

Figura 38. Modelo Acme do MyCourses modularizado 
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4.4. Media Shop 

Medi@ é o sistema web disponível para os clientes da loja Mídia Shop. Mídia 

Shop é uma loja que vende diferentes tipos de itens de mídia. Ela disponibiliza para os 

clientes um catálogo atualizado periodicamente que descreve os itens de mídia 

disponíveis para o cliente especificar o seu pedido. O objetivo básico do sistema 

Medi@ é permitir que um cliente analise os itens no catálogo e encomende itens da 

loja (CASTRO, KOLP e MYLOPOULOS, 2002). 

Após modelar em i* o projeto Medi@ aplicamos as heurísticas propostas na 

atividade 1) do STREAM e identificamos que alguns elementos não estavam 

completamente relacionados ao domínio da aplicação do ator ao qual pertence, então 

decidiu-se por colocar esses elementos em outros atores do software. Os elementos 

candidatos ao deslocamento e o nome dos atores (existentes ou que precisam ser 

criados) que receberão esses elementos dependem da escolha do analista.  

Percebemos que os elementos Produce Statics, Adaptation, Identification 

Details Collected e Query Database podem ser vistos como independente do domínio 

da aplicação e poderão ser transferidos para outros atores do software.  

A modelagem do Medi@ com os elementos selecionados para a realização da 

HTR1 pode ser visualizada na Figura 39. Para facilitar o reuso, o elemento Produce 

Statistics será transferido para o novo ator de nome Produce Statistics, o elemento 

Adaptation irá para um novo ator de nome Adaptation. Já o elemento Identification 

Details Collected irá para o novo ator de nome Identification Details Collected 

[Encryption] e também para o novo ator de nome Identification Details Collected 

[Form]. Por fim, o elemento de nome Query Database será movido para o novo ator de 

nome e Query Database. 

A modelagem i* SR inicial do Medi@ possui cinco atores (Medi@, Bank Cpy, 

Telecon Cpy, Media Shop e Customer), apenas um deles possui fronteira (Medi@). 
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Figura 39. Diagrama i* SR do Medi@ e elementos selecionados 
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Considerando as escolhas do analista, a HTR1 é aplicada. Após a aplicação 

manual da HTR1 sobre o modelo i* SR inicial do Medi@, o modelo apresenta erros 

quanto à linguagem i*. Podemos perceber na Figura 40 que o ator Medi@ possui 

ligações de meio-fim com o elemento Query Database do ator Query Database. Há 

também ligações de contribuição com os atores Adaptation, Identification Details 

Collected [Encrypted] e Identification Details Collected [Form].  

O arquivo XMI da modelagem do Medi@ com a HTR1 já aplicada, cuja 

modelagem gráfica pode-se visualizar na Figura 40, será o arquivo de entrada para 

aplicação das outras HTRs. Após a aplicação das HTRs o resultado será um modelo i* 

SR modularizado representado na Figura 41. 
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Figura 40. Modelo i* SR do Medi@ com a HTR1 aplicada 
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Figura 41. Diagrama i* SR Modularizado do Medi@ 
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Após aplicação das regras de transformação horizontais, é necessário 

transformar o modelo i* SR modularizado em um modelo SD. Ao executarmos essa 

transformação obtemos o modelo SD representado graficamente na Figura 42. 

 

Figura 42. Diagrama i* SD Modularizado do Medi@ 
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O modelo SD modularizado é usado como modelo de entrada para a aplicação 

das regras de transformação verticais automatizadas. Após a aplicação dessas regras 

automatizadas, um modelo XMI, compatível com o metamodelo Acme, será gerado. 

Um trecho desse modelo pode ser visualizado em modo texto no Quadro 32, gerado a 

partir do modelo i* SD do Media Shop. O arquivo XMI completo encontra-se no 

Apêndice E. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Acme:System xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:Acme="http://www.cin.ufpe.br/~ler" 

xsi:schemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/~ler 

../models/AcmeMetamodel.ecore" name="Media_acme"> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Bank Cpy"> 

    <ports name="port20"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port21"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Medi@"/> 

... 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Satisfied Customers"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

... 

  <attachment component="//@acmeElements.3" 

port="//@acmeElements.3/@ports.1" connector="//@acmeElements.10" 

role="//@acmeElements.10/@roles.1"/> 

... 

  <properties name="Type SoftgoalType" value="enum 

{make,somePos,help,unkown,break,someNeg,hurt}"/> 

  <properties name="Type Resource"/> 

</Acme:System> 

Quadro 32. Modelo XMI do Medi@ em Acme 

 

A Figura 43 apresenta o modelo em Acme do Medi@ referente ao arquivo XMI 

gerado. 
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Figura 43. Modelo Acme do Medi@ modularizado 

 

4.5. Considerações do capítulo 

Neste capítulo, apresentamos três exemplos de aplicação das regras de 

transformação propostas pelo processo STREAM automatizadas. Utilizamos as regras 

automatizadas nos projetos BTW, MyCourses e Medi@. Para o projeto BTW, 

apresentamos o exemplo das regras HTR3 e HTR4, enquanto que para o projeto 

MyCourse vimos a ilustração apenas da HTR3 e para o projeto Medi@ vimos a 

ilustração da execução das HTR2, HTR3 e da HTR4.  

Observamos que a HTR1 foi realizada manualmente e as demais HTRs foram 

executadas automaticamente. 
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As HTR2, HTR3 e HTR4 estão descritas em um único arquivo e são executadas 

fora da iStarTool, no eclipse, o que facilita posteriores alterações na implementação 

das regras. 

