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Resumo

Este trabalho apresenta a especificação e a implementação de uma linguagem 

de Transformações em Modelos definidos segundo a especificação MOF (Meta Object 

Facility) da OMG (Object Management Group). A especificação utiliza uma

abordagem baseada em regras ECA (Event-Condition-Action)  e foi feita com base em 

um conjunto de cenários de uso previamente definidos. O parser responsável por 

garantir que a estrutura sintática da linguagem está correta foi construído com a

ferramenta JavaCC (Java Compiler Compiler) e a descrição da sintaxe da linguagem foi

feita com EBNF (Extended Backus-Naur Form). A implementação está dividida em três 

partes: a criação do programa interpretador propriamente dito em Java, a criação de um 

executor das ações especificadas na linguagem e sua integração com o tipo de

repositório considerado (gerados pela ferramenta DSTC dMOF). Um protótipo final foi 

desenvolvido e testado nos cenários previamente definidos.

Palavras Chave : Transformações, modelos, meta-modelos, linguagem de

Transformações.
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Abstract

This work presents the specification and the implementation of a language of 

Transformations in definite Models specification MOF (Meta Object Facility) of OMG 

(Object Management Group). 

The specification uses a boarding based on rules ECA (Event-Condition-Action)

and was made on the basis of a set of scenes of use previously defined. The Parser 

Responsible parser for guaranteeing that  the syntactic structure of the language is 

correct was constructed with the tool JavaCC (Java Compiler Compiler) and the

description of the syntax of the language was made with EBNF (Extended Backus-Naur

Form). The implementation is divided in three parts: the creation of the interpretative 

program properly said  in Java, the creation of an executor of the actions specified in the 

language and its integration with the type of considered repository (generated for tool 

DSTC dMOF). A final prototype was developed and tested in  the scenes previously 

defined.

Words Key: Transformations, models, meta-models, language of Transformations.



1.Introdução

A humanidade, nos últimos anos, conquistou avanços tecnológicos sem

precedentes em várias áreas do conhecimento humano. Este avanço foi de particular 

notoriedade na área da computação, onde nos seus primórdios haviam computadores e 

aplicações isoladas e dependentes de certas tecnologias e ambientes, enquanto que nos 

dias de hoje, temos um contexto totalmente diverso constituído de milhares de

aplicações e documentos compartilhados de forma global que interagem mutuamente 

para a solução de problemas cada vez mais complexos. O advento da Internet é uma 

evidência clara deste novo tipo de ambiente para dados e aplicações.

Assim como todas as subáreas da computação, a engenharia de software também

sentiu os impactos destas mudanças e avançou para um patamar atual em que permite o 

desenvolvimento de aplicações totalmente a partir de modelos independentemente de 

linguagens e plataformas.  Estes modelos formam a base das novas arquiteturas para 

desenvolvimento de software como MDA (Model-driven Architecture) da OMG (Object

Management Group) [1], onde os principais fundamentos estão na representação formal 

destes modelos e nos mecanismos de transformação de um modelo em outro.

Uma das principais tentativas de fazer esta representação é proposta na própria 

arquitetura MDA que propõe a utilização das especificações MOF (Meta-Object

Facility), UML (Unified Modeling Language) e CWM (Common Warehouse Meta-

model) como padrões básicos para a representação dos modelos considerados dentro da 

arquitetura MDA. Infelizmente, os primeiros documentos que descreviam a arquitetura 

MDA não apresentaram claramente uma forma de efetivar as transformações em seus 

modelos, nem qual a linguagem de transformação seria a mais indicada [2][3][4].

 Desta forma, e influenciadas por esta falta de definição da  linguagem que seria 

adotada como padrão, muitas propostas foram publicadas e testadas na forma de provas 

conceituais até que a OMG surgisse com uma RFP (Request for Proposals) para
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resolver este problema da arquitetura [5].

Como resposta a este RFP o grupo de pesquisa francês  ATLAS INRIA1 &

LINA2 desenvolveu a linguagem de transformação de modelos ATL (Atlas

Transformation Language) [6][7], especificada através de um meta-modelo com uma 

sintaxe concreta e textual, suporta expressões OCL (Object Constraint Language

Specification) [8] e tem um tipo de modelo que é semelhante ao utilizado pelo OCL.

Embora a linguagem ATL possua um melhor embasamento formal devido ao 

uso do OCL, seu ambiente de execução fechado (sem acesso ao código fonte e engine

de transformação) traz algumas conseqüências como a impossibilidade do usuário fazer

novas adaptações. A linguagem construída neste trabalho trouxe ao grupo de pesquisa a 

experiência de construção de uma linguagem com características importantes como 

adaptabilidade e um ambiente de execução aberto.

Outra linguagem de transformação em modelos baseada nos princípios MDA foi 

a GReAT (Graph Rewriting and Transformation) [9][10],  que utiliza os conceitos e

técnicas de transformações em modelos a partir de gráficos.

Atualmente o processo de padronização desta nova especificação que viria a 

fazer parte do conjunto de especificações baseados na especificação MOF foi chamado 

de MOF Query/ Views/ Transformations (QVT) e está quase concluído para ser proposto 

como padrão final [11]. A Fig. 1.1  mostra um esquema ilustrativo do contexto em que 

as transformações definidas por esta linguagem estão inseridos.

1 The National Institute for Research in Computer Science and Control.
2 Laboratório de Informática de Nantes.

Fig. 1.1 – Esquema iIustrativo
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Ainda na Fig. 1.1, pode-se observar que a linguagem de transformação desejada 

é descrita utilizando EBNF (Extended Bacus Naur Form) [12], e é aplicada em modelos 

armazenados em um repositório MOF origem para gerar modelos em outro repositório 

MOF destino. Alem disto, considera um ambiente de desenvolvimento distribuído 

baseado na plataforma Java.

1.1. Motivações

A especificação QVT (Query View Transformation) pressupõe a sua aplicação em 

conjunto com a versão 2.0 do padrão MOF. Isso traz implicações fortes com relação ao 

tipo de repositório que poderá ser usado com eventuais protótipos que visem verificar 

os conceitos definidos pela especificação QVT. Entre estas implicações, está a

necessidade de ferramentas de repositórios compatíveis com a versão 2.0 do padrão

MOF e do padrão UML 2.0.

No contexto deste trabalho, consideramos uma ferramenta de geração do

repositório que foi desenvolvida pelo DSTC (Distributed Systems Technolgy Centre)

[13]. Esta ferramenta é compatível com a versão 1.3 da especificação MOF e foi

escolhida por gerar um código aberto para o repositório final e por sua alta flexibilidade 

de adaptação. Sendo assim, a ferramenta cujo nome é dMOF [13]. tem sido utilizada 

como base para uma série de implementações e teses que vêm sendo publicadas para 

provar diferentes tipos de cenários  de utilização de um repositório MOF típico [14][15]

[16][17].

Entre os vários cenários de utilização considerados para a ferramenta dMOF,

poucos são os que consideram cenários de transformações em modelos executadas a 

partir de uma linguagem que descreve a transformação e um software específico de 

interpretação desta linguagem que seja genérico o suficiente para efetivar

transformações em diversos tipos nos modelos armazenados em um repositório gerado 

pela ferramenta dMOF. 

A implementação de uma linguagem de transformação de modelos MOF neste 

contexto e de seu software de execução, chamado aqui de engine de transformação ou 

máquina de transformação, não perderia em generalidade de aplicação se ambos fossem 
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adaptáveis para o ambiente onde vierem a ser aplicados.

1.2. Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral, especificar uma linguagem de

transformação em modelos MOF, que seja geral o suficiente para ser aplicada a

qualquer repositório MOF compatível com a especificação da OMG. Para tanto, a 

linguagem precisaria ter máquinas de transformação que implementassem as ações 

definidas para uma transformação especifica em repositórios para os quais tenha sido 

preparada.

No contexto deste trabalho uma máquina de transformação deve ser especificada e 

implementada para criar uma prova de conceito, que valide a linguagem de

transformação com relação a sua aplicação em repositórios MOF compatíveis com a 

ferramenta dMOF citada anteriormente.

Esta máquina de transformação deve ser construída de tal forma que possa ser 

adaptada posteriormente para outros tipos de repositório MOF de diferentes

fornecedores e versões.

1.3. Contribuição

Conforme citado anteriormente no tópico motivações, estas serviram como um 

guia para que as capacidades da linguagem de transformação permitissem contribuir no 

contexto citado de  interconexão entre fontes distintas de dados e aplicações em

domínios heterogêneos e seus respectivos objetos. Esta contribuição pretende atender à

demanda de ferramentas com poder de interação no contexto acima, proporcionando 

Interoperabilidade aos modelos em ambientes diversos como:

• Data Warehouse,

• Business Intelligence;

• E-commerce;
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• Middleware;

• Engenharia de Software;

• Sistemas EAI (Enterprise Application Integration);

1.4. Organização da dissertação

Este trabalho está organizado considerando a seguinte seqüência : no capitulo 1,

Introdução, é apresentada uma descrição geral do trabalho, seus limites, objetivos e 

aspectos motivadores; no capitulo 2, Fundamentação Teórica, são abordados os

conceitos e tecnologias envolvidas em todas as fases do trabalho ; no capitulo 3, Análise

de Requisitos, a definição de requisitos para o desenvolvimento da linguagem de 

transformação, assim como a definição de requisitos para a engine de transformação; no

capitulo 4, Implementação e Analise de Resultados, são descritos todos os aspectos e 

detalhes da implementação e a validação das idéias apresentadas nos capítulos

anteriores,  e,  no capitulo 5,  as conclusões obtidas pela pesquisa e apresentação de 

trabalhos futuros.



