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RESUMO 

 
Cada vez mais se evidencia uma maior escassez de recursos e uma disputa por 

espaços físicos, em decorrência da crescente e demasiada concentração populacional nas 

grandes cidades.  Nesse âmbito, surge a necessidade de soluções que vão de encontro à 

iniciativa de “Cidades Inteligentes" (Smart Cities). Essas soluções buscam centralizar o 

monitoramento e controle, para auxiliar no apoio à tomada de decisão. No entanto, essas 

fontes de TICs formam estruturas complexas e geram um grande volume de dados, que 

apresentam enormes desafios e oportunidades.  

Uma das principais ferramentas tecnológicas utilizadas nesse contexto é o Complex 

Event Processing (CEP), o qual pode ser considerado uma boa solução, para lidar com o 

aumento da disponibilidade de grandes volumes de dados, em tempo real.  CEPs realizam 

captação de eventos de maneira simplificada, utilizando linguagem de expressão, para 

definir e executar regras de processamento. No entanto, apesar da eficiência comprovada 

dessas ferramentas, o fato das regras serem expressas em baixo nível, torna o seu uso 

exclusivo para usuários especialistas, dificultando a criação de soluções.  

Com intuito de diminuir a complexidade das ferramentas de CEP, em algumas 

soluções, tem-se utilizado uma abordagem de modelos Model-Driven Development (MDD), 

a fim de se produzir uma camada de abstração, que possibilite criar regras, sem que 

necessariamente seja um usuário especialista em linguagem de CEP. No entanto, muitas 

dessas soluções acabam tornando-se mais complexas no seu manuseio do que o uso 

convencional da linguagem de baixo nível. 

Este trabalho tem por objetivo a construção de uma Graphic User Interface (GUI) 

para criação de regras de CEP, utilizando MDD, a fim de tornar o desenvolvimento mais 

intuitivo, através de um modelo adaptado as necessidades do usuário não especialista. 

Palavras-Chave: Smart Cities. Processamento de Eventos Complexos. Model-Driven 

Development. Domain Specific Modeling Language. Graphic User Interface. 

 

 



ABSTRACT 

 
Nowadays is Increasingly evident a greater resources scarcity and competition for 

physical space, in result of growing up and large population concentration into large cities. 

In this context, comes up the necessity of solutions that are in compliance with initiative of 

smart cities. Those solutions seek concentrate monitoring and control, for help to make 

decisions. Although, this sources of information technology and communications (ITCs) 

forming complex structures and generates a huge quantity of data that represents biggest 

challenges and opportunities. 

One of the main technological tools used in this context is the Complex Event 

Processing (CEP), which may be considered a good solution to deal with increase of the 

availability and large volume of data, in real time. The CEPs realizes captation of events in 

a simple way, using expressive languages, to define and execute processing rules. Although 

the efficient use of this tools, the fact of the rules being expressed in low level, becomes 

your use exclusive for specialists, difficulting the creation of solutions. 

With the aim of reduce the complexity of the CEPs tools, solutions has used an 

approach of models Model-Driven Development (MDD), in order to produce an abstraction 

layer, that allows to create rules, without necessarily being a specialist in CEP languages. 

however, many this tools become more complex than the conventional low level language 

approach. 

This work aims to build a Graphic User Interface (GUI) for the creation of CEP rules, 

using MDD, in order to a more intuitive development, across of the adapted model how 

necessities of the non specialist users. 

Key Words: Smart Cities. Complex Event Processing. Model-Driven Development. Domain 

Specific Modeling Language. Graphic User Interface. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo inicial apresenta o problema que motivou o desenvolvimento desse 

trabalho de mestrado, os objetivos definidos para sua solução e uma descrição sucinta da 

estrutura dessa dissertação. 

 

1.1. Apresentação do Problema 

As cidades vivem hoje enormes desafios em função do seu crescimento 

populacional, o qual tende a aumentar de forma alarmante nos próximos anos (UNITED 

NATIONS, 2012), acarretando assim, uma maior escassez de recursos e disputa por 

espaços físicos, gerando enormes desafios no que diz respeito à solução destes problemas. 

Apesar de cada lugar possuir suas peculiaridades, eles apresentam de maneira geral, as 

mesmas dificuldades com relação a domínios específicos, principalmente aqueles 

relacionados à mobilidade urbana, segurança, educação, utilização eficiente dos recursos 

naturais e descarte de resíduos sem que haja prejuízos para o meio ambiente. 

Nesse âmbito, surge a necessidade de soluções que vão de encontro à iniciativa de 

“Cidades Inteligentes" (Smart Cities), ou seja, soluções que utilizam essencialmente, 

tecnologia, para oferecer recursos que podem ajudar a solucionar ou minimizar os 

problemas urbanos em seus domínios específicos. Cidades inteligentes (NAPHADE et al., 

2012) é um termo que ganhou força na academia, empresas e governo para descrever 

cidades que, por um lado, tornam-se cada vez mais compostas e monitoradas por 

computação pervasiva e ubíqua (WEISER, 2012) e, por outro, cuja economia e governança 

estão sendo impulsionadas pela inovação, criatividade e empreendedorismo, interpretados 

por especialistas. Todos esses elementos, reunidos em uma abordagem ampla e 

integrada(COHEN, 2012) para melhorar a eficiência das operações da cidade, a qualidade 

de vida para os seus cidadãos, e crescimento da economia local. 

Segundo Naphade et al. (2012), várias iniciativas já estão em curso em função dessa 

nova abordagem. Elas buscam através da integração de sistemas, levar em consideração 

uma visão holística da cidade, e centralizar o monitoramento e controle, para auxiliar no 

apoio à tomada de decisão (BACIKOVÁ; PORUBÄN, 2013). De acordo com essas 
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circunstâncias, é possível oferecer uma interface entre a própria cidade e, quem nela habita, 

por meio da integração de diversas fontes de Tecnologias da Informação (TICs), tais como: 

Internet das Coisas (IoT), Cloud Computing, Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), 

Sensores e Dispositivos Móveis. 

Uma das principais ferramentas tecnológicas utilizadas nesse contexto é o Complex 

Event Processing (CEP), o qual é considerado uma boa solução para lidar com o aumento 

da disponibilidade de grandes volumes de dados em tempo real, obtendo notificações e 

apresentando informações processadas em tempo hábil (SAMARASEKERA et al., 2012). 

CEPs realizam captação de eventos de maneira simplificada, utilizando linguagem 

de expressão, para descrever como informações de entrada devem ser processadas por 

motores de regras, com o propósito de extrair dados relevantes de complexas relações, 

entre os elementos de informação. No entanto, apesar da eficiência comprovada dessas 

ferramentas, o problema abordado nessa dissertação é o fato das regras serem expressas 

em baixo nível, tornando o seu uso exclusivo para usuários especialistas, além da 

diversidade, de linguagens existentes ser um fator de complexidade a mais, dificultando a 

criação de soluções de CEP. Rozsnyai et al. (2007), afirma há uma necessidade de 

ferramentas que permitam aos usuários configurar facilmente um sistema ou refatorar 

serviços e componentes. Assim como, modelos de eventos têm um impacto importante 

sobre a flexibilidade e usabilidade. 

Tendo em vista essa visão e com intuito de diminuir a complexidade das ferramentas 

de CEP, algumas soluções têm utilizado uma abordagem de modelos Model-Driven 

Development (MDD), seguindo seu paradigma, fazendo uso de uma linguagem de propósito 

específico (ou Domain Specific Modeling Language, DSML), a fim de se produzir uma 

camada de abstração, que possibilite criar regras com definição gráfica e/ou textuais de alto 

nível, para serem convertidas em linguagem de baixo nível, de modo que não haja erros de 

sintaxe ou erros de digitação. No entanto, muitas dessas ferramentas acabam tornando-se 

mais complexas no seu manuseio do que o uso convencional da linguagem de baixo nível.  

Diante desse cenário, surge o presente trabalho que aborda temas diversos, os quais 

levam a construção de uma Graphic User Interface (GUI) amigável, de fácil uso e 

assimilação, solucionando o problema da exclusividade por parte de especialistas e da 

diversidade de suas linguagens, além de ser baseada em recomendações da teoria da 

semiótica para criação de regras de CEP, utilizando MDD a fim de tornar o desenvolvimento 
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mais intuitivo e permitindo abstrair a complexidade das estruturas e tecnologias integradas, 

necessárias para prover soluções de Smart Cities, através de um modelo adaptado as 

necessidades do usuário final.  

 

1.2. Objetivo 

Diante da complexidade gerada pela utilização de CEP e diversas tecnologias 

integradas a fim de solucionar ou diminuir os problemas legados a cidade, o objetivo geral 

desse trabalho é oferecer uma abordagem utilizando DSML, capaz de abstrair a 

complexidade de linguagens de CEP, permitindo que usuários especialistas de domínio 

negócio, consigam criar regras de análise de dados de maneira mais produtiva, sem a 

necessidade do conhecimento das várias linguagens de CEP. Este objetivo é alcançado 

com a automatização do processo de criação de regras de Linguagens de CEP. Levando-

se em consideração o objetivo geral, podemos estabelecer os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Criação de uma linguagem de domínio específico, para solução de CEP. 

2. Criar uma ferramenta capaz abstrair a complexidade de geração de regras 

CEP de forma simples e fácil de usar. 

3. Criar um metamodelo capaz de representar outros modelos possíveis para 

definições de padrões de CEP. 

4. Transformar modelos definidos graficamente, na ferramenta proposta, para 

código EPL. 

5. Criar validações das transformações realizadas sobre modelos. 

 

1.3.   Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se organizada da seguinte forma: 

Capítulo um - Introdução: Apresenta-se uma visão geral da dissertação; 
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Capítulo dois - Fundamentação Teórica: Apresenta as informações técnicas e 

conteúdo base, mais relevantes para o desenvolvimento da presente dissertação; 

Capítulo três - Trabalhos Relacionados: Apresenta um estudo comparativo dos 

principais trabalhos analisados, para guiaram o desenvolvimento da ferramenta; 

Capítulo quatro – Proposta: Apresenta o estudo e as informações em que se baseia 

o desenvolvimento, análise e implementação, relativos à ferramenta desenvolvida. 

Capítulo cinco – Avaliação de Usabilidade: Descreve como foram realizadas as 

avaliações e apresenta os resultados obtidos; 

Capítulo seis – Conclusão e Trabalhos Futuros: Apresenta as considerações finais e 

o que ainda pode-se evoluir com relação ao que foi desenvolvido. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta os conceitos base, necessários para o entendimento do 

conteúdo apresentado nos capítulos seguintes, teorizando sobre: abordagem de 

Processamento de Eventos Complexos e Desenvolvimento Dirigido por Modelo. 

 

2.1.   Processamento de Eventos Complexos 

Dentro do contexto das Smart Cities, as mais diversas soluções e aplicações de 

tecnologias têm sido utilizadas. A integração de tecnologias emergentes tais como Big Data 

(LANEY, 2012), Internet das Coisas (do inglês, Internet of Things - IoT)1 e processamento de 

eventos complexos (do inglês, Complex Event Processing - CEP)2 têm o potencial não só 

para lidar com análise dados e na tomada de decisão, mas principalmente de apresentar 

respostas instantâneas e fornecer amostras do que está acontecendo tempo real. 

Processamento de eventos Complexos tem finalidade à descoberta de 

relacionamentos entre eventos correlatos, numa análise de eventos múltiplos, tendo como 

resultando ações e respostas imediatas (LUCKHAM, 2008). Sua teoria foi criada por David 

Luckham da Universidade de Stanford, como uma extensão do modelo “Holland Complex 

Adaptive Systems” criado por John Holland em 1976(HOLLAND, 1992), para definir um 

modelo de adaptação do conhecimento organizacional aos seus ambientes. 

Em linhas gerais, trata-se de analisar uma série de dados em tempo real e com base 

nisso, identificar padrões e gerar eventos que podem ser tratados. É uma operação 

feita em memória e a lógica é definida através de uma série de consultas (ou 

queries) feitas sobre o conjunto de dados recebidos. 

(MAXGALDINUS, 2016). 

Sistemas de Processamento de Eventos Complexos são sistemas especialistas de 

apoio à tomada de decisão, orientadas por eventos de peritos, onde o conhecimento 

especializado é codificado com os especialistas no assunto (VINCENT, 2010).  Além disso, 

estes sistemas usam "regras" (ou padrões de eventos) para determinar se as metas 

estabelecidas (condições) foram satisfeitas. As aplicações para CEP são muitas dentre elas 

pode-se destacar (LUCKHAM, 2011): 

                                                           
1 http://autoidlabs.org/ 
2 http://www-ee.stanford.edu/~luckham/ 
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¾ Detecção de fraudes e segurança (LUCKHAM, 2012);  

¾ Transporte e gestão do tráfego (DUNKEL et al., 2011); 

¾ Cuidados com saúde (YAO et al., 2011); 

¾ Energia (VIKHOREV et al., 2013); 

¾ Baseadas em serviços de localização (UHM et al., 2011); 

¾ Sistemas de operações financeiras (LUCKHAM, 2008); 

¾ Inteligência de negócios (CHAUDHURI et al., 2011);  

¾ Sinais de RFID (YAO et al., 2011). 

Os sistemas de CEP aplicados nessas diversas áreas, muitas vezes, vêm para suprir 

necessidades que não são bem tratadas por abordagens tradicionais de banco de dados. 

Soluções que necessitem, por exemplo, processar uma grande quantidade de dados em 

uma janela de tempo curta. Em uma abordagem tradicional de banco de dados, somente o 

tempo de carga já poderia acabar com a sua janela de processamento. Por outro lado, as 

soluções de CEP permitem detectar eventos significativos e inferir conhecimento valioso 

para usuários finais em tempo real, reduzindo a latência e ajudando na tomada de decisões 

(ADI, 2006). 

A validade dos resultados depende do conceito da modelagem de eventos e do seu 

contexto. A forma como os eventos são modelados, por meio do especialista de domínio 

define o que realmente é um evento de CEP (BASS, 2007). Semelhante a muitos temas 

em ciência e engenharia, o termo evento tem significados diferentes com base em quem 

está observando o evento e o contexto da observação. Deste modo, Bass (2007) reforça 

que um evento é qualquer coisa que aconteça ou que pode ser contemplada como um 

acontecimento. Exemplos: 

¾ Um acordo financeiro, 

¾ Uma aterrissagem de avião, 

¾ Um sensor que gera uma leitura, 

¾ Uma mudança de estado em um banco de dados, 
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¾ Uma ocorrência natural, como um terremoto, 

¾ Um acontecimento social e histórico, por exemplo, a abolição da escravatura, a 

batalha de Waterloo, a revolução russa, etc. 

Eventos também podem ser representados como objetos, mensagens ou tuplas, 

com a finalidade de processamento do computador. Exemplos: 

¾ Uma ordem de compra (registro de uma atividade de compra); 

¾ Um email de confirmação de uma reserva de linha aérea; 

¾ Mensagem de estoque automática que relata um comércio de ações; 

¾ Uma mensagem que relata uma leitura do sensor RFID; 

¾ Um documento de reivindicação de seguro médico. 

Assim a palavra “evento” sofre uma sobrecarga, designando tanto o significado 

cotidiano (algo significativo que acontece) quanto o significado de ciência da computação 

(um objeto ou mensagem de evento). O contexto de cada utilização definirá o significado 

ao qual se destina. No que diz respeito a esta dissertação “um evento é um objeto que tem 

uma alteração no seu estado imediatamente, ou ao longo de um período de tempo” 

(LUCKHAM, 2008). Por exemplo, podemos considerar um objeto carro, ele tem várias 

propriedades, porta, cor, rodas, bancos, direção, marcha, freio, acelerador, posição 

geográfica, etc. A aproximação do carro em relação a outro veículo, representa uma 

mudança de posição, ou seja, ele muda o seu “estado” indicando a mudança de evento. O 

carro possui vários estados de eventos: desligado, ligado, parado, andando, lento, rápido, 

próximo, distante, dentre outros. 

 

2.1.1.     Arquitetura de CEP 

A Figura 1 apresenta um exemplo de arquitetura de CEP, que é formada por um 

conjunto de Eventos, em fluxo de dados contínuos e ordenados (Stream), em tempo real. 

Com base nisso, o CEP Engine identifica padrões para gerar eventos (complexos), que 

podem ser capturados pelo User dashboard. Esta operação é baseada em consultas, as 

quais são guardadas na Base de Regras e Processadas pelo CEP Engine. Segundo Alves 
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(2013), na maioria das tecnologias de plataforma CEP, um CEP Engine, ou uma construção 

semelhante, irá executar uma linguagem de escolha para a análise dos eventos em um 

fluxo de eventos.  

Figura 1. Exemplo de Arquitetura de CEP. 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

2.1.2.    Linguagem de Eventos 

Eckert e Bry (2013) afirmam que os requisitos para uma linguagem de consulta de 

eventos podem ser definidos em quatro aspectos a seguir, exemplificados a partir da 

linguagem Event Processing Language (EPL) (WAUTELET, 2010), que define regras de 

CEP para tecnologia Esper3: 

1) Extração de dados: Eventos que contém dados relevantes para decidir se e como reagir 

a eles. O acesso a esses dados deve ser viável em termos de consultas, capazes de 

alimentar outras fontes de dados e permitir a construção de novos eventos. Conforme pode 

ser visualizado na Listagem 1, uma regra descrita em EPL se assemelha a uma consulta 

                                                           
3 http://www.espertech.com/ 
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SQL, ela define que todos os eventos do tipo “MyEvent” sejam selecionados a todo 

momento. 

Listagem 1: regra de extração de dados em EPL. 

select *  
from MyEvent.win:keepall() 

Fonte: Autor (2016) 

 

2) Composição: Deve ser viável para unir vários eventos individuais, de modo que suas 

ocorrências combinadas ao longo do tempo possam produzir um evento complexo. Muitas 

vezes, esta composição deve ser sensível aos tipos de dados (por exemplo, eventos 

pertencentes a um único cliente) como pode ser observado no exemplo da Listagem 2 há 

uma regra de Composição entre fraude e saques de contas bancárias levando em 

consideração tentativas de fraudes. 

