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RESUMO 
 
 
 
 
A necessidade de integração de sistemas de computação heterogêneos tem sido um 

problema discutido há muitas décadas. Um dos maiores esforços conhecidos para prover 

esta integração é a Internet, com seus protocolos padronizados, abertos e independentes 

de topologia ou tecnologias de redes de computadores. Contudo o problema de 

integração estendende-se desde a camada física da rede até a camada de aplicação, onde 

aplicações desenvolvidas em linguagens de programação, sistemas operacionais e 

arquiteturas diferentes necessitam de coexistência e interação, inclusive nos casos onde 

os componentes destas aplicações estão distribuídos. 

 

Dando continuidade às suas soluções de interoperabilidade, o Object Management Group 

(OMG) padronizou a Model Driven Architecture (MDA), uma arquitetura em camadas 

que, através de supressão dos detalhes de tecnologia, contorna os problemas de  

heterogeneidade e de adaptação das aplicações para adoção de novas tecnologias. O 

princípio básico da arquitetura é a especificação de modelos em diferentes níveis de 

abstração e a transformação entre estes modelos. Este trabalho apresenta um framework 

aberto, extensível e orientado a componentes para construção de transformadores de 

modelos. Através deste framework conseguimos a abstração dos métodos de 

transformação, o reuso de transformações, a composição de transformações complexas e 

a coexistência de métodos distintos para transformação no mesmo ambiente. 

 
Palavras Chave: modelos, transformação de modelos, MDA, transformlets 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The integration of heterogeneous computing systems is a problem discussed for many 

decades.  The greatest known effort to provide this integration is the Internet, with its 

standardized protocols, independent of network topology or technologies.  However, the 

problem of integration occurs from the physical layer to the application layer, where 

application developed in distinct programming languages, operating systems and 

architectures need coexistence and interaction.   

 

Giving continuity to its interoperability solutions, the Object Management Group (OMG) 

standardizes the Model Driven Architecture (MDA), a layered architecture that, with the 

suppression of technology details, contours the heterogeneity problems and the 

adaptation of the application when technologies adoptions occur.  The basic principle of 

the architecture is the specification of models in various levels of abstraction and the 

transformation between these models.  This work presents an open, extensible and 

component-oriented framework for construction of model transformers.  With this 

framework, we obtain the abstraction of the transformation approaches, the reuse of 

transformations, the composition of complex transformations and the coexistence of 

distinct transformation approaches in the same environment. 

 
Keywords: models, model transformation, MDA, transformlets 
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CAPÍTULO 1 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
1.1. MOTIVAÇÃO 
 
Para contornar as dependências com o hardware, existe uma tendência natural de elevar 

cada vez mais o nível de abstração no desenvolvimento de software, através de 

conceitos como modelos, agentes, classes ou funções ao invés de registradores e 

posições de memória.  

 

No caso dos sistemas distribuídos, onde várias aplicações com diferentes ambientes de 

execução devem ser integradas, foram criados os serviços de middleware para abstrair a 

plataforma de execução de uma aplicação, constituída do sistema operacional (que já 

oferece abstrações do hardware) e o software de rede. Um middleware provê 

transparências para que uma aplicação seja desenvolvida sem dependências da 

plataforma utilizada. Desta forma, aplicações desenvolvidas para um único middleware 

podem ser integradas e executadas em ambientes com diferentes sistemas operacionais 

e/ou software de redes. 

 

Durante algum tempo, acreditou-se que os problemas de integração de aplicações 

estariam resolvidos com a padronização de uma solução aberta de middleware. Porém 

as soluções de middleware foram diversificando e os problemas de integração de 

aplicações se tornaram um problema de integração de middleware. 

 

No entanto, considerando que um modelo de negócios pode ser concebido sem 

considerações sobre a tecnologia a ser empregada, este não precisa ser alterado por 

adoção de novas tecnologias ou mudança de ambiente de execução. Um sistema pode 

ser implementado em diferentes plataformas e ter um único modelo de negócio 

descrevendo as suas funcionalidades. 



INTRODUÇÃO  12 

 

  

O Object Management Group (OMG) padronizou uma arquitetura denominada Model 

Driver Architecture (MDA) [36], que utiliza modelos como referência no processo de 

desenvolvimento de uma aplicação. Esta arquitetura define camadas com níveis 

distintos de abstração contendo modelos independentes de computação (CIM), modelos 

independentes de paltaforma (PIM) e modelos específicos de plataforma (PSM). Os 

modelos mais abstratos são convertidos nos modelos menos abstratos através de 

transformações e mapeamentos padronizados. Desta forma, a construção da aplicação é 

através de transformações de modelos e para construir na nova tecnologia precisaremos 

apenas definir quais as transformações que criarão os artefatos de implementação a 

partir dos modelos. 

 

Contudo, não existe um padrão aberto para o desenvolvimento destas transformações. 

Os ambientes de desenvolvimento atuais utilizam padrões fechados para a 

implementação. Desta forma, os usuários de um ambiente vão adotar a tecnologia 

somente se o fornecedor do ambiente construir (e quando construir) os transformadores 

ou se mudar para um ambiente com suporte à tecnologia desejada. 

 
1.2. OBJETIVOS 
 
O principal objetivo deste trabalho é aplicar os conceitos do desenvolvimento baseado 

em componentes nas transformações de modelos para conseguir reuso e composição dos 

transformações, além de definir técnicas para integração dos diferentes métodos de 

transformação existentes. 

 

Para alcançar este objetivo, apresentamos um framework, denominado Transformlets 

Framework, para a composição e integração de transformadores de modelos, construído 

com base nos métodos de transformações e conceitos de desenvolvimento baseado em 

componentes,  

 
1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
Neste capítulo mostramos a motivação e objetivos do trabalho. No capítulo 2 

apresentaremos a motivação para a criação de Model Driven Architecture. Continuamos 

no capítulo 3 apresentando conceitos básicos e os padrões de Model Driven 
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Arquitecture, além de um tópico sobre como ocorre o desenvolvimento de aplicações. O 

capítulo 4 é dedicado ao Transformlet Framework, onde veremos o modelo de 

componentes, a arquitetura e as provas de conceito com os componentes de 

transformação. Finalmente, concluímos no capítulo 5 com a contribuição e trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
 
 
INTEGRAÇÃO DE APLICAÇÕES CORPORATIVAS 
 
 
 
 
Neste capítulo veremos as abordagens utilizadas para integração de aplicações [1]  

buscando mostrar os problemas que levaram ao desenvolvimento de Model Driven 

Architecture (MDA). 

 
2.1. COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS 
 
Neste método de integração, a troca de dados entre as aplicações ocorre através de 

arquivos. Uma aplicação exporta dados para arquivos que serão importados por outras 

aplicações.  

 

Os formatos dos arquivos são combinados entre as aplicações envolvidas. No caso de 

arquivos texto, cada linha (seqüência de caracteres terminada pelo caractere ASCII 13) 

representa um registro e os campos são delimitados por uma marcação posicional fixa 

ou um caractere marcador entre os campos. Um problema bastante comum no uso de 

posições fixas ocorre quando a estrutura do arquivo precisa ser alterada, como no caso 

de algum campo ter seu tamanho alterado ou quando campos precisam ser removidos. A 

solução mais comum é não alterar a estrutura inicial e acrescentar novos campos no 

final de cada linha. Para evitar tais problemas, em alguns casos os arquivos são 

estruturados com a linguagem XML [56] e os campos são identificados por elementos 

(tags). 

 

Apesar da facilidade deste método, a criação, exportação e importação dos arquivos são 

processos lentos. Além disso, os dados exportados podem sofrer alterações na sua fonte 

sem refletir imediatamente nos arquivos, causando importações de dados incorretos e 

problemas de inconsistência entre as aplicações. 
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Por não necessitar de nenhum software adicional, e conseqüentemente nenhum custo 

financeiro, a utilização de arquivos se torna bastante atraente para integração com 

aplicações legadas, principalmente em ambientes com mainframes, devido ao alto custo 

de software para o mesmo. 

 
2.2. BANCO DE DADOS 
 
Este método consiste em compartilhar o banco de dados de uma aplicação para as 

aplicações envolvidas na integração (Figura 1). Desta forma, as aplicações tem acesso 

direto aos dados, sem a necessidade de requisições para a outra aplicação. 

 

 
 

Figura 1. Banco de dados compartilhado 
 
O acesso direto traz o benefício de executar consultas mais precisas e, portanto, 

conseguir um desempenho superior quando comparado a consultas através da aplicação. 

Contudo, nesta forma de acesso, as únicas restrições existentes são as impostas pelo 

gerenciador de banco de dados (ex. restrições de integridade de dados, segurança). As 

regras de negócio implementadas na aplicação não são utilizadas e alterações incorretas 

nos dados podem ser efetuadas. 

 

Como o acesso aos dados será efetuado através de gerenciadores de banco de dados, 

transações irão garantir as propriedades ACID [11]. No caso de mais de um gerenciador 

estar envolvido, podemos utilizar padrões de transações distribuídas, como o padrão 

X/Open Distributed Transaction [13]. 

 

O fato de expor o banco de dados de uma aplicação nos traz problemas de 

manutenibilidade quando a estrutura do banco necessita de alterações. Uma mudança na 
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estrutura causará a necessidade de alterações em todas as aplicações que utilizam este 

banco. O uso de visões [11] pode reduzir as alterações necessárias, porém irá ampliar 

consideravelmente o tempo das consultas e restringir as alterações nos dados. 

 
2.3. MIDDLEWARE RPC E MIDDLEWARE ORIENTADO A 

OBJETOS 
 
Uma outra opção para a integração de aplicações são os middleware [3]. O principal 

objetivo de um middleware é prover abstrações de sistemas operacionais e software de 

redes através de interfaces padronizadas para os serviços abstratos providos. A 

utilização para a integração funciona basicamente encapsulando a aplicação em objetos 

ou serviços distribuídos. Através de invocações remotas, aplicações podem requisitar ou 

receber requisições para a execução de determinadas funções.  

 

Nos próximos tópicos mostraremos dois exemplos de middleware utilizados para 

integração de aplicações, com suas características principais e os métodos para o 

desenvolvimento e integração de aplicações. 

 
2.3.1. Common Object Request Broker Architecture (CORBA) 
 
O Common Object Request Broker Architecture (CORBA) [29] é uma arquitetura 

(Figura 2) aberta padronizada pela Object Management Group (OMG) para distribuição 

de objetos, criada com base na Object Management Architecture (OMA). 

