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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 unders-
tanding. 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.

Resumo. O desenvolvimento de um sistema computacional pode se tornar uma
tarefa complicada, se as especificações não estiverem bem definidas e bem do-
cumentadas, 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. Di-
ante 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 Indepen-
dentes de Plataforma ( Plataform independent model). Para atingir este obje-
tivo, 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.



1. Introdução
Executar um projeto a partir de um modelo não é novidade, diversas empresas dos mais
variados segmentos do mercado desenvolvem produtos que são construı́dos a partir dos
modelos que definem suas especificações. Na área de desenvolvimento de software a rea-
lidade é diferente. Grande parte das empresas de software não desenvolvem seus produtos
baseando se em modelos, esta maioria desenvolve projetos e podem até gerar os diagra-
mas que representam as caracterı́sticas de seu produto. Porém estes diagramas muitas
vezes não são condizentes na integra com o produto real.

Em seu dia a dia estas empresas enfrentam as dificuldades pela falta de
documentação ou códigos bem documentados. Um exemplo comum ocorre no cons-
tante processo de atualização e aperfeiçoamento de seus produtos, que com o passar do
tempo tendem a crescer em tamanho e em complexidade. Muitas vezes esse processo
de atualização se demonstra improdutivo, pois seus desenvolvedores constantemente en-
frentam dificuldades em reutilizar os códigos existentes no sistema pois a documentação
do projeto não esta atualizada ou não esta clara o suficiente. Assim como muitas
das mudanças no decorrer da linha do tempo não realizam a atualização dos mode-
los/documentos.

Para estas empresas, este processo pode se tornar um grande desafio a médio e
longo prazo. É neste cenário que Desenvolvimento dirigido por Modelos (Model Driven
Development - MDD) se apresenta como uma solução, pois gera o código a partir de
modelos, automaticamente ou por regras bem definidas. Os modelos utilizados possuem
uma grande capacidade de representação em código fonte, e esta abstração simplifica as
informações permitindo assim que, os desenvolvedores se aprofundem nas especificidades
do problema em si ao invés de especificações técnicas da linguagem de programação
utilizada.

Este trabalho tem como objetivo a realização de uma revisão sistemática sobre a
utilização de modelos em UML para o desenvolvimento da modelagem independente de
plataforma (PIM). O item 2 irá abordar os conceitos introdutórios da geração de código a
partir do desenvolvimento dirigido por modelos na etapa do desenvolvimento de modelos
independentes de plataforma(PIM) e os métodos utilizados para realizar a revisão sis-
temática. Na seção 3 serão apresentados os procedimentos metodológicos para efetivação
da revisão sistemática. A seção 4, apresenta o cronograma de execução do projeto. E
finalmente a seção 5 irá apresentar os resultados esperados e as possı́veis contribuições
deste estudo.



2. Geração de código em MDD
Como abordado na introdução, o MDD tem como proposta simplificar a complexidade
do desenvolvimento de sistemas, pois tem a capacidade de gerar códigos de forma au-
tomática. Assim, podemos observar algumas vantagens na utilização do MDD [1,4].

• Produtividade, a automação presente no MDD permite um aumento na produtivi-
dade pois um modelo formal tem expressividade suficiente para gerar uma grande
quantidade de código fonte.

• Qualidade, transformações automáticas e linguagens de modelagem bem defini-
das 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 nı́vel 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.

Por ser um metamodelo o MDD pode ter diferentes instâncias, uma das mais pu-
blicadas é o Model Development Architecture(MDA). O MDA foi estabelecido em 2001
pelo Object Management Group - OMG. [2] 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 tecnolo-
gia(”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)[]2].

CIM é um modelo abstrato muito utilizado na modelagem de negócios pois con-
tem um vocabulário que permite especificar processos de negócios, stakeholders, depar-
tamentos e dependências entre processos. O CIM não necessariamente representa os de-
talhes do software e sim os requisitos do sistema, caso seja necessário representar estes
detalhes, então sera necessário um modelo para eles [3].

O PIM descreve o sistema [4] sem utilizar caracterı́sticas de plataformas, pos-
sui um nı́vel de abstração menor que o CIM porém em contrapartida apresenta a
representação do software, caracterı́stica inexistente no CIM.

Por fim, o PSM é o modelo que apresenta as caracterı́sticas especı́ficas da
plataforma utilizada, sendo o mais utilizado para realizar a conversão em código fonte.

