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Abstract. The lifecycle of software development has defined processes, such as
requirements specification, analysis, project, coding and testing. This systema-
tic approach often results in deficiencies on normatization of phase to phase
transitions, fact that reduces the cohesion among them, resulting in source code
that do not represent the documentation. In response to this problem, Leite
proposed a model following the methodologies of Model Driven Architecture
(MDA), in which, through rules of transformation, converts the phrases of use
cases into structural and behavioral diagrams, until the automatic generation
of the source code. Taking the previous points into account, this paper applies
the transformation rules of software development, analysing its efficiency com-
pared to other methods of Model Driven Development, proposing enhancements
on the instance of Leite’s MDA.

Resumo. O ciclo de vida do desenvolvimento de software possui processos
definidos, como o levantamento de requisitos, análise, projeto, codificação e
testes. Essa abordagem sistemática resulta em carências na normatização de
transições entre as fases, fato que reduz a coesão entre elas e acaba gerando
documentos que não são condizentes com o código fonte. Em resposta a esse
cenário, Leite propõe um modelo seguindo a metodologia do Model Driven Ar-
chitecture (MDA), no qual por meio das regras de transformação, é possı́vel
converter as frases dos cenários de caso de uso em diagramas estruturais e
comportamentais, até a consolidação automática em código fonte. Deste modo,
o presente trabalho busca aplicar as regras de transformação no desenvolvi-
mento de software, analisando a eficácia desse método em comparação com
outros métodos de desenvolvimento orientado a modelo, propondo assim me-
lhorias que auxiliem no aprimoramento da instância de MDA de Leite.



1. Introdução

Com o crescimento acentuado na demanda de software, as empresas e desenvolvedores
de softwares tem um cuidado maior com a qualidade final de seus produtos. Hoje existem
alguns tipos de modelos de referências, no qual a empresa deve analisar e escolher qual o
melhor que auxiliará em um aumento na qualidade de seus produtos. O desenvolvimento
de software, geralmente é um processo custoso e de várias etapas, sendo muitas vezes
dependentes uma etapa da outra, no entanto, a documentação gerada, não apresenta obri-
gatoriedades de correlações entre elas, com isso, partes importantes como a documentação
gerada, não são seguidos ou não são bem compreendidas e produzidas.

O MDA (Model Driven Architecture) é uma implementação do MDD (Model Dri-
ven Development) mantida pela OMG (Object Management Group). O MDD é uma
abordagem que utiliza modelos como artefatos de desenvolvimento primário, partindo
assim de um nı́vel maior de abstração.[9] O MDD proporciona um aumento na produti-
vidade, maior automação, menor vulnerabilidade às mudanças tecnológicas entre outros
benefı́cios.[10] O MDA tem como caracterı́stica as transformações entre modelos. A
automatização da transformação de modelos proporciona uma série de vantagens, citando
a redução de custos, tempo, riscos de produção e manutenção de um sistema [8].

No MDA, inicialmente são construı́dos modelos, os quais passam por
transformações até atingir o código ou um modelo especı́fico. Esses nı́veis de abstrações
possuem o propósito de descrever um sistema de software sob uma perspectiva particular.
Estas abstrações especificadas pela OMG são o CIM (Computation Independent Model),
o PIM (Platform Independent Model) e o PSM (Platform Specific Model). No CIM se
tem uma visão do sistema independente de computação, não mostrando detalhes da es-
trutura do sistema. Já o PIM foca na operação do sistema, no entanto, não se preocupa
com detalhes da implementação em uma plataforma especı́fica. Por último, o PSM é uma
visão do sistema que possuı́ caracterı́sticas, elementos e informações da tecnologia que
será empregada[8].

Utilizando dos conceitos do MDA, Leite [4] propõe regras para criação de diagra-
mas na fase PIM, utilizando como artefato o diagrama de caso de uso e os protótipos de
tela, na qual, utilizando suas regras de transformação, gera modelos comportamentais e
estruturais do sistema em fase PIM. E utilizando da ferramenta EA (Enterprise Architect)
realiza a conversão automática para código fonte. Segundo Leite [4], a utilização desse
método proporciona diversas vantagens, podendo citar como a principal delas, executar
a rastreabilidade bidirecional: A rastreabilidade com o MDA é possibilitada através das
transformações entre as fases (CIM-PIM-PSM-Código), sendo que algumas ferramentas
de MDA proporcionam esta funcionalidade.[4]

A pesquisa que será desenvolvida focará na aplicação das regras de conversão
da fase CIM para PIM, aplicando o método defendido por Leite [4] no desenvolvimento
de software afim de avaliar as vantagens e desvantagens bem como propor melhorias
que possam auxiliar no seu aprimoramento. Inicialmente será levantados os requisitos
do sistema descrevendo conforme as regras os cenários casos de usos e protótipos de
tela. Seguindo as regras de transformação, será gerado os diagramas comportamentais e
estruturais e conversão automática em código fonte. Por fim, realizaremos a comparações,
na literatura, dos principais métodos que utilizam a arquitetura dirigida por modelos.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
No MDA são estabelecidos três categorias de modelos, sendo eles: CIM, PIM e PSM.
Leite [4] propõe uma instância no qual, para cada uma das fase, foi estabelecidos artefatos,
sendo eles, diagramas de casos de uso e seus cenários, protótipos de telas, diagrama de
classes e diagramas de sequência. Para cada fase é definido regras de transformações, e
esses elementos serão definidos nessa fundamentação teórica.

