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Resumo
A MDA (Model Driven Architecture) é uma forma de se desenvolver software proposta pela
OMG (Object Management Group) baseada na utilização de modelos. Preconiza, por meio da
utilização de vários níveis de abstração, que um sistema possa ser modelado
independentemente de aspectos relacionados a uma plataforma tecnológica. Em um desses
níveis de abstração se encontram os modelos independentes de plataforma, em que podem
estar contidas decisões de projeto (design) independentes de plataforma, que auxiliam e
direcionam o refinamento deles para modelos dependentes de plataforma. Dentre outras
proposições para tratar essa questão, a OMG sugere o uso de plataformas genéricas. Nesse
contexto, uma direção de pesquisa promissora é a proposta de utilização de um conceito
denominado de plataforma abstrata no modelo independente de plataforma,. Aparentemente,
não há na literatura trabalhos que analisem com detalhes as decisões de projeto (design) e de
implementação para a realização prática desse conceito, assim como os aspectos de reuso e
portabilidade relacionados ao uso dele. O presente trabalho detalha e analisa o projeto
(design) e a implementação de uma plataforma abstrata no modelo independente de
plataforma, em um exemplo que requer o gerenciamento de mensagens assíncronas entre
objetos.

Palavras-chave: Arquitetura orientada a modelos (MDA). Plataforma abstrata. Modelos
independentes de plataforma. Decisões de projeto independentes de plataforma.

Abstract
Abstract Platform Modeling in MDA: An Study about the Implementation of Asynchronous
Messages among Objects

MDA (Model Driven Architecture) is a model-based approach to software development
proposed by the OMG (Object Management Group). It advocates, through some abstraction
levels, that a software system could be designed independently of technological platform
concerns. One of these abstraction levels hosts platform independent models, in which
platform independent design decisions could be taken. These decisions help the model
refinement process from independent models to platform specific ones. OMG suggests,
among the propositions that tackle this issue, the use of generic platforms. In this context, one
promising research direction is the proposal to the use of the so-called concept of abstract
platform in the platform independent model. Apparently, there is not in the literature works
that analyze, with details, the design and implementation decisions to the practical realization
of that concept, as well as the reuse and portability issues related to it. The current work
details and analyzes the design and implementation of an abstract platform in the platform
independent model, in an example that requires the asynchronous messaging management
among objects.

Key-words: Model Driven Architecture (MDA), Abstract platform, Platform independent
models, Platform independent design decisions.
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1 Introdução
1.1 Motivação
Uma proposta para que se possa preservar o investimento realizado em decorrência de
mudanças tecnológicas foi elaborada pela OMG (Object Management Group), denominada
MDA (Model Driven Architecture) (SOLEY, 2000). Esta forma de se desenvolver software
propõe a utilização de modelos em vários níveis de abstração, procurando isolar abstrações
do domínio do problema de aspectos relacionados a uma determinada plataforma tecnológica
(OMG, 2003d).
Embora os modelos possam ser classificados na MDA sob a ótica da independência de
plataforma, as publicações disponíveis no sítio da OMG (http://www.omg.org) não exploram
de forma detalhada o que pode estar contido nos modelos do PIM (Platform Independent
Model) e do PSM (Platform Specific Model). De forma mais específica, e de particular
interesse para este trabalho, foram publicados alguns trabalhos que exploram a questão do
nível de abstração onde podem ser incluídas certas decisões de projeto (design). São eles:
(ALMEIDA et al, 2004b), (ALMEIDA et al, 2004a), (ALMEIDA et al, 2003) e (ALMEIDA;
PIRES; SINDEREN, 2004). Observa-se que algumas decisões de projeto podem estar
relacionadas diretamente a uma determinada plataforma tecnológica, como por exemplo, o
uso de um tipo de dados DataSet para a troca de mensagens entre dois objetos na plataforma
.Net. Por outro lado, algumas decisões de projeto podem ser independentes de plataforma,
como por exemplo, o uso de mensagens assíncronas na troca de mensagens entre objetos.
Esta é uma decisão tomada de forma independente de plataforma e que deve nortear a solução
quando ela for refinada para uma determinada plataforma tecnológica como .Net ou Java.
Neste contexto, o guia MDA da OMG em um de seus exemplos de plataformas, cita a
possibilidade de uso de algumas plataformas genéricas (OMG, 2003d). Entretanto, não são
definidas as abstrações que podem compor esta plataforma genérica, mas apenas uma breve
classificação de seus respectivos tipos: Object, Batch e Dataflow (OMG, 2003d). Segundo a
OMG, um uso possível da plataforma genérica de objetos é que nela possam ser definidos
padrões e estilos arquitetônicos como por exemplo, Peer-to-peer e Publisher-Subscriber
(OMG, 2003d). Estes padrões podem ser utilizados em um nível de abstração independente
de plataforma e direcionam o refinamento para níveis dependentes de plataforma.
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Considerando os exemplos brevemente citados no guia MDA, (ALMEIDA et al,
2004b) propõem o uso de uma plataforma abstrata no nível de abstração do PIM e, também,
que esta plataforma abstrata corresponda àquilo que a OMG exemplifica como plataforma
genérica, auxiliando nas decisões de projeto independentes de plataformas tecnológicas.
Além disto, a plataforma abstrata também pode auxiliar na transformação entre modelos de
um nível de abstração mais elevado, ligado ao domínio do problema, e na geração de código
para uma determinada plataforma (ALMEIDA et al, 2004b). Outro aspecto citado é que a
mesma plataforma abstrata pode ser reutilizada para que o sistema de software seja portado
para uma outra plataforma tecnológica como, por exemplo, Java (ALMEIDA et al, 2004b).
Embora (ALMEIDA et al, 2004b) e (ALMEIDA; PIRES; SINDEREN, 2004)
conceituem a plataforma abstrata e sua inclusão no PIM, a principal motivação deste trabalho
está relacionado a aplicação prática destes conceitos, examinando a utilização deles na MDA,
assim como os aspectos de reuso e portabilidade.