O fato de as regras não serem executadas dentro da iStarTool, dificulta a 

visualização gráfica do modelo i* SR. Após a aplicação das regras automatizadas, no 

Eclipse, é preciso gerar o gráfico do modelo a partir do arquivo XMI gerado, na 

iStarTool, o que produz um gráfico com todos os elementos muito próximos um ao 

outro, precisando de uma organização dos elementos. 

O arquivo que transforma o modelo i* SR em um modelo i* SD é um arquivo à 

parte, as regras descritas para gerar SD a partir de SR poderiam estar agregadas ao 

arquivo que descreve as VTRs para agilizar a execução das regras. 

Todas as VTRs foram automatizadas e o arquivo resultante da aplicação delas é 

um modelo compatível com o metamodelo do Acme, utilizado na descrição das 

transformações e apresentado no capítulo 2. Notamos que todas as VTRs estão 

descritas em um único arquivo, o que facilita posteriores alterações. É gerado um 

arquivo XMI que representa o modelo em Acme baseado no metamodelo do Acme, 

mas a ferramenta AcmeStudio precisa de um arquivo em texto para gerar a versão 

gráfica. É necessário realizar a transformação de modelo para texto para obter um 

arquivo em Acme que pode ser visualizado na ferramenta AcmeStudio. 
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5. Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais dessa dissertação, resumindo 

tudo o que foi realizado para automatizar as regras de transformação propostas pelo 

STREAM. Por fim, apresentamos as contribuições e limitações do trabalho aqui 

apresentado e listamos o que fica para trabalhos futuros. 
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5.1. Conclusões 

O objetivo principal dessa dissertação foi automatizar as regras de 

transformação horizontais e verticais propostas pelas atividades 1) Refatorar Modelos 

de Requisitos e 2) Derivar Soluções Arquiteturais, respectivamente,  do processo 

STREAM proposto por  (LUCENA, 2010). 

A ferramenta iStarTool (MALTA, SOARES, et al., 2011), que permite  modelagem 

em i* (YU, 1995), juntamente com o metamodelo da linguagem i* presente na 

ferramenta, foi analisada para que o comportamento de cada elemento criado na 

iStarTool fosse compreendido. A iStarTool foi utilizada para a construção do artefato 

de entrada para execução das regras horizontais, com exceção da HTR1. Esse artefato 

é o modelo i* SR obtido com a execução manual da HTR1 aplicada de acordo com a 

escolha do analista. Todos os artefatos produzidos na iStarTool estão no formato XMI. 

O metamodelo para a linguagem Acme (ACME, 2011), utilizada como 

linguagem alvo nas regras de transformação verticais, foi desenvolvido baseado na 

ferramenta AcmeStudio (ACME, 2009).  

Depois de analisadas e compreendidas, as regras de transformação propostas 

pelo STREAM foram descritas em QVT (OMG, 2011), uma linguagem de especificação 

de transformações de modelos, para melhor entendimento das regras e também para 

automação e execução das mesmas. O ambiente Eclipse foi utilizado para que fosse 

possível a execução das regras na linguagem QVT.  

Três artefatos de transformação foram criados em QVT: um primeiro artefato 

para a automatização das regras de transformação horizontais HTR2, HTR3 e HTR4; 

outro artefato para a transformação de um modelo i* SR em SD, pois as regras de 

transformação verticais são aplicadas em modelos SD; e o terceiro e último artefato 

para automatização das regras de transformação verticais. 

As regras codificadas em QVT foram executadas para transformar modelos em 

três projetos: o BTW, um sistema de planejamento de rotas; o MyCourses, um sistema 

de agendamento de curso; e o Medi@, um sistema de vendas de mídias.  

5.2. Contribuições  

Esta dissertação apresentou a automação das regras de transformação 

propostas pelo processo STREAM. Portanto, são contribuições dessa dissertação: 
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1. Automatização das regras de transformação horizontais HTR2, HTR3 e HTR4 

propostas pela atividade 1) Refatorar Modelos de Requisitos, do processo 

STREAM; 

2. Automatização das regras de transformação verticais propostas pela 

atividade 2) Derivar Soluções Arquiteturais, do processo STREAM; 

3. Tornar o artefato de entrada e saída das transformações horizontais 

presentes na atividade 1) do processo STREAM compatível com a 

ferramenta iStarTool; 

4. Tornar o artefato de saída das transformações verticais presentes na 

atividade 2) do processo STREAM compatível com a ferramenta 

AcmeStudio. 

É importante destacar que tornar o artefato de entrada das transformações 

horizontais compatível com a ferramenta iStarTool facilita a construção do modelo i* 

SR inicial e a aplicação da HTR1, já que é necessário uma ferramenta para a construção 

gráfica do modelo. A ferramenta também permite salvar o arquivo em XMI, pois a 

linguagem de mapeamento operacional QVTO executa as transformações com base 

nos arquivos XMI. Contudo, se a ferramenta de modelagem i* for trocada, será 

necessário reescrever todas as regras em QVTO utilizando o metamodelo da 

ferramenta a ser utilizada. 

Por outro lado, tornar o artefato de saída da atividade 2) do processo STREAM 

compatível com a ferramenta AcmeStudio facilita a visualização do modelo resultante 

em uma ferramenta gráfica, porém, sendo necessário ainda a transformação de 

modelo para text para que essa visualização seja possível. 

5.3. Limitações 

Durante o desenvolvimento desse trabalho, algumas limitações foram 

percebidas referente à implementação da primeira regra de transformação horizontal. 

Como utilizamos a linguagem de mapeamento operacional QVTO, que somente lê 

arquivos XMI baseados em algum metamodelo, é necessário que este metamodelo 

seja referenciado para que a QVTO consiga ler o arquivo e aplicar as regras. Para 

automatizar a HTR1, seria necessário refletir no modelo e, consequentemente, no 

arquivo XMI, a escolha do analista.  