Listagem 2: Exemplo de regra de composição em EPL. 

select fraud.accountNumber as accntNum,  
           fraud.warning as warn,  
           withdraw.amount as amount,  
           MAX(fraud.timestamp, withdraw.timestamp) as timestamp,  
           'withdrawlFraud' as desc  
from FraudWarningEvent. win:keepall() as fraud,   
         WithdrawalEvent. win:keepall() as withdraw 
where fraud.accountNumber = withdraw.accountNumber 

 Fonte: Autor (2016)  

 

3) Relações temporais: Consultas de eventos que implicam, em expressões de condições 

temporais e devem acontecer dentro de um determinado intervalo de tempo ou em uma 

ordem específica, a exemplo da Listagem 3, onde a regra define a seleção de todos os 

saques acima de 200 dos últimos 10 segundos. 

Listagem 3.  Exemplo de regra de relações temporais em EPL. 

select * from Withdrawal.win:time(10 sec ) where amount >= 200 
Fonte:Autor (2016) 

4) Acumulação: Consultas envolvendo negação (ausência de um evento), ou agregação 

de dados de eventos não capturados num fluxo infinito, estes só podem ser atendidos 
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corretamente quando o fluxo termina. Deste modo, tais consultas só podem ser emitidas 

entre alguns trechos finitos (ou "janelas") de fluxo. Onde seu resultado é bem definido. A 

Listagem 4 a seguir, define regra para selecionar média de preços dos últimos 30 segundos 

de baixas de estoque. 

 Listagem 4. Exemplo de regra de acumulação em EPL. 

select avg(price) from stockTickEvent.win:time(30 sec) 

Fonte: Autor (2016) 

 

Analisando o que foi apresentado, percebe-se que a especificação de regras CEP 

exige um conhecimento da sintaxe textual da linguagem semelhante ao que ocorre com as 

linguagens de consulta mais usuais.  

2.2.  Model Driven Development 

Nos primórdios da computação, as primeiras linguagens de programação eram 

notações para o código de máquina, legíveis por seres humanos, porém havia uma grande 

complexidade na representação dessas linguagens, isso motivou a necessidade de se criar 

modelos de abstração mais adequados ao entendimento humano, diminuindo a 

complexidade e aumentando a produtividade. Surge a partir daí uma série de iniciativas e 

esforços, que de maneira unificada, formaram um conjunto de métodos, paradigmas e 

recursos para a construção de linguagens e sistemas direcionados a modelos (MULLER, 

2012). 

Model Driven Development (MDD) (ATKINSON, 2003) é um paradigma de 

desenvolvimento que usa modelos como um artefato primário. Geralmente, sua 

implementação é (semi) automática e gerada a partir de metamodelos (BRAMBILLA et al., 

2012).  MDD possui uma visão particularizada e padronizada, proposta pelo Object 

Management Group (OMG)4, chamada de Model-Driven Architecture (MDA)5 a qual possui 

cases diversos, aplicados cada vez mais na indústria e no meio acadêmico (SOLEY et al., 

2000).  

Em uma visão mais ampla, levando-se em consideração toda a construção de 

processos por meio de modelos, MDD é uma especificação de Model-Driven Enginhering 

                                                           
4 http://www.omg.org/ 
5 http://www.omg.org/mda/  
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(MDE) que forma um super conjunto de técnicas e processos que vão além do puro 

desenvolvimento de atividades (BRAMBILLA et al., 2012). MDE, como pode ser observado 

na Figura 2, é ainda subconjunto de Model-Based Engineering (MBE) que não 

necessariamente possui modelos como artefatos centrais do processo de desenvolvimento. 

 
Figura 2. Princípios para modelos de linguagem em engenharia de software. 

 

Fonte: Brambilha et al. (2012).  

 

Em MDD é possível seguir seu paradigma tanto abordando uma linguagem de 

modelagem de propósito geral (General-Purpose Languages, GPLs), quanto seguindo a 

implementação da solução proposta nesse trabalho, utilizando uma linguagem de propósito 

específico.  

Uma linguagem de modelagem está definida com base em três conceitos básicos 

(BRAMBILLA et al., 2012): 

Sintaxe Abstrata: Descreve a estrutura da linguagem e a forma como as diferentes 

primitivas podem ser combinadas em conjunto, independentemente de qualquer 

representação específica ou codificação. 

Sintaxe Concreta: Descreve representações específicas da linguagem de 

modelagem, cobrindo codificação e/ou problemas de aparência visual. A sintaxe concreta 

pode ser tanto textual quanto gráfica. Se a sintaxe é visual, o resultado da atividade de 

modelação consiste em um ou mais diagramas. 
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Semântica: Descreve o significado dos elementos definidos na linguagem e o 

significado das diferentes formas de combiná-los.  

Figura 3. Relações, entre Semântica, Sintaxe Abstrata e Sintaxe Concreta. 

 

Fonte: Brambilha et al. (2012).  

 

A Figura 3 apresenta essas relações, onde a Semântica define significado da Sintaxe 

Abstrata, que pode ser representada de várias formas, pela Sintaxe concreta e que por sua 

vez tem consigo indiretamente, o significado procedente das definições da Semântica.   

 

2.2.1    Linguagens de modelagem de propósito-geral vs. domínio-
específico  

As linguagens de modelagem possuem dois tipos de classificação (BRAMBILLA et 

al., 2012): 

Linguagens de Modelagem de Propósito Geral: Descritas como ferramentas que 

podem ser aplicadas a qualquer setor ou domínio para fins de modelagem. Exemplos 

típicos são: linguagem UML, ou linguagens como Redes de Petri ou máquinas de estado. 

Linguagens de Domínio Específico: São linguagens desenhadas especificamente 

para um determinado domínio com o propósito de facilitar a tarefa das pessoas 
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descreverem um domínio. Se o idioma é destinado à modelagem, pode ser também referido 

como Domain-Specific Modeling Language (DSML). Exemplos típicos são: Modelo 

Entidade e Relacionamento, BPMN, HTML ou SQL 

. 

2.2.2     Modelando sintaxe abstrata 

A OMG define uma linguagem padrão de metamodelo, Meta Object Facility (MOF) 

(BRAMBILLA et al., 2012), que se tornou base para diversas outras linguagens e 

ferramentas de meta-modelagem. Assim, para a construção de linguagens baseadas em 

MDD, há de se considerar todas as características e diferenças de sua composição, 

levando-se em consideração o levantamento de seus requisitos, sejam eles funcionais ou 

não, em função da construção do Modelo de Análise de Domínio. Sendo esse, o Primeiro 

Passo para implementação do metamodelo e suas funcionalidades principais.  Essas 

funcionalidades são conhecidas como features. Kzanec e helsen (2006) definem feature 

como sendo alguma propriedade relevante dentro do processo de desenvolvimento que 

reflete o interesse de alguém. Dentre os vários métodos propostos para dar suporte a esse 

tipo de abordagem, está o Feature-Oriented Domain Analysis (FODA), proposto por (Kang 

et al, 1990), amplamente utilizado na academia e na indústria como técnica de reutilização 

para aumentar a produção de Linha de Produtos de Software (LPS).  Kang et al. (1990) 

definem o FODA, como um método para a análise de domínio. O modelo orientado a 

features define aquilo que é esperado pelo usuário na aplicação de um determinado 

domínio. 

Segundo Kang et al. (1990) e Kang et al. (2002), as features podem ser classificadas 

como: 

¾ Obrigatórias: Funcionalidades que devem estar em todos os produtos. 

¾ Opcionais: Funcionalidades que podem estar ou não em um produto. 

¾ Alternativas: Funcionalidades independentes. 

¾ Alternativas exclusivas: Funcionalidades mutuamente exclusivas. 

A Figura 4 descreve a notação do modelo de features do modelo FODA. 
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Figura 4. Notação do modelo de features FODA. 

 

Fonte: Sochos et al. (2004) 

 

Sochos et al. (2004) define features como uma forma de:  

¾ Modelagem de grandes domínios;  

¾ Gerenciar variabilidades de produtos em LP; 

¾ Encapsular as necessidades descritas nos requisitos;  

¾ Orientar o desenvolvimento de LP; 

¾ Conduzir Decisões de marketing; 

¾ Facilitar a comunicação entre os envolvidos no sistema. 

Em Brambilla et al. (2012), recomenda-se que em um Segundo Passo, após definido 

o modelo de domínio, criar a Modelagem de Design da Linguagem, usando uma linguagem 

de metamodelagem para especificar o Modelo Conceitual como apresentado no Quadro 1. 

Nela definimos seus conceitos como classes, atributos como propriedades intrínsecas, as 

associações entre classes como propriedades extrínsecas e enumerações como atributos 

agrupados. Criando assim, a base necessária para a implementação do metamodelo, como 

apresentado na Figura 5. Dessa forma efetiva-se, a modelagem da sintaxe abstrata; 

complementada, por suas restrições formalizadas pelo uso de OCL (Object Constraint 

Language) (WARMER et al., 2003), a qual é usada para definir restrições, que não podem 

ser definidas pela linguagem de metamodelagem utilizando apenas elementos gráficos. A 

Figura 6, apresenta um exemplo de regra de OCL, com a seguinte definição: “A classe deve 

ter um nome exclusivo dentro do diagrama para evitar conflitos de nome”. Dessa maneira, 
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na geração da DSML, caso escolhidas duas classes com mesmo nome, teria as restrições 

apresentadas no momento da validação. 

Para esse trabalho, a partir dessa fase, levou-se em consideração o modelo 

semântico apresentado nos tópicos conseguintes, a fim de sua posterior alteração baseada 

em teorias da semiótica. 

Quadro 1. Exemplo de parte de modelo conceitual. 

Conceito Propriedades Intrínsecas Propriedades Extrínsecas 
Diagrama  Várias Classes 

Vários Conectores 
Classe Nome:String Vários Atributos 
Atributo Nome:String 

Tipo:[String|Integer|Float|Boolean] 
 

Conector  Uma classe target 
Uma classe source 

 Fonte: Adaptado de Brambilla et al. (2012). 

Figura 5: Metamodelo gerado a partir de modelo conceitual do Quadro 1. 

 

Fonte: Adaptado de Brambilla et al. (2012). 

Figura 6. Exemplo de OCL. 

 

Fonte:Adaptado de Brambilla et al. (2012). 

 

Num Terceiro Passo, seguindo as definições de Brambilla et al. (2012), define-se a 

Modelagem de Validação da Linguagem, servindo-se de editores gráficos genéricos 
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(Exemplo, Graphical Editing Framework (GEF)6) para instanciar diretamente o modelo da 

sintaxe concreta, definida através do metamodelo. Dessa maneira, definimos esboços de 

instanciações de diagramas de classes utilizando: 

¾ objetcs para instanciar Classes; 

¾ values para instanciar Atributos; 

¾ links para instanciar Associações; 

 

2.3.   Editor de Modelagem Genérica (Epsilon) 

O editor para instanciação de modelo da syntax abstrata e aplicação de linguagem 

metamodelagem utilizado no contexto desse trabalho foi o Epsilon, “Extensible Platform of 

Integrated Languages for mOdel maNagement” que permite de maneira consistente e 

interoperável construir linguagens de modelos específicos, através de transformação de 

modelos, geração de código, comparação e fusões de modelos, refatoração e validação 

utilizando as seguintes linguagens (KOLOVOS et al., 2011): 

¾ Epsilon Object Language (EOL) 

¾ Epsilon Validation Language (EVL) 

¾ Epsilon Transformation Language (ETL) 

¾ Epsilon Comparison Language (ECL) 

¾ Epsilon Mergin Language (EML) 

¾ Epsilon Wizard Language (EWL)  

¾ Epsilon Generation Language (EGL) 

Epsilon possui uma ferramenta específica para cada linguagem, permitindo o seu 

desenvolvimento, interpretação e execução dos programas.  Ele prove todos os recursos 

para trabalhar com diversas implementações de modelo, principalmente a mais comum e 

utilizada nesse trabalho, a Eclipse Modeling Framework (EMF)7. Ele provê um padrão 

                                                           
6 https://eclipse.org/gef/ 
7 https://eclipse.org/modeling/emf/ 
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comum para modelagem de dados baseado em MDD, denominado de EMF (Core) 

composto fundamentalmente de três partes: 

EMF: Representa o núcleo do EMF, o qual possui o metamodelo (Ecore) para 

descrever e dar suporte para os modelos em tempo de execução. 

EMF.Edit: Possui classes reutilizáveis genéricos para a construção de editores para 

modelos EMF. Ele provê recursos que permitem que modelos EMF a sejam exibidos 

usando o padrão de desktop (JFace) os visualizadores e abas de propriedades. Também 

um conjunto de classes de implementação de comandos genéricos para a construção de 

editores de maneira totalmente automática. 

EMF.Codegen: Gera todos os recursos necessários para construir um editor 

completo de acordo com o modelo EMF. 

A plataforma Espilon como um todo, possui uma série de ferramentas as quais dão 

suporte a modelagem de dados baseados em EMF. No âmbito desse trabalho, tem-se um 

enfoque na Ferramenta EuGENIA, a qual possibilita um processo de geração de toda a 

ferramenta gráfica de maneira automática. Por meio da sua linguagem de definição da 

sintaxe abstrata Ecore, denominada Enfatic, é possível descrever o metamodelo a partir de 

anotações e de definição de suas classes com linguagem semelhante a JAVA. Todo o 

processo de geração de uma ferramenta de edição gráfica, com edição do modelo através 

de EOL, com validação por meio da Linguagem EVL e a transformação M2T utilizando EGL 

pode ser observado na Figura 7.  O EuGENIA possui a descrição do metamodelo Ecore em 

Enfatic, e utiliza EOL para manipulá-lo, adiciona recursos os quais provêem validação e 

transformação de modelo com EVL e EGL integrados através de plugins, gerando a 

ferramenta automaticamente. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Figura 7. Visão geral de geração de ferramenta. 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

2.4.    Modelando DSML Sob Visão Semiótica 

Em uma abordagem de engenharia de transformação de modelo, centrada no design 

voltado para o usuário final, este trabalho levou em consideração a teoria e conceitos 

solidificados na semiótica. Com intuito de redesenhar o modelo padrão definido na fase de 

Modelagem de Design da Linguagem e estabelecer um modelo visual efetivo. Construindo 

seu design em conformidade aos seus conceitos, desde a concepção até a formalização. 

A anatomia de uma notação visual é formada por Moody e Bry (2013): 

- Sintaxe Visual (Concreta): 

Símbolos Gráficos (Vocabulário Visual) 

                           + 

Regras Composicionais (Gramática Visual) 

 

Uma boa notação deve possuir efetividade cognitiva que define a acerácea, 

facilidade e rapidez a qual a mente humana possa processar (MOODY; BRY, 2013). Com 

esse intuito surgem teorias para prover bases científicas para avaliar e desenhar notações 

visuais, a exemplo da Teoria descritiva (SHANNON; WIENER, 1963) e a Teoria Prescritiva 
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(GREGOR, 2006) nesse trabalho levou-se em consideração, na construção da sintaxe 

concreta, as recomendações da teoria prescritiva apresentada a seguir: 

 

2.4.1.   Teoria prescritiva: princípios para notações visuais efetivas 

A teoria prescritiva de Grogor’s (GREGOR, 2006), define explicitamente princípios 

de notações de design para transformação visual de um processo inconsciente em um 

processo consciente. Esses princípios estão sumarizados na Figura 8 numa estrutura 

dinâmica e modular, dando a percepção de mutabilidade e extensibilidade. 

Figura 8. Princípios de notações visuais cognitivamente eficazes. 

 

Fonte: Adaptado de Moody e Bry (2013). 

 

Assim podemos perceber na Figura 8 os princípios da teoria Prescritiva: 

Clareza Semiótica: Indica que deve existir uma correspondência de 1:1 entre a 

construção semântica e os símbolos gráficos (MOODY; BRY, 2013). A falta dessa 

correspondência pode gerar as seguintes anomalias (Figura 9): 

¾ Redundância simbólica: ocorre quando múltiplos símbolos gráficos podem ser 

usados para representar a mesma construção semântica. 
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¾ Sobrecarga simbólica: ocorre quando dois construtores diferentes podem 

representar o mesmo símbolo gráfico. 

¾ Excesso de símbolos: ocorre quando símbolos gráficos não correspondem a 

nenhuma construção semântica. 

¾ Déficit de Símbolo: ocorre quando há construção semântica sem representação de 

símbolo gráfico. 

Figura 9. Correspondência de 1:1 na construção semântica e símbolos gráficos. 

 

Fonte: Moody e Bry (2013). 

 

Discriminabilidade perceptiva: representa a facilidade e acurácia com a qual 

símbolos gráficos se diferenciam uns dos outros, fase inicial do processamento da 

informação visual, discriminação perceptiva (MOODY; BRY, 2013). 

Transparência semântica: representa a capacidade de entendimento do significado 

de um símbolo, através de seu formato (MOODY; BRY, 2013). 

Gerenciamento da Complexidade: A Forma de uma notação visual, representar 

informações de maneira abstraída a fim de não causar sobrecarga à mente humana. A  

 

Figura 10 apresenta o conceito de gerencia da complexidade através da utilização de 

hierarquia em níveis para definir abstração e decomposição de modelos (MOODY; BRY, 

2013).  
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Figura 10. Gerenciamento da complexidade através de hierarquia. 

 

Fonte: Moody e Bry (2013). 

 

Integração cognitiva: Se aplica somente quando múltiplos diagramas são usados 

para representar um sistema (MOODY; BRY, 2013). 

Expressividade visual: Mede a variação visual através de todo o vocabulário, 

apresentando o grau de representatividade de múltiplos canais visuais, suas variáveis 

visuais são definidas através de dois subconjuntos (MOODY; BRY, 2013): 

-Variáveis carregando informação: variáveis utilizadas para codificar uma informação 

na notação. 

- Variáveis livres: variáveis não usadas “formalmente”. O número dessas varáveis 

são chamados de grau de liberdade visual que é inverso a expressividade visual.  

Assim como podemos perceber na Figura 11, uma notação não-visual ou sem 

variáveis visuais carregando informação, possui expressividade visual igual a zero e oito 

graus de variáveis livres, já as notações com visual saturado, que usam todas as 

variáveis livres, possuem expressividade visual igual a oito e zero graus de variáveis 

livres. 
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Figura 11. Expressividade visual. 

 

Fonte: Moody e Bry (2013).  