 

Dentre as suas principais características, temos a independência de linguagem e 

plataforma, transparência de acesso, localização, concorrência, replicação e falhas. 

Criado no início da década de 90, hoje tem suporte a qualidade de serviço, versão 

mínima para dispositivos embarcados (Minimum CORBA), suporte a firewalls (CORBA 

Firewall Traversal), serviços de segurança, além de interface de serviços definidos para 

diversas áreas de negócio, como telecomunicações [32], medicina [34], processamento 

de alto desempenho [33], entre outros. Nos próximos tópicos, detalharemos o CORBA 

apresentando o suporte estático, contudo vale ressaltar a existência da estratégia 

dinâmica [29] não apresentada neste trabalho. 
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Figura 2. Common Object Request Broker Architecture 
 

 
2.3.1.1. Interface Definition Language (IDL) 
 
Para garantir a independência de linguagem, os serviços de um objeto distribuído são 

definidos através de operações em IDL (Interface Definition Language)  [29] e são 

mapeados por compiladores IDL para linguagens de programação específicas, com base 

em padrões de mapeamento definidos pela OMG. O mapeamento cria componentes 

específicos de cada linguagem que serão utilizados para requisições de clientes ou 

implementados por objetos servidores, denominados serventes (servants), para atender 

as requisições recebidas.  

 

Para ilustrar um mapeamento, mostramos abaixo um exemplo de uma interface definida 

em IDL e seu correspondente na linguagem Java [51] após o mapeamento: 
 

Exemplo de Interface Definition Language 
 
module Math { 
 
 exception DivisionByZero { }; 
 
 interface Calculator { 
  long sum( in long a, in long b); 
  long div( in long a, in long b) raises (DivisionByZero); 
 }; 
 
}; 
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Resultado do mapeamento (idlj, JDK 1.4.2_03) 
 
Arquivo Math/DivisionByZero.java: 
 
package Math; 
 
public final class DivisionByZero extends 
    org.omg.CORBA.UserException { 
  public DivisionByZero () { 
    super(DivisionByZeroHelper.id()); 
  } 
 
  public DivisionByZero (String $reason) { 
    super(DivisionByZeroHelper.id() + "  " + $reason); 
  } 
} 
 
 
Arquivo Math/Calculator.java: 
 
package Math; 
 
public interface Calculator extends CalculatorOperations,  
    org.omg.CORBA.Object, org.omg.CORBA.portable.IDLEntity { 
} 
 

 
Arquivo Math/CalculatorOperations.java: 
 
package Math; 
 
public interface CalculatorOperations { 
  int sum (int a, int b); 
  int div (int a, int b) throws Math.DivisionByZero; 
} 
 

 
Outros arquivos gerados são stubs e skeletons responsáveis pelo empacotamento 

(marshall) e desempacotamento (unmarshall) dos parâmetros da requisição ou resposta 

no padrão CDR (Common Data Representation) [29]. 

 
2.3.1.2. General Inter-ORB Protocol (GIOP) 

 
As requisições de clientes para os objetos distribuídos são tratadas por negociadores de 

requisições (Object Request Brokers, ORBs) e enviadas em um protocolo geral para 

comunicação entre os ORBs (General Inter-ORB Protocol, GIOP) [29]. Após o 

recebimento das mensagens, adaptadores (object adapters) repassam as requisições para 

os serventes ligados ao objeto CORBA requisitado. Os serventes são componentes na 

linguagem de programação que implementam as interfaces definidas na IDL. As 
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ligações entre os serventes e objetos CORBA são estabelecidas no momento da sua 

exportação através dos adaptadores [30]. 

 

O GIOP define a sintaxe de transferência (CDR), os formatos das mensagens e a 

semântica de transporte das mensagens. A sintaxe de transferência CDR define a 

representação dos tipos de dados da IDL nas sequências de bytes que serão 

transportadas por protocolos de mais baixo nível, como protocolos Internet (TCP/IP). 

 

As mensagens definidas são utilizadas principalmente para requisições, respostas e 

localização de objetos em ORBs distintos. Abaixo temos um resumo dos formatos 

suportados. Para maiores detalhes dos formatos recomendamos a leitura de [29], seção 

15.4: 

 

- Request: Mensagem utilizada para requisição de operações em objetos 

CORBA. A mensagem deve conter a referência para o objeto e a operação com 

os parâmetros requisitados. As requisições podem ou não necessitar de 

respostas; 

 

- Reply: Mensagem de resposta a uma requisição (Request). Contém o valor de 

retorno da operação requisitada ou uma exceção, caso alguma tenha sido 

levantada no servente. Também notifica a mudança de localização temporária ou 

definitiva do objeto. Neste caso, a nova referência do objeto será retornada; 

 

- CancelRequest: Mensagem para pedido de cancelamento de requisição a um 

objeto, enviada anteriormente. Após a mensagem, o servidor não necessita 

enviar resposta para a requisição anterior. Suportada apenas de clientes para 

servidores; 

 

- LocateRequest: Mensagem para conhecimento da existência de um objeto dada 

a referência do mesmo; 

 

- LocateReply: Resposta do servidor à mensagem de LocateRequest. Retorna o 

estado do objeto requisitado (desconhecido ou presente). No caso de um objeto 

com localização alterada, a nova referência será retornada; 
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- CloseConnection: Mensagem enviada para notificar o fechamento da conexão. 

Pode ser enviada tanto pelo servidor como pelo cliente; 

 

- MessageError: Mensagem enviada quando encontrada alguma mensagem 

GIOP fora dos formatos especificados; 

 

- Fragment: Mensagem enviada quando uma mensagem anterior de requisição 

ou resposta foi fragmentada. Esta mensagem contém o próximo fragmento da 

mensagem incompleta; 

 

A semântica de transporte das mensagens define as características do transporte, o 

gerenciamento das conexões e ordem das mensagens. O transporte deve ser orientado a 

conexão, confiável, não deve definir limites de tamanho arbitrários para mensagens e 

deve prover notificações de perda de conexões entre o cliente e o servidor. O 

gerenciamento das conexões define os papéis do cliente e do servidor, determinando 

quais mensagens devem ser enviadas por clientes e servidores. Uma vez definidos os 

papéis, temos a ordem das mensagens onde o cliente é o responsável por iniciar, 

enviando mensagens de requisição (Request e LocateRequest), e os servidores 

responsáveis por responder estas mensagens em qualquer ordem. 

 

As mensagens GIOP devem ser mapeadas em um protocolo de transporte dependente da 

tecnologia de rede utilizada. O padrão CORBA define o mapeamento para protocolos 

Internet, denominado Internet Inter-ORB Protocol (IIOP). 

 
2.3.1.3. Desenvolvimento de aplicações 
 
Considerando que foram executadas as fases de modelagem, a construção de aplicações 

CORBA se resume na criação das interfaces em IDL, compilação das interfaces criadas 

e implementação dos serventes e clientes (Figura 3). Novamente ressaltamos que está 

sendo apresentada somente a abordagem estática, por esta ser suficiente para o 

entendimento de integração de aplicações utilizando CORBA. 
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Figura 3. Ciclo de desenvolvimento de aplicação CORBA 
 

No caso de integração de aplicações, as interfaces são construídas com base nos 

serviços que serão exportados da aplicação existente. A aplicação será encapsulada em 

um ou mais objetos distribuídos e todo o acesso aos dados pertencentes à aplicação 

deverá ser efetuado através destes objetos, que delegarão as invocações para os 

componentes da aplicação onde serão executadas as operações com validação de regras 

de negócio caso necessário (Figura 4).  

 

Aplicação A Aplicação BWrapper 
(Objeto remoto) StubInvocação Remota

 
 

Figura 4. Encapsulamento de uma aplicação 
 
Mesmo sem o acesso direto aos dados, invocações a objetos distribuídos podem ser 

efetuadas dentro de transações com o uso do serviço de transações CORBA [31]. No 

caso de um gerenciador de banco de dados ser utilizado na execução de uma operação, a 

mesma transação iniciada na invocação poderá ser utilizada durante a persistência dos 

dados. 

 
2.3.2. WEB SERVICES 
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Web Services são padrões para a exposição e composição de serviços na Internet, com 

base na linguagem XML [56] e protocolos de transporte da Web. Este novo modelo de 

aplicações teve grande aceitação pela sua simplicidade e utilização de protocolos 

ubíquos na Internet, como por exemplo o Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 

 

A base de Web Services são os padrões SOAP (Simple Object Access Protocol) [59] e 

WSDL (Web Services Description Language) [60], que definem respectivamente um 

protocolo de comunicação e uma linguagem para definição da interface dos serviços 

expostos. 

 
2.3.2.1. Web Services Description Language (WSDL) 
 
A WSDL (Web Services Description Language) [60] é a linguagem para descrição de 

operações dos serviços e ligações destes serviços com protocolos de comunicação. Os 

serviços expostos são compostos por operações onde cada uma delas tem um conjunto 

de parâmetros, um tipo de retorno opcional e faltas definidas para notificar a existência 

de exceções durante a execução da operação. Além da descrição dos serviços e suas 

operações, o arquivo WSDL também pode indicar uma localização padrão para o 

serviço descrito através de uma URL. Na tabela abaixo temos um exemplo de um 

arquivo WSDL: 

 
Exemplo de WSDL (parcial) 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <definitions 
    name="Calculator_Math_Service"   
    targetNamespace="http://calculator.math/wsdl"  
    xmlns:tns="http://calculator.math/wsdl"  
    xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
    xmlns:ns2="http://calculator.math/types"  
  <types> 
    <schema  
      targetNamespace="http://calculator.math/types"  
      xmlns:tns="http://calculator.math/types"  
          <complexType name="DivisionByZero"> 
            <sequence/> 
          </complexType> 
    </schema> 
  </types> 
  <message name="Calculator_div"> 
    <part name="int_1" type="xsd:int"/> 
    <part name="int_2" type="xsd:int"/></message> 
  <message name="Calculator_divResponse"> 
    <part name="result" type="xsd:int"/></message> 
  <message name="DivisionByZero"> 
    <part name="DivisionByZero"    
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    type="ns2:DivisionByZero"/></message> 
  <portType name="Calculator"> 
    <operation name="div" parameterOrder="int_1 int_2"> 
      <input message="tns:Calculator_div"/> 
      <output message="tns:Calculator_divResponse"/> 
      <fault name="DivisionByZero"  
        message="tns:DivisionByZero"/></operation> 
  </portType> 
  <binding name="CalculatorBinding" type="tns:Calculator"> 
    <operation name="div"> 
      <input> 
        <soap:body ...           
          namespace="http://calculator.math/wsdl"/> 
      </input> 
      <output> 
        <soap:body ... 
          namespace="http://calculator.math/wsdl"/> 
      </output> 
      <fault name="DivisionByZero"> 
        <soap:fault name="DivisionByZero"  
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
          use="encoded"  
namespace="http://calculator.math/wsdl"/></fault> 
      <soap:operation soapAction=""/></operation> 
    <soap:binding  
      transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"  
      style="rpc"/> 
    </binding> 
  <service name="Calculator_Math_Service"> 
    <port name="CalculatorPort"  
      binding="tns:CalculatorBinding"> 
      <soap:address location="http://localhost/some_uri"/> 
    </port> 
  </service> 
</definitions> 
 

 
O mapeamento entre os serviços e os componentes de uma linguagem de programação é 

definido pela implementação de Web Service utilizada. Ao contrário de CORBA, não 

existem especificações definindo como deve ser efetuado o mapeamento da linguagem 

utilizada para definição das interfaces e a linguagem de programação utilizada. 