Em um processo iterativo e incremental, caso o modelo i* inicial seja alterado é 

necessário que as regras automatizadas sejam aplicadas sobre o artefato modificado. 

Caso o modelo já modularizado pelas regras seja alterado, as regras podem ser 
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aplicadas de acordo com a escolha do analista. Se o analista executa a HTR1 ele pode 

executar as regras automatizadas sobre o modelo alterado e com a já HTR1 executada. 

Para automatizar a HTR1 seria mais trabalhoso tanto o processo de automação 

quanto a utilização, da regra automatizada, pelo analista. O analista teria que retratar 

no arquivo XMI da modelagem i* SR todos os elementos que deveria ir para outro ator 

e qual o nome desse outro ator. Seria necessário modificar o metamodelo da iStarTool 

para que os elementos da classe Element pudesse ter os atributos necessários para 

retratar esse desejo do analista. Por estes motivos a HTR1 não foi automatizada. 

Há a limitação deste trabalho quanto à visualização gráfica do modelo i* SR 

modularizado, resultante da aplicação das regras automatizadas (HTR2, HTR3 e HTR4). 

Quando o modelo XMI é processado pelas regras horizontais em QVTO, esse modelo 

XMI é modificado. A ferramenta iStarTool gera o modelo i* correspondente ao XMI 

modificado, porém os elementos i* ficam dispostos muito juntos uns dos outros, o que 

dificulta a visualização gráfica do modelo, fazendo-se necessário reorganizar os 

elementos na área (palco) de modelagem da ferramenta. 

Outra limitação deste trabalho é a visualização gráfica do modelo inicial em 

Acme resultante da aplicação das regras verticais automatizadas. É necessário que a 

transformação de modelo para texto seja realizada para que o modelo em texto possa 

ser visualizado na ferramenta AcmeStudio. 

5.4. Trabalhos Futuros 

Alguns trabalhos ainda devem ser realizados para que seja possível 

alcançarmos uma maior segurança ao se executar as regras automatizadas, ao 

executá-las em todos os casos possíveis. A proposta desta dissertação torna as duas 

primeiras atividades do processo STREAM compatíveis com a ferramenta iStarTool, 

porém as transformações acontecem fora da ferramenta, usando um plugin QVTO do 

Eclipse. Considerando o exposto acima e que a ferramenta iStarTool é baseada em 

Eclipse, listamos os seguintes trabalhos futuros: 

1. Apresentar mais exemplos de aplicação com as regras automatizadas: A 

apresentação de outros exemplos facilitaria a identificação de possíveis 

limitações que não foram identificadas com os exemplos apresentados 

neste documento; 

2. Colocar uma funcionalidade na iStarTool capaz de executar as 

transformações horizontais descritas em QVTO: O analista, ao modelar o 

seu projeto, apenas moveria os elementos que desejaria mudar de ator, 

executando manualmente a regra HTR1, como já é feito no processo atual. 
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Depois de obter o modelo i* modularizado, mas com erros de sintaxe, o 

analista clicaria no botão correspondente a execução das regras de 

transformação horizontais para que as HTR2, HTR3 e HTR4 acontecessem 

de forma automática, gerando assim o novo modelo i* modularizado com a 

sintaxe corrigida. Isso facilitaria a visualização gráfica do modelo i* SR 

modularizado final após a execução das regras; 

3. Tornar o artefato de saída da atividade 2) do processo STREAM (modelo 

arquitetural inicial em Acme) visualizável graficamente na ferramenta 

AcmeStudio: A ferramenta AcmeStudio não é governada por um 

metamodelo, portanto ela não permite a visualização de arquivos XMI 

baseados em metamodelos, porém ela consegue ler arquivos texto 

descritos na linguagem Acme. Portanto, é possível transformar o modelo 

Acme XMI  em arquivo texto, permitindo assim a sua visualização gráfica na 

ferramenta AcmeStudio. 
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Apêndice A – Código fonte das HTR2, HTR3 e HTR4 

modeltype ISTAR uses istar ("http://www.cin.ufpe.br/istar"); 

 

transformation Htr2Htr3Htr4(inout oriModel : ISTAR); 

 

property actorResultAmount : Integer = null; 

property atoresBoundary : Sequence(Actor) = null; 

property allActors : Sequence(Actor) = null; 

 

main() { 

 oriModel.rootObjects()[Model].map applyingHtr234(); 

} 

 

mapping inout Element::referencyActor(actorName : String) { 

 actor := actorName; 

} 

 

mapping inout Model::applyingHtr234() { 

 

var actorsQtd := self.actors->size(); 

 

while(actorsQtd > 0){ 

 if(self.actors->at(actorsQtd).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) 

then { 

  self.actors->at(actorsQtd).elements.map 

referencyActor(self.actors->at(actorsQtd).name); 

 } endif; 

 actorsQtd := actorsQtd - 1; 

}; 

 

//==================================================================== 

// HTR2 ---- HTR2 ---- HTR2 ---- HTR2 ---- HTR2 ---- HTR2 ---- HTR2  

 

allActors := oriModel.rootObjects()[Model].actors;  

var allActorsSize := allActors->size(); 

  

while(allActorsSize > 0){  

 if(self.actors-

>at(allActorsSize).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) then { 

  atoresBoundary += self.actors->at(allActorsSize); 

 }endif; 

 allActorsSize := allActorsSize - 1;  

}; 

 

 actorResultAmount := oriModel.rootObjects()[Model].actors.name-

>size(); 

 while(actorResultAmount > 0){  

  if(self.actors-

>at(actorResultAmount).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) then { 