 

Codificação dupla: De acordo com a teoria apresentada em Pavio (1986), o uso em 

conjunto de textos e gráficos nas notações, torna mais eficaz o entendimento na 

transmissão da informação do que usá-los de maneira isolada, esses dois elementos são 

processados em paralelo, reforçando o entendimento da informação codificada, no entanto 

texto não deve ser utilizado como base para distinção de símbolos. 

Economia gráfica: Diz respeito ao grau de complexidade, de uma notação, definido 

pelo número dos símbolos gráficos ou tamanho do vocabulário visual (NORDBOTTEN; 

CROSBY, 1999), o uso de símbolos mais representativos gera economia gráfica, pelo fato 

de se necessitar menos símbolos para transmitir a informação, diminuindo a complexidade 

da notação.  

Ajuste cognitivo: As notações devem ser feitas de maneira direcionada aos 

usuários, levando em consideração suas principais dificuldades e os meios que serão 

transmitidos os diagramas (programa de computador, papel, quadro branco, etc) (MOODY; 

BRY, 2013). 
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Figura 12. Interações entre princípios: + indica um efeito positivo, - indica um efeito negativo , ± indica um 

efeito positivo ou negativo, dependendo da situação. 

 

Fonte: Moody e Bry (2013). 

 

Os princípios anteriormente apresentados influenciam uns aos outros e interagem 

entre si. A Figura 12, apresenta essas interações podendo influenciar de maneira positiva, 

negativa e positiva ou negativa dependendo da situação (MOODY; BRY, 2013). 

 

As interações mais importantes são: 

¾ Clareza Semiótica pode afetar Economia Gráfica de maneira positiva ou 

negativa: o excesso e redundância de símbolos aumentam a complexidade gráfica, 

enquanto sobrecarga e déficit de símbolos irão reduzi-la. 

¾ Discriminabilidade Perceptiva aumenta a Expressividade Visual, pois envolve 

o uso de variáveis mais visuais e uma ampla gama de valores; da mesma forma, 

Expressividade Visual é uma das principais formas de melhorar Discriminabilidade 

Perceptiva. 

¾ Aumentar Expressividade Visual reduz os efeitos da complexidade gráfica, 

enquanto Economia Gráfica define limites sobre a Expressividade Visual. 
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¾ Levando em consideração a Economia Gráfica, o aumento do número de 

símbolos faz com que seja mais difícil diferenciar entre eles afetando diretamente a 

Discriminabilidade Perceptiva. 

¾ Discriminabilidade Perceptiva, Gerenciamento da Complexidade, 

Transparência Semântica, Economia Gráfica e Codificação Dupla contribuem para 

maior eficácia para os leigos, embora Transparência Semântica possa reduzir a eficácia 

de especialistas no que diz respeito a ajuste cognitivo. Transparência semântica e 

Expressividade Visual tornam desenhos feitos à mão mais difíceis levando em 

consideração o ajuste cognitivo. 

 

2.5.   Considerações Finais 

Nesse capítulo foram apresentados os conceitos e embasamento teórico para 

construção desse trabalho, no que diz respeito ao conteúdo referente à CEP, MDD e 

Semiótica.  Estes três conceitos juntamente com a análise dos trabalhos apresentados a 

seguir, fundamentam e motivam a elaboração desse projeto. 
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3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo discutiremos três trabalhos (BRUNS et al., 2014), BOUBETA-PUIG et 

al., 2014), (TAHER ,2013) em relação à transformação de modelos de linguagens com 

Domain Specific Modeling Language (DSML) de eventos em processamento de eventos 

complexos. Esses trabalhos foram selecionados através de mapeamento sistemático, 

descrito mais adiante. Os critérios para contemplar esses trabalhos foram: 1) Apresentem 

uma análise ou proposta na utilização de técnicas DSML para melhorar o processamento 

de dados complexos; 2) Domínios e/ou ferramentas utilizadas na produção das soluções e 

3) Apresentem os tipos de ferramentas as quais são utilizadas no desenvolvimento das 

linguagens. O restante deste Capítulo está organizado da seguinte forma: apresentação das 

características utilizadas na avaliação dos trabalhos relacionados; conclusão da avaliação de 

cada trabalho baseada nas contribuições e deficiências observadas; e, avaliação do conjunto 

de trabalhos relacionados, tendo como critérios de análise as características apresentadas. 

 

3.1. Seleção de Trabalhos 

Os três trabalhos (BRUNS et al., 2014), (BOUBETA-PUIG et al., 2014), (TAHER, 

2013) foram extraídos de mapeamento sistemático seguindo o seguinte protocolo: 

 

3.1.1.     Protocolo aplicado 

Protocolo baseado no guideline para o desenvolvimento de revisões sistemáticas em 

Engenharia de Software descrito por kitchenham (2007), com a seguinte pergunta de 

pesquisa: 

“Quais os benefícios obtidos com o uso de DSML (Domain Specific Modeling Language) 

em Linguagens de CEP (Complex Event Processing) ?” 

Com base na pergunta de pesquisa definiu-se os seguintes componentes:  

(1) Intervenção: Aplicação de DSML; 

(2) População: Linguagens de CEP; e  

(3) Outcome: Benefícios (objetivando mapear ganhos obtido com as duas abordagens).  
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Além das seguintes “sub-perguntas” de pesquisa que buscam identificar os principais 

recursos, empregos e soluções na descoberta do resultado (Outcome): 

Q1. Quais as técnicas, métodos e/ou processos são utilizados ao trabalhar com DSML e 

CEP?  

Q2. Em que domínios estas ferramentas estão sendo usadas? 

Q3. Quais ferramentas são usadas para o desenvolvimento e uso de DSML para CEP? 

 

3.1.2.   Critérios de inclusão e exclusão 

Para este mapeamento, foram considerados incluídos/excluídos estudos que: 

Inclusão: 

¾ Trabalhos primários; 

¾ Fossem escritos em inglês; 

¾ Fossem disponíveis na internet; 

¾ Tenham sido publicados a partir de 2002; 

¾ Apresente uma análise ou proposta à utilização de técnicas DSML para melhorar o 

processamento de dados complexos. 

Exclusão: 

¾ Não fossem relacionados ao tema da pergunta de pesquisa; 

¾ Contenham apenas lições aprendidas ou relatos de experiência; 

¾ Sejam short papers, news, opinions, etc; 

¾ Não respondem à pergunta de pesquisa; 

¾ Não apresentam resultados concretos (qualitativos ou quantitativos). 

 

3.1.3.  Estratégia de pesquisa 

Bases de dados utilizadas no estudo: 

¾ IEEE Xplore, e 

¾ Elsevier's Scopus. 



40 
 

 

String de busca definida: 

('metamodel' OR 'modeling language' OR 'graphical syntax' OR 'model driven' OR 'domain 

specífic model language' ) AND ('complex event processing' OR 'event streams' OR 'event 

stream' OR 'event processing' OR 'data streams') 

No processo de extração a string de pesquisa foi utilizada separadamente em cada 

uma delas. As pesquisas foram realizadas no dia 20 de maio de 2015 obteve-se os 

seguintes resultados: 

IEEE Xplore = 1015 resultados. 

Elsevier's Scopus = 748 resultados. 

 

3.1.4.   Processo de seleção 

O processo de seleção dos trabalhos foi realizado por quatro pessoas através 

dos seguintes passos: 

a) Agrupamento dos resultados e exclusão das duplicidades, somando um total de 

1497 trabalhos a serem analisados. Essa quantidade total foi dividida em 2 

grupos de duplas (D1 e D2) como pode ser visto na Tabela 1 abaixo. 
Tabela 1. Resumo do processo de seleção de trabalhos. 

Duplas Particip. Analise Incluídos Exclui. Iguais Dif. Inclui. Total 
D1 P1 748 38 14 12 12 24 

P2 32 20 0 

D2 P3 749 30 12 17 1 20 

P4 31 12 2 

Total 4 1497 131 58 29 15 44 

Fonte: Autor (2016). 

 

b) Análise dos títulos e os abstracts de todos os trabalhos selecionados na etapa 

anterior para determinar a sua relevância no mapeamento sistemático. Nesta 

fase, trabalhos que deixaram claro não tratar dos assuntos relevantes foram 

eliminados de acordo com os critérios de inclusão/exclusão. Depois de realizadas 

todas as análises obtiveram-se um total de 131 artigos incluídos, os quais foram 
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reavaliados e confrontados. Assim, na dupla D1 foram 24 trabalhos incluídos, 

para avaliação de qualidade, sendo que o participante P1 incluiu 38 dos quais 14 

foram excluídos, 12 coincidiam e 12 diferiam com P2, que incluiu 32 e eliminou 

20. Enquanto a dupla D2 foram 24 trabalhos incluídos, para avaliação de 

qualidade, sendo que o participante P3 incluiu 30 dos quais 12 foram excluídos, 

17 coincidiam e um diferia com P4, que incluiu 31 dos quais 12 foram excluídos 

e dois diferiam com P3. Como demonstrado na Tabela 1, foram excluídos 1452 

artigos, restando assim 44 trabalhos para serem analisados. 

 
3.1.5.   Avaliação de qualidade 

Os seguintes critérios foram definidos estabelecendo scores na análise de qualidade: 

1. Como foi feito uso da DSML? (Nova [10], Existente [7] ou Indicação [0-3]) 

2. Há uma definição clara do contexto onde a DSML foi aplicada dentro do domínio 

específico de eventos complexos? ([0-10]) 

3. Se alguma das questões anteriores obtiver o score 0, o documento deve ser descartado. 

Caso contrário, devem ser respondidas as seguintes questões com SIM ou NÃO: 

¾ Realizou validação da DSML? 

¾ Utilizou Experimentação como método de pesquisa? 

¾ Utilizou Estudo de Caso como método de pesquisa? 

¾ Definiu o método de pesquisa utilizado? 

¾ Seguiu design pesquisa definido? 

¾ O método utilizado é correto? 

Ao final, dentre os trabalhos mais relevantes, levando em consideração a quantidade 

total do score e da aprovação (SIM) do item 3 dos critérios de qualidade, foram selecionados 

os três trabalhos inclusos na avaliação a seguir, sendo estes os que mais se descaram na 

análise segundo os critérios de qualidade. 

 

3.2.   Característica de Avaliação dos Trabalhos 

Com o intuito de avaliar os trabalhos relacionados, apresentamos a seguir, os 

critérios de avaliação para cada trabalho, considerando “Sim” para aquele que atende, 
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“Não” para aquele que não apresenta ou admite não atender ou para aquele que atende de 

maneira deficiente ou incompleta. 

1 Criou DSML; 

2 Apresenta tipo de domínio utilizado pela ferramenta; 

3 Detalhamento de metamodelo; 

4 Possui GUI; 

5 Apresenta ferramenta utilizada da construção da linguagem; 

6 Linguagem baseada em MDD; 

7 Apresenta tipo de transformação de DSML; 

8 Utilizou recursos de Semiótica.  

 

 

3.3.   Bruns e Dunkel 
O trabalho de Bruns e Dunkel apresenta uma linguagem de domínio específico para 

processamento de eventos, para domínio de plataformas machine-to-machine (M2M), a  

 

Figura 13, apresenta uma visão geral de uma arquitetura de classes de eventos. 

 

 
Figura 13. Conceitos de uma DSL de eventos de M2M. 

 

Fonte: Bruns e Dunkel (2014). 
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Eventos de Maquina: Considera todos os eventos em sistema M2M, eventos de 

máquina, com identificador e timestamp da máquina a qual pertencem. 

Eventos de KPIs: Eventos genéricos de índice chave de performance (Key 

Performance Indice) de uma certa máquina, por exemplo, a voltagem produzida por um 

inversor em particular. 

Eventos de Operação: Eventos que sinalizam a ocorrência de um incidente que 

influencia o comportamento operacional de uma máquina. Aqui, é possível distinguir 

"Avarias", por exemplo, problemas menos ofensivos, a partir de "defeitos" na funcionalidade 

em geral das máquinas. Além disso, a reparação de eventos leva a um “Estado Normal” o 

que significa que a máquina está operando sem problemas. 

Baseada nessa estrutura foi criada uma linguagem seguindo os conceitos essenciais 

recomendações da OMG. Neste artigo, levam em consideração Linguagem de Domínio 

específico, como sendo específicas para um determinado negócio/aplicação de domínio, 

fornecendo um nível mais alto de abstração do que GPLs e podendo ser utilizadas para 

gerar código executável. Assim em consonância com o conceito utilizado nesse trabalho. A 

linguagem desenvolvida é textual e apresenta transformação Texto-Texto (T2T), utilizando 

Backus-Naur Form (BNF) e a ferramenta Xtext8, para construção da sintaxe abstrata e 

concreta da linguagem. Ela foi aplicada a indústria de energia solar e onde apresentou 

aumento da produtividade no desenvolvimento de software e melhora a qualidade do 

sistema de CEP. Uma análise abreviada pode ser observada na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://eclipse.org/Xtext/ 
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Tabela 2. Avaliação do trabalho de Bruns e Dunkel. 

Aspectos da Avaliação Confirmação 
Criou DSML Sim 
Tipo de domínio utilizado pela ferramenta Sim 
Detalhamento de metamodelo Não 
Possui GUI Não 
Apresenta ferramenta utilizada da construção da linguagem Sim 

Linguagem baseada em MDD Sim 
Apresenta tipo de transformação de DSML Sim 
Utilizou recursos de Semiótica Não 

Confirmação Positiva (Sim) 62,5% 
Confirmação Negativa (Não) 37,5% 

Fonte: Autor (2016) 

 

Como pode-se perceber na Tabela 2, não há um detalhamento claro do metamodelo, 

apenas o trabalho de Bruns e Dunkel, apresenta apenas uma figura representativa do 

metamodelo no entanto não apresenta de maneira clara e precisa os detalhes de sua 

implementação, portanto considerada nessa avaliação que “Não” atendeu o requisito. No 

entanto, apresenta detalhes de sua DSML textual e validação da mesma com caso real da 

indústria. No quesito recursos de semiótica há qualquer referência ou menção. 

 

3.4.   Taher et al 

Thaeretal propõe uma solução utilizando abordagem direcionada a modelo para 

gerar adaptadores automáticos, de interfaces de Serviços Web incompatíveis. Essa 

solução utiliza transformação de modelo de um editor gráfico, o qual modela interfaces com 

abstração em alto nível e gera o devido código de seus adaptadores. Esse código por sua 

vez é implementado em motores de processamento de eventos complexos. Tais 

incompatibilidades ente Serviços Web são definidas da seguinte forma: 

Incompatibilidades de Assinaturas: Surgem devido às diferenças entre serviços 

na estrutura da mensagem, conteúdo e semântica. No Serviço Web, esquemas XML 

fornecem um conjunto de tipos de "built-in" para permitir a construção de entrada e saída 

de mensagens de tipos complexos destes primitivos. Esta flexibilidade na construção de 
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tipos de mensagens em XML, muitas vezes torna uma mensagem de um Serviço Web 

irreconhecível para outro. Por conseguinte, existe um requisito para fornecer uma função 

que mapeia o esquema de uma mensagem para outra. 

Incompatibilidade de Protocolos: São encontrados quando Serviços Web desejam 

interagir entre si, mas são incompatíveis porque suportam sequências de troca de 

mensagens diferentes. Para resolver estas incompatibilidades, existem duas abordagens: 

a) para forçar uma das partes para suportar a interface do outro, ou b) para a construção 

de um adaptador que recebe mensagens, converte-os para a sequência correta e/ou os 

mapeia para um formato desejado enviando ao seu destino. 

Para resolução dessas incompatibilidades desenvolveu-se uma ferramenta gráfica 

de transformação com o metamodelo descrito na Figura 14. 
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Figura 14. Metamodelo de ferramenta MDD para adaptação de serviço web. 

 

Fonte: Taher et al. (2013). 
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O metamodelo apresentado tem como seu núcleo a classe 

WebServiceAdaptation a qual é composta de consumidores ou provedores de 

serviços (0..* Sevices), podendo ter um padrão de incompatibilidade(0..1 

IncompatibilityPatterns) e um adaptador baseado em padrão(0..1 

PatternBasedAdapter). A seguir, apresentamos essas classes em detalhes: 

Services: Representa um provedor ou consumidor de serviços, que podem 

interagir com o outro serviço.  Possui um atributo do tipo string que define de serviço 

de nome, e outro, um tipo de enumeração que permite especificar se o serviço para 

um consumidor ou fornecedor. 

Esta classe é composta de alguns elementos de serviço (0..* ServiceElement). 

A classe abstrata ServiceElement tem um atributo String para especificar o nome 

deste elemento e é especializada em duas classes: ActivityeActivityLink que serão 

utilizadas para definir as interfaces de serviço por meio de diagramas de atividades. 

A classe ActivityLink representa o elo entre duas atividades: a atividade de 

origem (1..1 sourceActivity) e a atividade de destino (1..1 targetActivity). Cada uma 

dessas atividades pode ter algumas links de entrada (0..* inboundLink) e de saída (0 

.. * outboundLink). 

A classe de Activity é a generalização das quatro classes seguintes: 

startActivity, EndActivity, DecisionActivity e StandardActivity. Elas representam 

respectivamente o estado inicial, final para iniciar a definição de interface de serviço, 

alternativas entre as atividades e, finalmente, uma classe abstrata subdividida em 

duas subclasses de atividade: SendActivity e ReceiveActivity.  Que representam uma 

mensagem que será enviada para outro serviço e uma mensagem que será recebida 

de outro serviço. 

IncompatibilityPatterns: classe é composta dos padrões que são usados para 

representar as incompatibilidades entre as mensagens de diferentes serviços (0..* 

IncompatibilityPattern). Essa classe abstrata é subdividida nas seguintes subclasses: 

OneToOne, OneToMany, ManyToOne e OnePlusToOne OneToOnePlus. 

PatternBasedAdapter: composta dos operadores que são utilizados para a 

resolução de assinatura e de protocolo incompatibilidades (0..* Operator). Essa classe 

abstrata é subdividida nas seguintes subclasses: MatchMake, Split, Merge, 

AggregationeDisaggregation. 
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O sistema construído, ilustrado na Figura, possui quatro funcionalidades: 

service interface modeling, compatibilityteste, incompatibibilitydetection, 

adaptergeneratione CCL codegenerationanddeployment. 

Figura 15. Abordagem Direcionada a Modelo para adaptação de serviço web 

 

Fonte: Taher et al. (2013). 