2. Fundamentação Teórica

Este capítulo descreve os principais conceitos e tecnologias que foram utilizadas 

no desenvolvimento da linguagem de transformações de modelos utilizada no protótipo 

desenvolvido neste trabalho.

No tópico 2.1, a especificação da OMG para manipulação dos meta-modelos, é

apresentada, no tópico 2.2 a arquitetura MDA, suas características e benefícios, no

tópico 2.3, a apresentação dos conceitos e terminologias das transformações no contexto 

da manipulação dos modelos, no tópico 2.4, as linguagens de programação e suas 

características, no tópico 2.5, o compilador utilizado para a geração do parser da 

linguagem de transformações e por ultimo no  tópico 2.6, o resumo deste capitulo.

2.1. MOF

O advento da Internet na medida em que popularizou e massificou o uso da 

informação através da interconexão entre fontes de dados distintas também criou

problemas como o uso de milhares de produtos, este universo trouxe a necessidade de 

uso de uma linguagem semântica que ajudasse a entender e interagir com estes

domínios e objetos, como no exemplo de uso em Portais de Informação, Data

WareHouse, E-commerce e Businnes Intelligence.

Esta linguagem, responsável por expressar as informações relativas a estes

objetos, precisou ser padronizada para que desta forma tivesse a capacidade de

expressar uma semântica para os modelos de objetos, neste contexto, temos o MOF 

(Meta Object Facility) [18] , que disponibiliza um framework para gerencia de meta-

dados (dados que descrevem os objetos) e que é padronizado pela OMG (Object
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Management Group) [1] , uma organização internacional fundada em 1989, sem fins 

lucrativos, que padroniza o uso de especificações da indústria de computação para 

aplicações com interoperabilidade empresarial.

No que se refere à tecnologia de objetos, a OMG promove sua teoria e prática no 

desenvolvimento de software. A conformidade com estas especificações possibilita o 

desenvolvimento de aplicações heterogêneas através da maioria das plataformas de 

hardware e sistemas operacionais.

Algumas  especificações definidas pela OMG:

• CORBA (Common Object Request Broker Architecture);

• UML ( Unified Modeling Language );

• MOF ( Meta Object Facility );

• XMI  ( XML Metadata Interchange );

• CWM  ( Common Warehouse Metamodel );

• MDA  ( Model Driven Arquitecture ).

O MOF surge como uma iniciativa da OMG para a padronização do uso de

meta-modelos, através de uma linguagem, e um framework para especificar, construir e 

gerenciar meta-modelos. Define também um framework para implementação de

repositórios com meta-dados e especificações para sua interoperabilidade.

A primeira versão do MOF, a 1.1, foi adotada pela OMG em 1997. Em seguida 

em 2001, foi adotada a versão 1.4, a versão atual MOF 2.0 [19] trata-se de uma reposta 

da OMG para as  seguintes especificações: MOF 1.4 Specification, UML 2.0

Infrastructure Convenience Document [19] , MOF 2.0 XMI [21]

No aspecto da terminologia MOF, alguns elementos são bastante comuns:

• Meta-Dados: Dados que descrevem dados.

• Meta-Objeto: Um termo genérico para todas as meta-entidades de uma

linguagem de meta-modelagem, por exemplo: meta-tipos, meta-classes,

meta-atributos e meta-associações.

• Modelo: É uma especificação ou descrição de um sistema e seu ambiente 

com um determinado propósito, um modelo é freqüentemente apresentado 

com uma combinação de desenhos e texto, onde este texto pode ser uma 



Capitulo 2. Fundamentação Teórica8

linguagem de modelagem ou linguagem natural.

• Meta-modelo: Uma  definição precisa das construções e regras (especificam 

como os elementos do modelo de origem se relacionam com o os elementos 

de origem) necessárias para criação de modelos semânticos.

• Meta-meta-modelo: Um modelo que define a linguagem para expressar um

modelo

A especificação MOF é composta por um meta-meta-modelo capaz de

representar meta-modelos de quaisquer tipos e domínios através de meta-objetos

diversos; uma hierarquia de interfaces reflexivas que permite conhecer a estrutura do 

modelo;  um conjunto de regras que descreve m mapeamentos abstratos e um conjunto 

de templates de mapeamentos para CORBA [22].

A estrutura é baseada em uma arquitetura com quatro camadas, estas 4 camadas 

são descritas a seguir e mostradas na Fig. 2.2 logo abaixo:

Fig. 2.1 Arquitetura de quatro camadas.

A camada da informação (nível M0) é compreendida pelos dados a serem

descritos;  a camada modelo (nível M1) é compreendida pelos meta-dados que

descrevem dados na camada da informação; a camada do meta-modelo (nível M2) é 

Fig. 2.1 - Arquitetura de 4 camadas
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compreendida por descrições que definem a estrutura semântica do meta-dado, a

camada do meta-meta-modelo (nível M3), por sua vez, compreende a descrição da 

estrutura e da semântica do meta-meta-dados.

Na especificação MOF, quatro conceitos são de extrema importância neste

trabalho que são os construtores usados na definição dos meta-modelos.

• Classes, usadas para modelagem de meta-objetos MOF.

• Associações, usadas para modelagem de associações binárias entre meta-

objetos.

• Data types, utilizados para modelagem de outros tipos de dados.

• Packages, com a função de modularização dos modelos.

No contexto da manipulação de modelos MOF alguns conceitos são importantes:

As queries ( consultas ) têm como  entrada um modelo, e selecionam elementos 

específicos desse modelo. Podem ser definidas através de uma linguagem de consultas 

como, por exemplo, a OCL ( Object Constraint Language ) [8].

As views (visões) são modelos que são totalmente derivados de outros modelos.

Esta derivação ou vinculação significa que mudanças ocorridas no modelo origem

deveram ocorrer também na view. Podem ser parciais, contendo subconjuntos do 

modelo  origem,  ou podem completas com  o mesmo conteúdo do modelo origem e são 

geradas a partir de transformações.

As transformações têm como a entrada um modelo e atualizam-no ou criam um 

modelo novo e serão abordadas com mais detalhes no tópico 2.3 Transformações.

2.2. MDA

A  MDA (Model Driven Arquitecture) [2] propõe a utilização das especificações 

MOF (Meta-Object Facility) [18], UML (Unified Modeling Language) [20] e CWM 

(Common Warehouse Meta-model) [23] como padrões básicos para a representação dos 

modelos considerados dentro da arquitetura MDA. É uma abordagem de

desenvolvimento de software que procura separar a especificação da implementação, 
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uma ferramenta baseada nos conceitos MDA permite aos desenvolvedores produzir

modelos de aplicações, lógica de negócio e a geração de código para uma plataforma 

específica através de transformações.

Dentre os benefícios da implementação de conceitos MDA no desenvolvimento 

de software pode-se citar a elevação do nível de abstração neste desenvolvimento e a 

capacidade de desenvolvimento de aplicações a partir de modelos independentes de 

plataforma. Na Fig. 2.2 observa-se a arquitetura MDA e as especificações usadas em 

sua padronização.

2.3. Transformações

De uma forma transparente, as transformações estão presentes de forma massiva 

no nosso dia-a-dia nos mais diferentes contextos, sejam através de um sinal elétrico que 

vai ser transformado em sinal digital, ou na interpretação de símbolos que representam

Fig. 2.2 – Arquitetura MDA e suas especificações.
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conceitos por meio de uma linguagem de representação de informação, como a

linguagem escrita, por exemplo.

No seguimento da computação, principalmente pelo seu contexto atual de

milhares de aplicações e documentos compartilhados de forma global, as

transformações participam ativamente na integração destes documentos e aplicações.

Transformações de Modelos.

A transformação de modelos é o processo de converter um modelo em um outro 

modelo. A transformação para um modelo especifico pode ser feita através de um

conjunto de regras definidas nos termos dos meta-modelos correspondentes [14].

Uma transformação pode ser top-down [24], onde o modelo alvo recebe as

transformações  propagadas a partir do modelo origem. Neste tipo de transformação, as 

mudanças sempre são feitas ao modelo origem. Pode ser one-way  (unidirecional) [24]

nos casos em que  informação adicional pode ser introduzida ao modelo origem após a 

aplicação de uma transformação, e, por ultimo, two-way (bidirecional), no caso em que 

cada modelo (origem ou destino) pode ser modificado após a aplicação da

transformação [24].

Neste trabalho usou-se uma transformação baseada em regras, regras que estas

que podem ser LHS (left-hand model)  e RHS (right-hand model )[25], que se referem 

respectivamente ao modelo origem e ao modelo destino, No caso, LHS acessa o modelo 

origem e RHS expande este modelo no modelo alvo. Na terminologia das

transformações em modelos alguns conceitos são importantes, tais como:

PIM ( Plataform Independent Model ).