 

Os métodos para mapeamento dos serviços vão desde compiladores WSDL [24] [52] 

até APIs para mapeamentos em tempo de execução utilizando reflexão [19]. Um outro 

recurso bastante utilizado é a exportação de componentes implementados em uma 

determinada linguagem. A exportação consiste em capturar a interface do componente 

existente e criar um arquivo WSDL representando esta interface [20]. No caso de 

integração de aplicações, este provavelmente seria o método utilizado para exposição 

das funcionalidades de uma aplicação existente. 
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Abaixo temos a interface Java utilizada para criação do WSDL utilizando o JWSDP 

[24]: 

 
 
Interface Java usada na criação do WSDL (wscompiler, JWSDP 1.3) 
 
package math; 
 
import java.rmi.Remote; 
import java.rmi.RemoteException; 
 
public interface Calculator extends Remote { 
  int sum (int a, int b) throws RemoteException; 
  int div (int a, int b) throws DivisionByZero, RemoteException; 
} 
 

 
2.3.2.2. Simple Object Access Protocol (SOAP) 
 
O protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol) é utilizado para troca de mensagens 

e invocações de operações através da Web. Uma mensagem SOAP é composta de um 

Envelope, um cabeçalho (Header) e um corpo (Body). 

 
Exemplo de mensagem SOAP 
 
<SOAP-ENV:Envelope 
  xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
   <SOAP-ENV:Header> 
   </SOAP-ENV:Header> 
   <SOAP-ENV:Body> 
      <e:Book> 
         <title>My Life and Work</title> 
         <firstauthor href="#Person-1"/> 
         <secondauthor href="#Person-2"/> 
      </e:Book> 
   </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 

 
No cabeçalho podemos incluir elementos anexos às mensagens. A semântica dos 

elementos será definida pelas aplicações envolvidas na comunicação. O padrão SOAP 

define apenas o atributo mustUnderstand que deve ser utilizado para garantir que as 

aplicações envolvidas na comunicação conheçam obrigatoriamente o elemento incluido 

no cabeçalho. No caso do elemento não ser conhecido, a mensagem não será processada 

e uma notificação de falha será enviada para o originador da mensagem. Como 

exemplos de uso do cabeçalho, podemos citar identificadores de autenticação ou 

identificadores de contextos transacionais. 
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Os dados trocados entre o cliente e o servidor são enviados no elemento Body. Estes 

dados podem ser uma invocação remota de uma operação ou apenas dados em uma 

estrutura definida e conhecida pelas aplicações. No caso de exceções na execução da 

operação, um elemento Fault será retornado com uma notificação do erro, composto por 

um código, uma descrição do erro, o causador e detalhes específicos do erro. 

 
SOAP independe do protocolo de transporte, definindo no padrão apenas o mapeamento 

para o protocolo HTTP. Com isto, ao contrário de outros middleware, Web Services não 

necessitam de tunelamento a fim de evitar filtros para procotolos desconhecidos em 

firewalls [2] [21] [55]. Esta característica torna, atualmente, Web Services o middleware 

ideal para o desenvolvimento de aplicações distribuídas na Internet. 

 

Porém, com o uso de mensagens na linguagem XML, existe um aumento no tamanho e 

na complexidade da análise das mensagens. Isto torna invocações a Web Services 

computacionalmente mais custosas que invocações a objetos distribuídos CORBA ou 

objetos remotos Java RMI [21]. 

 
2.3.2.3. Desenvolvimento de aplicações 
 
Os padrões de Web Services deixam a cargo das implementações a definição das 

ferramentas e os métodos utilizados para criação dos serviços. Sendo assim, não temos 

uma maneira única de construir aplicações com Web Services. Contudo, no geral o 

desenvolvimento sempre começa com a criação do WSDL (seja manual ou a partir de 

componentes existentes), exportação do WSDL e criação de componentes da linguagem 

de programação a partir do WSDL, novamente dependente da arquitetura definida na 

implementação de Web Services. 

 

Na Figura 5 apresentamos o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação utilizando Web 

Services. Conforme podemos observar, o ciclo se assemelha ao descrito para CORBA, 

diferenciando apenas na linguadem utilizada para definir as interfaces dos serviços e na 

substituição dos skeletons por tipos complexos (ex. interfaces ou classes abstratas) da 

linguagem de programação mapeada.  
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Figura 5 Ciclo de desenvolvimento de aplicação Web Services 
 

A integração das aplicações segue o mesmo principio apresentado para CORBA. As 

operações das interfaces serão construídas a partir dos serviços existentes e através 

destes será efetuado o acesso aos dados da aplicação legada. O método de encapsular os 

serviços da aplicação legada segue o padrão de projeto proxy e pode ser usado em 

qualquer contexto semelhante independente da tecnologia de middleware utilizada.  

 
2.4. MESSAGE ORIENTED MIDDLEWARE (MOM) 
 
O Message-Oriented Middleware (MOM) [1] cria abstrações para o envio de 

mensagens assíncronas entre clientes e servidores utilizando um software proprietário 

para transporte das mensagens (Figura 6). 
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Figura 6. Arquitetura de um Message Oriented Middleware 

 
O middleware tem basicamente dois modelos para tratamento das mensagens com envio 

solicitado: o modelo de enfileiramento e o modelo de publicar-e-inscrever (publish-

and–subscribe). Estes modelos podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto. 

 

No modelo de enfileiramento as mensagens são armazenadas em filas persistentes para 

posterior envio. Se a aplicação destino estiver disponível, a mensagem será enviada e, 

caso o envio seja bem sucedido, será removida da fila. No caso da aplicação destino não 

estar disponível ou acontecerem problemas no envio (ex. sobrecargas na rede), a 

mensagem não será removida da fila e uma nova tentativa de envio será efetuada. 
 

No modelo de publicar-e-inscrever (publish-and–subscribe) são criados canais de 

mensagens onde serão publicadas as mensagens. Os interessados devem se inscrever 

para receber cópias das mensagens enviadas. Os principais inscritos nos canais serão as 

aplicações servidoras, tendo as aplicações clientes como publicadores de mensagens. 
 

2.4.2.4. Desenvolvimento de aplicações 
 

Ao contrário de CORBA e Web Services, não serão necessárias as definições de 

interfaces para as aplicações, pois não existe uma conexão direta entre as aplicações 

cliente e o servidor. As mensagens são enviadas e recebidas por pequenos programas 

independentes, denominados end-points, que são parte do middleware, sendo estes 

responsáveis por notificar as aplicações do recebimento das mensagens. Os contratos 

são estabelecidos entre os clientes e os servidores através do formato das mensagens. A 

aplicação servidora vai definir a estrutura das mensagens e os clientes devem obedecer 

esta definição para efetuar a comunicação com o servidor. 
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Um inconveniente do uso de mensagens assíncronas se deve ao fato de que as 

aplicações devem ser modeladas considerando a assincronia no momento da integração. 

Para contornar esta restrição algumas implementações de MOM suportam invocações 

síncronas através de um middleware RPC. 
 

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste capítulo mostramos os métodos mais comuns para a integração de aplicações 

corporativas. Cada método se apresenta como mais adequado para uma situação 

específica, e assim não temos um consenso do melhor método de integração. A situação 

mais provável será o uso de diversos métodos simultaneamente. 
 

Se observarmos cronologicamente a evolução (ou revolução) das tecnologias de 

integração, percebemos que as aplicações precisam ser adequadas cada vez que 

introduzimos as novas tecnologias. Tomamos como exemplo um ambiente de 

integração utilizando o método de arquivos. Com o advento dos gerenciadores de 

bancos de dados, novas aplicações seriam desenvolvidas para aproveitar as qualidades 

destes gerenciadores. Na integração com as aplicações existentes poderíamos optar por 

continuar com o uso de arquivos ou alterar as aplicações para armazenar em 

gerenciadores de bancos de dados. Considerando os benefícios da adoção dos 

gerenciadores, esta provavelmente seria a solução. Contudo o mesmo problema 

ocorreria quando middlewares fossem introduzidos neste ambiente. Aplicações 

deveriam ser novamente alteradas para a adoção de um middleware orientado a 

mensagens, por exemplo. E as alterações ocorreriam novamente na adoção de um novo 

tipo de middleware baseado em objetos distribuídos ou na exposição de funcionalidades 

das aplicações como serviços na Internet (Web Services).  
 

Contudo vale ressaltar que o negócio da aplicação não depende da tecnologia e, por 

conseguinte, não será alterado por adoção de tecnologias. Portanto, as adaptações nas 

aplicações são na verdade realizações de um modelo de negócio para as novas 

tecnologias. Estas realizações podem ser assistidas por métodos de transformação dos 

modelos de negócio para as novas plataformas. No próximo capítulo apresentaremos 

uma arquitetura,  padronizada pela OMG, que propôe a criação das aplicações a partir 

de transformações de modelos para evitar as dependências das plataformas e facilitar a 

adoção de novas tecnologias. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 

MODEL DRIVEN ARCHITECTURE 
 
 
 
 
Como vimos no capítulo anterior, os métodos para integração de aplicações foram 

evoluindo até o estágio atual de integrações baseada em middlewares. Durante algum 

tempo acreditou-se que apenas um middleware iria se sobressair e teríamos o problema 

de integração de aplicações resolvido. Contudo, surgiram cada vez mais soluções e o 

problema de heterogeneidade agora ocorreu no nível de middlewares. Desta forma, para 

conseguir a integração de aplicações, necessitamos antes integrar os diversos 

middlewares utilizados nas aplicações. Técnicas como pontes (bridges) entre os 

diversos middlewares nem sempre são adequadas, considerando as disparidades na 

semântica dos middlewares [2]. 