 

ServiceModeling Interface: Esta funcionalidade tem como principal objetivo 

modelar as interfaces estruturais descritas no WSDL de ambos os serviços que 

interagem uns com os outros. 

CompatibilityTest and IncompatibilityDetection: Interfaces de serviços 

modelados nos diagramas de atividade, assim, o modelo obtido é transformado em 

autômatos para verificar se existem incompatibilidades entre eles. 

AdapterGeneration: São componentes para resolver conjuntos de 

incompatibilidades verificadas entre dois serviços. Além disso, estes adaptadores são 

agregações de operadores predefinidas, cujo objetivo é resolver incompatibilidades 

de maneira específica e individual.  

CCL CodeGenerationandDeployment: Contém o adaptador 

automaticamente gerado para resolver a adaptação Entre Serviços Web, CCL será 
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transformado em código. Desse modo, esse código será implantado para o motor de 

CEP em tempo de execução. 

Assim a ferramenta construída, permite validação, transformação modelo-

modelo e geração de código utilizando a abordagem Model-DrivenDevelopment 

(MDD).  Para construção da GUI com uma notação de Diagrama de Atividades, foi 

utilizada a ferramenta Epsilon, para validação semântica utilizou-se Epsilon Validation 

Language (EVL) Epsilon Generation Language (EGL) para geração do código fonte, 

apesar da baixa curva de aprendizado dessa linguagem, pelo fato de utilizar uma 

linguagem visual de Diagrama de Atividades, a qual muitos usuários estão 

familiarizados, definição de regras que exigem a utilização de um maior número de 

atividades se tornariam muito confusas para descrever graficamente, como foi 

discutido no capitulo 2, esse tipo de diagrama é pouco muito homogêneo e pouco 

intuitivo gerando limitações com relação à discriminabilidade perceptiva da sintaxe 

visual. Uma análise abreviada dos requisitos levantados anteriormente pode ser 

observada na Tabela 3. 

Tabela 3. Avaliação do trabalho de Thaer et al. 

Aspectos da Avaliação Confirmação 
Criou DSML  Sim 
Apresenta tipo de domínio utilizado pela ferramenta Sim 
Detalhamento de metamodelo Sim 
Possui GUI Sim 
Apresenta ferramenta utilizada da construção da linguagem Sim 

Linguagem baseada em MDD Sim 
Apresenta tipo de transformação de DSML Sim 
Utilizou recursos de Semiótica Não 

Confirmação Positiva (Sim) 87,5% 
Confirmação Negativa (Não) 12,5% 

Fonte: Autor (2016) 

 

Como se pode perceber no Tabela 3, foram atendidos quase todos os requisitos da 

avaliação menos a utilização de recursos de semiótica. Onde o domínio apresentado 

nesse trabalho, diz respeito ao setor comercial. 
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3.5.   Boubeta-puig et al 

Boubeta-puigetal. Propõe uma solução utilizando abordagem direcionada a 

modelo para especialistas de domínio e não especialistas em CEP, se focarem na 

construção de padrões de eventos utilizando ferramenta gráfica, a qual se propõe 

facilitar a criação de padrões e geração de código automaticamente. Quatro principais 

contribuições são apresentadas nesse trabalho, 1) apresenta um metamodelo descrito 

na Figura 16 para definir padrões de eventos os quais não dependem de uma EPL 

específica de motor de processamento de regras, 2) editor gráfico para facilitar a 

implementação do usuário, 3) modelo de validação e checagem de corretude de 

regras e, 4) processo de transformação de modelo automático. 

Figura 16. Metamodelo de Boubeta-puig et al. 

 
Fonte: Boubeta-puig et al. (2014). 
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A Figura 16 representa apenas a metaclasse principal para facilitar a compreensão 

do metamodelo. Os tipos Operator da metaclasse (ConditionOperator, PatternOperator e 

OutOperator) definem condições (Ex.: Every, While, Until), operadores lógicos (Ex.: And, 

Not, Or) e aritméticos (Ex. Addition, Division, LessThen), os tipos Operand da metaclasse 

(ConditionOperand, PatternOperandeOutOperand) representam eventos, propriedades 

tipos de valores (Ex.: boolean, Double, float) e DataWindow e PatternTimer representam 

operadores de intervalos de tempo discreto e contínuo. A seguir definimos em detalhes as 

metaclasseses da Figura 16: 

EPLModel: Representa sentenças EPL. Modelos EPL são compostos por três tipos 

de componentes: as condições de busca e padrão de saída, para estabelecer as relações 

entre os elementos através de links. 

Link: representação gráfica de um ou mais relacionamentos entre os operadores e 

operandos. Cada link é caracterizado por uma ordem (0, 1 N ...). 

Operator: É usado para expressar uma operação específica entre um ou mais 

operandos. 

Operand: Dados nos quais uma operação é feita. 

Unary: Um operador unário tem apenas um operando. Portanto, não é necessário 

especificar o fim da ligação ao operador que se conecta com o operando. 

Binary: Um operador binário tem dois operandos. Alguns operadores binários 

requerem a definição de para que os links conectados a seus operandos. 

Nary: Um operador n-ário tem dois ou mais operandos.  

SearchConditions: Este componente que representa as condições, que podem ser 

definidas para se juntar ou fluxos de eventos de filtro.  

DataWindow: Especifica um conjunto limitado de eventos a partir de um fluxo de 

eventos.  

ConditionOperator: Ele define os tipos de operadores que podem ser contidos em 

um componente condições de pesquisa: aritméticos, comparação e lógicas. 
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ConditionOperand: Ele define os tipos de operandos que podem ser condições 

contidos em um componente de pesquisa: valor, propriedades e eventos. 

Pattern: Um padrão de evento é um modelo que especifica as condições que pode 

combinar conjuntos de eventos relacionados.  

PatternTimer: Representa as condições de tempo para um padrão de evento.   

PatternOperator: Descrever os tipos de operadores que podem figurar em um 

componente padrão: padrão específico e operadores lógicos. 

PatternOperand: Descrever os tipos de operandos que podem ser componentes 

contidos em um padrão: temporizador evento e padrão. 

OutPut: Define os resultados a serem obtidos a partir dos componentes condição de 

pesquisa ou de padrão. 

OutputGroupBy: Divide a saída em grupos de um ou mais nomes de propriedade 

de eventos.  

OutputProperty: Descrever uma das propriedades que formam a saída EPL.  

OutOperator: Representa os tipos de operadores que podem figurar em uma 

propriedade de saída: função agregada e aritméticas. 

OutOperand: Representa os tipos de operandos que podem ser contidos em uma 

propriedade de saída: valor da propriedade e de referência. 

Components: Ele agrupa as ferramentas metamodelo correspondentes às 

seguintes classes: OutPut, PatterneSearchConditions. 

Elements: Ele agrupa as ferramentas metamodelo correspondentes às seguintes 

classes: Event, OutputProperty, OutPutGroupBy, Property, PropertyReferenceeValue. 

ArithmeticOperators: Ele contém ferramentas para todos os operadores aritméticos 

definidos em nosso metamodelo. 

ComparisonOperators: Ele contém ferramentas para todos os operadores de 

comparação definido em nosso metamodelo. 
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LogicalOperators: Ele agrupa as ferramentas para todos os operadores lógicos 

determinam multado em nosso metamodelo. 

PatternOperators: Ele contém todos os operadores padrão definidas em nosso 

metamodelo, exceto And, Or e Not operadores que já foram incluídos no grupo de 

operadores lógico. 

TimersPattern: Inclui padrão em ambos os operandos (AtTimer e IntervalTimer) e 

temporizadores padrão (WithinTimer e WithinMaxTimer). 

AggregateFunctions: Ele especifica ferramentas para as funções agregadas 

incluímos em nosso metamodelo: Avg, Count, Max, MineSum. 

Data Windows: Ele contém as ferramentas para janelas dados descritos no nosso 

metamodelo. 

Dessa maneira a ferramenta construída, permite validação, transformação modelo-

modelo e geração de código utilizando a abordagem MDD.  Para construção da GUI com 

uma notação a qual permite extensão para várias linguagens EPL, foi utilizada a ferramenta 

Épsilon, para validação semântica utilizou-se Epsilon Validation Language (EVL) para 

geração do código fonte. Pelo fato de utilizar uma linguagem visual diagramática com alta 

expressividade visual a linguagem se apresenta visualmente rebuscada e com baixa 

clareza semiótica como discutido no capítulo 2, tarefas maior número de recursos gráficos 

se tornaram muito confusos para descrever visualmente, revelando-se uma linguagem 

muito pouco intuitiva. Essas dificuldades podem ser observadas na Figura 17 a seguir: 
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Figura 17. Exemplo de regra de CEP na ferramenta

 

Fonte: Boubeta-puig et al. (2014). 

 

Uma análise resumida pode ser observada Tabela 4: 

Tabela 4. Avaliação do trabalho de Boubeta-puig et al. 

Aspectos da Avaliação Confirmação 
Criou DSML  Sim 
Apresenta tipo de domínio utilizado pela ferramenta Sim 
Detalhamento de metamodelo Sim 
Possui GUI Sim 
Apresenta ferramenta utilizada da construção da 
linguagem 

Sim 

Linguagem baseada em MDD Sim 
Apresenta tipo de transformação de DSML Sim 
Utilizou recursos de Semiótica Não 

Confirmação Positiva (Sim) 87,5% 
Confirmação Negativa (Não) 12,5% 

Fonte: Autor (2016) 

 

Como se percebe no Tabela 4, foram atendidos todos os requisitos da avaliação. 

Onde o domínio apresentado nesse trabalho, diz respeito à área de Saúde e Controle 
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Epidemiológico, no entanto o trabalho não menciona nem cita nada sobre utilização de 

recursos da semiótica na construção da sintaxe concreta. 

 

3.6.   Análise conjunta 

Uma análise conjunta é apresentada na Tabela 5 a seguir onde pode-se destacar as 

seguintes conclusões: 

¾ Todos os trabalhos criaram DSMLs, apresentam o tipo de domínio utilizado pela 

ferramenta e qual ferramenta utilizada da construção da linguagem, também, todas 

apresentam linguagem baseada em MDD e o tipo de transformação de DSML. No 

entanto Taher et al., não apresenta um modelo que permita a criação de padrões 

com definição gráfica, limitando o uso de recursos providos por linguagens de CEP. 

¾ Apenas o trabalho de Bruns e Dunkel, não detalha o metamodelo e nem possui 

ferramenta gráfica. Assim a principal desvantagem dessa abordagem é que não se 

pode definir uma definição gráfica do modelo de CEP, tampouco padrões e 

representações gráficas através de diagramas. 

¾ Nenhum trabalho utiliza recursos da semiótica na construção da sintaxe concreta. 

Boubeta e Puig et al., por exemplo, não leva em consideração o que foi visto a 

respeito de excesso de expressividade visual, já que possui um grau elevado da 

mesma.  

Tabela 5 - Análise consolidada entre os trabalhos avaliados. 

 
 

Características de Avaliação 

Trabalhos 
Bruns e 
Dunkel 

Taher et al. Boubeta-
puig et al. 

% Sim % Não 

Criou DSML Sim Sim Sim 100% 0% 
Apresenta tipo de domínio 
utilizado pela ferramenta 

Sim Sim Sim 100% 0% 

Detalhamento de metamodelo Não Sim Sim 66,6% 33,3% 
Possui GUI Não Sim Sim 66,6% 33,3% 
Apresenta ferramenta utilizada 
da construção da linguagem 

Sim Sim Sim 100% 0% 

Linguagem baseada em MDD Sim Sim Sim 100% 0% 
Apresenta tipo de 
transformação de DSML 

Sim Sim Sim 100% 0% 

Utilizou recursos de Semiótica Não Não Não 0% 100% 

Fonte: Autor (2016). 
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3.7.   Considerações Finais 

Neste capítulo foram revisados três trabalhos, considerados mais relevantes pela 

análise feita em mapeamento sistemático apresentado anteriormente, as análises desses 

trabalhos forneceram embasamento e contribuições que alicerçam o desenvolvimento, 

detalhado no capítulo a seguir, da ferramenta desenvolvida nessa dissertação. 
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4. PROPOSTA 

Este capítulo apresenta todo o processo de desenvolvimento, recursos e 

ferramentas da solução proposta nessa dissertação e está em conformidade com o modelo 

de desenvolvimento de uma DSL, apresentado nos capítulos anteriores. Em contrapartida 

aos trabalhos analisados no mapeamento sistemático do capítulo anterior, onde se extraiu 

os trabalhos analisados, esta dissertação está baseada em teorias da semiótica para prover 

uma interface de usuário diferenciada e amigável. A principal motivação desse enfoque é o 

fato dessas ferramentas não apresentarem fundamentação teórica no que diz respeito a 

usabilidade e construção de suas sintaxes concretas. Essa lacuna referente à usabilidade 

pode ser percebida não só nos trabalhos detalhados no capítulo 3, mas em todos os 

trabalhos analisados no mapeamento sistemático já detalhado, dessa maneira, a 

construção que se segue é direcionada principalmente em função do preenchimento dessa 

lacuna.  

 

4.1. Fases do Desenvolvimento 

A ferramenta desenvolvida nesse trabalho foi construída seguindo o modelo de 

desenvolvimento apresentado na Figura 18 e, descrito de maneira mais detalhada no 

segundo capítulo. Como se pode perceber na Figura 18, inicialmente criou-se o Modelo de 

Análise de Domínio, partindo para Modelagem de Design da Linguagem na construção da 

sintaxe abstrata e logo em seguida a Modelagem de Validação da Linguagem para 

construção da sintaxe concreta. 

Figura 18. Apresenta o modelo de desenvolvimento de uma DSL. 

 

Fonte: Autor (2016). 
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O processo de desenvolvimento da ferramenta, segundo esse modelo, é 

apresentado nas seções a seguir. 

 

4.1.1.   Modelo de análise de domínio (1a fase) 

Nessa fase foi definida a análise inicial da ferramenta, determinando as principais 

características e relacionamentos existentes entre os principais componentes identificados. 

Para tal usou-se o Modelo de Features, FODA. 

Modelo de Features: 

O Modelo de Features desenvolvido nesta primeira fase de análise de domínio pode 

ser observado na Figura 19, apresenta os componentes necessários para modelagem e 

criação de uma regra de CEP. Nos tópicos a seguir, é apresentado a descrição de cada 

componente definido no modelo FODA:   

¾ Rule: Representa uma regra de CEP, possui necessariamente um Evento (Event), e 

pode possuir uma Janela de CEP (Window), um agrupamento de evento (StdGroup) e 

um padrão de Eventos (EventPattern), um resultado de saída (EventOutput) ou uma 

restrição (Constraint). 

¾ Event: São os eventos de uma regra de CEP, com propriedades descritas através de 

componentes de Atributos (Attributs). 

¾ EventPattern: Define uma composição lógica para regras com vários tipos de eventos 

ou não simples. 

¾ EventOutput: Resultado de retorno caso uma regra seja executada. 

¾ Window: Representa o conceito de janela de tempo de regras de CEP. Pode ser do tipo 

temporal (Timer) ou quantitativo (Counter) 

¾ StdGroup: Representa o conceito de agrupamento, em eventos simples nas regras de 

CEP. 

¾ Constraint: Restrições lógicas que podem ser estabelecidas em uma regra de CEP. 

Podem ser de dois tipos: GroupBy que representa restrições por agrupamento e 

Condition que estabelecem restrições através de operadores de condições. 

¾ Attributs: Define atributos de eventos. 



59 
 

 

¾ Condition: Possui operadores de condições: podendo ser um valor simples 

(ValueOperator), um tipo atributo operador (Operator) ou uma função de Agregação 

(Avg, Sum, Max, etc). 

¾ PatternOperators: Representam operadores de PatternOperators, podem ser do E 

(AND), OU (OR), NÃO (NOT) ou SEGUIDO POR (FollowedBy), para definir 

relacionamento lógico entre eventos.  

¾ PatternTimer: Definem condições temporais em padrões de eventos podem ser do tipo 

WithIN e WithINMAX. 

¾ RepetitionsPattern: Definem padrões de repetições em programação, podem ser do 

tipo, Cada (Every), Cada Diferente (Every_Distinct), Variação (Range), Enquanto 

(While), Até (Until). 

¾ ValueOperator: Estabelece valores livres para efeito de comparação com operadores. 

¾ Operator: Estabelece Atributos em comparações com operadores lógicos. 

¾ AggregationFunction: Estabelece funções de agregação do tipo: Avg, Sum, Max, Min 

e Count, em comparações de operadores lógicos. 

 
Figura 19. Modelo de features desenvolvido no projeto da ferramenta. 

 

Fonte: Autor (2016). 
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4.1.2.    Modelagem de design da linguagem (2a fase) 

a) Definição do Metamodelo: 

Após o modelo de features ser definido partiu-se para especificação do metamodelo 

para formalizar o Modelo Conceitual como apresentado no Quadro 2, criando a base 

necessária para a implementação do metamodelo e definindo as seguintes propriedades 

intrínsecas, propriedades extrínsecas e atributos agrupados: 

Quadro 2- Definição do Metamodelo inicial. 

Conceito Propriedades Intrínsecas Propriedades 
Extrínsecas 

DrawingArea  Várias Events 
Uma classe Rule 
Uma classe EventPattern 
Uma classe EventOutput 
Várias  Windows 
Várias  StdGroup 
Vários  Conectors 

Event Name:String Vários Atributs 
Atributo Name:String 

Type:[String|Integer|Float|Boolea
n] 

 

Rule Name:String Varias Constraints 

Link  Uma classe target 
Uma classe source 

EventPattern Name:String 
 

Vários 
PatternOperators 
Vários 
RepetitionPattern 
Uma classe 
PatternTimer 

Window Value:String 
Type:[Timer|Counter] 

 

StdGroup Name:String 
 

Vários Atributs 

EventOutput Name:String 
 

 

PatternOperators Type:[AND|OR|NOT|FollowedBy]  

RepetitionPattern Type:[Every| 
Every_Distinct|Range|While|Until] 

 

PatternTimer Type:[WhithIN| WhithINMAX]  

Constraint  Vários Conditions 
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Condition  Vários ValueOperator 
Vários Operator 
Vários 
AggregationFunction 
 

GroupBy  Vários Atributs 

ValueOperator Value:String 
 

 

Operator  Vários Atributs 

AggregationFuncti
on 

Type:[Max| Min|Avg|Count|Sum] Uma classe Atribut 

Fonte: Autor (2016). 

