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Abstract. This work aims to verify the coverage of MDA(Model Driven Archi-
tecture) transformations supported by Enterprise Architect tool, using a pre-
defined model made by the Master’s group of Prof. Jandira Guenka Palma. Will
be proposed the use or development of other tools that meet the needs of this
template, in case study tool does not support some kinda of transformation nee-
ded, and eventually the proposed tools will be compared to Enterprise Architect.

Resumo. Este trabalho visa verificar a cobertura das transformações
MDA(Model Driven Architecture) suportadas pela ferramenta Enterprise Ar-
chitect, usando um modelo pre-definido do grupo de Mestrado da Professora
Jandira Guenka Palma. Serão propostas o uso ou desenvolvimento de outras
ferramentas que supram as necessidades deste modelo, caso a ferramenta estu-
dada não suporte algum tipo de transformação necessária, e eventualmente as
ferramentas propostas serão comparadas ao Enterprise Architect.

1. Introdução

A produtividade no desenvolvimento de softwares sempre foi de grande interesse no
campo da engenharia de software [1].Em um sistema tradicional de desenvolvimento de
software, normalmente se usa um nı́vel básico de arquitetura, com fases como: analise de
requisitos, descrição das funcionalidades, design seguidos pela programação e eventual-
mente testes. [5]

Mesmo com uso de um sistema incremental ou cascata, muitos dos documentos
são gerados nas primeiras fases, mas a partir do desenvolvimento do código o que foi es-
crito em todos estes documentos fica cada vez mas longe da realidade atual do software,
o que faz com que os mesmos percam seu valor, e por conta do tempo que seria gasto
para refazer todos os documentos de acordo com que foi modificado eles acabam per-
dendo valor.[5] Esse cenário tem como consequência documentos e diagramas desatuali-
zados e muitas vezes incompreensı́veis para a equipe que eventualmente venha a usar essa
documentação . O que resulta em sistemas complexos com especificações inacessı́veis,
aumentando o custo de manutenção e possı́veis erros conceituais.[11]

O Model Driven Architecture - MDA que é uma padronização de modelagem
encabeçado pela Object Manangent Group - OMG tem como principal objetivo, extrair
valor a partir de modelos e processos de modelagem, proporcionando assim uma forma de
lidar com a alta complexidade e interdependências existentes em sistemas de software[8].
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Dessa forma, o padrão MDA prega que existem diversas maneiras de agregar valor a mo-
delos em um processo de desenvolvimento, como : a) Utilização de modelos como meio
de intercomunicação; b)Derivações automáticas de modelos via automação; c) Simulação
e execução de modelos; d)Extração de informações de modelos.

Entretanto, a principal caracterı́stica do MDA se concentra justamente nas
transformações entre modelos. O MDA adota diferentes modelos de acordo com o nı́vel
de abstração, Modelo Independente de Computação (Computation Independent Model -
CIM), Modelo Independente de Plataforma (Platform Independent Model - PIM) e Mo-
delo de Plataforma Especifica (Platform Specific Model - PIM).[5]

-Modelo Independente de Computação : O CIM é uma visão do sistema em que a
compreensão independe do conhecimento computacional.[11]

-Modelo Independente de Plataforma: O PIM é uma visão do sistema indepen-
dente da plataforma de implementação. Assim, ele pode ser reaproveitado em diferentes
plataformas.[11]

-Modelo Especı́fico de Plataforma: O PSM é uma visão do sistema que conside-
rará detalhes especı́ficos à plataforma de desenvolvimento.[11]

No MDA o foco de desenvolvimento e comumente voltado para o PIM por
ser independente de qualquer tecnologia o desenvolvedor não precisa se preocupar,
ou saber muito da tecnologia alvo ja que a transformação será automatizada para o
PSM.kepple2003 A automação das transformações de modelos de alto-nı́vel para sistemas
de informação proporciona uma série de vantagens, a citar a redução de custos, tempo e
risco de produção e manutenção de um sistema, aumento de interoperabilidade e portabi-
lidade entre plataformas ao mesmo tempo em que atua no refinamento do sistema para o
domı́nio especı́fico do problema garantindo maior qualidade e reusabilidade do software
produzido.[9] Entretanto, nem todos os modelos são aptos à transformações automáticas.
Um modelo precisa ser suficientemente completo e preciso de forma que as informações
sobre o sistema em desenvolvimento estejam bem especificadas pelos modelos, de forma
que os mesmos possam ser interpretados tanto por pessoas quanto por máquinas.