Um modelo de um subsistema que não contém nenhuma informação específica 

da plataforma ou da tecnologia que seria usada para implementação, O PIM fornece 

especificações formais da estrutura e funcionamento de um sistema que abstrai detalhes 

técnicos [2]. Como exemplo de um PIM, tem-se o EDOC (Enterprise Distributed 

Object Computing) [26].
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PSM ( Plataform Specific Model ).

Um modelo de um subsistema que inclui a informação sobre a tecnologia

específica que é usada na execução dele em uma plataforma específica e contém

possivelmente os elementos que são específicos à plataforma. Como exemplo, pode-se

citar o J2EE (Java 2 Enterprise Edition) [27].

Fig.  2.3 - Transformação de modelos.

Na Fig. 2.3, adaptada do documento MDA Guide Version 1.0.1 [29] observa-se

um caso prático de uso da arquitetura MDA. A especificação da transformação é 

desenvolvida nos termos de um mapeamento entre os tipos independentes de plataforma 

e os tipos dependentes de plataforma do Modelo PSM que receberão a transformação.

Mapeamentos.

Consistem na especificação de um mecanismo para transformar os elementos de 

um modelo,  em conformidade com um meta-modelo particular, em elementos de um 

outro modelo. Os mapeamentos são responsáveis pela definição das marcas [02].

Marcas.

As marcas representam um conceito no PSM que é aplicado pata um

determinado elemento do PIM. Esta marca indica como este elemento será transformado

[2].
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Relações.

Uma relação define as regras pelas quais o subconjunto exato dos elementos do 

modelo a serem relacionados é determinado [2].

2.4. Linguagens de Programação

Uma linguagem é uma forma de comunicação. Em uma rápida classificação

pode-se citar as linguagens naturais e as linguagens de computação, enquanto as

linguagens naturais são utilizadas para comunicação entre humanos as linguagens de 

programação são utilizadas para comunicação entre humanos e maquinas.

Este trabalho é focado em uma das ramificações do universo da ciência da 

computação, que é a teoria das linguagens de programação onde esta  trata do design,

implementação, analise e classificação das linguagens da programação.

Estas linguagens  de programação são usadas para escrever programas  que

podem ser usados por humanos ou máquinas e que, por sua vez, implementam

algoritmos.

Assim como as linguagens humanas as linguagens de computação possuem

regras sintáticas, responsáveis pela sua forma e estrutura [30] e semânticas que

garantem a sua correta definição.

A seguir um exemplo do comando “for” em Java,  para sua sintaxe e semântica:

Sintaxe:

for (inicializar; testar; incrementar){

executar;

}

Semântica:

Para cada tópico execute e

incremente até que

a situação seja satisfeita.
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As linguagens de programação podem receber diversas classificações, como 

funcional, procedural,  declarativa, imperativa, orientada  a objetos , lógica, de script,

dentre outras. Os domínios de programação podem ser aplicações científicas, aplicações 

comerciais, inteligência artificial, programação de sistemas, linguagens de scripting,

linguagens para propósitos especiais

O numero de linguagens  é extenso. Alguns exemplos de linguagens orientadas 

a objeto são: Java , C++, Delphi, Fortan 2003, Fortress, Object Pascal, Perl 5, PHP,

Smalltalk , Visual Basic, Visual Foxpro, Visual Prolog.

As linguagens podem também ser classificadas em linguagem de baixo nível e 

alto nível, as linguagens de baixo nível estão ligadas diretamente ao hardware da 

máquina e implementam funções específicas da mesma, as linguagens de alto nível 

expressam os algoritmos definidos por humanos.

No aspecto da especificação de linguagens de computação, torna-se necessário o 

uso de ferramentas que possuam características, como a capacidade de especificar 

notações de alto nível que definam gramáticas ( estudo das regras que governam o uso 

da linguagem )  para estas linguagens.

A definição formal da gramática da linguagem pode ser implementada pela 

notação EBNF ( Extendend Backus-Naur-Form ) [12] uma meta-sintaxe usada para 

expressar gramáticas livres de contexto, A linguagem definida pela gramática EBFN é 

um conjunto de todas as strings que podem ser produzidas por suas regras, que são 

chamadas regras de produção e especificam as alternativas que o símbolo pode receber 

(LHS) em suas alternativas de atribuição (RHS)[25]. Como exemplo, pode-se citar.

numero := '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'.

A BNF deu origem à Extended BNF ou EBNF,  onde suas extensões não

aumentam o poder descritivo, mas melhoram a legibilidade e a capacidade de escrita.
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2.5. Javacc

Para a implementação da linguagem construída neste trabalho, a ferramenta

escolhida foi o Javacc (Java Compiler Compiler) [31] , um gerador de parser (programa 

com a função de entender o programa fonte e garantir que sua estrutura sintática está 

correta) e analisador léxico.  Disponibiliza uma extensão da linguagem Java que permite 

especificar gramáticas para linguagens de programação, desenvo lvido inicialmente pela 

Sun Microsystems e atualmente mantido pelo Java.net [32].

Duas ferramentas  suportam a implementação com Javacc, o Java JJDoc

Documentation [33] que, baseado nas especificações do Javacc, produz documentação 

nos padrões BNF, permitindo também a geração de um arquivo HTML da estrutura 

EBNF, e o JavaTree Reference Documentation [34], que é um pré-processador do 

Javacc  que produz  e manipula árvores sintáticas ( representação estruturada em termos 

de nós ) baseadas na especificação da Gramática do Javacc.

O processo de implementação através do Javacc passa pela execução de três 

tarefas principais: análise léxica, análise sintática, geração de código ou execução.

A análise léxica ou gerenciador de tokens examina o código fonte e o divide em 

tokens. Um token é uma parte do programa com significado específico e, como exemplo 

têm-se os números, caracteres e pontuação. Em seguida os tokens serão combinados 

com as respectivas definições da gramática especificada anteriormente com as

características da linguagem.

O processo da análise sintática consiste da extração, pelo parser,  de significado 

do programa ( seqüência de tokens )  fonte através da construção de uma representação 

interna do programa e pela garantia da correta especificação sintática do mesmo.

Durante a análise sintática, o compilador examina o código fonte de acordo com 

as regras definidas na gramática ( define regras para a construção de programas

sintaticamente corretos ) da linguagem. Se alguma regra desta gramática é violada o 

compilador reporta uma mensagem de acordo com a violação da regra em questão, ao 

mesmo tempo gera uma representação interna do código do programa.

O conjunto da execução da análise léxica com a análise sintática define-se como 

parsing, que envolve o entendimento do programa fonte e a garantia que sua estrutura 
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sintática está correta.

A seguir uma seqüência da sintaxe Javacc com alguns detalhes da sua

construção,  especificamente do bloco “Options” que é o primeiro bloco a ser

especificado.

javacc_input ::= javacc_options

"PARSER_BEGIN" "(" <IDENTIFIER>
")"

java_compilation_unit

"PARSER_END" "(" <IDENTIFIER> ")"

( production )*

<EOF>

A definição começa com uma lista de opções que são palavras reservadas.  Em

seguida, é inserida uma unidade de compilação entre "PARSER_BEGIN(name)" e"

PARSER_END(name)".  Após esta é inserida uma lista de produções da gramática, as 

opções e as produções são descritas posteriormente no código, o nome que segue

"PARSER_BEGIN" e "PARSER_END" deve ser o mesmo e este identifica o nome do 

parser gerado.

Outra seqüência [35] de especificação da sintaxe javacc é a definição dos quatro 

tipos de expressões regulares de produção ( definem as entidades léxicas que serão 

capturadas para processamento pelo gerenciador de tokens ).

regexpr_kind ::= "TOKEN"

| "SPECIAL_TOKEN"

| "SKIP"

| "MORE"

A expressão “TOKEN”  é usada pra especificar os tokens léxicos já citados na 

gramática, “SPECIAL_TOKEN” é usado para especificar o tokens léxicos que são

ignorados durante o parsing e geralmente é usando para processar de entidades léxicas 

como comentários, que não têm nenhum significado a analisar gramaticalmente, mas é 
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ainda uma parte importante do arquivo de entrada.  As expressões regulares sinalizadas 

com “SKIP” são ignoradas pelo gerenciador de tokens, “MORE” especifica um token

parcial, usado também para concatenar seqüências construídas de tokens, como:

TOKEN + SPECIAL_TOKEN. 

2.6. Resumo

Neste capitulo, abordou-se os conceitos, tecnologias, especificações e suas

relações com as devidas organizações padronizadoras e como este conjunto  de

conceitos e tecnologias serviram de base para a construção da linguagem de

transformação que será abordada no próximo capitulo.

Dentre os temas abordados observa-se OMG, entidade internacional responsável 

pela padronização da principal especificação utilizada neste trabalho; o MOF,

especificação responsável pela gerencia dos meta-dados; os conceitos referentes as

transformações em modelos, características de linguagens de programação e o

compilador javacc utilizado para a construção do parser..