 

b) Object Constraint Language 

Foi criado um mapeamento com a descrição das restrições de Object Constraint 

Language (OCL), o qual pode ser observado no Quadro 3, com restrições básicas baseadas 

no modelo definido, resguardando sua integridade. A Listagem 23 apêndice B, refere-se à 

validação escrita na tecnologia EVL, implementada na terceira fase do desenvolvimento 

descrita no próximo tópico.  

Quadro 3- Restrições básicas do modelo definido. 

Conceito Descrição das Restrições 
Rule Deve possuir pelo menos um componente tipo 

BringGroup e um Target. 
Event Deve possuir um nome e pelo menos um componente 

tipo Attribut. 
Atributo Deve possuir um nome e um tipo. 

EventPattern Deve possuir ao menos um componente tipo Target 
 

Window Deve possuir um value 

StdGroup Deve possuir um atributo 
 

Constraint Deve possuir pelo menos um componente tipo 
Conditions 

Condition Deve possuir pelo menos um ValueOperator ou 
Operator ou AggregationFunction. 
 

GroupBy Deve possuir um nome e pelo menos um componente 
tipo attribut. 
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ValueOperator Deve possuir pelo menos um valor 
 

Operator Deve possuir pelo menos um componente tipo Attribut. 

AggregationFunc
tion 

Deve possuir pelo menos um componente tipo Attribut. 

Fonte: Autor (2016). 

 

4.1.3.   Modelagem de validação da linguagem (3a fase) 

Na terceira fase foi construída a Sintaxe Concreta, abordando as linguagens EOL, 

EVL, EGL adaptadas a ferramenta EuGENIA, a qual une os recursos providos por meio do 

Eclipse Modeling Framework (EMF), juntamente com Epsilon. O metamodelo baseado no 

Quadro 2 foi criado, com intuito de facilitar o uso da ferramenta, por meio da adaptação de 

dois conceitos da semiótica: 

Modularização: O Conceito de agrupamento de lógica desenvolvido na ferramenta, 

o qual pode ser observado na Figura 20, é baseado no princípio de Modularização. Pode-

se perceber que os agrupamentos são decompostos de acordo, seu propósito da estrutura 

da linguagem de processamento de eventos do Esper. Assim, o componente de regra 

(Rule), tem seu escopo definido em quatro grupos lógicos: 

BringGroup: Representa toda a lógica, a ser apresenta numa consulta da linguagem 

de CEP. 

Target: Agrupa a lógica relacionada aos eventos de CEP.   Além do conceito de 

modularização, o Target, também está presente no conceito de gerenciamento da 

complexidade através de hierarquias, o qual é peça chave nessa composição. Nele é 

possível agrupar toda lógica relacionada a eventos ligados a este componente. 

ConditionGroup: Agrupa a lógica condicionante para que um evento ocorra ou que 

uma informação seja trazida de acordo com o que foi estabelecido, no exemplo apresentado 

a seguir. 

GroupbyCondition: Agrupa a lógica condicionante, através de agrupamento de 

atributos específicos, para que um evento ocorra ou que uma informação seja trazida, de 

acordo com o que foi estabelecido, no exemplo apresentado é possível perceber sua 

representação através do e sua transformação no código abaixo. 
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A lógica diagramada na Figura 20, em sua transformação, apresentaria a seguinte 

Regra EPL:  

 “SELECT id, medicao  FROM Pluviomentro WHERE medicao >= 50 GROUP BY id” 

        BringGroup                       Target                 ConditionGroup         GroupbyCondition 

Figura 20. Modelo de regra de Pluviômetros com medição de chuva intensa. 

 

Fonte: Autor (2016). 

Hierarquia: O recurso de diagramação hierárquica foi utilizado a fim de reduzir a 

complexidade envolvida na definição da lógica de eventos (Events), padrões de Eventos 

(EventPatterns), janelas de eventos (Windows) e agrupamentos em eventos (StdGroup), 

todos esses componentes estavam agrupados de maneira coesa na fundamentação da 

regra, quando definidos no metamodelo na 2a fase, e foram reestruturados em função de 

prover um melhor entendimento do modelo.  

Partindo do pressuposto, de parte da teoria de Sistemas complexos, a qual gerou a 

teoria de eventos complexos, que afirma que uma organização é um complexo sistema de 
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regras de ação de forma cumulativa, baseado em declarações IF/THEN (PBTI, 2016). Bem 

como, Simon (2012) propõe utilização de hierarquia para estruturar sistemas complexos. 

Utilizou-se modelo hierárquico, para estruturar a lógica de regras de ação do modelo 

diagramático. O componente Target é uma representação do conceito de “caixa dentro de 

caixa” fundamenta por Simon (2012), representando uma abstração dos componentes que 

se ligam a ele.  A Figura 21apresenta um exemplo dessa abstração, pra uma melhor 

visualização e entendimento do conceito, as linhas tracejadas em roxo e azul foram 

delineadas, reproduzindo numa visão em 3D o que o componente de ligação ( LinkTarget 

), representa em 2D. 

Figura 21. Visão abstracional em 3D do modelo hierárquico. 

 

Fonte: Autor (2016). 
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4.2.   Visão Geral da Ferramenta 

Depois de alterado o metamodelo incluindo elementos de abstração da 

complexidade em função do que foi argumentado e, ilustrado antecipadamente nos tópicos 

anteriores, utilizou-se a ferramenta EuGENIA para gerar a solução final. A seguir, pode-se 

perceber de maneira mais detalhada, todo o contexto e adaptação, partindo de uma visão 

geral e detalhando os componentes de acordo com sua implementação na sintaxe Enfatic, 

sua representação completa está descrita no apêndice A, bem como seu código na sintaxe 

abstrata Enfatic na Listagem 19 apêndice B, e seu resultado após a geração da ferramenta 

como um todo na Figura 22, a qual apresenta a visão geral da ferramenta. Dessa maneira, 

de acordo com a enumeração apresentada nessa figura em sua descrição temos: 

Figura 22. Visão geral da Ferramenta. 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

1 – Área de Desenho: Área cuja montagem de diagramas é realizada. Nesse 

espaço, componentes selecionados na paleta de construtores são dispostos de maneira a 

montar todo o contexto diagramático. Sua classe principal (DrawingArea) possui um e 

somente um componente de regra (Rule) e de inserção de regra (EventOutput), várias 

janelas e agrupamentos de eventos, também vários componentes tipo conectores, 

genéricos (Link), conectores de grupos tipo targets e conectores de tipos (LinkTarget) e de 

padrões (LinkPatternTarget), descritos com seu respectivo código em Enfatic, na Listagem 

5 apêndice B. 
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2 – Construtores: Paleta criada obedecendo a um conceito básico de criação de 

regras, de modo a facilitar e instruir a usuários leigos a utilizarem a ferramenta. Dentro de 

uma lógica de associação mnemônica, o usuário é levado a compor sua regra, utilizando 

componentes num esquema de cima para baixo nas seções estabelecidas, assim em 

qualquer criação de regra parte-se da utilização dessa sequência de seções, para utilização 

dos construtores. A paleta de construtores está descrita na Figura 22 e possui a seguinte 

estrutura:  

Seção Objects: Ilustrada na Figura 23, estabelece os componentes principais da 

área de desenho, descritos e apresentados no tópico anterior. Parte do metamodelo e a 

descrição com seu respectivo código em Enfatic é apresentado a seguir: 

Figura 23. Detalhe da seção Objects. 

 

Fonte: Autor (2016) 

Rule: Componente o qual se define a regra padrão CEP. Estende a classe abstrata 

Componente, que estabelece conexão semântica de conector de grupo target, possui um 

nome e vários componentes do tipo Query, os quais definirão seu conteúdo. Sua transcrição 

do metamodelo em Enfatic está na Listagem 6 apêndice B. 

Event: Representa todo tipo de evento de regra de CEP. Composto por um nome 
(eventName) e várias classes Attribute, que definem as propriedades de um evento 
descritos por nome e tipo. Sua transcrição do metamodelo em Enfatic está na Listagem 7 
apêndice B. 

EventPattern: Componente o qual define-se a implementação de padrões das 

regras, seus componentes internos herdam da classe abstrata Pattern. Sua transcrição do 

metamodelo em Enfatic está na Listagem 8 apêndice B. 
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EventOutput: Componente o qual define-se a implementação da saída de regra, seus 

componentes internos herdam da classe abstrata Query. Sua transcrição do metamodelo 

em Enfatic está na Listagem 9 apêndice B. 

Window: Componente o qual define-se o conceito de janela de Streams de dados de 

CEP, typeWindow define o tipo de cada janela definida como tipo quantitativo quanto 

temporal. Sua transcrição do metamodelo em Enfatic está na Listagem 10 apêndice B. 

TargetGroupby: Define sub visualizações em agrupamentos de eventos pelo valor 

do atributo especificado. Sua transcrição do metamodelo em Enfatic está na Listagem 11 

apêndice B. 

Seção Emsambles: Ilustrada na Figura 24, estabelece os componentes de 

agrupamento, BringGroup, ConditionGroup, GroupbyCondition, Target, para segmentar a 

lógica estrutural da regra no conceito de modularização compostos por componentes tipo 

Query, classe abstrata, a qual representa componentes internos à regra. Parte do 

metamodelo com os mesmos, descritos com seu respectivo código em Enfatic, está na 

Listagem 12 apêndice B. 

Figura 24. Detalhe da seção Emsambles. 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

Seção Target Conector: Ilustrada na Figura 25, possui componente LinkTarget o 

qual é responsável por conectar classes tipo node que herdam da classe Component com 

grupos de tipo target. Parte do metamodelo com os mesmos, descritos com seu respectivo 

código em Enfatic, está na Listagem 13 apêndice B. 

Figura 25. Detalhe da seção Target Connector. 
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Fonte: Autor (2016). 

Seção Operacional Components: Ilustrada na Figura 26, possui os componentes 

operacionais que realizam a lógica construída dentro dos agrupamentos. A imagem a seguir 

apresenta essa seção na paleta de construtores e a Listagem 14 apêndice B, demonstra 

seu respectivo código em Enfatic. A Classe Not representa qualquer condição de negação 

descrita nas regras, a classe Operator representa um atributo de evento e a classe 

ValueOperator representa um valor qualquer, na construção lógica dos agrupamentos em 

conjuntos, a classe Aggregation representa uma agregação de atributo, podendo ser um 

dos tipos TypeAggregation. 

Figura 26. Detalhe da seção Operacional Components. 

 

Fonte: Autor (2016). 

 

Seção Operacional Connectors: Ilustrada na Figura 27, possui os conectores 

operacionais que realizam a lógica construída dentro dos agrupamentos. A imagem a seguir 

apresenta essa seção na paleta de construtores, com seu respectivo código em Enfatic. As 

classes Comparison, Arithmetic e LogicalConnector, representam as relações dos seus 

tipos lógicos binários, entre componentes de agrupamentos e componentes operacionais, 

salvo o pertencente à classe NOT. Parte do metamodelo com as classes de componentes 

e seu respectivo código em Enfatic, está na Listagem 15 apêndice B. 

 

 

Figura 27. Detalhe da seção Operacional Connectors. 
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Fonte: Autor (2016). 

 

Seção Pattern Components: Ilustrada na Figura 28, possui os conectores e 

componentes os quais realizam as operações lógicas construída dentro de EventPattern, 

por se tratar de um conceito em separado restrito a criação de padrões, os mesmos foram 

destacados em laranja, para facilitar a usabilidade, distinguindo-se dos demais 

componentes, semanticamente estão separados pela herança da classe abstrata Pattern. 

Como pode ser observado no seu código em Enfatic na Listagem 16 apêndice B, possui os 

seguintes componentes para definir padrões de CEP:  

UnaryPattern: Possui os tipos de operadores que operam um padrão de repetição 

de tipo TypeUnaryPattern, em operadores lógicos. 

RepeatPattern: Possui os tipos de operadores que operam um padrão de repetição 

de tipo TypeRepeatPattern, em operadores lógicos. 

PatternTimer: Inclui em padrões de eventos, temporizadores lógicos do tipo 

TypePatternTimer. 

LinkPatternTarget: Contém ferramentas para os operadores de comparação binária 

tipo TypeTargetComparison, definidos em padrões de eventos. 

Figura 28. Detalhe da seção Pattern Components. 

 
Fonte: Autor (2016). 

Para personalização da paleta de construtores, utilizou-se um script em EOL 
(ECore2GMF.eol). Esse código de script em EOL, cuja utilização é feita para personalizar 
a paleta pode ser visualizada na Listagem 17 apêndice B.  
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3 - Propriedades e Exportação: Na aba propriedades é possível estabelecer 

valores de entrada para propriedades de componentes instanciados na área de desenho 

do diagrama, a aba exportação foi implementada seguindo o modelo (ALENCAR, 2014), 

que é responsável por exibir o código da transformação modelo texto, bem como salvá-la 

através do botão salvar. Para tal foi criado um novo pacote no projeto “diagrama” gerado 

automaticamente pela ferramenta EuGENIA e adicionado a classe TransformationView 

apresentada na Listagem 20 apêndice B, e adicionado ao projeto o plugin 

RSyntaxTextArea9, para criar o editor de texto que apresentará a transformação. 

4 - Botão de Exportação: Botão com ação para ativar a transformação modelo texto 

(M2T) e exibir na aba Exportação a transformação realizada. Para realizar a transformação 

M2T foi utilizado EGL, como pode-se perceber na Listagem 21 apêndice B, no editor essa 

ação é realizada pela classe M2TAction apresentada na Listagem 22 apêndice B e 

adicionada junto à classe TransformationView. Ao final para informar ao Epsilon, que as 

novas implementações necessitam fazer parte do build da ferramenta, assim alteramos o 

plugin o arquivo "plugin.xml", e adicionamos as extensões descritas na Listagem 18 

apêndice B. 

 

4.3. Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentado todo o processo de desenvolvimento da solução 
proposta nessa dissertação. Ao analisarmos os trabalhos apresentados no capítulo 3 com 
o que foi desenvolvido nesse capítulo, pode-se perceber que nenhum dos trabalhos aborda 
ou apresenta embasamento teórico, que motive a construção de suas sintaxes concretas. 
Em se tratando de ferramentas de abstração de modelos isso se torna crítico e, de fato, 
contraditório se levarmos em consideração o principal propósito dessas ferramentas, que é 
oferecer um meio de simplificação. Não faz sentido todo um esforço de se criar uma 
ferramenta de transformação de modelos, na qual sua utilização ao final tornar-se-á mais 
complexa que o procedimento normal, a qual ela se propõe abstrair. Assim, além do 
embasamento teórico na construção da sintaxe concreta apresentado nesse capítulo, 
buscou-se validar esses conceitos com a avaliação feita no capítulo a seguir. 

 

 

 

                                                           
9 http://bobbylight.github.io/RSyntaxTextArea/ 
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5. AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

Neste capítulo serão detalhados os aspectos metodológicos usados nesse trabalho. 

Na subseção 5.1 justificamos nossa postura filosófica e os métodos de pesquisa que serão 

utilizados. Na seção 5.2 delineamos a pesquisa apresentando os elementos, 

instrumentação e procedimentos que serão utilizados na coleta, avaliação de dados e 

síntese. A seção 5.3 explicita possíveis limitações nesse processo e outras formas de 

superá-las e por fim na 5.4, os resultados obtidos na avaliação. 

 

5.1. Framework Metodológico 

A escolha da metodologia deu-se em função do objetivo geral desse trabalho que é 

“oferecer uma abordagem utilizando DSML, capaz de abstrair a complexidade de 

linguagens de CEP, permitindo que usuários especialistas de domínio negócio, consigam 

criar regras de análise de dados em tempo real e de maneira mais produtiva”. Nesse intuito 

conduziu-se a avaliação da ferramenta desenvolvida, levando em consideração o tempo 

médio de criação de regras na solução criada e a quantidade de regras traduzidas pelo 

editor de maneira correta. Essas ferramentas apresentam interface gráfica, a fim de 

fornecer uma maior abstração das linguagens específicas de ferramentas de CEP. 

A ferramenta desenvolvida diferente das demais apresentadas na seção de 

trabalhos relacionados, pelo fato de seguir uma lógica de abstração da complexidade, 

baseada em teoria da semiótica, não só na disposição de componentes em fluxogramas, 

mas também permitindo a composição de componentes que se integram a outros de 

maneira compartimentada e por oferece mecanismos de conversão da linguagem de 

regras, gráfica, tanto para ferramenta de CEP Esper, que possui a linguagem Event 

Processing Language (EPL), baseada em consultas Structured Query Language (SQL) na 

geração de suas regras, quanto para outras soluções de CEP, por exemplo, que possuam 

linguagem de regras, baseada numa lógica de função procedural. Dessa maneira, é 

possível arrastar componentes na tela do editor gráfico, conectá-los através dos 

componentes de ligação e gerar regras para essas ferramentas, sem que seja necessário 

o conhecimento de especialista, para que se possa escrever regras em outras linguagens. 
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5.2. Design da Pesquisa 

Nesse trabalho foi desenvolvida uma avaliação empírica, com objetivo de avaliar 

quão intuitiva e eficiente é a solução criada, levando em consideração quatro aspectos 

básicos de validação da ferramenta representados nas seguintes características: 

Fácil: A ferramenta deverá permitir a usuários leigos em CEP, criar regras de 

padrões de eventos complexos. 

Objetivo: As regras descritas para os testes devem ser traduzidas da maneira 

correta, de acordo com a semântica dos domínios de validação. 

Dinâmico: Os usuários deverão criar regras com definição gráfica que poderão ser 

convertidas nas linguagens de CEP automaticamente. 

Axiomática: A ferramenta deverá possuir uma interface gráfica, permitindo que 

qualquer usuário potencial, independentemente da sua capacidade ou conhecimentos, seja 

capaz de compreender toda a informação e interagir com a ferramenta. 

Levando em consideração esses fatores, na condução da avaliação de usabilidade 

com o editor gráfico, para gerar as regras de CEP. Definiu-se treinamento prévio de uma 

hora, com conteúdo de CEP e na ferramenta desenvolvida, para nivelamento e 

apresentação de conteúdo necessário para uso da ferramenta, também foram utilizados 

domínios genéricos. Dessa maneira a distribuição dos participantes da avaliação não 

dependerá do conhecimento apropriado do domínio, nem de conhecimento específico das 

ferramentas de CEP, assim a avaliação seguiu os seguintes passos: 

Grupo Experimental: Formado por um conjunto de usuários não especialistas em 

soluções de CEP, mas com conhecimento básico da ferramenta, adquirido através de 

treinamento prévio da mesma. 