    

   var meansend := self.actors-

>at(actorResultAmount).meansEnd->size(); 

   var atorDaHora := self.actors->at(actorResultAmount); 

   while(meansend > 0) { 

    var sourceDaHora := atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).source.actor; 
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    var targetDaHora := atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).target.actor; 

     

    if(sourceDaHora <> targetDaHora) then { 

      

     var atoresBoundarySize := atoresBoundary-

>size(); 

     var actorSource : Actor; 

     var actorTarget : Actor; 

       

     while(atoresBoundarySize > 0) { 

      if(atoresBoundary-

>at(atoresBoundarySize).name <> targetDaHora) then { 

       actorSource :=  

atoresBoundary->at(atoresBoundarySize); 

      } else { 

       actorTarget := 

atoresBoundary->at(atoresBoundarySize); 

      } endif; 

      atoresBoundarySize := 

atoresBoundarySize - 1;    

     }; 

      

     //recebe os source antes de perderem a 

referencia 

     var elementsSource := 

atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source; 

      

     if(self.elements.name-

>excludes(atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source.name)) then { 

      self.elements += object Element{ 

       name := atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).source.name; 

       type := atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).source.type; 

      };  

     } endif; 

      

     if(actorTarget.elements.name-

>excludes(atorDaHora.meansEnd->at(meansend).source.name)) then { 

      actorTarget.elements += object 

Element{ 

       name := atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).source.name; 

       type := atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).source.type; 

      }; 

       

      atorDaHora.meansEnd-

>at(meansend).source := actorTarget.elements->last(); 

     } endif; 

      

     var elementsOtherActorQtd := 

actorTarget.elements->size(); 

     var elementOtherActor : Element; 

      

     while(elementsOtherActorQtd > 0) { 

      if(actorTarget.elements-

>at(elementsOtherActorQtd).name.=(self.elements->last().name)) then { 
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       elementOtherActor := 

actorTarget.elements->at(elementsOtherActorQtd); 

      } endif; 

      elementsOtherActorQtd := 

elementsOtherActorQtd - 1;    

     }; 

      

     self.links += object DependencyLink { 

      source := self.elements->last(); 

      target := elementsSource; 

      name := ""; 

      type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

     }; 

       

     self.links += object DependencyLink { 

      source := elementOtherActor; 

      //target := actorSource.meansEnd-

>at(meansend).source; 

      target := self.elements->last(); 

      name := ""; 

      type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

     }; 

    } endif; 

    meansend := meansend - 1;    

   }; 

    

  } endif; 

  actorResultAmount := actorResultAmount - 1; 

 }; 

  

//====================================================================  

// HTR3 ---- HTR3 ---- HTR3 ---- HTR3 ---- HTR3 ---- HTR3 ---- HTR3  

 

 actorResultAmount := oriModel.rootObjects()[Model].actors.name-

>size(); 

  

 while(actorResultAmount > 0){  

  if(self.actors-

>at(actorResultAmount).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) then { 

   // guardamos todos os atores com fronteira em uma 

variável 

   // colocamos todas as ligações de contribuição de 

um ator com fronteira em uma variável 

   var contribution := self.actors-

>at(actorResultAmount).contributionsLinks->size(); 

   var atorDaHora := self.actors->at(actorResultAmount); 

    

   while(contribution > 0) { 

    var sourceDaHora := 

atorDaHora.contributionsLinks->at(contribution).source.actor; 

    var targetDaHora := 

atorDaHora.contributionsLinks->at(contribution).target.actor; 

    var elementTarget := 

atorDaHora.contributionsLinks->at(contribution).target; 

     

    // checa se o ator do source e do target de 

cada ligação de contribuição é diferente 

    if(sourceDaHora <> targetDaHora) then { 
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     var atoresBoundarySize := atoresBoundary-

>size(); 

     var actorSource : Actor; 

     var actorTarget : Actor; 

      

     while(atoresBoundarySize > 0) { 

      if(atoresBoundary-

>at(atoresBoundarySize).name <> targetDaHora) then { //atorDaHora.name 

       actorSource :=  

atoresBoundary->at(atoresBoundarySize); 

         

      } else { 

       actorTarget := atorDaHora; 

      } endif; 

      atoresBoundarySize := 

atoresBoundarySize - 1;    

     }; 

      

     // se o palco do modelo não possui o 

elemento source da contribuição então recebe a cópia do elemento 

     if(self.elements.name-

>excludes(atorDaHora.contributionsLinks-

>at(contribution).target.name)) then { 

      self.elements += object Element{ 

       name := 

actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.name; 

       type := 

actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.type; 

      };  

     } endif; 

     // se o ator não possui o elemento 

target da contribuição então recebe a cópia do elemento 

       

     if(actorSource.elements.name-

>excludes(actorTarget.contributionsLinks-

>at(contribution).target.name)) then { 

      actorSource.elements += object 

Element{ 

       name := 

actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.name; 

       type := 

actorTarget.contributionsLinks->at(contribution).target.type; 

      }; 

     } endif; 

      

     actorTarget.contributionsLinks-

>at(contribution).target := actorSource.elements->last(); 

      

     var elementsOtherActorQtd := 

actorSource.elements->size(); 

     var elementOtherActor : Element; 

      

     while(elementsOtherActorQtd > 0) { 

      if(actorSource.elements-

>at(elementsOtherActorQtd).name.=(self.elements->last().name)) then { 

       elementOtherActor := 

actorSource.elements->at(elementsOtherActorQtd); 

      } endif; 
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      elementsOtherActorQtd := 

elementsOtherActorQtd - 1;    

     }; 

      

     if(self.links.target.name-

>excludes(self.elements->last().name)) then { 

             