3. Análise de Requisitos

Este capítulo apresenta os principais requisitos para o desenvolvimento de uma

linguagem de transformação em modelos MOF e de um protótipo necessário para a

interpretação desta linguagem (engine de transformação). O capítulo divide-se em três

partes: inicialmente no tópico 3.1, uma série de cenários pré-definidos são analisados 

para que os requisitos funcionais de uma linguagem de transformação típica sejam

definidos; no tópico 3.2  são descritos em detalhes os requisitos de cada cenário, e por 

fim, no tópico 3.3, são resumidos os  principais aspectos discutidos.

3.1. Definição dos Cenários

A definição de requisitos para uma linguagem de transformação em modelos

MOF está intimamente relacionada com a forma de representação considerada para os

modelos em questão e com as ações que, de fato, implementarão as mudanças descritas 

na linguagem. Sendo assim, um bom caminho para a identificação dos requisitos ideais 

da linguagem desejada, seria analisar os cenários de utilização típicos para os quais  uma 

transformação viria a ser aplicada, considerando que um modelo origem especifico 

representado em um repositório MOF seria usado como base para a obtenção de um 

outro modelo destino resultante da transformação descrita.

A identificação dos cenários relevantes, por sua vez, não é trivial e necessita de 

uma análise prévia das principais perspectivas envolvidos nas interações entre atores 

externos com a ferramenta de execução implementada no protótipo do capitulo 4.

São três as principais perspectivas a se considerar: a perspectiva do projetista de 

uma transformação, a perspectiva do executor de uma transformação e a perspectiva do

usuário de uma transformação.
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1. Perspectiva do Projetista de uma Transformação – procura identificar

artefatos de um modelo, representado por um meta-modelo MOF, de forma a 

referenciá- los através dos recursos da linguagem. 

2. Perspectiva do Executor de uma Transformação – procura identificar regras

de transformação na linguagem fornecida para, que uma ou mais delas seja 

aplicada quando da navegação através da estrutura do modelo origem

considerado.

3. Perspectiva do Usuário de uma Transformação – Neste cenário o usuário 

compõe a transformação através da escolha dos respectivos repositório de

origem e destino e  a transformação a ser aplicada.

Fig.  3.1 - Cenários de uso

A Fig. 3.1 mostra, de forma gráfica, todos os conceitos envolvidos na análise de 

perspectivas e cenários citados anteriormente.

Do perspectiva do projetista em “1”, as interações realizadas com os repositórios
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origem e destino são representadas com o objetivo de mostrar que o projetista pode ir 

diretamente aos repositórios para criar modelos diversos de seu interesse e que possam 

vir a ser objeto de transformações futuras; em “2”, a figura mostra um cenário em que o 

projetista especifica uma transformação para a ferramenta que vai executá- la.

Do perspectiva do usuário da ferramenta de transformação, a Fig. 3.1 mostra dois 

cenários de interação: o cenário “3” e o cenário “4”. O cenário “3” contempla as 

interações do usuário com a ferramenta para a visualização do conteúdo dos repositórios

antes e depois das transformações consideradas; o cenário “4”, por sua vez,  procura 

deixar claro a necessidade do usuário especificar uma transformação dentre as várias

disponíveis que foram definidas pelo projetista.

Do perspectivada ferramenta interpretadora das transformações, a Fig. 3.1 mostra 

dois cenários de interação: o cenário “5” e o cenário “6”. O cenário “5” mostra que, ao 

longo de toda a transformação, que vem a ser escolhida pelo usuário da ferramenta,

haverá a necessidade de uma navegação interna nos artefatos que compõem o modelo 

escolhido como origem da transformação em andamento. O cenário “6” é

complementar ao cenário “5”, pois à medida que a navegação no modelo origem é feita 

a ferramenta interpretadora faz uma análise das regras associadas com determinado 

artefato e dispara as ações necessárias para a sua modificação no modelo destino.

3.2. Definição de Requisitos

Uma vez definidos os cenários de utilização da linguagem e do protótipo do

programa interpretador, cabe agora analisar cada um deles para definir os requisitos que 

nortearão o processo de especificação da linguagem e do interpretador. São eles: 

Perspectiva do Projetista de uma Transformação

• CENÁRIO 1 – Este cenário serve para que o projetista possa criar, editar e 

eliminar Modelos MOF em repositórios implementados com a ferramenta

dMOF.
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� Requisito 1 – A linguagem de transformação deve ser capaz de referenciar 

instâncias de CLASSES, ASSOCIAÇÕES, REFERÊNCIAS, TIPOS DE

DADOS, ATRIBUTOS que constituem o modelo MOF a ser transformado.;

• CENÁRIO 2 – Este cenário permite que novas Especificações  de

transformações sejam definidas no programa interpretador. Aqui o projetista 

define a transformação através da especificação das regras de transformação e 

suas respectivas ações (cadastradas na biblioteca de ações)  que serão aplicadas 

a cada artefato do modelo origem, e dos relacionamentos entre uma referência 

feita a um ou mais artefatos no modelo origem com um ou mais artefatos no 

modelo destino.

� Requisito 2 - Deve haver um mecanismo de associação (relacionamento) 

entre uma referência feita a um ou mais artefatos no modelo origem com um 

ou mais artefatos no modelo destino;

• CENARIO 7 – Neste cenário o projetista adiciona novos objetos de ação na 

biblioteca de ações.

� Requisito 3 - É importante que o projetista possa adicionar novos objetos e 

ações à biblioteca de ações do protótipo de programa interpretador. Isto

permite por exemplo que a linguagem possa evoluir juntamente com os tipos

de ações  que poderão ser especificados pelo projetista.

Perspectiva do Executor de uma Transformação.

• CENÁRIO 5 – Neste cenário, a ferramenta de transformação navega nas

instâncias do modelo.
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� Requisito 4 - O programa interpretador deve ter um conhecimento prévio 

dos meta-modelos MOF envolvidos com os modelos origem e destino antes 

de aplicar as regras de transformação para cada instância de artefato MOF 

encontrada no modelo origem;

� Requisito 5 - A navegação interna pelo modelo origem através da

ferramenta interpretadora deverá identificar os seus artefatos e as

respectivas regras associadas com cada um deles definidas na especificação 

da transformação.

• CENÁRIO 6 -  Neste cenário o programa interpretador executa Ações  de 

Transformação

� Requisito 6 - Em paralelo com o requisito 5, a ferramenta interpretadora

deve ativar as ações relacionadas com cada regra e seu respectivo artefato,

realizando assim a modificação no modelo destino.

� Requisito 7 – A ferramenta de transformação  deve ter a capacidade de 

adaptação para a inclusão de novas funcionalidades no executor;

� Requisito  8 - A ferramenta de transformação deve ter a capacidade de 

Interação com repositórios dMOF.

Perspectiva do Usuário de uma Transformação 

� Requisito 9 – O usuário de uma transformação deve ter capacidade de 

testar a disponibilidade de acesso ao repositório origem e  destino.

• CENÁRIO 3 – Neste cenário o usuário visualiza dos modelos.

� Requisito 10 - Esta interação do usuário com os repositórios deve permitir,

de uma forma gráfica, a visualização de toda a estrutura e conteúdo do

modelo em questão. Esta visualização permite ao usuário fazer uma
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comparação visual entre os modelos na fase inicial e depois da aplicação da 

transformação.

• CENÁRIO 4 – Neste cenário o usuário aplica  as transformações.

� Requisito 11 - O interpretador deve permitir ao usuário a  aplicação da

transformação  pela escolha dos repositórios origem e destino e da

respectiva transformação que será escolhida dentre as disponíveis

especificadas no cenário 2.

� Requisito 12 – O Usuário deve ser capaz de editar especificações de

transformações definidas pelo projetista. 

� Requisito 13 – O interpretador deve ser capaz de se adaptar a novas

versões da linguagem.

3.3. Resumo

Neste capitulo foram apresentados os requisitos funcionais ideais da linguagem 

de transformação de modelos em diferentes cenários e também os requisitos da engine

de transformação. Este conjunto de cenários e seus respectivos requisitos serviram de 

guia para construção da linguagem de transformações e da engine de transformações 

cuja construção e va lidação serão abordadas no capítulo 4.



4. Implementação e Análise de Resultados

Este capítulo apresenta a especificação da linguagem de transformações de

modelos e o protótipo da máquina de interpretação (engine de transformação) que 

servirá para executar uma instância específica de transformação formalizada pela

linguagem especificada.

Está organizado da seguinte forma: no tópico 4.1, é apresentada a especificação 

do projeto que se divide em especificação do Parser  e especificação da engine de 

transformação; no tópico 4.2, a implementação da linguagem e da engine de

transformação; no tópico 4.3, a validação da linguagem e da engine, que acontece pelo 

seu uso em cenários e seus respectivos requisitos definidos no capitulo 3 e, por último,

no tópico 4.4, o resumo do capítulo.

4.1. Especificação do Projeto

Os requisitos extraídos dos cenários apresentados no capitulo 3“Analise de 

requisitos” nortearam a especificação do projeto, como, por exemplo, o conhecimento

prévio dos meta-modelos MOF envolvidos, a capacidade de definir relacionamentos, a

capacidade de navegação no modelo MOF origem considerado e a  capacidade de 

definir o repositório origem e destino.