 

A integração de aplicações com base nos modelos de negócio não tem dependências 

tecnológicas, pois os modelos de negócio podem ser concebidos sem considerações 

sobre a tecnologia a ser empregada. Desta forma, uma aplicação implementada em 

diferentes plataformas pode ter um único modelo de negócio descrevendo as suas 

funcionalidades.  

 

Partindo dos modelos de negócio, podemos introduzir características das tecnologias 

através de transformações para novos modelos. No caso do surgimento de novas 

tecnologias de middleware, será necessário apenas a definição das transformações para 

a nova tecnologia. Estas transformações podem ser auxilidadas por ferramentas, com a 

padronização de mapeamentos dos elementos do modelo para os artefatos da 

plataforma. 

 

Com base nestas premissas, a OMG (Object Management Group) padronizou uma 

arquitetura para desenvolvimento de sistemas guiado por modelos, denominada Model-

Driven Architecture (MDA) [36]. O principal objetivo desta arquitetura é separar a 

especificação do negócio da especificação da implementação em uma determinada 
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plataforma. Neste capítulo entramos em detalhes de MDA, mostrando os conceitos 

básicos, a arquitetura de modelos, os principais padrões e o desenvolvimento e 

integração de aplicações. 

 
3.1. ARQUITETURA DOS MODELOS 
 
MDA é uma arquitetura em camadas [8], onde cada camada contém modelos 

especificando a aplicação em diferentes níveis de abstração (). Os modelos das 

aplicações devem ser especificados em uma linguagem com um meta-modelo definido 

em Meta-Object Facility (MOF). Um exemplo é a linguagem Unified Modeling 

Language (UML), também utilizada na especificação dos modelos padronizados da 

OMG. 
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Figura 7. Model Driven Architecture 
 
A camada superior contém os modelos que descrevem o sistema sem nenhuma 

depêndencia computacional, denominados Computational Independent Models (CIM). 

Nesta camada teremos modelos especificando detalhes das entidades do negócio e seus 

relacionamentos, além de regras e fluxos do negócio. Estes modelos também são 

conhecidos como modelos de negócio (bussiness model) ou modelos do domínio 

(domain model). 
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Na camada abaixo temos os modelos independentes de plataforma (Platform 

Independent Models ou PIM) que especificam o sistema em termos de negócio e 

tecnologia, mas sem detalhes das plataformas que serão utilizadas para a implementação 

do sistema. Os modelos construídos devem seguir os padrões de perfis (profiles) para 

especificar detalhes das tecnologias utilizadas. Atualmente existem perfis padronizados 

para modelagem de aplicações corporativas distribuídas [44] e integração de aplicações 

corporativas utilizando MOM [45]. 

 
Os modelos devem indicar os serviços utilizados com base nos modelos de pervasives 

services (Pervasive Services Model) e nos modelos de facilidades de domínio (Domain 

Facilities Model), de acordo com as especificações definidas pela OMG [36]. Os 

modelos de pervasives services definem serviços horizontais utilizados em aplicações 

independentes do seu domínio, enquanto que as facilidades de domínio definem 

serviços verticais de um domínio específico. Estes serviços são abstrações das 

especificações existentes de serviços CORBA. 

 

A próxima camada tem modelos específicos de plataforma (Platform Specific Model ou 

PSM) descrevendo entidades, componentes e sub-sistemas de uma plataforma em 

particular, contudo sem detalhes de implementações. Como exemplo, podemos 

especificar interfaces, operações, exceções e tipos valor (value types) de CORBA, sem 

ainda conhecer a implementação do broker CORBA utilizada. Os modelos específicos 

de plataforma devem seguir os perfis padronizados, como o perfil CORBA [43] ou o 

perfil Enterprise Java Beans [53]. Conforme veremos adiante, perfil (profile) é um 

mecanismos para extensão da linguagem UML, composto por estereotipos (stereotype) 

e valores rotulados (tagged values) [42]. 

 

Por fim, na camada inferior, temos o ambiente de implementação contendo os artefatos 

de implementação, como o código fonte e a implementação da plataforma da aplicação. 

 
Conforme podemos observar na Figura 7, o PIM pode ser mapeado para mais de um 

PSM que, consequentemente, serão mapeados para seus respectivos ambientes de 

implementação. Através do relacionamento entre os modelos PIM e PSM conseguimos 

a abstração necessária para implementar a aplicação em diferentes tecnologias, partindo 

de um modelo comum. No caso da adoção de uma nova tecnologia, um novo 
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mapeamento PIM para PSM será definido e a construção da aplicação será efetuada 

através de transformações dos modelos para o ambiente de implementação, ao contrário 

da abordagem tradicional que consiste em alterações na implementação da aplicação 

para adoção de novas tecnologias. 

 
3.2. CONCEITOS BÁSICOS 
 
3.2.1. Modelos 

 
De acordo com o documento do padrão de MDA [36], “modelo é uma representação de 

uma parte de uma função, estrutura e/ou comportamento de um sistema”. Os modelos 

são utilizados para descrever o sistema a ser desenvolvido podendo utilizar linguagens 

textuais ou gráficas. Para evitar ambiguidades, a especificação de modelos em MDA 

deve utilizar linguagens com sintaxe e semântica definidas por meta-modelos formais. 

Conforme veremos adiante estes meta-modelos são especificados utilizando Meta-

Object Facility (MOF). 

 
3.2.2. Abstrações 
 
Abstrações são utilizadas para reduzir a quantidade de detalhes de uma especificação, 

de forma a facilitar o entendimento do problema a ser resolvido. Para um único sistema 

podemos ter diferentes especificações das funcionalidades em níveis de abstração. Um 

modelo pode definir apenas entidades de negócio e seus relacionamentos, enquanto que 

outro modelo define as classes de uma linguagem de programação ou o relacionamento 

entre componentes físicos de um sistema.  

 

Utilizamos o termo mais abstrato para a especificação que contém menos detalhes 

enquanto que o termo menos abstrato denota a especificação com um número maior de 

detalhes. 

 
3.2.3. Refinamentos 
 
Elementos de modelos em diferentes níveis de abstração podem representar a mesma 

entidade em pontos de vista distintos. Através do relacionamento de refinamento um 

elemento mais abstrato é relacionado a um elemento menos abstrato. Podemos dizer que 

o elemento menos abstrato é a realização do elemento mais abstrato. 
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Os relacionamentos de refinamento podem auxiliar o processo de sincronização dos 

modelos com os artefatos de implementação (engenharia reversa), pois através dos 

relacionamentos podemos identificar os elementos dos modelos utilizados na criação 

destes artefatos. 

 
3.2.4. Plataforma 

 
Utilizamos o termo plataforma para representar os detalhes tecnológicos que são 

independentes das funcionalidades do sistema. Uma plataforma será implementada por 

componentes e sub-sistemas, em uma linguagem de programação utilizada para a 

construção do sistema. 

 
3.2.5. Ambientes de implementação 
 
O ambiente de implementação será composto por todos os artefatos que realizam o 

modelo do sistema, incluindo o código fonte, código de interface com usuário, 

descritores de implantação, sub-sistemas, serviços e qualquer outro artefato tecnológico 

utilizado na construção do sistema computacional. 

 
3.2.6. Arquitetura 
 
Definimos arquitetura como “a estrutura dos componentes de um programa/sistema, 

seus relacionamentos, principios e recomendações que regem seu desenho (design) e 

evolução através do tempo” [6].  

 

A arquitetura de MDA define modelos com diferentes níveis de abstração, relações 

entre estes modelos e como os modelos menos abstratos podem ser criados a partir dos 

mais abstratos. 

 
3.2.7. Aplicação 
 
Definimos aplicação como “uma funcionalidade a ser desenvolvida de um sistema. Um 

sistema pode ser composto por diversas aplicações, onde cada aplicação será 

implementada em uma plataforma” [37]. 

 
3.3. TRANSFORMAÇÃO DE MODELOS 

 
Através das transformações, modelos podem ser criados ou convertidos para outros 

modelos. Estas transformações podem ter resultados no mesmo nível de abstração do 
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modelo de entrada ou em níveis diferentes, sendo classificadas de acordo com o seu 

resultado.  

 
O resultado de uma transformação pode ser um outro modelo (modelo-modelo) ou, no 

caso de uma transformação de um modelo específico de plataforma, artefatos da 

plataforma especificada (modelo-plataforma).  

 

As transformações modelo-plataforma que resultam na criação de código fonte podem 

ser consideradas modelo-modelo, desde que a linguagem de programação tenha um 

meta-modelo. Normalmente, os componentes de transformação tratam o código fonte 

como texto e não utilizam o meta-modelo da linguagem [49]. Portanto, este tipo de 

transformação será enquadrado na classificação de modelo-plataforma. 

 

No caso de máquinas virtuais para execução de modelos, [26] [27] os artefatos de 

plataforma são implícitos e não existem transformações modelo-plataforma. As 

transformações são aplicadas nos modelos e refletidas no ambiente de execução através 

de mecanismos específicos da máquina virtual. 

 

Para efetuar uma transformação devem ser definidos quais os elementos que serão 

transformados e qual o mapeamento entre os modelos. O mapeamento indicará quais 

elementos será criado no modelo destino a partir de quais elementos do modelo fonte. 