Definição de Minimundo: Foram definidas duas situações genéricas de aplicações 

de regras de CEP e suas respectivas regras textuais definidas em linguagem EPL, para 

devida comparação com resultado das regras definidas pelos usuários do grupo 

experimental na ferramenta gráfica. 

Avaliação da Ferramenta: Em seguida foram apresentados os dois “minimundos”, 

a serem modelados de maneira gráfica. Na sequência, os participantes do grupo de 
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experimental, executaram cada regra definida em comparando o resultado de sua 

transformação, com as respectivas regras textuais pré-definidas em EPL, como 

apresentado na Figura 29 e na Figura. 

Figura 29. Exemplo de possível regra escrita na linguagem EPL do Esper CEP. 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 30. Exemplo de possível regra estruturada no Editor Gráfico. 

 

Fonte: Autor (2016). 

Avaliação prática foi realizada num período de uma hora e deu-se seguindo os 

passos adiante: 

Ambiente: 

O ambiente utilizado para a realização do teste foi o laboratório de computadores do 

Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, os equipamentos utilizados 

foram computadores pessoais (monitor, gabinete, teclado e mouse), com seguinte 

configuração: 

Softwares Básicos Windows 7, 64 bits, 8GB RAM, Processador AMD Phenom (tm) 

II X4 B97 3.20 GHz, eclipse Luna. 
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Questionário base: 

1) Definição do perfil: 

Nome:           Idade: 

 
Nível escolar: 
 
1.( ) Graduação 2.( ) Mestrado 3.( ) Doutorado 
 
Conhecimento em Ferramentas de MDD: 
 
1.( ) Nunca havia usado 
 
2.( ) Já havia usado de maneira esporádica 
 
3.( ) Já trabalhei com ferramenta de MDD 
 
Conhecimento em Ferramentas de CEP 
 
1.( ) Nunca havia usado 
 
2.( ) Já havia usado de maneira esporádica 
 
3.( ) Já trabalhei com ferramenta de CEP 
 

2) Definam na ferramenta as regras referentes aos seguintes casos: 

a) Notificar quando houve saques de um total de X US$ a partir de uma conta dentro 

de Z horas. (X e Z são parâmetros definidos na assinatura ao alerta). 

b) Notificar quando existir pelo menos X Caixas com saques com valor maior que Y 

US$ dentro de Z horas. (X, Y e Z são parâmetros definidos na assinatura ao 

alerta) 

3) Em caso de dúvida, tentar executar a tarefa da maneira que achar que está correto; 

4) Se a tentativa anterior fracassar, pedir auxílio;  

Por fim, foi aplicado um questionário ao grupo experimental, para avaliar a eficiência 

e usabilidade da ferramenta.  Para isso utilizou-se o questionário adaptado do Post-Study 

System Usability Questionnaire (PSSUQ), desenvolvido pela IBM para avaliação 

instrumento utilizado na IBM para avaliação da satisfação do usuário e da usabilidade, e 

largamente utilizado na indústria e academia. Como pode ser observado no apêndice B, o 

formulário adaptado do PSSUQ possui 18 itens para abordar características de usabilidade 
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dos sistemas avaliados. Vale salientar que originalmente o formulário possui 19, no caso 

da avaliação realizada foi suprimido o quinto item, que seria 

“Eu fui capaz de completar eficientemente as tarefas e cenários usando este sistema” pelo 

fato dessa análise ser observada através dos erros e acertos das duas regras de 

transformação, dos casos apresentados na avaliação. 

 

5.3. Validade e confiabilidade  

Um dos principais problemas de validação a ser apresentado é como calcular de 

maneira objetiva o quão intuitivo é o sistema desenvolvido, o grau de intuição é puramente 

subjetivo e não pode ser determinado somente com métricas objetivas. Para reduzir 

prováveis vieses, se considerou a opinião dos participantes do grupo experimental. Assim, 

o estudo empírico que se realizou, concentrou-se em avaliar a abordagem baseada nos 

benefícios de qualidade e satisfação do usuário. 

Outro ponto importante, na validade dessa abordagem é levar em consideração o 

fato de existirem limitações na transformação e tradução de modelos e padrões de regras 

do editor gráfico, em modelo de linguagem específica das ferramentas de processamento 

de eventos complexos, assim para que não aconteçam vieses dessa natureza, se utilizará 

regras simplificadas, para evitar que quando criadas pelo grupo de usuários não 

especialistas, estejam em desacordo com as mesmas criadas pelos usuários 

especializados, no manuseio de soluções de eventos complexos. Outro ponto relevante é 

o fato da avaliação teve seu número de participantes reduzido, a pequena quantidade de 

usuários avaliando a ferramenta pode ser pouco conclusivo. 

 

5.4. Resultados 

Objetiva-se a partir desse estudo analisar se a ferramenta é bem-sucedida em 

estabelecer uma interface intuitiva, apresentando-se como um canal de fácil manipulação 

de regras de CEP e fornecendo recursos suficientes para que os sistemas de CEP sejam 

programáveis em alto nível. No apêndice C desse trabalho, encontra-se a avaliação 

completa do questionário adaptado do PSSUQ, consideramos as notas de avaliação de 

cada quesito apresentado maior igual três (3), como sendo positivo, caso igual a quatro (4), 

como sendo neutro e maior igual a cinco (5) como sendo negativo, a levar-se em 

consideração avaliação psicrométrica baseada em escala de Linkert (LINKERT, 1932). 
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Percebe-se que todos os quesitos foram avaliados de maneira positiva. A avaliação foi 

realizada com um total de nove alunos do centro de informática da UFPE, a seguir é 

apresentado o resultado da análise de perfil em função das regras de transformação: 

Figura 31. Descreve resultado da geração de regras na avaliação de usabilidade da ferramenta. 

 

Fonte: Autor (2016). 

Na Figura 31 percebe-se o gráfico de evolução que apresenta os dados no eixo 

vertical na seguinte numeração, (1) Graduação, (2) Mestrado, (3) Doutorado. Conclui-se 

assim: 

1 estudante de doutorado: Que já trabalhou com ferramenta de MDD e Já havia 

usado de maneira esporádica ferramenta de CEP. Completou as regras visuais de maneira 

correta, porém a geração não foi correta, por falha da aplicação. 

4 estudantes de graduação: nunca trabalharam com ferramenta de MDD e tampouco 

com ferramenta de CEP. Todos Completaram a primeira regra de maneira correta, na 

segunda regra, dois não completaram e dois completaram de maneira correta. 

2 estudantes de mestrado: com experiência esporádica em ferramenta de MDD e 

nunca havia usado ferramenta de CEP. Completaram as regras visuais de maneira correta. 

2 estudantes de mestrado: nunca trabalharam com ferramenta de MDD e nem 

ferramenta de CEP. Completaram as regras visuais de maneira correta. 

Tabela 6. Resumo da avaliação de usabilidade. 
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Escolaridade Regras Experiência com MDD Experiência com CEP 

1 2 Inexistente  Parcial  Completa Inexistente  Parcial  Completa 

Graduação Sim Não Sim Não Não Sim Não Não 

Graduação Sim Não Sim Não Não Sim Não Não 

Graduação Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não 

Graduação Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não 

Mestrado Sim Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Mestrado Sim Sim Não Sim Não Sim Não Não 

Mestrado Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não 

Mestrado Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não 

Doutorado Não Não Não Não Sim Não Sim Não 

% Sim: 88,9% 66,7% 66,7% 22,2% 11,1% 88,9% 11.1% 0% 

% Não: 11,1% 33,3% 33,3% 77,8% 88,9% 11,1% 88,9% 0% 

Fonte: Autor (2016). 

Como se pode perceber em resumo na Tabela 6 a maioria dos participantes não 

possuía conhecimento em ferramentas de MDD e CEP, também se conclui que a 

ferramenta foi bem-sucedida na maioria das transformações. No entanto necessita de uma 

quantidade maior de validações, pelo fato da margem de erro ser significativa no que diz 

respeito à segunda regra, a qual era um pouco mais complexa que a primeira. Outro fator 

importante é fato da quantidade de participantes da avaliação ser bem pequena o que pode 

invalidar a avaliação. 
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6. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Neste capítulo apresentamos as considerações finais sobre tudo o que foi proposto 

e desenvolvido, bem como o posicionamento relacionado à evolução do que foi feito e de 

que maneira contribuições futuras podem ser dadas em favor desse trabalho.   

 

6.1. Resultados Intermediários 

Em decorrência do estudo relacionado a Processamento de evento complexos, 
apresentado no capítulo 2, ao longo da construção dessa dissertação, que complementa a 
arquitetura proposta nos trabalhos abaixo, obteve-se como resultados intermediários as 
seguintes publicações:  

¾ DINIZ, Herbertt BM; SILVA, Emanoel CGF; CRISTANIS, Thomas CC; GAMA, Kiev 

S. A Reference Architecture for Mobile Crowdsensing Platforms. 18th International 

Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS). 2016. 

¾ DINIZ, Herbertt BM; SILVA, Emanoel CGF; GAMA, Kiev S. Uma Arquitetura de 

Referência para Plataforma de Crowdsensing em Smart Cities. XI Simpósio 

Brasileiro de Sistemas de Informação (SBSI). 2015. 

 

6.2. Considerações Finais 

Nesse trabalho como podemos perceber no capítulo 1 foi proposto o objetivo geral o 

qual é alcançado com a automatização do processo de criação de regras de Linguagens 

de CEP. Assim, para alcançar o objetivo geral, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Criação de uma linguagem de domínio específico, para solução de CEP: No 

capítulo 4 apresentamos a linguagem de domínio específica desenvolvida 

nesse trabalho. 

2. Criar uma ferramenta capaz abstrair a complexidade de geração de regras 

CEP de forma intuitiva e amigável. De acordo com a avaliação de usabilidade 

feita no capítulo 5, ao analisarmos o questionário de avaliação de usabilidade 

no apêndice C, consideramos que a ferramenta atende de maneira 

satisfatória, levando-se em consideração o fato de todos os quesitos 
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avaliados terem nota até 3, considerado dentro da visão estabelecida nesse 

trabalho como positiva. 

3. Criar um metamodelo capaz de representar outros modelos possíveis para 

definições de padrões de CEP: O metamodelo como todo pode ser observado 

na Figura 32 apêndice A e foi discutido no capítulo 4, apresentado na forma 

de código EMF, que é a representação do metamodelo na ferramenta 

EuGENia,  

4. Transformar modelos definidos graficamente, na ferramenta proposta, para 

código EPL: No capítulo 5, desse trabalho foram discutidas as transformações 

e apresentados os respectivos resultados, onde consideramos a ferramenta 

bem-sucedida ao percebe-se que na avaliação proposta também de maneira 

positiva 88,9% dos participantes obtiveram êxito nesse sentido no que diz 

respeito à primeira regra apresentada e 66,7% na segunda regra 

apresentada. 

5. Criar validações das transformações realizadas sobre modelos: As validações 

podem ser observadas no apêndice B desse trabalho, como pode ser 

observado no capítulo 5, o usuário mais experiente não completou as duas 

tarefas, muito provavelmente por falta de validação em função de sua maior 

capacidade de exploração da ferramenta, revelando que nesse contexto a 

ferramenta ainda se encontra de maneira incipiente, apesar da ferramenta ter 

sido bem avaliada nos seguintes critérios: 

¾ As mensagens de erros do sistema foram claras o suficiente para me 

ajudar na correção de erros. Avaliação positiva de 60%. 

¾ Sempre que eu cometi algum erro, eu pude recuperar de forma fácil e 

rápida. Avaliação positiva de 70%. 

No capítulo 2 desse trabalho, apresentamos o conteúdo necessário para o 

embasamento desse trabalho, relacionando os aspectos fundamentais dos elementos de 

CEP, MDD e Semiótica, para devida análise, construção e comparação do trabalho 

desenvolvido. No capítulo 3 apresentamos os trabalhos relacionados extraídos de 

mapeamento sistemático, detalhado no mesmo, onde se percebeu que em contrapartida a 

solução desenvolvida nesse trabalho, o fato de apesar de se tratarem de linguagens de 
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descrição gráficas e textuais de auto nível não se consideram ou não apresentam nenhum 

embasamento em semiótica ou qualquer justificativa na construção de sua sintaxe concreta. 

No capítulo 4 desse trabalho apresentamos a análise e desenvolvimento da solução, onde 

utilizamos o modelo de features FODA, o qual se apresentou bem mais adequado na 

modelagem inicial da construção de solução de MDD, do que as análises tradicionais de 

levantamento de requisitos. No capítulo 5, definimos a avaliação de usabilidade, levando 

em consideração um método empírico, e pudemos concluir que, de acordo com os critérios 

de análise, a ferramenta era de fácil utilização, objetiva, dinâmica e acessível, conforme 

detalhado abaixo: 

Fácil: Como visto nos resultados apresentados na Tabela 6 do capítulo 5, todos os 

usuários leigos conseguiram criar regras, apenas um usuário com maior experiência em 

CEP e MDD não completou por problemas de validação. Bem como o esse critério de 

avaliação (No geral, estou satisfeito com o quão fácil é usar o sistema.), recebeu avaliação 

positiva, como pode ser observado no apêndice B. 

Objetivo: Ainda como visto na Tabela 6 do capítulo 5, a maioria dos usuários 

obtiveram êxito na geração e tradução de regras. 

Dinâmico: Como já foi discutido anteriormente, apenas um usuário não conseguiu 

a geração das regras de maneira correta pela incipiência no que diz respeito à validação. 

Acessível: Levando em consideração o fato de todos os usuários avaliados, serem 

de maneira geral, leigos na ferramenta desenvolvida, em CEP e MDD. Pode-se considerar 

esse ponto como exitoso ao observarmos que todos os critérios no apêndice B receberam 

avaliação positiva. 

 

6.3. Trabalhos Futuros 

Além da evolução técnica da ferramenta como necessidade futura, esse trabalho 

se propõe a guiar a partir de sua motivação, no contexto das Cidades inteligentes, outros 

trabalhos que se proponham a criar linguagens específicas de domínio, com intuito de 

abstrair estruturas tecnológicas que nos permeiam. Ate 2020 serão mais de 50 bilhões 

de dispositivos conectados (ERICSSON, 2011), levando a uma demanda crescente pela 

geração de camadas de abstração. Assim, propomos o uso de DSML, com enfoque em 
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usabilidade como um caminho para “coisas” começarem a estabelecer um canal de 

comunicação conosco, para que possamos conversar com elas de uma maneira mais 

eficiente e clara, pré-determinando ações e comandos entre um ou mais dispositivos, 

em alto nível, estabelecendo uma “interface das coisas". No âmbito de smart cities, a 

ideia é que se possa oferecer uma maior interação entre a cidade e seus habitantes, 

disponibilizando cada vez mais meios programáveis e parametrizáveis, evoluindo em 

direção a uma interface entre a própria cidade e quem vive nela e a administra, 

conectando de maneira facilitada diversas fontes de informação, para ajudarem 

gestores municipais e empresas, na tomada de decisão e no empoderamento do 

cidadão. 
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APÊNDICE A – Metamodelo  

Este apêndice contém o metamodelo UML da ferramenta proposta nesse trabalho e descrita no capítulo 4 dessa dissertação. 

Figura 32. Metamodelo descrito em linguagem UML. 

 

Fonte: Autor (2016).
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APÊNDICE B – Artefatos de Geração da Ferramenta 

Este apêndice contém o metamodelo em linguagem EMF, o código EGL e extensões de plugin para 
transformação de transformação modelo texto, Classe que realiza transformação M2T no editor e a 
validação em linguagem EVL da ferramenta proposta nesse trabalho e descrita no capítulo 4 dessa 
dissertação. O código EGL de transformação modelo texto, completo, pode ser acessado em 
https://goo.gl/ihEIDB. 

Listagem 5. Codigo Enfatic da área de desenho no metamodelo. 

@gmf.diagram(foo="bar", rcp="false", onefile="true", 
diagram.extension="dsml") 
class DrawingArea {  
val Rule[1] rule; 
val Event[*] events; 
val EventPattern[1] patterns; 
val EventOutput[1] output; 
val Window[*] windows; 
val TargetGroupby[*] targetGroupby; 
val Link[*] links; 
val LinkPatternTarget[*] linkPatternTarget; 
val LinkTarget[*] linkTaget; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 6. Código Enfatic de componentes que define Regra no metamodelo. 

Abstract class Component {} 
 
@gmf.node(label="ruleName", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class Rule extends Component { 
attr String ruleName = "Rule"; 
  @gmf.compartment(collapsible="true", layout="free") 
val Query[*] queries; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 7. Código Enfatic de componentes Event e Attribute no metamodelo. 

@gmf.node(label="eventName", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class Event extends Component { 
attr String eventName; 
  @gmf.compartment(layout="list", collapsible="false") 
val Attribute[*] attributes; 
} 
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gmf.node(label="name,type", figure="rectangle", label.icon="false", 
label.pattern="{0}:{1}") 
class Attribute { 
attrString name; 
attrString type; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 8. Código Enfatic de componentes  EventPattern no metamodelo. 
@gmf.node(label="eventPattern", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class EventPattern extends Component { 
readonly attr String eventPattern = "EventPattern"; 
  @gmf.compartment(collapsible="true", layout="free") 
val Pattern[*] node; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 9. Código Enfatic de componentes  EventOutput no metamodelo. 
 
@gmf.node(label="outputName", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class EventOutput extends Component { 
readonly attr String outputName = "OutputEvent"; 
  @gmf.compartment(collapsible="true", layout="free") 
val Query[*] queries; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 10. Código Enfatic de componentes Window no metamodelo. 
@gmf.node(label="window", figure="rectangle") 
class Window extends Component { 
readonly attr String window = "Window"; 
attr TypeWindow typeWindow; 
attr String value; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 11. Código Enfatic de componentes  TargetGroupby no metamodelo. 

@gmf.node(label="targetGroupby", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class TargetGroupby extends Component { 
readonly attr String targetGroupby = "TargetGroupby"; 
ref Attribute[*] attributes; 
} 

Fonte: Autor (2016). 
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Listagem 12. Código Enfatic da Seção Emsambles no metamodelo. 