A especificação do projeto é norteada também pelos formalismos definidos pela 

linguagem UML (Unified Modeling Language) no momento de documentar aspectos 

importantes das especificações.

A especificação do projeto é composta pela especificação do parser e pela

especificação da engine de transformações.
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4.1.1. Especificação da Linguagem

A linguagem especificada neste trabalho caracteriza-se como uma linguagem de 

transformação para modelos MOF, que tem a capacidade de associar uma regra de 

transformação em cada artefato de um modelo origem para transformá-lo em um ou 

mais artefatos em um modelo destino de acordo com um conjunto de ações definidos 

na regra em questão.

A especificação da linguagem divide-se em duas etapas: análise léxica e  análise

sintática.

Analise Léxica

Conforme abordado no capitulo 2, a análise léxica ou gerenciador de tokens,

examina o código fonte e o divide em tokens, em seguida,  os tokens serão combinados 

com as respectivas definições da gramática especificada anteriormente com as

características da linguagem.

Na Fig. 4.1, observa-se o gerenciador de tokens lendo uma seqüência de

caracteres e convertendo para uma seqüência de objetos token.

Fig 4.1 Gerenciador de Tokens
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A seguir, na listagem 1, tem-se um trecho da gramática em Javacc  responsável 

pela analise léxica do código fonte e que identifica  e especifica os tokens citados

anteriormente.

/*-----------------------------------*/

/* Especificação - Analisador Lexico */

/*-----------------------------------*/

SKIP  : {" " | "\t" |"\n" | "\r" | "\r\n"}

TOKEN : {<INSTANCE : "INSTANCE">}

TOKEN : {<CREATEPKG : "CreatePackage">}

TOKEN : {<CREATECLASS : "CreateClass">}

TOKEN : {<CREATEASSOC : "CreateAssociation">}

TOKEN : {<IF : "IF">}

TOKEN : {<WITH : "WITH">}

TOKEN : {<ALFANUMERIC : (<LETTER> | <DIGIT> | <SPECIAL>)+ >}

TOKEN : {<#DIGIT : ["0"-"9"]>}

TOKEN : {<#LETTER : ["a"-"z","A"-"Z"]>}

TOKEN : {<#SPECIAL : ["_","-","."]>}

TOKEN : {<EQUALS : "=">}

TOKEN : {<ENDOFCMD : ";">}

TOKEN : {<OPENGRP : "{">}

TOKEN : {<CLOSEGRP : "}">}

TOKEN : {<OPENCOND : "<">}

TOKEN : {<CLOSECOND : ">">}

Listagem 1 - Análise léxica

Analise Sintática

Após a identificação dos tokens pela análise léxica, ocorre, na análise sintática,

a extração pelo parser de significado do programa fonte (seqüência de tokens) através

da construção de uma representação interna do programa e pela garantia da correta 

especificação sintática do programa. Esta garantia ocorre pelo exame que o compilador

faz no código fonte de acordo com as regras definidas na gramática. Estas regras 
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chamadas de regras de produção, farão uso dos tokens, definidos na analise léxica e de 

outras regras e produção, para formar regras de produção mais complexas

Na listagem 2 observa-se a gramática em EBFN com as definições das regras 

de produção que serão utilizadas pela engine de transformação em uma etapa seguinte, 

onde esta  já se encontra preparada para a geração do parser em Javacc: 

1. Start -> RuleList <EOF>

2. RuleList -> Rule <EOL>)+

3. Rule .…. ………….. -> <IF> Condition ActionList

4. ActionList -> Action | <OPENGRP> (Action)* <CLOSEGRP>

5. Condition -> <OPENCOND> <INSTANCE> EQUALS InstanceID 

<CLOSECOND>

6. Alfanumeric -> ["a"-"z"],["A"-"Z"],["0"-"9"])+

7. Action -> [Action1 | Action2 | Action3] <ENDOFCMD>

8. Action1 -> <CREATEPKG> <Alfanumeric>

9. Action2 -> <CREATECLASS> <Alfanumeric> <WITH> AttribList

10. Action3 -> Attribution | <OPENGRP> (Attribution)* 

<CLOSEGRP>

11.AttribList -> Attribution | <OPENGRP> (Attribution)* 

<CLOSEGRP>

12.Attribution -> Attribution | <OPENGRP> (Attribution)*

Listagem 2 – Gramática em EBNF

De acordo com as definições  listagem 2, pode-se identificar a definição de 

componentes importantes para o funcionamento das regras de produção da linguagem,

como por exemplo, controles como o “if” ( linha 3) e as definições de ações e

condições ( linhas 4 e 5)  que se caracterizam pela possibilidade de ter a action1, 

action2, ou action3 (definidos na linha 7), ações estas responsáveis pela criação de

pacotes, classes e associações (definidas respectivamente nas linhas 8, 9 e 10).

Nas listagens 3, 4 e 5 a seguir, que fazem  parte do anexo I, pode-se observar a 

regras de produção “Start”, “Rule” e “Condition”.
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/*-------------------------*/

/* Production Rule - Start */

/*-------------------------*/

double Start() throws NumberFormatException :

{}

{

//(

previousValue = Expression()

{ return(previousValue);}

//)*

//<EOF>

}

Listagem  3 – Production Rule: Start

/*-------------------------*/

/* Production Rule - Rule */

/*-------------------------*/

void Rule() throws NumberFormatException :

{}

{

<IF>

Condition()

ActionList()

}

Listagem  4 – Production Rule: Rule
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/*------------------------------*/

/* Production Rule - Condition */

/*------------------------------*/

void Condition() :

{

   Token t;

}

{

        <OPENCOND>

<INSTANCE>

<EQUALS>

t = <ALFANUMERIC>

{System.out.println("Instance \t= " + t.image); }

<CLOSECOND>

}

Listagem  5 – Production Rule: Condition

Na etapa seguinte ocorre a conversão da especificação EBNF em Javacc, onde

cada regra de produção é mapeada em um método do parser na transformação. Esta

acontece pela identificação dos tokens e pela identificação dos caracteres que serão 

ignorados pelo parser, Este conjunto de componentes será responsável pela análise

sintática e léxica da linguagem. No passo seguinte, o Javacc fará a geração do parser

que dará origem as classes em Java, de acordo com as especificações da gramática 

citada.

Esta conversão é ilustrada pela Fig. 4.2 `”Fluxo Geral / Javacc” logo a seguir 

onde  é ilustrado o fluxo de trabalho com a ferramenta Javacc, que a partir do arquivo 

gram.jj ( que contem  a especificação da gramática no exemplo ) será gerado o parser

com a compilação através do javacc. No próximo passo, o compilador Java ( javac)

fará automaticamente a chamada do programa ( no exemplo programa1) que fará a 

geração das classes.
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Fig.  4.2 Fluxo geral /Javacc

4.1.2. Especificação da Engine de Transformação

Com a finalidade de atender à demanda dos cenários e seus respectivos

requisitos da linguagem de transformações e da engine de transformações,

identificados no capitulo 3 analise de requisitos, foi observada a necessidade de

utilização de um repositório onde este deveria, além de atender estas demandas, estar 

em conformidade com as características de modelagem e acesso do tipo MOF citado 

citadas no tópico 2.1 deste capítulo.

Neste contexto, usamos o framework dMOF [08] da DSTC (Distributed

Systems Technolgy Centre), que, além de gerenciar repositórios em conformidade com 

as especificações MOF, disponibiliza também uma linguagem para descrição de meta-
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modelos chamada MODL (Meta Object Description Language )[08]. Dentre as

principais características do dMOF observa-se:

• Um compilador para a linguagem de descrição de meta-modelos MODL;

• Ferramentas para interconexão de  meta-modelos através de XMI;

• Geração automática de pacotes, classes, associações e referências que

permitem  a manipulação dos Meta-modelos.

Java

A linguagem escolhida para implementar a engine de transformação  foi  Java 

[24] devido a características como: independência de plataforma, portabilidade, ser

orientada a objetos e possuir uma licença pública de uso.

CORBA

No contexto de sua implementação, a engine responsável por implementar  a 

linguagem de transformações precisaria de uma arquitetura que atendesse aos cenários 

de uso  da linguagem de transformação.

Esta arquitetura  teria o perfil de ser voltada para a integração baseada em um 

modelo orientado a objetos e uma arquitetura com estas características é a CORBA

(Common Object Request Broker Architecture) [22], que faz parte da OMA  (Object

Management Architecture) [36], e que disponibiliza os padrões que definem a

arquitetura, sob a qual as aplicações distribuídas são construídas, onde ambas  são

padronizadas pela OMG.   A arquitetura CORBA, através de um de seus principais 

componentes o ORB ( Object  Request  Broker ), permite a comunicação ente objetos 

distribuídos, localizando-os e permitindo a passagem e recepção de parâmetros entre 

eles.

A Fig. 4.3 a seguir, ilustra o componente ORB interagindo com uma requisição 

de  um cliente.
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Fig. 4.3 - Componente ORB.

A arquitetura CORBA, além de atender aos requisitos citados nos cenários 

definidos nos requisitos da engine de transformação descritos no capitulo  3, também

permite implementações independentes de linguagem de programação.