Atualmente, os tipos de mapeamento utilizados são [37]: 

 

 Marcação: os elementos do modelo fonte serão marcados (ex. através de 

estereotipos (stereotype) UML), e os elementos serão criados no modelo destino 

com base nas informações do elemento marcado. As marcações e os elementos 

criados serão definidos na especificação da transformação entre os modelos 

(Figura 8); 
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Figura 8. Transformação através de marcação  
 

 Transformação de meta-modelos: os modelos fonte e destino tem seus meta-

modelos definidos e a transformação será especificada com base em elementos 

dos meta-modelos (Figura 9). Um exemplo seria a transformação de um 

diagrama de classes UML para um modelo relacional de banco de dados, com a 

definição dos mapeamentos de classe para tabela, atributos da classe para 

campos da tabela e relacionamento entre classes para relacionamento entre 

tabelas; 
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utilizada
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Figura 9. Transformação de meta-modelos  
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 Transformação de modelos: neste caso os elementos dos modelos fonte e destino 

são sub-tipos de modelos genéricos existentes (ex. tipos dos modelos PIM e 

PSM) e a transformação será especificada com base nos tipos dos modelos 

genéricos (Figura 10); 

 

 
 

Figura 10. Transformação de modelos 
 

 Aplicações de padrões: esta classificação é uma extensão das transformações de 

meta-modelos e modelos. Além de tipos, são especificados nos modelos 

genéricos (ou meta-modelos) padrões, onde o mapeamento poderá ser definido 

por tipos e padrões (Figura 11). Nesta classe de transformação poderíamos 

definir marcações indicando os papéis assumidos por determinadas classes em 

um padrão de projeto [5] e quais as classes que seriam criadas no modelo destino 

a partir das classes marcadas;  
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Figura 11. . Transformação através de padrões de projeto 
 

 União de modelos (model mixing): neste caso, dados dois modelos como 

entrada, o resultante será uma mistura destes. A especificação da transformação 

determinará as regras utilizadas para a mistura dos modelos (Figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Transformação através de mistura de modelos 
 
Uma outra forma de classificação é o método utilizado para transformar os modelos 

[49]. No caso de transformações modelo-plataforma, temos basicamente duas 

abordagens: 

 

 Com base no padrão de projeto Visitor [5]: neste tipo de transformação uma 

instância do visitante (visitor) navegará entre os elementos do modelo a ser 

transformado, criando arquivos de código fonte a partir dos dados internos de 

cada elemento. Um exemplo de implementação é o framework Jamda [22]; 
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 Com base em templates: um arquivo de template é um arquivo texto contendo 

meta-código para procurar as informações de uma determinada fonte e, a partir 

destas informações, selecionar ou criar código fonte. A entrada de um template 

será uma representação de um modelo (ex. um modelo representado por objetos 

JMI [54]). As consultas ao modelo podem ser diretamente à representação do 

modelo (ex. grafos de objetos) ou através de consultas declarativas (ex. OCL ou 

Xpath [58]). Exemplos de implementação são Codagen Architect [17], 

AndroMDA [18], IO-Software ArcStyler [14], Compuware OptimalJ [16] e 

Rational XDE [15]. 

 
Para as transformações modelo-modelo as abordagens são as seguintes: 

 

 Manipulação direta: a estrutura interna do modelo é acessada diretamente 

através de uma API. Normalmente os elementos do modelo são representados 

por objetos utilizando uma API compatível com MOF, (ex. JMI) e as 

transformações são implementadas em alguma linguagem de programação (ex. 

Java). Um exemplo de implementação é o framework Jamda [22]; 

 

 Relacional: as transformações são especificadas como relacionamentos entre os 

elementos de entrada e saída através de restrições (constraints). Exemplo desta 

abordagem é a submissão QVTP [40] para a requisição de proposta QVT [39]; 

 

 Com base nas transformações de grafos: este tipo de transformação se baseia em 

trabalhos teóricos de transformações de grafos. São especificados padrões de 

casamento para os grafos de entrada e saída. Quando um padrão é encontrado no 

grafo de entrada este é substituído pelo padrão relacionado encontrado no grafo 

de saída. Exemplo desta abordagem é UMLX [28]; 

 
 Estrutural: uma estrutura do modelo de entrada será consultada e os elementos 

deste modelo serão copiados para o modelo de saída. Normalmente a estrutura 

do modelo é um grafo de objetos. Os objetos de transformação definem quais os 

tipos de elementos (objetos) de entrada e retornam um objeto representando os 
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elementos transformados, que será colocado na estrutura do modelo de saída. 

Exemplo de implementação é o Compuware OptimalJ [16]; 

 
 Com base em XSLT [57]: como veremos mais adiante, os modelos definidos a 

partir de MOF podem ser serializados para documentos XML usando XMI. 

Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) é uma linguagem para 

transformação de documentos XML em outros documentos XML. Desta forma, 

modelos serializados podem facilmente ser transformados em outros modelos, 

utilizando documentos de estilos para transformação [48] [50]. 

 
3.4. PADRÕES BÁSICOS 
 
Neste tópico descrevemos os padrões de MDA utilizados para especificação de 

modelos, meta-modelos e serialização de modelos. 

  
3.4.1.  Meta Object Facility (MOF) 
 
Meta Object Facility (MOF) [38] define uma linguagem abstrata para a especificação de 

meta-modelos. O padrão define o meta-metamodelo de MOF, uma arquitetura 

conceitual de meta-dados, um mapeamento dos meta-modelos para CORBA IDL [29] e 

interfaces para um modulo reflexivo de acesso aos meta-modelos. 

 

O meta-metamodelo MOF é composto por metaclasses, tipos de dados, exceções, 

constantes e restrições que serão utilizados na especificação dos meta-modelos MOF 

(ex. meta-modelo de UML). Os elementos do meta-metamodelo MOF são formalmente 

descritos pelo próprio meta-metamodelo MOF com restrições  escritas na linguagem 

padrão da especificação da OMG, denominada Object Constraint Language (OCL) 

[42]. 

 

A arquitetura de meta-dados compõe-se de, no mínimo, quatro camadas (Figura 13). Na 

camada M3 temos o meta-metamodelo MOF que, conforme descrito acima, servirá 

como base para a especificação dos meta-modelos. A camada M2 contém os meta-

modelos especificando os modelos da camada M1 (ex. meta-modelo UML especifica 

um modelo UML). Os modelos da camada M1 definem a linguagem para descrever o 

domínio de uma aplicação (ex. modelo de uma aplicação bancária), enquanto que a 

camada M0 contém os objetos da aplicação. 
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Figura 13. Arquitetura de Meta Object Facility 
 
Os meta-modelos podem ser apresentados como diagramas. Contudo para acessar, 

alterar e criar os modelos precisamos de uma representação para uso em programas 

computacionais. Para suprir esta necessidade foram definidos os mapeamentos MOF 

para CORBA IDL, no próprio padrão MOF, e MOF para Java, denominado Java 

Metadata Interface [54]. Um outro mapeamento, a ser descrito posteriormente, é o 

mapeamento para documentos XML [41]. 

 

As interfaces reflexivas permitem o acesso e alteração das informações internas dos 

elementos de modelos, sem o conhecimento prévio de suas interfaces. Estas interfaces 

permitem que os meta-modelos específicos  sejam acessados de maneira uniforme, pois 

as interfaces criadas no mapeamento MOF-IDL para os meta-modelos são sub-

interfaces das interfaces do módulo de reflexão.  

 

Desta forma, para saber quais os elementos pertencentes a uma associação entre 

metaclasses, invocamos a operação ref_all_links() em uma instância de RefAssociation. 

O retorno será o conjunto dos elementos associados, onde estes elementos poderiam ser 

classes de um meta-modelo UML ou tabelas de um meta-modelo relacional. 

 
3.4.2.  Unified Modeling Language (UML) 
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Em meados de 1994, formou-se um grupo de trabalho para a união dos métodos Booch, 

Object Modeling Technique (OMT) e Object-Oriented Software Engineering (OOSE), 

criados por Grady Booch, Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson respectivamente. Os 

objetivos desta união era conseguir se estabilizar no mercado (o grupo de trabalho 

pertencia a Rational Software), muito fragmentado de modelagem orientada a objetos, 

com uma linguagem resultante da experiência adquirida nas três metodologias. 

 

O resultado deste trabalho foi a Unified Modeling Language (UML), definida como 

“uma linguagem para especificar, visualizar, construir e documentar artefatos de 

software, bem como para modelagem de processos de negócio e outros sistemas não 

relacionados com software” [42].  

 
Um sistema é especificado através de diagramas representando várias visões em 

diversas fases do ciclo de desenvolvimento do software: 

 

 Diagrama de atividades: especifica os fluxos de negócio (computacionais ou 

não) do sistema. Estes diagramas são utilizados nas fases iniciais para a 

identificação dos fluxos que serão implementados na aplicação; 

 

 Diagrama de caso de uso: exibe a interação entre os atores e as funcionalidades 

do sistema. Os atores são os iniciadores ou terminadores dos fluxos 

implementados nas funcionalidades. Estes diagramas mostram as 

funcionalidades do sistema de forma bastante abstrata, sendo portanto utilizados 

em apresentações gerais do sistema ou para guiar o desenvolvimento da 

aplicação; 

 

 Diagrama de classes (ou estrutura estática): apresenta as entidades da aplicação 

em uma visão orientada a objetos. As entidades são representadas por classes, 

interfaces,  atributos, operações, e os relacionamentos através de associações, 

agregações e composições. Normalmente temos diagramas em diversos níveis 

de abstração, nas fase de modelagem do negócio, projeto e construção da 

aplicação. Estes diagramas serão utilizados para a construção dos componentes 

da aplicação, seja como inspiração ou através de transformações para código 

fonte; 
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 Diagrama de sequência: mostra como ocorre a interação, através da invocação 

das operações, entre as instâncias de classes da aplicação. As invocações das 

operações podem exibir seus retornos e seu sincronismo. O ciclo de vida dos 

objetos, incluindo as operações de criação, também são especificados; 

 
 Diagrama de colaboração: este diagrama tem o mesmo objetivo do diagrama de 

sequência, contudo utiliza uma visão diferente, com foco na colaboração dos 

objetos ao invés da sequência das operações; 

 

 Diagrama de estado: mostra os possíveis estados que um objeto pode assumir e 

as transições possíveis entre estes estados. Semelhante aos diagramas utilizados 

para especificação de autômatos, porém com algumas extensões adicionais (ex. 

composição de estados, restrições nas transições); 

 

 Diagrama de componentes: exibe os componentes físicos da aplicação, suas 

interfaces e as dependências de outros componentes. Normalmente criado 

iterativamente após o final das fases de construção; 

 

 Diagrama de implantação: determina como será a implantação dos componentes 

da aplicação, mostrando os nodos, onde estarão localizados e a comunicação 

entre estes nodos. 