Dessa forma, para que as transformações entre modelos possam ser viáveis é de
suma importância que ferramentas desenvolvidas para das suporte ao desenvolvimento
MDA estejam em conformidade com os conceitos e diretrizes propostas pela OMG, tanto
para as transformações e qualidade das mesmas como também na compatibilidade entre
ferramentas.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. MDA

Definido pela Object Manegement Group(OMG) a Model Driven Architecture (MDA)
tem como objetivo essencial proporcionar maior valor a modelos e como estes modelos
são produzidos com o intuito de ajudar desenvolvedores a lidar com a complexibilidade
e interdependência de sistemas complexos. [9]



2.2. Modelo
Um modelo deve representar um sistema de tal forma que ele possua ser usado para criar
um sistema parecido, mas nunca idêntico ja que um modelo sempre tem uma maior nı́vel
de abstração, e só as principais caracterı́sticas permaneceram.[2] Um modelo é definido
segundo o contexto da MDA como informações que representem algum aspecto de um
sistema tendo como base uma série de regras implı́citas ou explicitas sobre o seu funci-
onamento, e deve ser escrito em uma linguagem (bem definida) que possua forma bem
definida(sintaxe), significado(semântica), e que possa ser interpretada por um computa-
dor.[8] [5]

2.3. Modelos usados no MDA
Segundo a OMG existem 3 tipos de modelos usados no MDA:

-Modelo Independente de Computação (Computation Independent Model -CIM)
independente do ponto de vista computacional, de alto nı́vel de abstração e que não
representa requisitos do sistema.[3]

-Modelos Independente de Plataforma (Plataform Independent Model-PIM), pos-
sui um maior nı́vel de abstração e representa uma especificação formal da estrutura e
funcionamento do sistema mas independente de uma tecnologia especifica.[3]

-Modelo Especı́fico de Plataforma (Plataform Specific Model(PSM), tem como
caracterı́stica uma representação mais especifica para uma determinada tecnologia e ainda
serve de base para a transformação de modelo para código.[3]

No MDA o foco do desenvolvimento e voltado para o PIM, por ser independe de
qualquer tecnologia o desenvolvedor não tem preocupação com a tecnologia alvo. Outra
vantagem é a facilidade de mudar o foco do código para o PIM ou o contrario, resultando
em um sistema que supre melhor as necessidades do usuário final, e em um espaço curto
de tempo.[5]

2.4. Transformações MDA
O ponto principal no MDA são as transformações, principalmente as automáticas entre os
modelos PIM e PSM, e de PSM para código. Todas as transformações devem ser realiza-
das automaticamente por uma ou mais ferramentas que dão suporte ao MDA, com exceção
da transformação de CIM para PIM que deve ser feita manualmente./citeCaliari2007 Os
três tipos de transformações são:

-Depois de gerado CIM o mesmo pode transformado em um PIM através de um
processo manual.

-De PIM para PSM, transformação automática normalmente feita por uma ferra-
menta.

-De PSM para código, transformação automática normalmente feita por uma fer-
ramenta especifica.

Dentro da ferramenta que da suporte ao MDA, existe uma serie de regras que
regem as transformações, essas regras são conhecidas como definição de transformação.
Uma transformação no contexto do MDA é a geração automática de um modelo alvo a
partir de uma modelo origem, de acordo com uma definição de transformação.[5]



2.5. As quatro camadas de modelagem MDA

Um metamodelo é um modelo de modelos, que define a estrutura e semântica para um
famı́lia de modelos descrevendo a possı́vel estrutura dos mesmo.[7]O metamodelo define
uma linguagem de modelagem que descreve como um modelo deve ser estruturado, os
tipos de elementos que podem ser usados e as propriedades destes elementos. Esta lin-
guagem deve ser escrita de maneira que ela não seja ambı́gua, para que possa ser lida,
escrita e interpretada por uma ferramenta.[5] Metamodelos também são usados para de-
finir como serão as regras de transformação, estas regras usam os metamodelos de da
linguagem de origem e da linguagem alvo para definir as transformações especificas.