@gmf.node(label="conditionGroup", figure="rectangle", 
border.color="255,204,0") 
class ConditionGroup extends Query { 
readonly attr String conditionGroup = "ConditionGroup"; 
  @gmf.compartment(layout="free", collapsible="true") 
val Query[*] operationTypes; 
} 
@gmf.node(label="groupbyCondition", figure="rectangle", 
border.color="76,217,100") 
class GroupbyCondition extends Query { 
readonly attr String groupbyCondition = "groupbyCondition"; 
ref Attribute[*] attributes; 
  @gmf.compartment(layout="free", collapsible="true") 
val Query[*] operationTypes; 
} 
@gmf.node(label="bringGroup", figure="rectangle", 
border.color="0,153,255") 
class BringGroup extends Query { 
readonly attr String bringGroup = "BringGroup"; 
attr boolean bringAll = false; 
ref Attribute[*] attributes; 
  @gmf.compartment(layout="free", collapsible="true") 
val Query[*] operationTypes; 
} 
@gmf.node(label="targetAlias", figure="rectangle", border.color="255,0,0") 
class Target extends Pattern, Query { 
attr String targetAlias; 
  @gmf.compartment(layout="free", collapsible="true") 
val Query[*] operationTypes; 
ref LinkPatternTarget#target incomingTarget; 
ref LinkPatternTarget#source outgoingTarget; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 13. Código Enfatic de componente  LinkTarget no metamodelo. 

@gmf.link(source="source", target="target", target.decoration="arrow", 
incoming="true", color="0,0,0", width="1") 
class LinkTarget { 
ref Component[1] source; 
ref Target[*] target; 
} 

Fonte: Autor (2016). 
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Listagem 14. Código Enfatic de componentes da seção Operacional Components. 

@gmf.node(label="description", figure="rectangle") 
class Not extends Query, Pattern { 
readonly attr String description = "NOT"; 
} 
 
@gmf.node(label="operator", figure="rectangle") 
class Operator extendsQuery{ 
attr String operator = "Operator"; 
ref Attribute attribute; 
attr String operatorAlias; 
} 
@gmf.node(label="valueOperator", figure="ellipse", border.color="0,0,0") 
class ValueOperator extendsQuery{ 
attr String valueOperator; 
} 
@gmf.node(label="typeAggregation", figure="rectangle") 
class Aggregation extends Query { 
ref Attribute attribute; 
attr TypeAggregation typeAggregation; 
} 
enum TypeAggregation { 
  AVG = 0; 
  COUNT = 1; 
  MAX = 2; 
MIN = 3; 
  SUM = 4; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 15. Código Enfatic de componentes da seção Operacional connectors. 

@gmf.link(label="comparison", source="source", target="target", 
target.decoration="arrow", incoming="true", color="0,0,0", width="1", 
tool.description="Operations: [=, >=, >, <=, <, <>]") 
class Comparison extends Link { 
attr TypeComparison comparison; 
} 
@gmf.link(label="arithmetic", source="source", target="target", 
target.decoration="arrow", incoming="true", color="0,0,0", width="1", 
tool.description="Operations: [+, /, %, *, -]") 
class Arithmetic extends Link { 
attr TypeArithmetic arithmetic; 
} 
@gmf.link(label="typeLogical", source="source", target="target", 
target.decoration="arrow", incoming="true", color="0,153,255", width="2", 
tool.description="Operations: [and, or]") 
class LogicalConnector extends Link { 
attr TypeLogical typeLogical; 
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} 
enum TypeLogical { 
  AND = 0; 
  OR = 1; 
} 
enum TypeComparison { 
  EQUAL = 0; 
  GREATER_EQUAL = 1; 
  GREATER_THAN = 2; 
  LESS_EQUAL = 3; 
  LESS_THAN = 4; 
  NOT_EQUAL = 5; 
} 
enum TypeArithmetic { 
  ADDITION = 0; 
  DIVISION = 1; 
  MODULUS = 2; 
MULTIPLICATION = 3; 
  SUBTRACTION = 4; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 16. Código Enfatic de componentes da seção Pattern Components. 

Abstract class Pattern extends Query {} 
 
@gmf.node(label="name", figure="rectangle") 
class UnaryPattern extends Pattern { 
readonlyattrString name = "UnaryPattern"; 
attr TypeUnaryPattern typeUnaryPattern; 
} 
@gmf.node(label="patternTimer", figure="rectangle") 
class PatternTimer extends Pattern { 
readonlyattrString patternTimer = "PatternTimer"; 
attr TypePatternTimer typePatternTimer; 
attr String value; 
} 
@gmf.node(label="repeatPattern", figure="rectangle") 
class RepeatPattern extends Pattern { 
readonlyattrString repeatPattern = "RepeatPattern"; 
attr TypeRepeatPattern typePatternTimer; 
attr String value; 
} 
@gmf.link(label="comparisonTarget", source="source", target="target", 
target.decoration="arrow", incoming="true", color="0,0,0", width="1", 
tool.description="Operations: [FOLLOWEDBY, OR, AND, OR, UNTIL, 
WHILE]") 
class LinkPatternTarget { 
ref Target[1]#outgoingTarget source; 
ref Target[1]#incomingTarget target; 
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attr TypeTargetComparison comparisonTarget; 
} 
 
enumTypeUnaryPattern { 
EVERY = 0; 
EVERY_DISTINCT = 1; 
} 
 
enum TypeRepeatPattern { 
  RANGE = 0; 
  REPEAT = 1; 
} 
 
enum TypePatternTimer { 
  WITHIN_TIMER = 0; 
  WITHIN_MAX_TIMER = 1; 
INTERVAL = 2; 
  AT = 3; 
} 
enum TypeTargetComparison { 
  FOLLOWEDBY = 0; 
AND = 1; 
  OR = 2; 
UNTIL = 3; 
  WHILE = 4; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 17. Código de arquivo EOL de customização da paleta de construtores. 

var paletteTool := GmfTool!Palette.all.first(); 
 
var groupObjects = GmfTool!ToolGroup.all.selectOne(r|r.title = 'Objects'); 
var groupConnections = GmfTool!ToolGroup.all.selectOne(r|r.title = 
'Connections'); 
var bringGroup = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title = 'BringGroup'); 
var target     = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title = 'Target'); 
var conditionGroup = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title ='ConditionGroup'); 
var groupbyCondition  = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title = 
'GroupbyCondition'); 
var operator = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title = 'Operator'); 
var valueOperator = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title ='ValueOperator'); 
var aggregation = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title = 'Aggregation'); 
var negative   = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title = 'Not'); 
var arithmetic = groupConnections.tools.selectOne(r|r.title = 'Arithmetic'); 
var comparison = groupConnections.tools.selectOne(r|r.title = 'Comparison'); 
var logicalConnector  = groupConnections.tools.selectOne(r|r.title = 
'LogicalConnector'); 
var unaryPattern = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title = 'UnaryPattern'); 
var repeatPattern = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title ='RepeatPattern'); 
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var patternTimer = groupObjects.tools.selectOne(r|r.title = 'PatternTimer'); 
var linkPatternTarget = groupConnections.tools.selectOne(r|r.title = 
'LinkPatternTarget'); 
var linkTarget = groupConnections.tools.selectOne(r|r.title = 'LinkTarget'); 
 
var toolGroup0 = new GmfTool!ToolGroup; 
toolGroup0.title := 'Emsembles'; 
toolGroup0.collapsible := true; 
paletteTool.tools.add(toolGroup0); 
toolGroup0.tools.add(bringGroup); 
toolGroup0.tools.add(target); 
toolGroup0.tools.add(conditionGroup); 
toolGroup0.tools.add(groupbyCondition); 
var toolGroup1 = new GmfTool!ToolGroup; 
toolGroup1.title := 'Target Connector'; 
toolGroup1.collapsible := true; 
paletteTool.tools.add(toolGroup1); 
toolGroup1.tools.add(linkTarget); 
var toolGroup2 = new GmfTool!ToolGroup; 
toolGroup2.title := 'Operacional Components'; 
toolGroup2.collapsible := true; 
paletteTool.tools.add(toolGroup2); 
toolGroup2.tools.add(operator); 
toolGroup2.tools.add(valueOperator); 
toolGroup2.tools.add(aggregation); 
toolGroup2.tools.add(negative); 
var toolGroup3 = new GmfTool!ToolGroup; 
toolGroup3.title := 'Operacional Connectors'; 
toolGroup3.collapsible := true; 
paletteTool.tools.add(toolGroup3); 
toolGroup3.tools.add(arithmetic); 
toolGroup3.tools.add(comparison); 
toolGroup3.tools.add(logicalConnector); 
var toolGroup4 = new GmfTool!ToolGroup; 
toolGroup4.title := 'Pattern Components'; 
toolGroup4.collapsible := true; 
paletteTool.tools.add(toolGroup4); 
toolGroup4.tools.add(unaryPattern); 
toolGroup4.tools.add(repeatPattern); 
toolGroup4.tools.add(patternTimer); 
toolGroup4.tools.add(linkPatternTarget); 
paletteTool.tools.remove(groupConnections); 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 18. extensões de plugin para transformação EGL. 

<plugin> 
<extensionpoint="org.eclipse.ui.views"> 
<viewid="dsml.diagram.m2t.TransformationView" 
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name="Export to XML" 
class="dsml.diagram.m2t.TransformationView" 
icon="icons/transformation.png"/> 
</extension> 
<extension 
point="org.eclipse.ui.actionSets"> 
<actionSet 
description="Export to XML  " 
id="dsml.diagram.m2t.MT2Action.actionSet" 
label="Export to XML  " 
visible="true"> 
<action 
class="dsml.diagram.m2t.MT2Action" 
icon="icons/transformation.png" 
id="dsml.diagram.m2t.MT2Action" 
label="Export to XML  " 
mode="FORCE_TEXT" 
style="push" 
toolbarPath="transformationGroup" 
tooltip="Export to EPL  "> 
</action> 
</actionSet> 
</extension> 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 19. Metamodelo em linguagem EMF. 

 
@namespace(uri="dsml", prefix="dsml") 
package dsml; 
 
@gmf.diagram(foo="bar", rcp="false", onefile="true", diagram.extension="dsml") 
class DrawingArea { 
val Rule[1] rule; 
val Event[*] events; 
val EventPattern[1] patterns; 
val EventOutput[1] output; 
val Window[*] windows; 
val TargetGroupby[*] targetGroupby; 
val Link[*] links; 
val LinkPatternTarget[*] linkPatternTarget; 
val LinkTarget[*] linkTaget; 
 
} 
 
abstractclass Component { 
} 
 
@gmf.node(label="ruleName", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class Rule extends Component { 
attrString ruleName = "Rule"; 
 
  @gmf.compartment(collapsible="true", layout="free") 
val Query[*] queries; 
} 
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@gmf.node(label="outputName", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class EventOutput extends Component { 
readonlyattrString outputName = "OutputEvent"; 
  @gmf.compartment(collapsible="true", layout="free") 
val Query[*] queries; 
} 
 
@gmf.node(label="eventPattern", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class EventPattern extends Component { 
readonlyattrString eventPattern = "EventPattern"; 
  @gmf.compartment(collapsible="true", layout="free") 
val Pattern[*] node; 
} 
 
@gmf.node(label="window", figure="rectangle") 
class Window extends Component { 
readonlyattrString window = "Window"; 
attr TypeWindow typeWindow; 
attrString value; 
} 
 
@gmf.node(label="targetGroupby", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class TargetGroupby extends Component { 
readonlyattrString targetGroupby = "TargetGroupby"; 
ref Attribute[*] attributes; 
} 
 
@gmf.node(label="eventName", figure="rounded", border.color="0,0,0") 
class Event extends Component { 
attrString eventName; 
  @gmf.compartment(layout="list", collapsible="false") 
val Attribute[*] attributes; 
} 
 
@gmf.node(label="name,type", figure="rectangle", label.icon="false", label.pattern="{0}:{1}") 
class Attribute { 
attrString name; 
attrString type; 
} 
 
abstractclass Query { 
ref Link#target incoming; 
ref Link#source outgoing; 
} 
 
@gmf.node(label="typeAggregation", figure="rectangle") 
class Aggregation extends Query { 
ref Attribute attribute; 
attr TypeAggregation typeAggregation; 
} 
 
@gmf.node(label="conditionGroup", figure="rectangle", border.color="255,204,0") 
class ConditionGroup extends Query { 
readonlyattrString conditionGroup = "ConditionGroup"; 
 
  @gmf.compartment(layout="free", collapsible="true") 
val Query[*] operationTypes; 
} 
 
@gmf.node(label="groupbyCondition", figure="rectangle", border.color="76,217,100") 
class GroupbyCondition extends Query { 
readonlyattrString groupbyCondition = "groupbyCondition"; 
ref Attribute[*] attributes; 
 
  @gmf.compartment(layout="free", collapsible="true") 
val Query[*] operationTypes; 
} 
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@gmf.node(label="bringGroup", figure="rectangle", border.color="0,153,255") 
class BringGroup extends Query { 
readonlyattrString bringGroup = "BringGroup"; 
attrboolean bringAll = false; 
ref Attribute[*] attributes; 
 
  @gmf.compartment(layout="free", collapsible="true") 
val Query[*] operationTypes; 
} 
 
@gmf.node(label="targetAlias", figure="rectangle", border.color="255,0,0") 
class Target extends Pattern, Query { 
attrString targetAlias; 
 
  @gmf.compartment(layout="free", collapsible="true") 
val Query[*] operationTypes; 
ref LinkPatternTarget#target incomingTarget; 
ref LinkPatternTarget#source outgoingTarget; 
} 
 
@gmf.node(label="description", figure="rectangle") 
class Not extends Query, Pattern { 
readonlyattrString description = "NOT"; 
} 
 
 
@gmf.node(label="operator", figure="rectangle") 
class Operator extends Query { 
attrString operator = "Operator"; 
ref Attribute attribute; 
attrString operatorAlias; 
} 
 
@gmf.node(label="valueOperator", figure="ellipse", border.color="0,0,0") 
class ValueOperator extends Query { 
attrString valueOperator; 
} 
 
abstractclass Pattern extends Query { 
} 
 
@gmf.node(label="name", figure="rectangle") 
class UnaryPattern extends Pattern { 
readonlyattrString name = "UnaryPattern"; 
attr TypeUnaryPattern typeUnaryPattern; 
} 
 
@gmf.node(label="patternTimer", figure="rectangle") 
class PatternTimer extends Pattern { 
readonlyattrString patternTimer = "PatternTimer"; 
attr TypePatternTimer typePatternTimer; 
attrString value; 
} 
 
@gmf.node(label="repeatPattern", figure="rectangle") 
class RepeatPattern extends Pattern { 
readonlyattrString repeatPattern = "RepeatPattern"; 
attr TypeRepeatPattern typePatternTimer; 
attrString value; 
} 
 
abstractclass Link { 
ref Query#outgoing source; 
ref Query#incoming target; 
} 
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@gmf.link(source="source", target="target", target.decoration="arrow", incoming="true", color="0,0,0", 
width="1") 
class LinkTarget { 
ref Component[1] source; 
ref Target[*] target; 
} 
 
@gmf.link(label="comparisonTarget", source="source", target="target", target.decoration="arrow", 
incoming="true", color="0,0,0", width="1", tool.description="Operations: [FOLLOWEDBY, OR, AND, 
OR, UNTIL, WHILE]") 
class LinkPatternTarget { 
ref Target[1]#outgoingTarget source; 
ref Target[1]#incomingTarget target; 
attr TypeTargetComparison comparisonTarget; 
} 
 
@gmf.link(label="comparison", source="source", target="target", target.decoration="arrow", 
incoming="true", color="0,0,0", width="1", tool.description="Operations: [=, >=, >, <=, <, <>]") 
class Comparison extends Link { 
attr TypeComparison comparison; 
} 
 
@gmf.link(label="arithmetic", source="source", target="target", target.decoration="arrow", 
incoming="true", color="0,0,0", width="1", tool.description="Operations: [+, /, %, *, -]") 
class Arithmetic extends Link { 
attr TypeArithmetic arithmetic; 
} 
 
@gmf.link(label="typeLogical", source="source", target="target", target.decoration="arrow", 
incoming="true", color="0,153,255", width="2", tool.description="Operations: [and, or]") 
class LogicalConnector extends Link { 
attr TypeLogical typeLogical; 
} 
 
enum TypeRule { 
  QUERY = 0; 
  PATTERN = 1; 
} 
 
enum TypeWindow { 
  LENGTH = 0; 
  LENGTH_BATCH = 1; 
  TIME = 2; 
  EXT_TIMED = 3; 
  TIME_BATCH = 4; 
  EXT_TIMED_BATCH = 5; 
  TIME_LENGTH_BATCH = 6; 
  TIME_SEC = 7; 
  TIME_ACCUM = 8; 
  KEEPALL = 9; 
  FIRSTLENGTH = 10; 
  FIRSTTIME = 11; 
  EXPR = 12; 
  EXPR_BATCH = 13; 
} 
 
enum TypeUnaryPattern { 
  EVERY = 0; 
  EVERY_DISTINCT = 1; 
} 
 
enum TypeRepeatPattern { 
  RANGE = 0; 
  REPEAT = 1; 
} 
 
enum TypeTargetComparison { 
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  FOLLOWEDBY = 0; 
  AND = 1; 
  OR = 2; 
  UNTIL = 3; 
  WHILE = 4; 
} 
 
enum TypeLogical { 
  AND = 0; 
  OR = 1; 
} 
 
enum TypeComparison { 
  EQUAL = 0; 
  GREATER_EQUAL = 1; 
  GREATER_THAN = 2; 
  LESS_EQUAL = 3; 
  LESS_THAN = 4; 
  NOT_EQUAL = 5; 
} 
 
enum TypeArithmetic { 
  ADDITION = 0; 
  DIVISION = 1; 
  MODULUS = 2; 
  MULTIPLICATION = 3; 
  SUBTRACTION = 4; 
} 
 
enum TypeAggregation { 
  AVG = 0; 
  COUNT = 1; 
  MAX = 2; 
  MIN = 3; 
  SUM = 4; 
} 
 
enum TypePatternTimer { 
  WITHIN_TIMER = 0; 
  WITHIN_MAX_TIMER = 1; 
  INTERVAL = 2; 
  AT = 3; 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 20. Classe responsável por exibir e o código da transformação M2T. 