Sendall e Kozaczynski definem que um dos principais desafios ao longo da
utilização do MDA é a transformação de modelos com um grande nı́vel de abstração para
modelos mais técnicos utilizados para geração de código fonte. Estas transformações de
modelos podem ocorrer em diferentes etapas do MDA:

• CIM para PIM: Geralmente é realizada uma transformação manual[6]



• PIM para PSM: É uma transformação onde as especificações contidas no PIM são
representadas de acordo com uma plataforma especifica.

• PSM para código: É uma das transformações mais encontradas, normalmente é
feita automaticamente através do uso de ferramentas.

Conforme relatado acima o CIM para PIM representa um processo manual por ter um
nı́vel maior de abstração e a transformação do PSM para código já está bem consolidada,
assim há um estudo a ser realizado a respeito das melhores práticas na transformação do
PIM para PSM. Deste modo será efetuado este estudo por intermédio de uma revisão sis-
temática.
Uma revisão sistemática da literatura é um estudo secundário, que tem como objetivo
reunir estudos semelhantes, publicados ou não, avaliando-os criticamente em sua meto-
dologia e reunindo-os numa análise estatı́stica, a metanálise, quando isto é possı́vel..

Uma revisão sistemática tem um valor inestimável para atividades cientificas,
sendo um estudo secundário que tem por objetivo estabelecer se descobertas cientificas
são consistentes e podem ser generalizadas através de populações e configurações. Tem a
capacidade de realizar sı́ntese de estudos primários semelhantes e de boa qualidade sendo
considerada o melhor nı́vel de evidência para tomada de decisões em questões sobre

Uma revisão sistemática, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados
a literatura sobre determinado tema, sendo um estudo secundário que tem por objetivo es-
tabelecer se descobertas cientificas são consistentes e podem ser generalizadas[7,8]. Esse
tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia
de intervenção especı́fica, mediante a aplicação de métodos explı́citos e sistematizados
de busca, apreciação crı́tica e sı́ntese da informação selecionada[8,9]. Tem como carac-
terı́stica a realização de sı́ntese de estudos primários semelhantes e de boa qualidade, onde
podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, auxiliando na orientação para
estudos futuros. Revisões sistemáticas podem ser realizadas de diferentes maneiras, uma
dessas maneiras é o padrão Cochrane que tem sua estrutura descrita nos seguintes passos
a seguir:

• Questão de pesquisa.
• Busca na literatura.
• Seleção dos artigos.
• Extração dos dados.
• Análise dos dados.
• Sı́ntese dos dados.
• Artigo final.



3. Procedimentos teóricos metodológicos
Será adotada uma revisão sistemática com as seguintes atividades:

1. Questão de pesquisa, identificar as contribuições que podem ser realizadas na área
de transformação automática de modelo para código.

2. Busca na literatura, será realizada uma busca na base de dados Scopus e Web of
science, com idioma (inglês, português) e tipo de publicação (artigos,livros).

3. Seleção dos artigos, analise da literatura e uma seleção com ênfase em MDD ,
MDA e transformação de modelos para código fonte.

4. Extração dos dados, realização da extração de dados referentes as transformações
envolvendo PIM para PSM e PIM para código fonte.

5. Análise dos dados, serão analisados as contribuições dos dados selecionados na
literatura.

6. Sı́ntese dos dados, será elaborada uma tabela que permita a comparação entre os
estudos selecionados.

7. Artigo, fase de escrita do TCC descrevendo as revisão sistemática, contendo a
revisão da literatura.

3.1. Cronograma de execução do projeto

Tabela 1.
Mês Atividade

Maio 1
Junho 2
Julho 3
Agosto 4, 7
Setembro 5, 7
Outubro 6 ,7
Novembro 7

4. Resultados esperados
Espera se identificar as contribuições que podem ser realizadas na área de transformação
automática de modelo para código. Inclusive confrontar com os trabalhos realizados pelo
grupo de pesquisa do Departamento de Computação da Universidade Estadual de Lon-
drina.
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[4] Leite, V; Uma instância de uma arquitetura orientada a modelo e suas implicçaões na
implantação dos procesos do MPS.BR.



[5] Sendall, S;Kozaczynski, W; Model Transformation – the Heart and Soul of Model-
Driven Software Development.
[6] CALIARI, G. L. P. Transformações e mapeamentos da MDA e sua implementação em
três ferramentas. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2007.
[7] Mulrow, CD. Rationale for systematic reviews. BMJ 1994.
[8]SAMPAIO RF E MANCINI MC; Estudos De Revisão Sistemática: Um Guia Para
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