      // ligação de dependência entre 

o elemento cópia no palco do modelo para o elemento cópia dentro do 

outro ator  

      self.links += object DependencyLink 

{ 

       source := elementTarget; 

       target := self.elements-

>last(); 

       name := ""; 

       type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

      }; 

       

      // ligação de dependência entre 

o elemento cópia dentro do ator para o elemento cópia no palco do 

modelo 

      self.links += object DependencyLink 

{ 

       source := self.elements-

>last(); 

       target := elementOtherActor; 

       name := ""; 

       type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

      }; 

       

     }endif; 

      

    } endif; 

    contribution := contribution - 1;    

   }; 

    

  } endif; 

  actorResultAmount := actorResultAmount - 1; 

    

 }; 

  

//====================================================================  

// HTR4 ---- HTR4 ---- HTR4 ---- HTR4 ---- HTR4 ---- HTR4 ---- HTR4  

 

 actorResultAmount := oriModel.rootObjects()[Model].actors.name-

>size(); 

 

 while(actorResultAmount > 0){  

  if(self.actors-

>at(actorResultAmount).type.=(ActorType::ACTORBOUNDARY)) then { 

   // para cada ator com fronteira do modelo 

   atoresBoundary += self.actors->at(actorResultAmount); 

   var decomposition := self.actors-

>at(actorResultAmount).decompositionsTask->size(); 

   var atorDaHora := self.actors->at(actorResultAmount); 

    

   while(decomposition > 0) { 



132 
 

 
 

    var sourceDaHora := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).source.actor; 

    var targetDaHora := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).target.actor; 

     

    if(sourceDaHora <> targetDaHora) then { 

     var atoresBoundarySize := atoresBoundary-

>size(); 

     var actorSource : Actor; 

     var actorTarget : Actor; 

      

       

     while(atoresBoundarySize > 0) { 

      if(atoresBoundary-

>at(atoresBoundarySize).name <> sourceDaHora) then { 

       actorTarget :=  

atoresBoundary->at(atoresBoundarySize); 

      } else { 

       actorSource :=  atorDaHora; 

      } endif; 

      atoresBoundarySize := 

atoresBoundarySize - 1;    

     }; 

      

     if(self.elements.name-

>excludes(atorDaHora.decompositionsTask-

>at(decomposition).target.name)) then { 

      self.elements += object Element{ 

       name := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).target.name; 

       type := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).target.type; 

      }; 

     } endif; 

       

     self.links += object DependencyLink { 

      source := 

atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition).source; 

      target := self.elements->last(); 

      name := ""; 

      type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

     }; 

      

    

 atorDaHora.decompositionsTask:=atorDaHora.decompositionsTask-

>reject(e|e=atorDaHora.decompositionsTask->at(decomposition)); 

       

     var elementsOtherActorQtd := 

actorTarget.elements->size(); 

     var elementOtherActor : Element; 

      

      

     while(elementsOtherActorQtd > 0) { 

      if(actorTarget.elements-

>at(elementsOtherActorQtd).name.=(self.elements->last().name)) then { 

       elementOtherActor := 

actorTarget.elements->at(elementsOtherActorQtd); 

      } endif; 
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      elementsOtherActorQtd := 

elementsOtherActorQtd - 1;    

     }; 

            

     self.links += object DependencyLink { 

      source := self.elements->last(); 

      target := elementOtherActor; 

      name := ""; 

      type := 

DependencyLinkType::COMMITED; 

     }; 

    } endif; 

    decomposition := decomposition - 1;    

   }; 

    

  } endif; 

  actorResultAmount := actorResultAmount - 1; 

 }; 

} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

Apêndice B – Código fonte das VTRs 

modeltype ISTAR uses istar ("http://www.cin.ufpe.br/istar"); 

modeltype ACME uses Acme('www.cin.ufpe.br/~ler'); 

 

transformation iStarToAcme(in istar : ISTAR, out acme : ACME); 

 

property componentNew : Sequence(Component) = null; 

property ports : OrderedSet(Port) = null; 

property allPorts : Sequence(Port) = null; 

property connectors : Sequence(Connector) = null; 

property connectorsName : Sequence(String) = null; 

property componentsName : Sequence(String) = null; 

property rolesName : Sequence(String) = null; 

property portsName : Sequence(String) = null; 

property attachment : Attachment = null; 

property sourceOfConnector : Sequence(String) = null; 

property targetOfConnector : Sequence(String) = null; 

property rolesDepender : Sequence(Role) = null; 

property rolesDependee : Sequence(Role) = null; 

  

  

main() { 

 istar.rootObjects()[Model]->map actorToComponent(); 

} 

 

mapping in Model::actorToComponent() : ACME::System { 

 name := "btw_acme"; 

 var actorsAmount := self.actors->size(); 

  

  if(self.elements.type->includes(ElementType::SOFTGOAL)) then { 

   properties += object Property{ 

    name := "Type SoftgoalType"; 

    value := "enum 

{make,somePos,help,unkown,break,someNeg,hurt}"; 

   }; 

  } endif;  

   

 if(self.elements.type->includes(ElementType::RESOURCE)) then { 

   properties += object Property{ 

    name := "Type Resource"; 

   }; 

  } endif; 

    

   

// VTR1 - mapea atores em componentes 

 while(actorsAmount > 0) { 

   

  componentNew += object Component{ 

   name := self.actors.name->at(actorsAmount); 

   

    

    

// =========================================================== 

// VTR3 - mapear atores depender em porta requerida do Conector 

   var dependencyAmount2 := self.links->size(); 

   var contPort := 1; 
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   while(dependencyAmount2 > 0) { 

    if(self.actors.name-

>includes(self.links.source->at(dependencyAmount2).name) and 

     (self.actors.name-

>at(actorsAmount).=(self.links.source->at(dependencyAmount2).name)) 