 

A semântica dos elementos da linguagem pode ser extendida e customizada através de 

estereotipos, restrições, definições de rótulos (tags) e valores rolutados (tagged values). 

Estereótipos são subclasses virtuais de metaclasses UML com metaatributos e 

semânticas adicionais. Rótulos são tipos de propriedades anexados aos elementos com 

valores definidos. Restrições são escritas na linguagem OCL e podem ser aplicadas em 

qualquer elemento de um modelo. Um conjunto destas extensões, com um propósito 

definido, constitui um perfil (profile). 

  
3.4.3.  XML Metadata Interchange (XMI) 
 
O objetivo deste padrão [41] é facilitar a troca de meta-dados entre diferentes 

ferramentas de modelagem e repositórios de meta-dados. Para isto são definidas regras 
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para codificação e decodificação de modelos para documentos XML [56], regras para 

criação de Document Type Definition [56] representando meta-modelos de MOF e 

DTDs padrões para o meta-metamodelo de MOF e o meta-modelo UML. 

 

Utilizar XML para codificar os modelos traz os benefícios de um padrão aberto, 

independente de plataforma e de linguagem de programação, além de aproveitar as 

ferramentas existentes.  Como os meta-modelos são descritos como DTDs, a validação 

do documento XML garante que o modelo codificado neste documento representa uma 

instância do meta-modelo. Desta forma, a validação dos modelos pode ser efetuada em 

qualquer ferramenta com capacidade de validar documentos XML. 

 
Os detalhes do mapeamento entre modelos e documentos XML estão fora do escopo 

deste trabalho, contudo, a título de ilustração, apresentamos um exemplo com um 

modelo UML (Figura 14) e sua versão codificada (Figura 15). Para maiores detalhes 

sobre o mapeamento recomendamos a leitura de [41]. 

 
Pessoa

Aluno Professor-bolsista

0..*

-orientador

1  
 

Figura 14. Modelo de exemplo 
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<XMI version="1.1" xmlns:UML="org.omg/UML1.3">
<XMI.header>

    <XMI.model xmi.name="PIBIC" href="PIBIC.xml"/>
    <XMI.metamodel xmi.name="UML" href="UML.xml"/>
  </XMI.header>
  <XMI.content>
    <UML:Class name="Pessoa" xmi.id="Pessoa"/>
    <UML:Class name="Aluno" xmi.id="Aluno" generalization="Pessoa"/>
    <UML:Class name="Professor" xmi.id="Professor" generalization="Pessoa"/>
    <UML:Association>
      <UML:Association.connection>
        <UML:AssociationEnd name="bolsista" type="Aluno"/>
        <UML:AssociationEnd name="orientador" type="Professor"/>
      </UML:Association.connection>
    </UML:Association>
  </XMI.content>
</XMI>  

Figura 15. Codificação XMI para o modelo de exemplo 
 

3.5. DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
 
O ciclo de desenvolvimento de software com MDA [47] é semelhante ao ciclo 

tradicional (Figura 16). 

 

 
 

Figura 16. Ciclo tradicional de desenvolvimento de software 
 
Como os modelos da aplicação são especificados na fase de análise, não existem 

alterações na fase de requisitos. Nesta fase, os artefatos criados são basicamente 

documentos de texto descrevendo os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema. 

 

Na fase de análise serão especificados os modelos independentes de computação (CIM) 

e os modelos independentes de plataforma (PIM). Na criação dos modelos podem ser 

utilizadas transformações para padrões de projeto ou criação dos PIM a partir dos CIM.  
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Os modelos independentes de plataforma serão a entrada para as transformações na fase 

de desenho. Nesta fase serão definidas as plataformas para construção da aplicação. 

Portanto as transformações resultarão nos modelos específicos de plataforma (PSM) em 

conformidade com os perfis padrões para todas as plataformas adotadas. 

 

Já na fase de implementação, transformamos os PSMs para produzir todos os artefatos 

necessários na construção da aplicação. As fases de teste e implantação, mesmo não 

existindo modelos padrões para especificação, podem usufruir de transformações para 

criação de testes e de descritores de implantação nos servidores de aplicação. 

 

Ao contrário do que parece, as transformações nem sempre ocorrem de forma 

automática. A qualidade da transformação depende da quantidade de informação 

presente nos modelos. Por este motivo, o desenvolvimento de uma aplicação pode 

sofrer um acréscimo no tempo de análise e desenho, para especificação mais completa 

da aplicação, seguindo os padrões dos perfis, e para definição das transformações que 

serão utilizadas. Contudo, a consequência deste detalhamento será uma redução no 

tempo de construção, melhor qualidade do código gerado e correspondência exata da 

aplicação especificada com a aplicação construída. 

 
Para adicionar as informações de transformação nos modelos, temos basicamente quatro 

abordagens [37]: 

 

 Transformação manual: cada passo do processo de transformação é executado 

manualmente. Os elementos do modelo destino serão criados a partir do modelo 

fonte, dentro dos padrões de perfis, por um desenvolvedor. Esta abordagem é 

semelhante aos métodos de modelagem atual, com a vantagem de uma distinção 

maior entre modelos dependentes e independentes de plataforma; 

 

 Transformação com base em perfis: o modelo independente de plataforma (PIM) 

é preparado utilizando um perfil e transformado para o modelo específico de 

plataforma (PSM) compatível com um outro perfil padronizado. Nesta 

abordagem o modelo fonte (PIM) é marcado de acordo com o perfil utilizado; 
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 Transformação usando padrões e marcações: os elementos do modelo 

independente de plataforma são marcados para identificação dos papéis 

assumidos em um padrão de projeto. A partir destas marcações os elementos do 

modelo específico serão criados. As marcações não necessariamente precisam 

ser indicações para os padrões. As marcações podem ter um sentido específico 

para uma transformação, como a indicação de um parâmetro de um template. A 

diferença entre este tipo de transformação e a anterior está no fato de o perfil ter 

sido padronizado, de forma aberta, através de uma especificação e apenas 

utilizar a linguagem UML para determinar as marcações; 

 
 Transformação automática: existem situações onde o modelo independente 

contém todas as informações necessárias para a criação do modelo específico e, 

a partir deste, a criação dos artefatos de plataforma. Para isto as ferramentas, 

processos e transformadores devem ter todas as informações arquiteturais e de 

tecnologia sobre a aplicação desenvolvida e o modelo independente deve 

especificar restrições, pré-condições, pós-condições e o comportamento das 

operações. Neste tipo de abordagem, todos os artefatos da aplicação (incluindo 

código fonte com implementação das operações) serão gerados automaticamente 

a partir da especificação dos modelos PIM. No estágio atual, as ferramentas com 

suporte a MDA oferecem pouco ou nenhum suporte para este tipo de 

abordagem. 
 

Apesar das ferramentas de transformação serem a base do desenvolvimento com MDA, 

um ambiente completo de desenvolvimento será composto por compiladores, editores 

de código fonte (IDE), repositórios de código fonte, editores de modelo (ferramentas 

CASE), repositório de modelos, repositório de transformadores e editores de 

transformadores (Figura 17) [47]. 
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Figura 17. Ambiente de desenvolvimento MDA 
 
Conforme podemos notar, apenas as ferramentas relacionadas com transformação são 

novidades, comparado aos ambientes existentes. Com o advento de padrões para 

descrição de comportamentos nos modelos e ferramentas com suporte a transformações 

automáticas, existe uma tendência de unificação das ferramentas de edição de código 

com as ferramentas de edição de modelos, assim como a unificação de seus repositórios. 

Com isto, estaríamos iniciando uma nova era no desenvolvimento de software, onde os 

algoritmos para implementação de funcionalidades estariam sendo “programados” nos 

modelos e transformados em código fonte das aplicações. 
 

3.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste capítulo vimos o estado da arte para o desenvolvimento de aplicações na Model 

Driven Architecture (MDA). A partir deste estudo, conhecemos os padrões básicos da 

arquitetura, o seu funcionamento e conseguimos identificar o mecanismo básico da 

arquitetura, a transformação de modelos. Este tópico, ainda sem um padrão definido, 

tem problemas com a diversidade das abordagens atuais. A adoção de um padrão pode 

trazer uma solução para este problema, contudo limitamos as possibilidades e 

ignoramos as qualidades das abordagens restantes. Seguimos no próximo capítulo com 

uma proposta para contornar o problema de diversidade padronizando um framework 

(ao contrario de uma abordagem) aberto, extensível e com suporte a qualquer 

abordagem de transformação, existente ou a ser criada. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 
 

O FRAMEWORK TRANSFORMLETS 
 
 
 
 
Conforme vimos no último capítulo, um dos objetivos de MDA é a abstração dos 

detalhes tecnológicos durante o desenvolvimento de aplicações. A aplicação é 

especificada por modelos independentes de plataforma (PIM) que serão, opcionalmente, 

transformados em modelos dependentes de plataforma (PSM) e estes transformados em 

artefatos de implementação. 

 

As aplicações podem adotar novas tecnologias sem necessitar a reconstrução ou 

reengenharia dos artefatos de implementação existentes. A adoção da tecnologia se 

resume na definição de um novo perfil PSM e construção de transformadores para este 

perfil. Em uma situação ideal, os novos transformadores deveriam ser desenvolvidos 

pelo fabricante da plataforma para a nova tecnologia e integrados aos ambientes de 

desenvolvimento existentes. 

 

Contudo, não existe um padrão aberto para o desenvolvimento destes transformadores. 

Os ambientes de desenvolvimento atuais utilizam padrões fechados para a 

implementação. Desta forma, os usuários de um ambiente vão adotar a tecnologia 

somente se o fornecedor do ambiente construir (e quando construir) os transformadores 

ou se mudar para um ambiente com suporte à tecnologia desejada. 

 

A definição de um padrão para o desenvolvimento de transformadores criaria o 

problema da integração dos diversos métodos para a transformação de modelos, pois 

atualmente cada ambiente segue uma ou duas abordagens no máximo [49]. 

 

Para contornar os problemas descritos acima, propomos um framework aberto e 

orientado a componentes para o desenvolvimento de transformadores. Neste capítulos 

definiremos o framework, quais os seus objetivos e descreveremos o modelo de 
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componentes e a arquitetura recomendados, finalizando com uma descrição dos 

componentes construídos. 

 
4.1. DEFINIÇÕES 
 
Transformlets Framework é um framework aberto, extensível e orientado a 

componentes para a integração de diferentes técnicas de transformação de modelos e 

execução independente de ambiente de desenvolvimento. 