 
package dsml.diagram.m2t; 
 
 
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Frame; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.io.File; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.IOException; 
 
import javax.swing.ImageIcon; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.JPanel; 
import javax.swing.JToolBar; 
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import org.eclipse.swt.SWT; 
import org.eclipse.swt.awt.SWT_AWT; 
import org.eclipse.swt.widgets.Composite; 
import org.eclipse.ui.part.ViewPart; 
import org.fife.ui.rsyntaxtextarea.RSyntaxTextArea; 
import org.fife.ui.rsyntaxtextarea.SyntaxConstants; 
import org.fife.ui.rtextarea.RTextScrollPane; 
 
public class TransformationView extends ViewPart { 
 public static final String ID = "dsml.diagram.m2t.TransformationView"; 
 
 public RSyntaxTextArea textArea; 
 
 public TransformationView() { 
  super(); 
 } 
 
 public void setFocus() { 
   
 } 
 
 public void createPartControl(Composite parent) { 
  Composite composite = new Composite(parent, SWT.EMBEDDED | 
SWT.NO_BACKGROUND); 
  Frame frame = SWT_AWT.new_Frame(composite); 
  JPanel cp = new JPanel(new BorderLayout()); 
 
  textArea = new RSyntaxTextArea(20, 60); 
  textArea.setSyntaxEditingStyle(SyntaxConstants.SYNTAX_STYLE_XML); 
  textArea.setCodeFoldingEnabled(true); 
  textArea.setAntiAliasingEnabled(true); 
  RTextScrollPane sp = new RTextScrollPane(textArea); 
  sp.setFoldIndicatorEnabled(true); 
  cp.add(sp); 
 
  JToolBar toolBar = new JToolBar(); 
  ClassLoader cldr = this.getClass().getClassLoader(); 
  java.net.URL imageURL   = cldr.getResource("icons/save.gif"); 
  ImageIcon aceOfDiamonds = new ImageIcon(imageURL); 
   
  JButton saveButton = new JButton("Save", aceOfDiamonds ); 
   
  saveButton.addActionListener(new ActionListener() { 
    
            public void actionPerformed(ActionEvent e) 
            { 
                //Execute when button is pressed 
   
 String content = textArea.getText(); 
 try { 
    File file = new File("c:\\TEMP\\newfile.txt"); 
  
    // if file doesnt exists, then create it 
    if (!file.exists()) { 
     file.createNewFile(); 
    } 
  
    FileWriter fw = new FileWriter(file.getAbsoluteFile()); 
    BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw); 
    bw.write(content); 
    bw.close(); 
  } catch (IOException e1) { 
        e1.printStackTrace(); 
     } 
  
 
            } 
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        });  
   
  toolBar.add(saveButton, BorderLayout.WEST); 
  cp.add(toolBar, BorderLayout.NORTH); 
   
  
  frame.add(cp); 
   
  frame.pack(); 
        frame.setLocationRelativeTo(null); 
 } 
 
 public void setInput(String parameter){ 
  textArea.setText(parameter); 
 } 
 
} 
 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 21. Código EGL de transformação da Ferramenta. 

[%for (component in DrawingArea) {%] 
 
[%for (output in component.output) {%] 
[%if(output<>null){%] 
[%for (q in output.queries) {%] 
[%if(component.linkTaget.source.select(e : Event | e.isKindOf(Event)).size()>0){%] 
[% var haveRule : Boolean = false;%] 
[% var result : String = '';%] 
[%for(linkTarget in component.linkTaget.select(lt : LinkTarget | lt.isKindOf(LinkTarget))) {%] 
[%if(q == linkTarget.target.at(0)){%] 
[%if(linkTarget.source.isKindOf(Rule)){%] 
[% haveRule  = true;%] 
[%}%] 
[%if(linkTarget.source.isKindOf(Event)){%] 
[% result = '' +linkTarget.source.eventName;%] 
[%}%] 
[%}%] 
[%}%] 
[%if(haveRule){%] 
[% out.println('INSERT INTO  '+result);%] 
[%}%] 
[%}%] 
 
[%}%] 
[%}%] 
[%}%] 
[%}%] 
 
[% out.print('SELECT  ');%] 
[%for (component in DrawingArea) {%] 
[%for (r in component.rule) {%] 
[%for (q in r.queries) {%] 
 
 
[%if(q.isKindOf(BringGroup)) {%] 
[% -- ---------- BringAll ----------------------  
                %] 
[%if(q.bringAll==true) {%] 
[% out.print(' * ');%] 
[%if(q.attributes.size() >0 or q.operationTypes.size()>0) {%] 
[% out.print(', ');%] 
[%}%] 
[%}%] 
 
[% var first : Boolean = true;%] 
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[% -- ---------- Attributes BringGroup ----------------------  
                %] 
[% for (attr in q.attributes){%] 
 
[%if(first==false) {%] 
[% out.print(', ');%] 
[%}%] 
[% out.print(attr.name); %] 
[%first=false;%] 
 
[%}%] 
[%if(q.attributes.size() >0 and q.operationTypes.size()>0) {%] 
[% out.print(', ');%] 
[%}%] 
 
[% first = true;%] 
[% -- ----------conditions tree ----------------------  
                %] 
[% var bringComponent : Boolean = true;%] 
[% var bringComponentTree : Boolean = false;%] 
[% for (qbg in q.operationTypes){%] 
 
[% bringComponent = true;%] 
[% bringComponentTree = false;%] 
[% if(qbg.outgoing<>nulland qbg.outgoing<>""){%] 
[% bringComponent = true; %] 
[% bringComponentTree = true; %] 
[%}%] 
 
[%if(qbg.incoming <>nulland qbg.incoming <>""){%] 
[% bringComponent = false; %] 
[% bringComponentTree = false; %] 
 
[%first=true;%] 
[%}%] 
 
[%if(qbg.incoming == nulland qbg.incoming == ""){%] 
[%if(qbg.outgoing == nulland qbg.outgoing ==""){%] 
[% bringComponent = true; %] 
[% bringComponentTree = false; %] 
[%}%] 
[%}%] 
 
[%if(first==false) {%] 
[% out.print(", ");%] 
[%}%] 
 
[%if(bringComponent == true) {%] 
 
[% -- ----------- tipo operator----------------------  
                         %] 
[%if(qbg.isKindOf(Operator)) {%] 
 
[%if(qbg.operatorAlias <>nulland qbg.operatorAlias <>'') {%] 
[% out.print(qbg.operatorAlias+'.'+qbg.attribute.name);%] 
[%}else{%] 
[% out.print(qbg.attribute.name);%] 
[%}%] 
[%}%] 
 
[% -- ---------- tipo Aggregation --------------------  
                         %] 
[%if(qbg.isKindOf(Aggregation)) {%] 
[% out.print(qbg.typeAggregation +'('+qbg.attribute.name +')');%] 
[%}%] 
 
[% -- ----------- tipo ValueOperator ------------------  
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                         %] 
[%if(qbg.isKindOf(ValueOperator)) {%] 
[% out.print(qbg.valueOperator);%] 
[%}%] 
[%}%] 
[% if(bringComponentTree == true){%] 
[% out.print(getTree(qbg));%] 
[%}%] 
[% bringComponent = false;%] 
[% bringComponentTree = false;%] 
[%first=false;%] 
 
[%}%] 
[%}%] 
 
[%}%] 
[%}%] 
[%}%] 
 
[% out.println('');%] 
[% out.print('FROM ');%] 
 
[%for (component in DrawingArea) {%] 
[%for (r in component.rule) {%] 
[%for (q in r.queries) {%] 
 
[%if(q.isKindOf(Target)) {%] 
 
[%for(component in DrawingArea) {%] 
 
[% var firstTime : Boolean = true;%] 
[%for(tg in component.linkTaget.target) {%] 
[%if(tg.at(0) == q and firstTime) {%] 
 
[% var event : String; %] 
[% var pattern : String; %] 
[% var window : String; %] 
[% var targetGroup : String; %] 
[% var firstEvent : Event; %] 
 
 
 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 22. Classe que realiza transformação M2T no editor. 

package dsml.diagram.m2t; 
 
 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.net.URISyntaxException; 
import java.net.URL; 
 
import javax.swing.JOptionPane; 
 
import org.eclipse.core.runtime.FileLocator; 
import org.eclipse.core.runtime.Platform; 
import org.eclipse.emf.ecore.resource.Resource; 
import org.eclipse.emf.ecore.resource.ResourceSet; 
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import org.eclipse.epsilon.egl.EglFileGeneratingTemplateFactory; 
import org.eclipse.epsilon.egl.EglTemplateFactoryModuleAdapter; 
import org.eclipse.epsilon.emc.emf.InMemoryEmfModel; 
import org.eclipse.epsilon.eol.exceptions.EolRuntimeException; 
import org.eclipse.jface.action.IAction; 
import org.eclipse.jface.viewers.ISelection; 
import org.eclipse.ui.IEditorPart; 
import org.eclipse.ui.IViewReference; 
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow; 
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindowActionDelegate; 
import org.eclipse.ui.PartInitException; 
import org.eclipse.ui.PlatformUI; 
import org.osgi.framework.Bundle; 
 
import dsml.DsmlPackage; 
import dsml.diagram.m2t.TransformationView; 
import dsml.diagram.part.DsmlDiagramEditor; 
 
 
public class MT2Action implements IWorkbenchWindowActionDelegate { 
 
 public MT2Action() { 
 } 
 
 public void run(IAction action) { 
 
  // Get the active editor 
  IEditorPart editor = 
PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage().getActiveEditor(); 
 
  // This is only meaningful if the editor is a Friends diagram editor 
  if (editor instanceof DsmlDiagramEditor) { 
 
   DsmlDiagramEditor friendsDiagramEditor = (DsmlDiagramEditor) editor; 
 
   // Get the EMF model under the editor 
   Resource resource = getFirstSemanticModelResource( 
friendsDiagramEditor.getEditingDomain().getResourceSet()); 
 
   if (resource == null) return; 
 
   // Wrap it as an InMemoryEmfModel 
   InMemoryEmfModel m = new InMemoryEmfModel("M", resource, 
DsmlPackage.eINSTANCE); 
 
   // Construct the EGL module 
   EglTemplateFactoryModuleAdapter module =  
     new EglTemplateFactoryModuleAdapter(new 
EglFileGeneratingTemplateFactory()); 
 
   //Bundle bundle = Platform.getBundle("br.ufpe.cin.dsml2"); 
   //URL fileURL = bundle.getEntry("m2t/dsml2.egl"); 
 
   InputStream inputStream = null; 
   BufferedReader br = null;    
   StringBuilder sb = null; 
    
   try { 
    // read this file into InputStream 
 
    inputStream = 
getClass().getResourceAsStream("/src/dsml/diagram/m2t/dsml.egl"); 
 
    br = new BufferedReader(new InputStreamReader(inputStream)); 
 
    sb = new StringBuilder(); 
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    String line; 
    while ((line = br.readLine()) != null) { 
     sb.append(line); 
    } 
 
   } catch (IOException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } finally { 
    if (inputStream != null) { 
     try { 
      inputStream.close(); 
     } catch (IOException e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
    } 
    if (br != null) { 
     try { 
      br.close(); 
     } catch (IOException e) { 
      e.printStackTrace(); 
     } 
    } 
   } 
 
 
   try { 
    //module.parse(FileLocator.resolve(fileURL).toURI()); 
    module.parse(sb.toString()); 
   } catch (Exception e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
 
   module.getContext().getModelRepository().addModel(m); 
  // IViewReference[] refs = 
PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage().getViewReferences(); 
  // for (IViewReference ref: refs) System.out.println(ref.getId()); 
   TransformationView view = null; 
   try { 
    view = (TransformationView) 
PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage().showView(TransformationView.ID); 
     
   } catch (PartInitException e1) { 
    e1.printStackTrace(); 
   } 
 
   try { 
 
   view.setInput((String) module.execute()); 
 //  System.out.println((String) module.execute()); 
   } catch (EolRuntimeException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
    
 
  } 
 
 } 
 
 public Resource getFirstSemanticModelResource(ResourceSet resourceSet) { 
  for (Resource resource : resourceSet.getResources()) { 
   return resource; 
  } 
  returnnull; 
 } 
 
 public void selectionChanged(IAction action, ISelection selection) {} 
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 public void dispose() {} 
 
 public void init(IWorkbenchWindow window) { } 
} 

Fonte: Autor (2016). 

Listagem 23. Código EVL de validação da Ferramenta. 

context Event { 
 constraint EventHasName { 
  check : self.eventName.isDefined()  
  message : self.eclass().name + ' without name not allowed.' 
   
 } 
  
 constraint NameIsValid { 
  guard : self.satisfies('EventHasName') 
  check : not(("#")->isSubstringOf(self.eventName)) 
  message : 'The character "#" can not be used in the Event names.' 
 } 
  
 constraint AtLeastOneAttribute{ 
  guard : self.satisfies('EventHasName') 
  check { 
   if(self.attributes->size() = 0){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'Uma Evento deve ter ao menos um atributo' 
 } 
} 
 
context Rule { 
  
 constraint NotEmpty { 
  check { 
   
   if(self.queries->size()=0){ 
    returnfalse; 
   } 
  
  returntrue;  
  } 
  message : 'One rule dont should isEmpty'  
   
 } 
  
 constraint AtLeastOneBringGroup { 
 guard : self.satisfies('NotEmpty') 
  check { 
  for(q:Query inself.queries) 
   if(q.isTypeOf(BringGroup)){ 
    returntrue; 
   } 
  
  returnfalse;  
  } 
  message : 'One rule should have atleast one bring group' 
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 } 
  
 constraint AtLeastOneTargetGroup { 
  check { 
  for(q:Query inself.queries) 
   if(q.isTypeOf(Target)){ 
    returntrue; 
   } 
  
  returnfalse;  
  } 
  message : 'One rule should have atleast one Target' 
 } 
  
} 
 
context Window { 
 
 constraint AtLeastOneValue{ 
  check { 
   if(self.value = nullorself.value = ''){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'One Window should have atleast one value' 
 } 
} 
 
context BringGroup { 
 
 constraint AtLeastOneAttributeOrBringAll{ 
  check { 
   if(self.operationTypes->size() = 0 andself.bringAll = false){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'One BringGroup should have atleast one operador ou bringAll = true' 
 } 
} 
 
context Attribute { 
 
 constraint AtLeastOneNameAndType{ 
  check { 
   if((self.name = nullorself.name = '') or (self.type = nullorself.type = '' )){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'One Attribute should have atleast one name and type' 
 } 
  
} 
 
context TargetGroupby { 
 constraint AtLeastOneAttributeOperator{ 
  check { 
   if(self.attributes->size() = 0){ 
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    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'One TargetGroupby should have atleast one attribut' 
 } 
  
} 
 
context GroupbyCondition { 
 constraint AtLeastOneAttributeOperator{ 
  check { 
   if(self.attributes->size() = 0){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'One GroupbyCondition should have atleast one attribut' 
 } 
  
} 
 
context EventOutput { 
 constraint AtLeastOneTargetGroup { 
  check { 
  for(q:Query inself.queries) 
   if(q.isTypeOf(Target)){ 
    returntrue; 
   } 
  
  returnfalse;  
  } 
  message : 'One rule should have atleast one Target' 
 } 
  
} 
 
context ConditionGroup { 
 
 constraint AtLeastOneAttributeOrBringAll{ 
  check { 
   if(self.operationTypes->size() = 0){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'One ConditionGroup should have atleast one operador' 
 } 
} 
 
context ValueOperator { 
 
 constraint AtLeastOneValue{ 
  check { 
 
   if(self.valueOperator = nullorself.valueOperator = ''){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
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  message : 'One ValueOperator should have atleast one value' 
 } 
} 
 
context Operator { 
 constraint AtLeastOneAttributeOperator{ 
  check { 
   if(self.attribute = null){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'Uma operador deve ter ao menos um attributo' 
 } 
  
} 
 
context Aggregation { 
 constraint AtLeastOneAttributeOperator{ 
  check { 
   if(self.attribute = null){ 
    returnfalse; 
   } 
  returntrue;  
  } 
  message : 'One Aggregation should have atleast one attribut' 
 } 
  
} 
 
context EventPattern { 
 constraint AtLeastOneTargetGroup { 
  check { 
  for(q:Pattern inself.node) 
   if(q.isTypeOf(Target)){ 
    returntrue; 
   } 
  
  returnfalse;  
  } 
  message : 'One rule should have atleast one Target ' + self.node 
 } 
  
} 

 

Fonte: Autor (2016). 
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APÊNDICE C – Material de Avaliação 

 

Este apêndice contém o formulário adaptado do PSSUQ e os respectivos resultados da 

avaliação de usabilidade proposta nesse tabalho e descrita no capítulo 5 dessa dissertação. O 

Resultado completo da avaliação você pode ser acessado em https://goo.gl/a3u5S1. 

 

Questionário adaptado do PSSUQ: 

6.3.1. No geral, estou satisfeito com o quão fácil é usar o sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.2. Foi fácil utilizar este sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.3. Eu pude completar as tarefas e cenários de forma efetiva, usando este sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.4. Eu fui capaz de completar as tarefas e cenários de forma rápida, usando 
este sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.5. Eu me senti confortável usando este sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.6. Foi fácil aprender a usar este sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.7. Eu acredito que eu poderia me tornar produtivo rapidamente usando este sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.8. As mensagens de erros do sistema foram claras o suficiente para me ajudar 
na correção de erros. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.9. Sempre que eu cometi algum erro, eu pude recuperar de forma fácil e rápida. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.10. As informações (como ajuda online, na tela de mensagens e outros 
documentos) fornecidas com este sistema foram claras. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
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6.3.11. Foi fácil encontrar a informação que eu precisava. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.12. A informação fornecida pelo sistema é fácil de entender. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.13. A informação foi eficaz em me ajudar a completar as tarefas e cenários. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.14. A organização das informações nas telas do sistema é clara. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.15. A interface deste sistema é agradável. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.16. Eu gostei de usar a interface deste sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.17. Este sistema tem todas as funções e capacidades que eu esperava que ele tivesse. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 

6.3.18. No geral, estou satisfeito com este sistema. 
Concordo Fortemente 1( ) 2( ) 3( )4( )5( )6( )7( ) Discordo Fortemente 
 
Resultado da avaliação: 
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