    ) then { 

       

      ports  += object Port{ 

        name := 

"port"+contPort.toString(); 

        properties := object 

Property{ 

         name := "Required"; 

         value := "true"; 

        }; 

      }; 

    } endif; 

// =========================================================== 

    

// VTR4 - mapear atores dependee em porta provida do Conector 

    if(self.actors.name-

>includes(self.links.target->at(dependencyAmount2).name) and 

     

     self.actors.name-

>at(actorsAmount).=(self.links.target->at(dependencyAmount2).name) 

    ) then { 

      

     

     targetOfConnector += 

self.links.target.name->at(dependencyAmount2); 

      ports  += object Port{ 

        name := 

"port"+contPort.toString(); 

        properties := object 

Property{ 

         name := "Provided"; 

         value := "true"; 

         type := "boolean"; 

        }; 

// ========================================================= 

// Uma dependência objetivo é mapeada para uma propriedade Boolean 

relacionada a uma porta provida do componente que oferece esta porta.  

        if(self.elements.name-

>includes(self.links.source->at(dependencyAmount2).name)) then { 

          

         var index := 

self.elements.name->indexOf(self.links.source-

>at(dependencyAmount2).name); 

         if(self.elements-

>at(index).type.=(ElementType::GOAL)) then { 

           

          properties += 

object Property{ 

           name := 

"Goal"; 

           type := 

"boolean"; 

          }; 

           

         } endif; 
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// Uma dependência recurso é mapeada para um tipo de retorno de uma 

propriedade de uma porta provida. 

          

         if (self.elements-

>at(index).type.=(ElementType::RESOURCE)) then{ 

          properties += 

object Property{ 

           name := 

"getResource"; 

           type := 

"Resource"; 

          }; 

         }endif;  

// Uma dependência de  softgoal é mapeada para uma propriedade com 

tipo enumerado presente na porta que desempenha o papel de dependee do 

conector.           

         if (self.elements-

>at(index).type.=(ElementType::SOFTGOAL)) then{ 

          properties += 

object Property{ 

           name := 

"softgoal"; 

           type := 

"SoftgoalType"; 

          }; 

         }endif;  

          

           

        } endif; 

         

      }; 

      

    } endif; 

     

  

    dependencyAmount2 := dependencyAmount2 - 1; 

  

    contPort := contPort + 1;  

   }; 

  }; 

  

  result.acmeElements += componentNew; 

  actorsAmount := actorsAmount - 1; 

 }; 

  

//  VTR2 - mapear dependências em conectores  

/* 

Cada dependencia em i* cria duas tags links,  

 uma do depender para o dependum  

 outra do dependum para o dependee 

Então, varremos os source dessas tags e vemos se são iguais a algum 

target 

 se são então são dependum 

 mas acontece de um ator ser source em uma dependência e ser 

target em outra 

 então tiramos os atores  

*/ 

 var dependencyAmount := self.links->size(); 

  

 while(dependencyAmount > 0) { 
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  if(self.links.source->includes(self.links.target-

>at(dependencyAmount)) and 

   self.actors.name->excludes(self.links.target-

>at(dependencyAmount).name) 

  ) then { 

   sourceOfConnector += self.links.source.name-

>at(dependencyAmount); 

   connectors += object Connector{ 

    name := self.links.target.name-

>at(dependencyAmount); 

    roles += object Role{ 

     name := "dependerRole"; 

    }; 

     

    roles += object Role{ 

     name := "dependeeRole"; 

    }; 

   }; 

    

  } endif; 

   

  result.acmeElements += connectors; 

  dependencyAmount := dependencyAmount - 1;    

 }; 

  

 //conta quantos componentes tem. 

 //cria o attachment 

    

 var compAmount := componentNew->size(); 

 var connecAmount := connectors->size(); 

   

 while(compAmount > 0) { 

  var connectorsCtrl : Sequence(Connector); 

  var connectorsTargetCtrl : Sequence(Connector); 

  var portsAmount := componentNew->at(compAmount).ports-

>size(); 

  while(portsAmount > 0) { 

   

    attachment += object Attachment{ 

     component := componentNew-

>at(compAmount); 

     port := componentNew-

>at(compAmount).ports->asSequence()->at(portsAmount); 

     var connecSourceAmount := 

sourceOfConnector->size(); 

     var connecTargetAmount := 

targetOfConnector->size(); 

     var connecSumSourceTarget := 

connecSourceAmount.+(connecTargetAmount); 

 

//=================Required  

     while(connecSumSourceTarget > 0) { 

       

      if((sourceOfConnector-

>at(connecSumSourceTarget).=(componentNew->at(compAmount).name) or  

         targetOfConnector-

>at(connecSumSourceTarget).=(componentNew->at(compAmount).name)) and 
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        (connectorsCtrl->size().=(0) or 

connectorsCtrl.name->excludes(connectors-

>at(connecSumSourceTarget).name))) then { 

         

        connector := 

connectors->at(connecSumSourceTarget); 

        connectorsCtrl += 

connectors->at(connecSumSourceTarget); 

         

        role := connectors-

>at(connecSumSourceTarget).roles; 

        connecSumSourceTarget 

:= 0; 

         

       }endif; 

       

      connecSumSourceTarget := 

connecSumSourceTarget - 1;    

     }; 

    }; 

   portsAmount := portsAmount - 1;    

  }; 

  compAmount := compAmount - 1; 

 }; 

} 
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Apêndice C – XMI do sistema BTW em Acme 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Acme:System xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:Acme="http://www.cin.ufpe.br/~ler" 

xsi:schemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/~ler 

../models/AcmeMetamodel.ecore" name="btw_acme"> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Map Information 