2.1. Model Driven Architecture - MDA

O Model Driven Architecture foi lançado pela OMG em 2001 e é uma especificação
para apoiar o Model Driven Development - MDD, sendo que seu principal objetivo é
a utilização de modelos em todo o processo para o desenvolvimento de software. O
MDA tem como caracterı́stica as transformações entre modelos. A automatização da
transformação de modelos proporciona uma série de vantagens, citando a redução de cus-
tos, tempo, riscos de produção e manutenção de um sistema.[8] No entanto, nem todos
os modelos são adequados para as transformações automáticas. Um modelo precisa ser
suficientemente completo e preciso para que as informações sobre o sistema em desen-
volvimento sejam bem especificadas pelos modelos.

O MDA é composto pelas fases CIM, PIM e PSM. Assim, os assuntos abordados
neste capı́tulo, seguem o fluxo da 1 para o desenvolvimento de sistemas sobre a arquitetura
MVC. A Figura 1 também apresenta os artefatos gerados por cada fase.[4]

Figura 1. Fases do MDA e seus artefatos [4]



2.2. Computation Independent Model - CIM

O Modelo Independente de Computação (Computation Independent Model- CIM),
também chamado de modelo de negócios [6], é um modelo que apresenta uma visão
do sistema. Com isso, auxilia no entendimento do que é esperado que o sistema exe-
cute,sendo que este tipo de modelo é independe do conhecimento em computação tendo
um alto nı́vel de abstração[8].

2.3. Platform Independent Model - PIM

O Modelo Independente de Plataforma (Plataform Independent Model - PIM) descreve
um sistema sem qualquer conhecimento da plataforma final de execução.O PIM possui
um maior nı́vel de abstração do que o PSM, no entanto menor que o CIM, e representa
uma especificação formal da estrutura e do funcionamento do sistema. Como oculta as
caracterı́sticas de uma plataforma em particular, isso possibilita o reaproveitamento em
diferentes plataformas [7],[8].

2.4. Platform Specific Model - PSM

O Modelo Especı́fico de Plataforma (Platform Specific Model - PSM) é criado a partir
do PIM e neste modelo são considerados detalhes da plataforma especı́fica, sendo a base
para a transformação do modelo para código [7],[8].

Com os modelos apresentados anteriormente é possı́vel executar transformações,
as quais podem ser compreendidas como um conjunto de técnicas e regras aplicadas em
um modelo, resultando assim em um outro modelo com as caracterı́sticas desejadas.

2.5. Transformação MDA

As transformações consideradas pelo MDA são [8]:

• CIM para PIM: Esta transformação normalmente é executada de forma manual
[1].

• PIM para PIM: Transformações de PIM para PIM são para a mudanças pretendi-
das no modelo ou até mesmo simplificação, sem a necessidade de se preocupar
com a plataforma.

• PIM para PSM: Transformação padrão prevista pelo MDA, a qual o PSM combina
as especificações do modelo PIM, com detalhes que especificam como um sistema
usa um determinado tipo de plataforma.

• PSM para PSM: Esta transformação permite a migração de modelos para platafor-
mas diferentes, sendo que pode ser utilizada também para evolução dos modelos.

• PSM para código: Transformação automática normalmente executada por uma
ferramenta especı́fica.

Leite [4] define para cada uma das fases artefatos que são gerados em cada fase.
Na fase CIM são gerados os diagrama de caso de uso e protótipos de tela e na fase PIM
os diagramas de classe e o diagramas de sequência que serão definidos na seção a seguir.



2.5.1. Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso representa uma função do sistema e geralmente é utilizado
na fase de análise de requisitos. De acordo com Guedes [2], este diagrama auxilia na
identificação e compreensão dos requisitos do sistema, ajudando a especificar, visualizar e
documentar as funções e serviços do sistema desejados pelo usuário. No caso de uso, uma
sequência de interações entre ator e sistema é denominado fluxo, sendo que comumente
um diagrama tem um fluxo normal e fluxos alternativos [5]. A seguir são apresentado
alguns dos elementos deste diagrama definidos pela OMG [4]:

Ator: Um ator representa um papel desempenhado por um usuário ou outro sis-
tema que interage com o objeto.

Associação: A associação representa a interação/relacionamento entre os atores
do diagramas e os casos de uso. A associação é possı́vel também entre casos de usos com
outros casos de usos.

Extended : O extended especifica o comportamento de um caso de uso poder ser
entendido de outro caso de uso. Essa extensão ocorre por um ou mais pontos especı́ficos
definidos no caso de uso que foi estendido.