Todo os elementos utilizados na construção de um modelo usando um determinada
linguagem são definidos pelo metamodelo desta linguagem, e como o próprio metamo-
delo também e um modelo, o mesmo precisa ser feito em uma linguagem bem-definida
chamada metalinguagem.[5]

A metalinguagem tambem precisa ser representada por um metamodelo escrito
em outra metalinguagem o que teoricamente possibilita um numero infinito de camadas
que representam as relações entre metalinguagem, metamodelos, modelos e linguagens.
Porem para que a interpretação destes conceitos possa ser feita de maneira automatizada
é necessário um número finito de camadas.[5]

A OMG define o uso de 4 camadas de modalegem, conhecidos como metanı́veis.
Estas camadas são usadas como padrão para o MDA, conhecidas como camadas M0, M1,
M2 e M3.

-Camada M0: Instância Camada onde as instância ?reais? existem, e.g., a
instância de um consumidor de nome ?José? que comprou um produto ?Leite?. Podem
existir varias instância nessa cada, e existem varias tecnologias capazes de implementar
estas instância.[5]

-Camada M1: Modelo do Sistema
Essa camada é composta por modelos que descrevem os elementos reais do sistema, e.g. o
conceito de consumidor pode ser definido pelas propriedades como nome e endereço, e o
de produto como nome e quantidade. Esta camada esta diretamente ligada a camada M0,
cada elemento na M0 e uma instância de um elemento na camada M1, e por consequência
os elementos das camada M1 são categorizações das instância na camada M0.[5]

-Camada M2:Modelo de Modelo
Camada do metamodelo que esta diretamente ligada a camada M1, assim como a camada
M1 esta diretamente ligada a camada M0. Cada elemento de um metamodelo classifica
ou categoriza um elemento na camada M1, e cada modelo na M1 é uma instancia de um
metamodelo na camada M2.[5]

Portanto cada modelo na camada M2 é um modelo para descrever outros mo-
delos da camada M1, modelos que descrevem modelos sao chamados de metamode-
los como visto anteriormente. Logo a camada M2 pode ser denominada de camada de
metamodelagem.[5]

-Camada M3: Metametamodelo
A camada M3 tem a mesma relação que a M2 tem com M1, onde cada elemento da
camada M2 é uma instancia da camada M3, e cada elemento da camada M3 classifica ou



categoriza um elemento da camada M2.[5]

2.6. MOF-Meta Objetct Facilicty

Para padronizar os definições de MDA a OMG usa o MOF(Meta Objetct Facilicty) como
metametamodelo que define os passos as serem tomados no desenvolvimento de um mo-
delo usando um metamodelo, ou seja, ele define a linguagem usada para definir linguagens
de modelagens .[8] O MOF se encontra na camada M3 e por estar em uma camada mais
alta de abstração ele próprio se define, o MOF define o próprio MOF.[8]

Este padrão também fornece funcionalidades como uma interface de repositório,
que permite a obtenção de informações sobre modelos que estão na camada M1 que estão
em um repositório baseado em MOF. O XMI( Metadata interchange) formato baseado em
XML para intercâmbio de arquivos entre as camadas também e definido pelo MOF.[8] O
papel do MOF dentro do MDA e de grande importância, pois se uma linguagem padrão
para descrever os metamodelos as transformações automáticas não seriam viáveis.

2.7. UML-Unified Modeling Language

A UML( emphUnified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem visual
para construção, documentação e especificação de um modelo.[omg-uml] Por ter seu
metamodelo defino pelo MOF, a UML é a linguagem de modelagem padrão para o MDA,
mas não a única, ja que o MDA permite o uso de outras linguagens de modelagem.[4]

2.8. Ferramentas que dão suporte MDA

Existem muitas ferramentas que dão suporte ao MDA no mercado, que podem ser
de diferentes tipos. Ferramentas que dão suporte desde a criação de um modelo até
ferramentas de transformações ou testes de modelos. Algumas ferramentas implementam
vários tipos dando suporte desde a criação do modelo até a sua transformação e geração
de código a partir do PSM. Distribuı́das entre open source e software proprietário.
Existem vários exemplos de ferramentas usadas para suporte MDA como : ModelAnt
- Open source, da suporte desde a criação de modelos at?e as transformações além de
suportar engenharia reversa de algumas linguagens para modelos.