Casos de uso

A engine de transformação tem o objetivo de implementar de forma prática a 

linguagem proposta. A Fig. 4.4 representa o diagrama de casos de uso onde são

apresentadas as ações principais do usuário e do projetista.

Ações do usuário:

• Editar Transformações: onde o usuário faz a edição do arquivo que 

contém a descrição da transformação.

• Aplicar transformações: Nesta ação ocorre a aplicação da transformação

pela escolha dos repositórios origem e destino e da respectiva

transformação que será escolhida dentre as disponíveis especificadas.

• Visualizar repositório: esta ação do usuário com os repositórios deve

permitir, de uma forma gráfica, visualizar toda a estrutura e conteúdo do 

modelo em questão.

Ação do projetista:

• O projetista compõe a transformação através da especificação das regras 

de transformação e suas respectivas ações (cadastradas na biblioteca de 
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ações), que serão aplicadas a cada artefato do modelo origem, e dos 

relacionamentos entre uma referência feita a um ou mais artefatos no 

modelo origem com um ou mais artefatos no modelo destino.

Fig. 4.4 - Casos de uso.

Especificação do Parser

O parser é responsável por analisar o programa fonte e garantir que sua 

estrutura sintática está correta. Sua especificação tem início com a definição das regras 

de produção através de EBNF, ou seja, a definição da gramática da linguagem de 

transformação.  Estas regras estarão relacionadas com artefatos no modelo origem e

também relacionadas com ações que serão aplicadas nestes artefatos. Esta gramática é
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responsável pela modelagem do conteúdo da linguagem.

Em seguida à definição da gramática em EBNF, estas definições serão

convertidas para o padrão Javacc.

Na Fig. 4.5, é mostrada a geração do parser e das classes pelo Javacc a partir 

das especificações em EBNF.

Fig. 4.5 - Especificação do Parser

Na Fig. 4.6, pode-se observar o diagrama UML de seqüência “Coletando Meta-

Informações no repositório”, que descreve a seqüência usada internamente pela engine

de transformação para coletar as Meta-Informações do repositório e que consiste na

identificação dos  artefatos que serão associados com suas respectivas regras e ilustrada

na figura 4.7 a seguir.. 

O diagrama UML ilustrado na Fig. 4.7.  “Interpretando regras e executando 

ações” - ilustra a engine de transformação, após identificar os artefatos, interpretar as 

regras definidas pelo arquivo de descrição de transformações e executar as ações

associadas com cada um deles: new (rules), execute(),

,create_service_class(name,”0.1”,interface_type).
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Fig. 4.6 - Coletando meta-informações no repositório.

Fig. 4.7 - Interpretando regras e executando ações .
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4.2. Aspectos Implementacionais

4.2.1. Implementação do parser

A implementação da linguagem de transformações foi norteada pelo seu uso em 

cenários e seus respectivos requisitos abordados no capitulo 3. Analise de requisitos. 

A Fig. 4.8 “Diagrama de Objetos” a seguir, representa o diagrama de objetos 

onde pode-se observar os vínculos entre os objetos que fazem parte desta

implementação.

Fig. 4.8- Diagrama de objetos

O usuário pode, conforme mostra a Fig. 4.8 –A,  através de uma GUI (Graphic

User Interface) executar operações como: acessar Meta-informações (Fig. 4.8 -B) dos

repositórios origem (Fig. 4.8 - H) e destino (Fig. 4.8 - I), visualizar (Fig. 4.8 -E) a 
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estrutura destes repositórios, inicializar a engine de transformação (Fig. 4.8 - D) e

editar arquivos de descrição de transformações (Fig. 4.8 - F).

A engine de transformação (Fig. 4.8 - D) executa transformações a partir da 

interpretação das regras definidas pelo arquivo de descrição de transformações (Fig.

4.8 - F) validado pelo parser (Fig. 4.8 - C). A transformação se dará pela interpretação 

da engine das regras e execução das ações associadas com cada regra (Fig. 4.8 - G)

definidas pelo arquivo de descrição da transformação (Fig. 4.8 - F).

4.2.2.Protótipo de Interface Gráfica

O protótipo ilustrado pela Fig. 4.9 permite que o usuário possa interagir com a 

engine de transformação através da definição dos respectivos repositórios origem e 

destino e também a escolha da transformação a ser aplicada.

Fig. 4.9 - Protótipo “TransMod Versão 1.2” de interface gráfica

Nesta tela principal do protótipo, o usuário pode escolher, inicialmente, em

Source Repository (Fig. 4.9 - A), o repositório origem, ou seja, um modelo ou meta-

modelo dentre os disponíveis, a sinalização em active e instances (Fig. 4.9 -B) indica a 
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disponibilidade dos repositórios, origem e destino, e suas respectivas instancias, esta

sinalização é ativada pelos botões “Check it” (Fig. 4.9 -C).

Os botões “Browse it” referentes à (Fig. 4.9 -D) permitem visualizar a estrutura 

do repositório origem ou destino, ilustrada  pela Fig. 4.10.

Fig. 4.10 - Janela de visualização da estrutura do repositório.

O componente Destination Repository (Fig. 4.9 -E), é responsável pela

definição do repositório de destino ou, em outras palavras, o repositório que receberá o 

modelo após a aplicação da transformação e, assim como o componente anterior Souce

Repository (Fig.  4.9 -A),  este componente também utiliza os botões referentes a Fig.

4.9 - C e Fig. 4.9 -D para testar e visualizar o repositório em questão.

O componente Transformation Information (Fig. 4.9 -F) tem a função de

mostrar o arquivo que será responsável pela descrição da transformação, que por sua 

vez será interpretado pela engine de transformação. Este componente é auxiliado pelos 

botões “Load it” (Fig. 4.9 –H),  que localiza os arquivos de descrição da transformação, 

e o botão Edit (Fig. 4.9 - I), que permite a edição do arquivo que contém a descrição

da transformação e pode ser observado na Fig. 4.11.
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Os componentes Found e Correct (Fig. 4.9 -G) sinalizam positivamente

(marcados) quando o arquivo de transformação foi encontrado e encontra-se disponível 

para ser usado após ser escolhida pelo botão “Load it” (Fig. 4.9 –J)

Fig. 4.11 - Janela de edição da transformação

O componente Progress Status (Fig. 4.9 -J), é responsável por informar

percentualmente o quanto da transformação foi executada, este componente é ativado

através do botão “Transform it” (Fig. 4.9 -K).

Os botões Help (Fig. 4.9 -L), Reset (Fig. 4.9 -M) e Exit (Fig. 4.9 -N), são 

responsáveis respectivamente por uma ajuda on-line que descreve as funções e

particularidades de cada componente, limpar todos os campos da interface e o

encerramento do programa.

Na Fig. 4.12 observa-se o diagrama que mostra a estrutura e seus respectivos 

relacionamentos das classes utilizadas pela engine de transformação e da GUI (Graphic

User Interface), onde se tem as seguintes cla sses:

(A) GUI (Graphic User Interface);

(B) Browser;
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(C) Meta-info;

(D) Rule-Parser;

(E) Executor;

(F) Action;

(G) Repository.

Fig. 4.12 - Diagrama de classes .

4.3. Validação dos cenários 

A validação da linguagem de transformação de modelos ocorre pelo seu uso nos 

perspectivas e seus cenários com seus respectivos requisitos previamente definidos no 

capitulo 3: Perspectiva do Projetista de uma Transformação, Perspectiva do Executor de 

uma Transformação e Perspectiva do Usuário de uma Transformação.

A seguir a Fig. 4.13  “Perspectivas”, ilustra as perspectivas citadas acima e seus 

respectivos cenários.
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Fig. 4.13 - Perspectivas

4.3.1. Perspectiva do Projetista de uma Transformação

Neste perspectiva o projetista especifica a transformação através da

Identificação dos  artefatos que compõem o modelo, representado por um meta-modelo

MOF, de forma a referenciá- los através dos recursos da linguagem.

� Conforme ilustrado na Fig. 4.12  por (1), o projetista fará a composição da 

transformação pela escolha do repositório origem e destino que participaram 

das transformações.
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� Na mesma Fig. 4.12, em (2), é feito também a especificação da

transformação através da definição das regras de transformação e suas 

respectivas ações que serão aplicadas a cada artefato do modelo origem e dos 

relacionamentos entre uma referência feita a um ou mais artefatos no modelo 

origem com um ou mais artefatos no modelo destino.

� Em (3), ainda na Fig. 4.12, é  definida pelo projetista a biblioteca de ações 

que estão associadas com cada regra da transformação, onde este conjunto de 

definições é utilizado pela engine de transformação para executar a

transformação e foi exemplificada com a Fig. 4.8- Protótipo “TransMod 

Versão 1.0” de Interface Gráfica neste mesmo capitulo.

• Perspectiva do Executor de uma Transformação

Após a composição da transformação definida pelo projetista, o executor

implementa as transformações a partir da interpretação das regras definidas pelo

arquivo de descrição de transformações e executa as ações definidas por este arquivo.