 

Transformlet é um componente ou uma composição de componentes (container) 

desenvolvido dentro dos padrões do Transformlets Framework e com capacidade de 

transformar modelos existentes na arquitetura MDA. 

4.2. OBJETIVOS 
 
Partindo do conceito básico de transformação de modelos e dos aspectos práticos para a 

aplicação destes conceitos, determinamos os seguintes objetivos para o framework de 

componentes: 
 

 Abstração dos métodos de transformação implementada: o componente de 

transformação (Transformlet) não deve expor detalhes do algoritmo utilizado nos 

serviços providos. Para isto o framework estabelece interfaces de serviços 

padronizados e independentes para transformação de modelos representados por 

objetos JMI; 
 

 Transformações configuráveis: os algoritmos de transformação podem ser 

configurados através de propriedades nos descritores dos Transformlets. Através 

deste recurso podemos especificar quais os templates utilizados ou quais as 

marcações esperadas nos elementos de modelo; 

 

 Composição de transformações: as transformações podem ser compostas para 

formar transformações maiores. Através das composições poderíamos definir as 

transformações necessárias para a criação completa de uma aplicação desde o seu 

modelo PIM. Por exemplo, um componente faria a transformação do PIM para o 

PSM CORBA e outro a transformação PSM CORBA para interfaces IDL. Ao 

mesmo tempo componentes fariam a transformação de PIM para um PSM do 
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modelo relacional, e do modelo relacional para scripts para criação do banco de 

dados em um SGBD; 

 
 Extensível para a adição de novos métodos de transformação: conforme vimos 

anteriormente, os métodos de transformação são implementados por 

Transformlets, portanto o framework não deve sofrer alterações para suportar 

novos Transformlets, nem para integrar estes aos existentes. As adaptações para 

integração podem ser implementadas através de componentes do framework, 

como por exemplo, um componente para codificação e decodificação de modelos 

para XMI; 

 

 Transformação de modelos em diferentes níveis de abstração: não deve existir 

nenhuma restrição quanto ao nível do modelo na arquitetura MDA que será 

transformado. Todos os modelos de MDA são suportados desde que existam 

Transformlets com capacidade de transformá-los; 

 

 Independência de representação dos modelos fonte e destino: os modelos 

transformados são representados sempre por objetos JMI. A entrada e a saída de 

uma transformação sempre são grafos de objetos JMI. No caso de um 

Transformlet precisar de outra representação do modelo (ex. XMI), este deve 

implementar internamente a conversão ou recorrer a um outro componente que 

executa a conversão; 

 

 Independência de ambientes de desenvolvimento: todos as bibliotecas e APIs 

necessárias para a execução do framework deve ser parte do próprio framework ou 

parte das bibliotecas padrões da linguagem de programação utilizada (atualmente 

Java). Os módulos para a integração com os ambientes de desenvolvimento não 

fazem parte do framework, sendo portanto implementadas separadamente. 

 

4.3. MODELO DE COMPONENTES 
 
Para satisfazer os objetivos de 1 até 4, descritos acima, foram definidos os componentes 

de transformação ou Transformlets. Nesta seção, especificamos os padrões e 

convenções para o desenvolvimento dos Transformlets. Conforme veremos adiante, o 

modelo descrito não é específico para Transformlets e será usado para outros fins, como 
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na construção de conversores de XMI para grafos de objetos JMI [24]. Portanto, quando 

houver uma especificidade relacionada aos Transformlets, esta será explicitada. Para 

auxiliar a leitura deste tópico, apresentamos abaixo o diagrama de classes não detalhado 

do modelo de componentes: 
 

 
 

Figura 18. Diagrama de classes do modelo de componentes 
 

Os componentes são compostos por serviços, implementações dos serviços, um 

contexto e um descritor (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Partes do componente 

 
Os descritores são arquivos onde informamos as dependências de outros componentes, 

seus serviços exportados, canais de eventos de interesse, canais para eventos gerados, 
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suas propriedades de configuração e a sua identificação. Quando os arquivos são 

carregados, são criados objetos representando a informação armazenada. Desta forma, o 

framework não fica dependente do formato do arquivo. Na implementação atual são 

suportados o formato XML e arquivos de propriedades (properties) Java. Abaixo temos 

um exemplo de um arquivo de configuração: 

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

<component>

  <name>ComponenteX</name>
  <description>Componente de exemplo</description>

  <exported-services>
    <service name="compx.ServiceA” implementation="compx.impl.ServiceAImpl"/>
  </exported-services>

  <imported-services>
    <service name="ServiceC" component="ComponenteY"/>
  </imported-services>

  <exported-events>
    <channel name=”CanalEx”/>
  </exported-events>

  <imported-events>
    <channel name=”CanalImp” listener=”compx.CanalImpListener”/>
  </imported-events>

  <property name="autor" value="left"/>
  <property name="data" value="01/01/2004"/>

</component>  
 

Figura 20. Descritor de um componente 
 
Os contextos determinam os limites de um componente. Todos os serviços ligados a um 

mesmo contexto pertencem ao mesmo componente, não sendo permitido a um serviço 

ter ligações com mais de um contexto simultaneamente. Cada serviço tem apenas a 

visão do seu contexto ligado, ficando a cargo do contexto prover meios para obter 

referências para outros serviços, canais de eventos, propriedades ou qualquer outra 

entidade externa ao componente. 

 

Os serviços são as portas de entrada e saída de um componente, sendo classificados 

como serviços exportados e importados. Serviços exportados estão disponíveis para uso 

externo (outros componentes), enquanto que os serviços importados são serviços 

externos necessários para o funcionamento do componente. Cada serviço é definido por 

uma sub-interface de ComponentService e implementado por uma sub-classe de 
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AbstractComponentService. O ciclo de vida de um serviço é definido pelos 

seguintes estados (Figura 21): 

 

Criado Carregado

DescarregadoDestruído

/ create

/ load

/ unload/ destroy

/ destroy

/ load

/ gc

 
 

Figura 21. Diagrama de estados para um serviço 
 

 Criado: neste estado a classe do serviço é instanciada e ligada a um contexto de 

componente; 

 

 Carregado: o serviço aloca os recursos para sua execução, e os serviços 

dependentes serão carregados. O serviço está pronto para uso; 

 

 Descarregado: o serviço deve liberar todos os recursos utilizados e o 

descarregamento dos serviços dependentes será requisitado. A referência para o 

serviço continua válida, porém para ser usado o serviço deve ser carregado 

novamente; 

 

 Destruído: a referência do serviço será invalidada e o serviço terá sua ligação com 

o contexto desfeita. Caso seja a última instância de serviço ligada a um contexto, 

conforme veremos adiante, o contexto também será destruído. Os objetos 

utilizados pelo serviço estão prontos para coleção de lixo; 

 

Caso o serviço tenha a propriedade de unicidade (Singleton Pattern [5]), apenas uma 

instância será permitida para cada instância de componente. O componente também 
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pode ter a propriedade de unicidade. Neste caso apenas um contexto existirá para um 

determinado componente independente da quantidade de requisições para criação. 

 

O estado de um componente é alterado de acordo com a criação ou destruição das 

instâncias de serviços. Os estados validos são (Figura 22): 

 

 
 

Figura 22. Diagrama de estados para de um componente 
 

 Criado: o componente assume este estado quando o seu contexto é criado. Os 

passos para criação do contexto são carga do descritor, verificação ou criação dos 

serviços importados, criação dos canais de eventos gerados, instanciação dos 

escutadores (listeners) e inscrição nos canais de eventos de interesse. Logo após a 

criação, o componente ficará a espera de requisições para os serviços e entrará no 

estado Pronto; 

 

 Pronto: neste estado todos os recursos do componente já foram alocados, portanto 

o componente está pronto para servir. A requisição de criação de um serviço leva 

o componente ao estado de Instanciando Serviços. No caso de um serviço com a 

propriedade de unicidade e já instanciado, a requisição de criação será respondida 

com a instância existente e o componente continuará no estado de Pronto; 
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 Instanciando Serviços: uma nova instância do serviço será criada (estado de 

Criado do diagrama de estados da Figura 21) e o componente retorna ao estado de 

Pronto; 

 

 Destruído: os recursos alocados para o componente são liberados, os canais de 

eventos gerados são destruídos, os escutadores tem suas inscrições nos canais 

desfeitas, os serviços importados passarão ao estado de Destruído (Figura 21) e o 

contexto é marcado como destruído. Os objetos utilizados pelo componente estão 

prontos para coleção de lixo. Notamos que para chegar ao estado Destruído o 

componente não deve ter nenhum serviço no estado Criado, Carregado ou 

Descarregado (Figura 21); 

 
Para garantir o controle sobre as invocações aos serviços utilizamos proxies [5]. Antes 

de cada invocação alcançar a instância do serviço o seu estado será verificado. 

Invocações para serviços em estados Criado ou Descarregado causarão a carga do 

serviço (transição load na Figura 21) e mudança para o estado Carregado, enquanto que 

invocações em estado Destruído não serão permitidas. 

 

O modelo suporta a composição através de um conteiner (container). O conteiner é um 

componente como qualquer outro, com serviços para adição e remoção de componentes. 

Uma requisição para um serviço não existente na interface do conteiner será repassada 

para os componentes contidos, no caso de algum deste ter o serviço procurado. 

 
4.4. ARQUITETURA 
 
A arquitetura do framework segue o padrão de camadas [8] buscando a separação entre 

os componentes de infra-estrutura, transformação e apresentação (Figura 23). Como 

regra da arquitetura, cada camada tem apenas dependências com as camadas inferiores. 
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Figura 23. Arquitetura do framework 
 
A camada de infra-estrutura foi elaborada para atender diferentes domínios de 

aplicações e abstrair aspectos relacionados com tecnologias específicas. Esta camada é 

dividida em duas subcamadas. A camada mais inferior, denominada núcleo (core), 

segue o padrão arquitetural micro-kernel [9]. 

 

Esta camada oferece abstrações sobre a API da linguagem utilizada e implementa os 

mecanismos básicos da arquitetura, deixando os serviços mais complexos para as 

camadas superiores. Nesta camada estão presentes: 

 

 A implementação do modelo dos componentes descrito na seção anterior; 

 

 A implementação do modelo de exceções, com as exceções básicas utilizadas 

nas camadas superiores; 

 

 Utilitários comuns (commons) para tratamento de arquivos, textos, datas, 

registro de mensagens da aplicação (log), configuração e personalização das 

aplicações, entre outros; 

  

A camada de serviços básicos, ao contrário do núcleo, é composta apenas de 

componentes. Atualmente os serviços disponíveis servem de suporte para os 
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componentes carregados, especificados na configuração do DefaultComponentManager. 