Publisher [Area]"> 

    <ports name="port1"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port9"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Map Information 

Publisher [Point]"> 

    <ports name="port3"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port11"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Map Information 

Publisher [Path]"> 

    <ports name="port5"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port13"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Mapping Handler"> 

    <ports name="port7"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port36"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="User Access 

Controler"> 

    <ports name="port15"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port17"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 
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    </ports> 

    <ports name="port26"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="BTW"> 

    <ports name="port2"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port4"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port6"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port8"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port10"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port12"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port14"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port16"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port18"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port19"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port21"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port22"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port27"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port28"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port29"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port34"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Travelers"> 

    <ports name="port20"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 
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    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Advice Giver"> 

    <ports name="port23"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port24"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port25"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="getResource" type="Resource"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Advice Receiver"> 

    <ports name="port30"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port31"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port32"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port33"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Internet Provider "> 

    <ports name="port35"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Information be 

Published In Map"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Information be 

Published In Map"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Information be 

Published In Map"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Select Placemark"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Precise Advices"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Precise Advices"> 
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    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Precise Advices"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Security"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Be easy to use"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Usuability"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Precise information"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Advice be Publishied"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Profile Information"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Trace Route"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Relevant Advices"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Advice be Received"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Furnish Feedback"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Use Maps Service"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <attachment component="//@acmeElements.9" 

port="//@acmeElements.9/@ports.0" connector="//@acmeElements.27" 

role="//@acmeElements.27/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.8" 

port="//@acmeElements.8/@ports.2" connector="//@acmeElements.26" 

role="//@acmeElements.26/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.8" 

port="//@acmeElements.8/@ports.1" connector="//@acmeElements.25" 

role="//@acmeElements.25/@roles.1"/> 
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  <attachment component="//@acmeElements.8" 

port="//@acmeElements.8/@ports.0" connector="//@acmeElements.24" 

role="//@acmeElements.24/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.8" 

port="//@acmeElements.8/@ports.3"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.7" 

port="//@acmeElements.7/@ports.0" connector="//@acmeElements.23" 

role="//@acmeElements.23/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.7" 

port="//@acmeElements.7/@ports.2" connector="//@acmeElements.22" 

role="//@acmeElements.22/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.7" 

port="//@acmeElements.7/@ports.1" connector="//@acmeElements.21" 

role="//@acmeElements.21/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.0" connector="//@acmeElements.19" 

role="//@acmeElements.19/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.8" connector="//@acmeElements.26" 

role="//@acmeElements.26/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.6" connector="//@acmeElements.24" 

role="//@acmeElements.24/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.3" connector="//@acmeElements.23" 

role="//@acmeElements.23/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.10" connector="//@acmeElements.21" 

role="//@acmeElements.21/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.2" connector="//@acmeElements.20" 

role="//@acmeElements.20/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.15" connector="//@acmeElements.19" 

role="//@acmeElements.19/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.5" connector="//@acmeElements.18" 

role="//@acmeElements.18/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.4" connector="//@acmeElements.17" 

role="//@acmeElements.17/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.11" connector="//@acmeElements.16" 

role="//@acmeElements.16/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.0" connector="//@acmeElements.13" 

role="//@acmeElements.13/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.14" connector="//@acmeElements.12" 

role="//@acmeElements.12/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.7"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.12"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.9"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.13"/> 
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  <attachment component="//@acmeElements.4" 

port="//@acmeElements.4/@ports.2" connector="//@acmeElements.22" 

role="//@acmeElements.22/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.4" 

port="//@acmeElements.4/@ports.0" connector="//@acmeElements.18" 

role="//@acmeElements.18/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.4" 

port="//@acmeElements.4/@ports.1" connector="//@acmeElements.17" 

role="//@acmeElements.17/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.3" 

port="//@acmeElements.3/@ports.1" connector="//@acmeElements.27" 

role="//@acmeElements.27/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.3" 

port="//@acmeElements.3/@ports.0" connector="//@acmeElements.16" 

role="//@acmeElements.16/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.1" connector="//@acmeElements.15" 

role="//@acmeElements.15/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.1" connector="//@acmeElements.13" 

role="//@acmeElements.13/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.0" connector="//@acmeElements.12" 

role="//@acmeElements.12/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.0" 

port="//@acmeElements.0/@ports.1" connector="//@acmeElements.11" 

role="//@acmeElements.11/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.0" 

port="//@acmeElements.0/@ports.0"/> 

  <properties name="Type SoftgoalType" value="enum 

{make,somePos,help,unkown,break,someNeg,hurt}"/> 

  <properties name="Type Resource"/> 

</Acme:System> 
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Apêndice D - XMI do sistema MyCourse em Acme 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Acme:System xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:Acme="http://www.cin.ufpe.br/~ler" 

xsi:schemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/~ler 

../models/AcmeMetamodel.ecore" name="mycourse_acme"> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Report Generator"> 

    <ports name="port21"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Email Sender"> 

    <ports name="port19"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Users Autenticator"> 

    <ports name="port2"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port17"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="XML Generator"> 

    <ports name="port15"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Resources Optimizer"> 

    <ports name="port3"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port5"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port7"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Conflicts Manager"> 

    <ports name="port9"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port10"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port13"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 



146 
 

 
 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="MyCourses System"> 

    <ports name="port1"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port4"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port6"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port8"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port11"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port12"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port14"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port16"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port18"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port20"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port22"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Confidenciality"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Avoid Wasting 

Resources"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Avoid People 

Insatisfaction"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Resources Be 

Optimized"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Conflicts Be Managed"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 
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  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Fair Judgement"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Avoid People 