� Na Fig 4.12, em (5), a ferramenta de transformação navega nas instâncias do 

modelo, acessando o repositório origem e seu respectivo modelo destino

especificados pela transformação. Esta navegação identifica os seus artefatos

e as respectivas regras associadas com cada um deles definidas na

especificação da transformação.

�  Na mesma figura, em (6), a ferramenta interpretadora ativa as ações

relacionadas com cada regra e seu respectivo artefato, realizando assim a 

modificação no modelo destino.

• Perspectiva de um Usuário de uma Transformação.

Neste cenário, o usuário compõe a transformação através da escolha dos



Capítulo 4. Implementação e Analise de Resultados43

respectivos repositório de origem e destino e  a  transformação a ser aplicada.

� Na Fig. 4.12, em (4), o usuário através da GUI, aplica a transformação,

pela escolha dos repositórios origem e destino e da respectiva transformação 

que será escolhida dentre as disponíveis especificadas.

� Na mesma Fig. 4.12, em (7), o usuário através do módulo de visualização

permite conhecer toda a estrutura e conteúdo do modelo em questão.

� Ainda na Fig. 4.12, em  (8), o Usuário edita especificações de

transformações definidas pelo projetista.

4.4. Resumo

A especificação do projeto apresentada neste capitulo foi composta pela 

especificação do parser (responsável por analisar o programa fonte e garantir que sua 

estrutura sintática está correta); a implementação da engine de transformações

responsável por executar uma instância específica de transformação; e a validação da 

linguagem de transformação através de seu uso em perspectivas e  respectivos

requisitos previamente definidos no capitulo 3 “Analise de requisitos”.



5. Conclusões

5.1. Conclusões Gerais

Neste ambiente atual de milhares de aplicações distribuídas e documentos

compartilhados de forma global, cada vez mais se torna necessária a integração deste 

universo de informações. Esta integração leva à necessidade de utilização de forma 

massiva das transformações que permitam a integração destas informações pelo uso de 

padrões para modelagem de documentos e sistemas.

O envolvimento com o universo das transformações em modelos traz alguns 

problemas: a absorção do conhecimento necessário para a conclusão do trabalho que

envolve a familiaridade com várias abordagens de conhecimento principalmente com 

relação à manipulação de modelos e a abordagem prática responsável pela

implementação e respectiva validação das idéias.

Este envolvimento está dividido em quatro tópicos que resumem os aspectos

gerais deste universo de transformações em modelos. 

A) A construção de uma linguagem de transformação em modelos não é uma 

tarefa trivial e exige a familiaridade com vários conceitos, como por exemplo, as

especificações que implementam a meta-modelagem,  as transformações em modelos e

suas particularidades, o conhecimento dos repositórios de modelos e sua respectiva 

implementação.

B) O Processo de transformação de modelos é mais abrangente e vai além da 

linguagem propriamente dita, pois considera também a máquina de transformações 

(engine). Para poder implementar uma instância de transformação em modelos, esta 

maquina de transformações precisa ter algumas características, como a capacidade de 
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acessar modelos a partir de repositórios com a especificação MOF, acessar a estrutura 

do meta-modelo, capacidade de navegação nos meta-modelos, possibilidade de usar e 

relacionamentos definidos na linguagem de transformação e, por ultimo, gerar novos 

modelos a partir de modelos origem, de acordo com especificações externas.

C) É muito importante também o domínio de um processo de transformação de 

modelos no contexto das novas arquiteturas de software como MDA. Este alinhamento 

com a arquitetura MDA, por exemplo,  além de definir o uso de especificações MOF 

(Meta Object Facility ), UML (Unified Modeling Language) e CWM (Common

Warehouse Meta-model) como padrões básicos para a representação dos modelos,

separa a especificação da implementação. permitindo aos desenvolvedores produzir:

modelos de aplicações, lógica de negócio e a geração de código para uma plataforma 

específica através de transformações.

D) Por mais detalhado que este processo possa ser em um primeiro passo, não se

pode esquecer que o mesmo é fundamentalmente evolutivo. Esta evolução pode

implicar em varias adaptações futuras, como por exemplo,  a inclusão de novos padrões 

de modelos, a adaptação de novas arquiteturas de software e aplicação de

transformações de modelos em novos cenários.

5.2. Conclusões Específicas

Neste tópico, serão apresentados os objetivos específicos alcançados neste

trabalho, suas limitações e as dificuldades encontradas no decorrer de seu

desenvolvimento.

Objetivos alcançados:

• “Know-how” em meta-modelagem MOF - Este conhecimento foi adquirido 

durante o processo de construção e implementação da linguagem, que

requereu o conhecimento dos artefatos que compõem o modelo a ser

transformado, artefatos estes modelados a partir da especificação MOF.
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“Know-how” em programação CORBA com Java - A implementação da engine

de transformações usou a arquitetura CORBA para atender aos cenários de uso 

da linguagem em que os objetos componentes da transformação estariam em 

ambientes distribuídos, Versões futuras poderão contemplar o uso de outras 

arquiteturas, como por exemplo, J2EE. Para a construção da engine de

transformações, a linguagem Java foi escolhida devido as suas características de 

portabilidade e independência de plataforma.

• “Know-how” em especificação EBNF - A especificação foi utilizada para 

definir formalmente a gramática da linguagem, identificando desta forma sua 

estrutura .

• Desenvolvimento de uma primeira versão da  linguagem de transformação 

em modelos e Protótipo de engine de Transformação.

Limitações do trabalho:

• Especificação MOF 1.3 - Esta limitação deve-se ao fato da escolha do

framework  dMOF que foi utilizado para implementação dos repositórios e

que implementa a versão 1.3 do MOF.

• Repositórios MOF gerados com a ferramenta dMOF - Somente repositórios 

gerados a partir do framework dMOF são compatíveis com a linguagem e a 

engine de transformações. Entretanto esta limitação poderá ser resolvida em

trabalhos futuros, onde a capacidade de interação com outros tipos de

repositórios será implementada.

• Biblioteca de Ações de transformação ainda muito limitada - A biblioteca de 

ações atuais contemplam a abordagem de transformações em modelos MOF 

compatíveis com a versão 1.3. Os trabalhos futuros poderão ampliar a gama 

de ações da biblioteca que estarão aptas a realizar transformações em

diferentes repositórios e em novas versões da especificação MOF.
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Dificuldades:

• Alta complexidade do processo de meta-modelagem MOF - Esta

complexidade exige a familiaridade com conceitos como: Meta Dados, Meta

Objeto, Modelo, Meta-modelo.  Exige também o conhecimento da estrutura 

MOF, que é baseada em uma arquitetura de quatro meta-camadas ( conforme 

abordado no capitulo 2), e ainda o domínio da forma como o MOF

representa estes meta-modelos.

• Aprendizado de CORBA, Java e EBNF incluso no tempo do trabalho -

Durante o decorrer do trabalho  foi exigida a familiaridade com estas

tecnologias. A dificuldade reside na questão que tanto a arquitetura CORBA, 

a linguagem Java e EBNF exigiram mais do que uma simples abordagem.

Em alguns casos foi necessário adquirir conhecimentos específicos e que 

demandaram bastante tempo e dedicação.

• Padronização de transformações na OMG aconteceu no final do trabalho.

Durante o desenvolvimento do trabalho, principalmente em sua fase inicial 

de pesquisa e levantamento, ainda não existia uma padronização  que

definisse as transformações em modelos no ambiente da arquitetura MDA.

5.3. Propostas de Trabalhos Futuros

As intenções de trabalhos futuros podem ser resumidas com a  pretensão de um 

aprofundamento deste tema, que estaria caracterizado em expandir as capacidades da 

linguagem de transformação e da engine de transformação, em aspectos como: 

• Adaptação para a especificação MOF 2.0:

� Implica em mudar a ferramenta de geração do repositório ou em

desenvolver uma que seja compatível com a nova versão da especificação 

MOF;

� Implica na utilização de IDEs, como Eclipse/Netbeans e suas

implementações de MOF (MDR / EMF), para uma maior generalização do 
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trabalho.

• Extensão da capacidade de transformação:

� Permite uma capacidade maior de transformar os modelos para gerar ,não

apenas novos modelos, mas também “Queries” e “Views”.

� Permite a possibilidade de transformação não apenas modelo para

modelo, mas também meta-modelo para meta-modelo ou modelos/meta-

modelo para texto.

• Melhoria da Interface Gráfica:

� Permite uma visualização gráfica dos artefatos existentes nos modelos 

e/ou meta-modelos usados nos repositórios MOF.

• Criação de Novos Cenários de Aplicação:

� Permitiria uma adequação dos resultados aqui obtidos em diversos outros 

domínios de interesse tais como: Sistemas de Telecomunicações

Adaptativos, Testes e validação em Engenharia de Software, etc.

Desta forma o conjunto de linguagem de transformação e engine se mostraria

uma ferramenta de extrema utilidade em ambientes que tenham grande demanda de 

integração de aplicações, ambientes estes cada vez mais comuns em vários domínios 

tecnológicos.



Glossário

Arquitetura - A arquitetura de um sistema é uma especificação das partes e das 
conexões do sistema e das regras para as interações das partes usando as conexões.

Artefato – Uma parte da informação que é utilizada ou produzida por um processo de 
desenvolvimento de software. Um artefato pode ser um modelo, uma descrição ou
software.