Include: Um include representa um relacionamento que define que um caso de
uso possui o comportamento definido em outro caso de uso.

2.5.2. Diagrama de Classe

O diagrama de classes é um diagrama estrutural, que caracteriza classes, interfaces e suas
associações, além de determinar os métodos e atributos de cada classe [3]. De acordo com
Guedes [2], o diagrama de classes é um dos mais importantes e mais utilizados da UML.
A seguir serão apresentados os principais elementos que estão presentes neste diagrama
de acordo com a OMG [4]:

Abstração: A abstração traz o conceito de relacionamento entre dois ou mais
elementos que representam o mesmo conceito em nı́veis diferentes de abstração.

Agregação: Indica que a propriedade é agregada de forma compositiva, ou seja,
o objeto composto tem a responsabilidade pela existência e armazenamento dos objetos
compostos.

Associação: A associação caracteriza um relacionamento semântico que pode
acontecer entre instâncias tipadas. Deve haver pelo menos duas extremidades represen-
tada por propriedades, cada uma dos quais está ligada ao tipo final.

Classe: A classe representa um conjunto de objetos que compartilham das mes-
mas especificações de caracterı́sticas, restrições e semântica.

Classificador: Classificador é uma classificação de instâncias, que descreve um
conjunto de instâncias que possuem caracterı́sticas em comum.

Restrição: A restrição é uma limitação ou condição que é imposta a um elemento,
sendo que esta restrição/condição pode ser expressada em linguagem natural ou lingua-
gem de máquina.



Dependência: Uma dependência indica um relacionamento que significa que um
ou mais elementos do modelo requer outros elementos do modelo para sua aplicação ou
especificação.

Elemento: Um elemento é um constituinte de um modelo, sendo que pode ainda
possuir outros elementos.

Caracterı́stica: Uma caracterı́stica considera uma particularidade comportamen-
tal ou estrutural de uma instância de um classificador.

Generalização: Uma generalização é um relacionamento sistemático entre um
classificador mais geral e um classificador mais especı́fico. Cada instância do classifi-
cador especı́fico é também uma instância do classificador geral. Assim, o classificador
especı́fico herda as caracterı́sticas do classificador mais geral.

Parâmetro: Um parâmetro é uma especificação de um argumento utilizado para
passar informações dentro ou fora de um invocação de um recurso comportamental.

2.5.3. Diagrama de Sequencia

O diagrama de sequência é um digrama comportamental e é usado para apresentar o
comportamento dinâmico do sistema, preocupando-se com a ordem temporal em que as
mensagens são trocadas entre os objetos envolvidos em um determinado processo [5],[2].

Alguns dos elementos do diagrama de sequência definidos pela OMG são [4]:

Interação: A interação é uma unidade de comportamento que enfoca na troca de
informação entre os elementos conectados.

Lifeline: Uma lifelinerepresenta um participante individual na interação.

Mensagem: Uma mensagem é a comunicação entre lifelines na interação.

Especificação de Execução: É uma unidade de comportamento ou ação interna
da lifeline. A sua duração é representada por duas OccurrenceSpecifications, uma inicial
e outra final.

OccurrenceSpecification: É a unidade semântica básica das interações.

Fragmento Combinado: define uma expressão de fragmentos de interação. Um
fragmento combinado é definido por um operador de interação e operandos de interação
correspondentes.

Operador de Interação: é uma especificação que designa os diferentes tipos de
operadores do fragmento combinado.

3. Objetivos
O presente trabalho realizará o desenvolvimento de um software seguindo a instância de
MDA de Leite [4] com a aplicação das regras de transformação das fases CIM para PIM
até a consolidação automática em código fonte afim de validar e propor melhorias que
possam aprimorar o método e realizar comparações dos resultados obtidos com outros
métodos orientados a modelos descritos na literatura.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
1. Revisão bibliográfica sobre os métodos orientados a modelos
2. Estudo das regras de construção da fase CIM e das regras de conversão para a fase

PIM;
3. Definição do problema a ser solucionado com o software e realização do levanta-

mento do requisitos do sistema ;
4. Desenvolver modelos descritos na fase CIM ;
5. Converter os modelos da fase CIM para os modelos estruturais e comportamentais

descritos na fase PIM;
6. Propor melhorias nas regras de conversão entre as fases CIM e PIM ;
7. Comparar os resultados com outras arquiteturas dirigidas por modelos descritos

na literatura;
8. Escrita do TCC descrevendo as etapas executas, com as contribuições do estudo

de caso e proposição de melhorias;

5. Cronograma de Execução
A Tabela 1 mostra o cronograma de execução das atividades:

Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Revisão Bibliográfica x
Estudo Regras Conversão x
Definição de Requisitos x

Desenvolver CIM x x
Conversão para PIM x

Propor melhorias x
Comparação do resultados x x

Escrita do TCC x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Espera com a aplicação dessa pesquisa, levantar as principais vantagens e desvantagens de
utilizar o método de Leite [4] para o desenvolvimento de software e estabelecer melhorias
as regras de transformação descritas.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 8 de Abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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