Acceleo -Open source Plug-in para Eclipse, mais focado em geração de código
a partir de um modelo (PSM).[6] Entreprise Architect (EA) - Software Pro- prietário,
programa com suporte robusto de MDA, que vai desde a criação e transformação de
modelos até a geração de código a partir do PSM.[10]

3. Objetivos
Este projeto tem como objetivo o estudo do MDA e o estudo aprofundado de uma ferra-
menta de suporte ao MDA, usando um modelo pre-definido proposto pelo grupo de mes-
trado da Orientadora Jandira Guenka Palma e verificar a cobertura das transformações
que a ferramenta estudada proporciona ao modelo pre-definido, de acordo com as
especificações propostas pela OMG para o MDA. Serão propostas outras ferramentas que
supram as necessidades do modelo caso a ferramenta estudada não suporte algum tipo de



transformação necessária, e posteriormente as ferramentas propostas serão comparadas a
ferramenta estudada.

1. Estudo sistemático de uma ferramenta da suporte a transformações de MDA EA
(Entreprise Architect fabricado pela Sparx ).

2. Verificação da cobertura das transformações que a ferramenta estudada disponibi-
liza.

3. Propor ferramentas alternativas caso a ferramenta estudada não supra todas as
necessidades de transformações do modelo proposto.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Inicialmente será necessário um levantamento bibliográfico baseado em artigos ci-
entı́ficos, teses e dissertações publicados ou desenvolvidos pela comunidade acadêmica, e
o estudo dos documentos oficiais que especificam os padrões MDA disponibilizados pela
OMG.

Depois a ferramenta EA será estudada conforme os processos de modelagem e
mapeamentos que a mesma implementa, tendo como base as especificações da OMG
para o MDA. Também serão aplicadas as transformações de PIM para PSM e de PSM
para código usando a ferramenta citada, para modelos estruturais e comportamentais,
e a validação de que a ferramenta implementa um repositório MOF para importação e
exportação de modelos.

Finalmente serão feitas transformações no modelo pre-definido pelo grupo de
mestrado usando o EA, após serão estudadas outras ferramentas e/ou processos para
cobertura de transformações não suportadas pelo EA para o modelo pre-definido. E a
comparação entre as ferramentas e/ou processos propostos com o EA.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Revisão de literatura baseada em artigos cientifico, livros, teses e dissertações
publicados ou desenvolvidos pela comunidade acadêmica, estudo dos documentos
oficiais que especificam os padrões do MDA disponibilizados pela OMG.

2. Estudo conforme os processos de modelagem e mapeamentos implementados com
base nas orientações da OMG para MDA da ferramenta EA .

3. Estudo e aplicação (quando possı́vel) das transformações de PIM para PSM da
ferramenta EA, usando modelos estruturais e comportamentais.

4. Estudo e aplicação (quando possı́vel) das transformações de PSM para Código da
ferramenta EA, usando modelos estruturais e comportamentais.

5. Validação se a ferramenta implementa um repositório MOF para exportação e
importação de modelos.

6. Teste do modelo proposto usando transformações suportadas na ferramenta EA.
7. Mapeamento de ferramentas e/ou processos para transformações para o modelo

proposto caso não forem suportadas pelo EA.



Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X
Atividade 2 X
Atividade 3. X
Atividade 4 X
Atividade 5 X
Atividade 6 X
Atividade 7 X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
-Maior conhecimento sobre as transformações propostas pelo MDA, e sobre as regras di-
tadas pela OMG para esse tipo de modelo.
-Capacitação para produzir transformações de PIM para PSM e de PSM para código
usando o EA e/ou outras ferramentas propostas.
-Identificar viabilidade técnica e econômica do desenvolvimento sistemas a partir de mo-
delos por meio de ferramentas de suporte as transformações MDA .

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 03 agosto 2015.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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