Insatisfaction"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Import/Export data in 

XML"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Autentication"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Send E-mail"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Generate Reports"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.0" connector="//@acmeElements.17" 

role="//@acmeElements.17/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.3" connector="//@acmeElements.16" 

role="//@acmeElements.16/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.10" connector="//@acmeElements.15" 

role="//@acmeElements.15/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.9" connector="//@acmeElements.14" 

role="//@acmeElements.14/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.8" connector="//@acmeElements.13" 

role="//@acmeElements.13/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.4" connector="//@acmeElements.12" 

role="//@acmeElements.12/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.6" connector="//@acmeElements.11" 

role="//@acmeElements.11/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.7" connector="//@acmeElements.10" 

role="//@acmeElements.10/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.5" connector="//@acmeElements.8" 

role="//@acmeElements.8/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.6" 

port="//@acmeElements.6/@ports.2"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.0" connector="//@acmeElements.16" 

role="//@acmeElements.16/@roles.0"/> 
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  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.2" connector="//@acmeElements.15" 

role="//@acmeElements.15/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.5" 

port="//@acmeElements.5/@ports.1" connector="//@acmeElements.14" 

role="//@acmeElements.14/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.4" 

port="//@acmeElements.4/@ports.0" connector="//@acmeElements.13" 

role="//@acmeElements.13/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.4" 

port="//@acmeElements.4/@ports.2" connector="//@acmeElements.12" 

role="//@acmeElements.12/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.4" 

port="//@acmeElements.4/@ports.1" connector="//@acmeElements.11" 

role="//@acmeElements.11/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.3" 

port="//@acmeElements.3/@ports.0" connector="//@acmeElements.10" 

role="//@acmeElements.10/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.1" connector="//@acmeElements.9" 

role="//@acmeElements.9/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.0" connector="//@acmeElements.7" 

role="//@acmeElements.7/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.0" connector="//@acmeElements.8" 

role="//@acmeElements.8/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.0" 

port="//@acmeElements.0/@ports.0" connector="//@acmeElements.7" 

role="//@acmeElements.7/@roles.0"/> 

  <properties name="Type SoftgoalType" value="enum 

{make,somePos,help,unkown,break,someNeg,hurt}"/> 

</Acme:System> 
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Apêndice E - XMI do sistema Media em Acme 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Acme:System xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:Acme="http://www.cin.ufpe.br/~ler" 

xsi:schemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/~ler 

../models/AcmeMetamodel.ecore" name="Media_acme"> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Bank Cpy"> 

    <ports name="port20"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="Goal" type="boolean"/> 

    </ports> 

    <ports name="port21"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Customer"> 

    <ports name="port1"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

    <ports name="port9"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port10"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port11"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port12"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port13"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port14"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port23"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="softgoal" type="SoftgoalType"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Media Shop"> 

    <ports name="port2"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port16"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port18"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port22"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 
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    <ports name="port24"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

    <ports name="port26"> 

      <properties name="Required" value="true"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Telecom Cpy"> 

    <ports name="port25"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="getResource" type="Resource"/> 

    </ports> 

    <ports name="port27"> 

      <properties name="Provided" value="true" type="boolean"/> 

      <properties name="getResource" type="Resource"/> 

    </ports> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Component" name="Medi@"/> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Satisfied Customers"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Buy Media Items"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Place Order"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Keyword Search"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Browse Catalogue"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Availability"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Security"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Adaptability"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Internet Shop 

Managed"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Process Internet 

Orders"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 
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  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Process On-line Money 

Transactions"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Accounting"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Increase Market 

Share"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Communication 

Services"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <acmeElements xsi:type="Acme:Connector" name="Internet Services"> 

    <roles name="dependerRole"/> 

    <roles name="dependeeRole"/> 

  </acmeElements> 

  <attachment component="//@acmeElements.3" 

port="//@acmeElements.3/@ports.1" connector="//@acmeElements.10" 

role="//@acmeElements.10/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.3" 

port="//@acmeElements.3/@ports.0" connector="//@acmeElements.9" 

role="//@acmeElements.9/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.5" connector="//@acmeElements.18" 

role="//@acmeElements.18/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.3" connector="//@acmeElements.17" 

role="//@acmeElements.17/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.1" connector="//@acmeElements.16" 

role="//@acmeElements.16/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.4" connector="//@acmeElements.14" 

role="//@acmeElements.14/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.2" connector="//@acmeElements.12" 

role="//@acmeElements.12/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.2" 

port="//@acmeElements.2/@ports.0" connector="//@acmeElements.5" 

role="//@acmeElements.5/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.7" connector="//@acmeElements.11" 

role="//@acmeElements.11/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.0" connector="//@acmeElements.10" 

role="//@acmeElements.10/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.5" connector="//@acmeElements.9" 

role="//@acmeElements.9/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.4" connector="//@acmeElements.8" 

role="//@acmeElements.8/@roles.1"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 
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port="//@acmeElements.1/@ports.1" connector="//@acmeElements.7" 

role="//@acmeElements.7/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.6" connector="//@acmeElements.6" 

role="//@acmeElements.6/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.2"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.1" 

port="//@acmeElements.1/@ports.3"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.0" 

port="//@acmeElements.0/@ports.1" connector="//@acmeElements.6" 

role="//@acmeElements.6/@roles.0"/> 

  <attachment component="//@acmeElements.0" 

port="//@acmeElements.0/@ports.0" connector="//@acmeElements.5" 

role="//@acmeElements.5/@roles.1"/> 

  <properties name="Type SoftgoalType" value="enum 

{make,somePos,help,unkown,break,someNeg,hurt}"/> 

  <properties name="Type Resource"/> 

</Acme:System> 

 

 


