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RESUMO

O desenvolvimento de um sistema computacional pode se tornar uma tarefa complicada, se as

especificações não estiverem bem definidas e bem documentadas, programadores enfrentam

constantes dificuldades de compreensão ao longo do desenvolvimento e agregado ao fato que

os  códigos  produzidos  não  possuem  representações  de  fácil  entendimento.  Houveram

significativos  avanços  nos  paradigmas  de  programação,  mas  ainda  apresentam limitações

quanto a representatividade das informações perante ao escopo do projeto. Diante disto é que,

o desenvolvimento dirigido por modelos tem a promessa de facilitar a expressão de ideias até

atingir  o código fonte. Esta pesquisa tem por objetivo realizar uma revisão sistemática da

literatura para analisar a geração de código a partir da utilização de modelagem em UML em

Modelos  Independentes  de  Plataforma  (Plataform  independent  model).  Para  atingir  este

objetivo,  será  realizada  uma pesquisa nas  bases  de dados  Scopus  e  Web of  science,  com

idioma (inglês, português) e tipo de publicação (artigos). Assim, espera-se que este estudo

apresente uma analise sobre a eficácia da utilização da geração de código a partir do PIM em

comparação com o desenvolvimento tradicional.
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ABSTRACT

The development of a computer system can become a difficult task, if the specifications are

not  well  defined  and  well  documented,  programmers  face  constant  difficulties  of

understanding throughout the development and added to the fact that the codes produced do

not  have  representations  of  easy  understanding.  There  have  been  significant  advances  in

programming  paradigms,  but  they  still  present  limitations  on  the  representation  of  the

information in relation to the scope of the project. Faced with this, model-driven development

has the promise of facilitating the expression of ideas until it reaches the source code. This

research aims to perform a systematic review of the literature to analyze the generation of

code from the use of modeling in UML in Plataform independent model. To reach this goal, a

search  will  be  carried  out  in  the  Scopus  and  Web  of  science  databases,  with  language

(English, Portuguese and Spanish) and type of publication (articles). 

Thus, it is expected that this study presents an analysis on the effectiveness of the use of code

generation from the IMP compared to traditional development.
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1 INTRODUÇÃO

Executar  um  projeto  a  partir  de  um  modelo  não  é  novidade,  os  mais  variados

segmentos do mercado desenvolvem produtos que são construídos a partir dos modelos que

definem suas especificações. Grande parte das empresas de software também desenvolvem

projetos se baseando em modelos, porém estes modelos geralmente acabam sendo utilizados

apenas como documentação do código fonte. Durante o desenvolvimento de um software, o

sistema está sujeito a modificações, principalmente nas etapas iniciais do projeto. Por causa

destas modificações, a documentação também necessita ser atualizada, caso contrário ela se

tornará inconsistente. Este constante processo de atualização da documentação, pode se tornar

uma tarefa complexa e exaustiva. 

Neste cenário o desenvolvimento orientado a modelos (Model Driven Development –

MDD) surge como uma alternativa, nele os modelos são equivalentes ao código fonte e não

apenas uma documentação[1].  

 O estudo está dividido em sessões, na introdução é feita uma breve contextualização e

definição  do  tema  pesquisado,  bem  como  são  expostos  os  procedimentos  adotados.  O

referencial  teórico  traz  conceitos  e  autores  de Model  Driven  Architecture  e  Platform

Independent Model, na próxima sessão são expostos e analisados os resultados e encerra-se

com as considerações finais. 



2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MDD

O  MDD  tem  como  objetivo  simplificar  a  complexidade  do  desenvolvimento  de

sistemas,  pois  tem a  capacidade  de  gerar  códigos  de  forma automática.  Assim,  podemos

observar algumas vantagens na utilização do MDD [1,4].

• Produtividade, a automação presente no MDD permite um aumento na produtividade

pois  um  modelo  formal  tem  expressividade  suficiente  para  gerar  uma  grande

quantidade de código fonte.