Os componentes disponíveis são: 
 

 Fábrica de contextos de nomes (NamingContextFactory): serviço para a criação 

de diretórios para armazenamento de referência de objetos ligados a um 

identificador. Este serviço é, opcionalmente, utilizado para armazenar 

referências para os componentes; 
 

 Fábrica de canais de eventos (EventChannelFactory): fábrica de canais para 

publicação de eventos. Os canais serão ligados aos componentes que criam ou 

recebem eventos; 
 

 Fábricas de sessões de persistência (PersistenceSessionFactory): fábrica de 

sessões para persistência de objetos. A sessão criada é associada a uma transação 

e a um mecanismo de persistência definido na sua implementação. A sessão será 

utilizada para todas as operações de persistência (inserção, atualização, remoção 

e consulta) de objetos; 
 

A camada de Transformlets contém os já conhecidos componentes com interfaces bem 

definidas para transformação de modelos ou elementos de modelos. Finalmente, a 

camada de interface contém os módulos de ferramentas existentes para acesso ao 

framework. No estado atual, cada módulo deve definir a sua interface gráfica para 

interação com os Transformlets. 
 

4.5. CONSTRUINDO, COMPONDO E USANDO 
 
Os Transformlets são implementados através de sub-classes da classe 

AbstractTransformlet (Figura 24). 
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Figura 24. Diagrama de classes dos Transformlets 
 
Cada Transformlet deve especificar suas dependências, bem como seus parâmetros 

utilizados para restringir o escopo no modelo de entrada e/ou definir as características 

esperadas nos artefatos gerados. Para testar o framework implementamos os seguintes 

Transformlets: 
 

 CorbaPsmTransformlet: transforma um modelo independente de plataforma 

(PIM) em um modelo específico de plataforma (PSM) dentro dos padrões do 

perfil CORBA [43]. O modelo de entrada precisa ter as marcações <<Entity>> 

de acordo com o perfil EDOC [44]; 
 

 CorbaPlatformTransformlet: transforma um PSM gerado pelo componente 

CorbaPsmTransformlet em arquivos de código fonte com interfaces IDL. O 

componente VelocityTemplateEngine é utililizado para geração do código fonte; 
 

 JavaPsmTransformlet: transforma um modelo independente de plataforma 

(PIM) em um modelo específico de plataforma (PSM) com base no perfil Java 

descrito em [44]. O modelo de entrada precisa ter as marcações <<Entity>> de 

acordo com o perfil EDOC; 
 

 JavaPlatformTransformlet: transforma um PSM gerado pelo componente 

JavaPlatformTransformlet em arquivos de código fonte com classes Java. O 

componente VelocityTemplateEngine é utililizado para geração do código fonte 
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Além destes, foram implementados os seguintes componentes de apoio aos 

Transformlets: 

 
 VelocityTemplateEngine: componente genérico que utiliza o engenho Apache 

Jakarta Velocity [23] para criação de texto com base em templates; 

 

 XmiEncoder/XmiDecoder: codificador e decodificador de objetos JMI [24] para 

arquivos XMI. Este componente foi utilizado para carregar os modelos usados 

nos testes do framework; 

 

Utilizando o padrão de projeto Composite [5], definimos um componente para 

composição de transformações denominado TransformletContainer ( 

Figura 25). 

 

 
 

Figura 25. Diagramas de classes do TransformletContainer 
 
Neste componente, o resultado da invocação do método transform() em cada 

Transformlet contido será a entrada do seguinte até a execução do último Transformlet 

(padrão arquitetural Pipe and Filters [8]). 
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Figura 26. Exemplo de composição 
 
No diagrama acima, temos um exemplo de conteiner para geração de código Java a 

partir da entrada de um PIM. O ponto de entrada é o componente 

JavaTransformletContainer. O modelo de entrada será validado e transformado em um 

modelo Java pelo componente JavaPsmTransformlet. O resultado da transformação será 

utilizado pelo componente JavaPlatformTransformlet, que valida o modelo e invoca os 

serviços do componente VelocityTransformlet para criação de código fonte Java. 

 

Os modelos de entrada são validados de acordo com os perfis padrões ou perfis 

definidos pelo próprio componente. Algumas restrições relacionadas com a tecnologia 

utilizada (ex. Java não suporta herança múltipla) também devem ser checadas no caso 

de transformações para uma plataforma especifica. 

 

No próximo diagrama (Figura 27) podemos ver o uso do conteiner 

JavaTransformletContainer definido anteriormente para a geração de código de uma 

aplicação CORBA. Partindo de um PIM o container vai utilizar os serviços do 

componente CorbaPsmTransformlet para executar a transformação para um modelo 

PSM CORBA. O resultado será a entrada do componente CorbaPlatformTransformet 

que utilizará os serviços dos componentes VelocityTemplateEngine e 

JavaTransformletContainer para a criação dos artefatos de implementação (IDL 

CORBA e esqueleto de código Java). 
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Figura 27. Exemplo de composição de um conteiner 
 
Uma vez definida o JavaCorbaTransformletContainer, este poderia ser utilizado por um 

outro container Corba Component Model (CCM) [35] e assim sucessivamente. Com o 

uso dos conteiners facilitamos a configuração das dependências e criamos abstrações de 

conjuntos de transformação.  

 

Para testar o suporte a composição do framework, foram implementados os conteiners 

dos exemplos acima e um conteiner para criação dos artefatos da arquitetura CESAR 

[4]. Os artefatos criados foram as classes Java das camadas Bussiness Classes, Façade, 

Controller (sem os descritores), Bussiness Collection (cadastros),  Data Collection 

(repositórios) e as classes (Home, Remote e Interface) dos EJBs. 

 
4.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Neste capítulo apresentamos a solução de Transformlets para problemas atuais em 

transformações de modelos MDA. Através dos testes realizados, concluímos que o 

framework implementado atendeu a todos os objetivos propostos, quais eram: 
 

 Abstração dos métodos de transformação implementada; 
 

 Transformações configuráveis; 

 

 Composição de transformações; 

 

 Extensível para a adição de novos métodos de transformação; 

 

 Transformação de modelos em diferentes níveis de abstração; 
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 Independência de representação dos modelos fonte e destino; 

 

 Independência de ambientes de desenvolvimento. 

 
Durante a sua implementação e implantação percebemos alguns pontos que poderiam 

ser melhorados, principalmente no modelo de componentes. No próximo capítulo, 

apresentaremos com detalhes quais as melhorias recomendadas como parte da 

conclusão do trabalho. 
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CAPÍTULO 5 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 
 
 
 
5.1. CONTRIBUIÇÃO 
 
Neste trabalho apresentamos as soluções atuais para integração de aplicações 

corporativas e as conseqüências da heterogeneidade causada pela revolução constante 

dos padrões tecnológicos. Para contornar estes problemas adotamos o desenvolvimento 

de aplicações com base na Model Driven Architecture, conforme apresentado no 

capítulo 3. 

 

Entretanto, como toda nova tecnologia, a arquitetura necessita de amadurecimento, 

principalmente no que diz respeito as transformações de modelos. As diversas 

abordagens de transformação são independentes e adequadas para determinadas 

situações singulares.  

 

Através do Transformlets Framework conseguimos integrar todas as abordagens de 

transformação de modelos, além de preparar a integração com as abordagens futuras. 

Através do desenvolvimento de software orientado a componentes definimos o 

componente de transformação denominado Transformlet. Isto permitiu a separação das 

interfaces de transformações das suas implementações, gerenciamento das suas 

dependências de outras transformações e o reuso de componentes comuns às 

transformações. Uma outra vantagem do framework proposto é a capacidade de 

composição dos Transformlets, fornecendo uma visão “caixa preta” de cadeias 

complexas de transformação. A independência em relação aos padrões fechados traz 

facilidades para integração em ferramentas CASE distintas, além de distribuir a 

responsabilidade de construção dos transformadores. 

 
5.2. TRABALHOS FUTUROS 
 



CONCLUSÃO  64 

 

Para facilitar a adoção do framework, o modelo de componentes proposto será estendido 

para outras linguagens, provavelmente com a definição de interfaces IDL CORBA e 

remoção das dependências da linguagem Java. Para reduzir a coesão dos componentes 

os serviços providos devem ser implementados através de uma interface única com 

portas de entrada e saída, ao contrário do estado atual onde cada componente define as 

interfaces dos seus serviços. 

 

Atualmente o framework não está integrado com nenhuma feramentas CASE existente. 

A contrução de módulos para extensão das ferramentas viabilizará a sua utilização por 

projetos de desenvolvimento de software. Além disto, a definição de interfaces gráficas 

uniformes reduzirá o custo para a integração com as ferramentas CASE. 

 
O teste do framework em um projeto de desenvolvimento de software real será 

executado, principalmente, para análise da produtividade no desenvolvimento com 

MDA. Contudo, antes devem ser criados fluxos adicionais, e possivelmente novos 

papéis para os desenvolvedores, em um processo de desenvolvimento. Recomenda-se 

um estudo mais detalhado dos impactos em um processo de desenvolvimento 

tradicional (ex. Unified Process [7]). Para suprir as necessidades do projeto 

provavelmente Transformlets devem ser construídos (ex. EjbPsmTransformlet, 

EjbPlatformTransformlet, JdoPsmTransformlet, JdoPlatformTransformlet).  

 

O estudo de linguagens para definição de comportamento em modelos (ex. Action 

Semantic) possibilitaria a construção de transformadores automáticos. Os Transformlets 

também poderiam ser estendidos para meta-modelagem, com transformações definidas 

para meta-modelos. 

 

Por causa da necessidade de modelagem, os processos de desenvolvimento com 

capacidade de suportar MDA necessitam de uma ou mais fases para especificação dos 

modelos. Contudo, existem processos considerados ágeis  onde as fases de modelagem 

são reduzidas [10] [12]. A viabilidade da implantação de MDA nos métodos de 

desenvolvimento agéis e a alteração, caso necessário, do framework para suportar estes 

métodos seria uma outra possibilidade de continuação deste trabalho. 
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