Associações – Relacionamento semântico entre dois ou mais classificadores que
especifica conexões entre instâncias.

Business Intelligence - A inteligência de negócio é uma categoria de aplicações e de 
tecnologias para recolher, armazenar, analisar, e fornecer o acesso aos dados aos
usuários da empresa com o objetivo de suportar melhores decisões de negócio.

Classe – A descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmo atributos , 
métodos, relacionamentos e semânticas.

CWM ( Common Warehouse Metamodel ) – Uma especificação da OMG para
integração de repositório de dados.

Data-Type - A definição de um conjunto de valores que precisam ser identificados.

Dataware House - É um repositório central para todos os dados ou partes significativas 
dos  sistemas e negócio de uma empresa.

Domínio - Área de conhecimento ou atividade caracterizada por um conjunto de 
conceitos e terminologias compreensíveis por profissionais desta área.

Elemento – Um constituinte atômico de um modelo.

Engine de transformação - Software responsável de implementação de transformações 
a partir  de especificações.

E-commerce - Tipo de comércio realizado através de um equipamento eletrônico .

Framework - Estrutura de suporte definida em que um outro projeto do software pode 
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ser organizado e desenvolvido.

Interface – Nome dado a um conjunto de operações que caracteriza o estado de um
elemento.

Método – Um grupo de instruções em uma classe, que define como os objetos da classe 
se comportarão.

Middleware - É um termo geral para toda a programação/aplicação que faz a mediação 
entre dois  programas separados já existentes.

Modelo de Plataforma – Um conjunto de conceitos técnicos representando diferentes 
partes que compõem uma plataforma e os serviços disponibilizados pela mesma

Modelo independente da plataforma (PIM) - Um modelo de um subsistema que não 
contenha nenhuma informação específica da plataforma, ou a tecnologia que é usada 
implementá-la.

Modelo específico de plataforma (PSM) - Um modelo de um subsistema que inclui a 
informação sobre a tecnologia específica que é usada na execução dele em uma
plataforma específica

OMA ( Object Management Architecture ) -  Disponibiliza a infra-estrutura conceitual 
sobre a qual as Especificações da OMG são baseadas.

Package – Uma coleção de classes e interfaces, Mecanismo de propósito geral utilizado 
para organizar elementos em grupos.

Plataforma - Conjunto de Subsistemas e tecnologias que disponibiliza um coerente 
conjunto de funcionalidades através de interfaces e padrões de uso específico, onde cada 
aplicação suportada pela plataforma pode usar este padrões sem o conhecimento em 
detalhes de como as funcionalidades da plataforma são implementadas. Exemplo:
CORBA, J2EE, BEA Web LogicTM, IBM WebSphere TM,. Microsoft .NET TM.

Reflexão - Capacidade de extensão de um modelo a partir de sua habilidade de se auto 
descrever.

Repositório - Framework para armazenar modelos, sua interfaces e suas
implementações.

Semântica - O real significado da palavra, as respectivas funções e comandos
relacionados com a mesma.

Templates – Modelos parametrizados que especificam tipos específicos de
transformações

UML (Unified Modeling Language) - É uma linguagem gráfica para: especificar, 
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documentar,  visualizar, construir os artefatos de software do sistema. Adicionado à lista 
de tecnologias adotadas pela OMG em novembro 1997 como UML 1.1.

XMI  ( XML Meta Data Interchange ) – Especificação da OMG para
interoperabilidade  de Meta-dados.
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Anexo I - Gramática em Javacc

/*--------------------------------------------------------------------
TOKENS AND PRODUCTION RULES:

--------------------------------------------------------------------
1. Start -> RuleList <EOF>

2. RuleList -> (Rule <EOL>)+
2. Rule -> <IF> Condition ActionList 
3. ActionList -> Action | <OPENGRP> (Action)* <CLOSEGRP>

4. Condition-> <OPENCOND> <INSTANCE> EQUALS InstanceID
<CLOSECOND>

5. Alfanumeric -> (["a"-"z"],["A"-"Z"],["0"-"9"])+
6. Action -> [Action1 | Action2 | Action3] <ENDOFCMD>
7. Action1 -> <CREATEPKG> <Alfanumeric> 
8. Action2 -> <CREATECLASS> <Alfanumeric> <WITH> AttribList 

      9. Action3 -> <CREATEASSOC> <Alfanumeric> <WITH> <Alfanumeric>
      10. AttribList -> Attribution | <OPENGRP> (Attribution)*

<CLOSEGRP>
      15. Attribution -> Alfanumeric <EQUALS> Alfanumeric <ENDOFCMD>
--------------------------------------------------------------------*/

/*-----------------------------------*/
/* Especificação - Opções            */
/*-----------------------------------*/

options {
STATIC = false;

}

/*-----------------------------------*/
/*     Especificação - Parser        */
/*-----------------------------------*/
PARSER_BEGIN(RuleEngine)

   import java.io.Reader;
   import java.io.StringReader;

   class RuleEngine {

public static int TreatRule(Reader reader) throws
ParseException, TokenMgrError, NumberFormatException {

               RuleEngine parser = new RuleEngine(reader);
parser.Start();

               return (0);

           }
     }
PARSER_END(RuleEngine)
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/*-----------------------------------*/
/* Especificação - Analisador Lexico */
/*-----------------------------------*/

SKIP  : {" " | "\t" |"\n" | "\r" | "\r\n"}
TOKEN : {<INSTANCE: "INSTANCE">}
TOKEN : {<CREATEPKG : "CreatePackage">}
TOKEN : {<CREATECLASS : "CreateClass">}
TOKEN : {<CREATEASSOC : "CreateAssociation">}
TOKEN : {<IF : "IF">}

TOKEN : {<WITH : "WITH">}
TOKEN : {<ALFANUMERIC : (<LETTER> | <DIGIT> | <SPECIAL>)+ >}
TOKEN : {<#DIGIT : ["0"-"9"]>}
TOKEN : {<#LETTER : ["a"-"z","A"-"Z"]>}
TOKEN : {<#SPECIAL: ["_","-","."]>}
TOKEN : {<EQUALS : "=">}
TOKEN : {<ENDOFCMD: ";">}
TOKEN : {<OPENGRP : "{">}
TOKEN : {<CLOSEGRP : "}">}

TOKEN : {<OPENCOND : "<">}
TOKEN : {<CLOSECOND : ">">}

/*-----------------------------------*/
/*         Production Rules          */
/*-----------------------------------*/

/*-------------------------*/

/* Production Rule - Start */
/*-------------------------*/
void Start() throws NumberFormatException :
{
int i = 1;

}
{
(
{System.out.println("\n------------------------[ Rule

"+Integer.toString(i++)+" ]------------------------");}
Rule()
)+
<EOF>

}

/*-------------------------*/
/* Production Rule - Rule */
/*-------------------------*/
void Rule() throws NumberFormatException :

{}
{
<IF>
Condition()
ActionList()}
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/*------------------------------*/
/* Production Rule - Condition */

/*------------------------------*/
void Condition() :
{
   Token t;
}
{
        <OPENCOND>
<INSTANCE>
<EQUALS>
t = <ALFANUMERIC>

{System.out.println("Instance \t= " + t.image); }
<CLOSECOND>

}

/*------------------------------*/
/* Production Rule - Term       */
/*------------------------------*/
void ActionList() :
{

}
{

Action()
|
(

<OPENGRP>
(
Action()
)+

<CLOSEGRP>
)

}

/*-----------------------------*/
/* Production Rule - Action    */
/*-----------------------------*/
void Action() :

{
Token t;
String strParm = "";

}
{
(
   <CREATEPKG>
   t = <ALFANUMERIC>
   {System.out.println("Action \t\t= CreatePackage");
    System.out.println("NewPackage \t= " + t.image);}

   <ENDOFCMD>
|
   <CREATECLASS>
   t = <ALFANUMERIC>
   {Sys\tem.out.println("Action \t\t= CreateClass");
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    System.out.println("NewClass \t= " + t.image);}
   (

     <ENDOFCMD>
     |
     <WITH>

{System.out.println("New Attributes and Values :");}
     AttribList()
   )
|
   <CREATEASSOC>
   t = <ALFANUMERIC>
   {System.out.println("Action \t\t= CreateAssociation");

    System.out.println("NewClass \t= " + t.image);}
   (
     <ENDOFCMD>
     |
     <WITH>
     t = <ALFANUMERIC>
     {System.out.println("OldAssociation \t=" + t.image); }
   )
)

}

/*------------------------------*/
/* Production Rule - AttribList */
/*------------------------------*/
void AttribList() :
{
}
{
Attribution()

|
<OPENGRP>

(
Attribution()

 )+
<CLOSEGRP>

}
/*-------------------------------*/

/* Production Rule - Attribution */
/*-------------------------------*/
void Attribution():
{
Token tNewAttribute;
Token tValue;

}
{
tNewAttribute = <ALFANUMERIC>
<EQUALS>

tValue = <ALFANUMERIC>
{System.out.println("\t" + tNewAttribute.image + "\t= " +

tValue.image); }
<ENDOFCMD>

}
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