• Qualidade,  transformações automáticas  e linguagens de modelagem bem definidas

permitem que um software de maior qualidade seja obtido.

• Manutenção, os aspectos da implementação podem ser alterados em um único lugar,

por exemplo as regras de transformação. Isto também ocorre para corrigir  bugs do

código gerado.

• Reuso,  a  partir  do  momento  em  que  a  arquitetura,  linguagens  de  modelagem  e

transformação são bem definidas. Um maior nível de reuso pode ser atingido. 

• Portabilidade, a utilização de modelos independentes de plataforma permite que o

mesmo modelo seja convertido em código fonte para diferentes linguagens.

2.2 MDA

Por  ser  um  metamodelo  o  MDD  pode  ter  diferentes  instâncias,  uma  das  mais

publicadas é o  Model Development Architecture(MDA). O  MDA  foi estabelecido em 2001

pelo  Object Management Group - OMG.  [3] O principal objetivo do  MDA  é utilizar  uma

modelagem  que  ajude  com a  complexidade  e  interdependência  de  sistemas  complexos  e

derivar valores destes modelos. Modelos de  MDA podem ser usados para especificações do

sistema, gerar de documentação, especificação de aquisição, artefatos de tecnologia("código

fonte") e sistemas executáveis.



Kleppe, Warmer e Bast definem que um modelo sempre é uma abstração de algo que

existe na realidade, o  MDA por sua vez apresenta três modelos diferentes e cada um deles

representa  um  aspecto  distinto  de  um  projeto.  Os  três  modelos  presentes  no  MDA  são

Computational Independent Model (CIM), Plataform Independent Model (PIM) e Plataform

Specific Model (PSM)[3]. 

Figura 1 - Modelos presentes no MDA.

2.2.1 CIM

Computational Independent  Model é um  modelo  abstrato  muito  utilizado  na

modelagem de negócios pois contem um vocabulário que permite especificar processos de

negócios,  stakeholders,  departamentos  e  dependências  entre  processos.  O  CIM não

necessariamente representa os detalhes do software e sim os requisitos do sistema, caso seja

necessário representar estes detalhes, então sera necessário um modelo para eles [2].

2.2.2 PSM

Platform Specific  Model é o modelo que apresenta as características específicas da

plataforma utilizada, sendo o mais utilizado para realizar a conversão em código fonte.



2.3 PIM

Modelos independente de plataforma (PIM) refletem requisitos do sistema sem utilizar

conceitos específicos de plataforma (Lucrédio, 2009), geralmente são feitos utilizando UML.

Uma das grandes vantagens da utilização do  PIM  é a independência da representação dos

modelos utilizados com o resultado gerado em código fonte, pois este código fonte é gerado

através  de  sucessivas  transformações  de  modelo  que  visam atingir  a  plataforma  final  da

implementação.

Sendall e Kozaczynski definem que um dos principais desafios ao longo da utilização

do MDA é a transformação de modelos com um grande nível de abstração para modelos mais

técnicos utilizados para geração de código fonte. Estas transformações de modelos podem

ocorrer em diferentes etapas do MDA

Figura 2 - Principio básico do MDA,(Völter, 2013).

A  figura  acima  exemplifica  os  diferentes  tipos  de  transformação  automatizada  de

modelos, sendo eles:

• Transformação entre modelos, os modelos podem ser transformados diversas vezes,

gerando  novos  modelos  cada  vez  mais  específicos  de  acordo  com  a  plataforma

utilizada. São transformações intermediarias, pois não resultam diretamente em código

fonte, necessitando que os modelos gerados sejam transformados em código fonte. 



• Transformação entre modelos e código fonte, é a transformação que ocorre entre

modelos e código fonte, podendo ser realizada tanto para modelos específicos de uma

framework quanto para modelos independentes de plataforma.



3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



4  RESULTADOS



5  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS



6  CONSIDERAÇÕES FINAIS
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