1.2 Objetivo
Este trabalho tem o objetivo de analisar, pela implementação de um protótipo de
aplicação, a utilização de uma plataforma abstrata na MDA e também como ela se relaciona
às decisões de projeto independentes de plataforma. Na ótica dos níveis de abstração da
MDA, a análise é feita sob dois aspectos: em um mesmo nível de abstração (PIM) e entre
níveis de abstração diferentes (PIM e PSM). Com relação ao primeiro aspecto, analisa-se o
uso da plataforma abstrata no PIM por modelos que também estejam neste nível de abstração.
Com relação ao segundo aspecto, analisa-se como a plataforma abstrata elaborada no PIM é
refinada para o nível de abstração do PSM.
Para cumprir este objetivo, o trabalho apresenta a elaboração e a análise de um estudo
de caso que utiliza os conceitos expostos em (ALMEIDA et al, 2004b), bem como uma
avaliação dos benefícios e dificuldades advindos do uso de uma plataforma abstrata.
Embora a plataforma abstrata possa ser composta por diversos padrões e estilos
arquitetônicos independentes de plataformas tecnológicas, o estudo de caso se restringe à
análise de como pode ser definida e implementada uma conexão arquitetônica assíncrona
entre objetos. Dentre algumas estratégias possíveis de implementação da plataforma abstrata
assíncrona adotar-se-á um caminho possível desde sua definição no PIM, passando pelo PSM
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até o ISM. A estratégia escolhida se baseia no uso de fila de mensagens, embora existam
outras alternativas como, por exemplo, a troca de mensagens assíncronas entre tarefas
concorrentes de um mesmo processo.

1.3 Contribuições
Embora a questão das decisões de projeto e a conceituação e a exemplificação das
plataformas abstratas sejam exploradas em (ALMEIDA et al, 2004b) e (ALMEIDA et al,
2004a), não há nestes trabalhos um detalhamento mais profundo de como elas podem ser
implementadas, desde o processo de definição, passando pelo projeto até a sua respectiva
codificação.
As seguintes contribuições decorrem do presente trabalho:
•

A definição, modelagem e implementação de uma plataforma abstrata, bem como
o relato dos benefícios oriundos destas atividades e das dificuldades encontradas
durante as atividades.

•

A utilização prática desta plataforma abstrata em um protótipo de aplicação no
contexto da MDA.

•

A análise da plataforma abstrata como um agente facilitador da portabilidade de
modelos do domínio do problema para plataformas tecnológicas distintas.

1.4 Metodologia de trabalho
Para que o objetivo do trabalho seja atingido, emprega-se a seguinte metodologia de
trabalho:
•

Definição de um problema que seja modelado no nível de abstração do PIM e que
possua, por definição, como um de seus requisitos, a utilização de mensagens
assíncronas como forma de comunicação entre objetos. Este modelo é denominado
de modelo do domínio do problema - MDP.

•

Elaboração de uma plataforma abstrata que auxilie na troca de mensagens
assíncronas. O modelo independente de plataforma baseia-se nos conceitos
definidos em (FOWLER, 1997). Este modelo representa a plataforma abstrata,
sendo denominado modelo da plataforma abstrata - MPA.
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•

Refinamento do modelo da plataforma abstrata do PIM para modelos que estão no
nível do PSM das plataformas tecnológicas .Net e Java.

•

Especificação do modelo de mapeamentos, sob a ótica da MDA, entre os níveis do
PIM e PSM. Esta especificação é realizada para as plataformas tecnológicas .Net e
Java. Para restrição de escopo, esta especificação tem por objetivo principal mapear
os elementos presentes nos modelos do domínio do problema (MDP).

•

Elaboração dos modelos no PSM, baseada no modelo de mapeamentos entre PIM
e PSM, dos modelos do domínio do problema (MDP).

•

Refinamento, pela elaboração dos códigos fontes, dos modelos do PSM Java e .Net.

•

Avaliação dos resultados, principalmente frente aos benefícios e dificuldades do
reuso de uma plataforma abstrata.

Alguns conceitos e termos devem ser explorados para que o trabalho possa ser
desenvolvido. A própria OMG possui especificações e guias em que podem ser encontradas
as definições para alguns destes termos como, por exemplo, PIM, PSM, MOF, UML e QVT
(OMG, 2003d) (OMG, 2006f) (OMG, 2006h) (OMG, 2006i) (OMG, 2006e). Além das
especificações e documentos disponibilizados pela OMG, hoje há uma bibliografia razoável
sobre o tema MDA. Com relação ao detalhamento dos conceitos de uma plataforma abstrata,
destacam-se os artigos (ALMEIDA et al, 2004a), (ALMEIDA et al, 2004b), (ALMEIDA et
al, 2003) e (ALMEIDA; PIRES; SINDEREN, 2004). No que tange às questões relacionadas a
padrões arquitetônicos sob a ótica de mensagens assíncronas são utilizados, principalmente
(HOHPE; WOOLF, 2004) e (FOWLER, 2003).
O domínio da aplicação do protótipo é a troca de mensagens assíncronas entre objetos
de alguns subsistemas relacionados a um subsistema simplificado de Contas Correntes de um
banco hipotético. Para isso, a plataforma abstrata implementa um mecanismo para troca de
mensagens assíncronas baseado em alguns padrões definidos em (HOHPE; WOOLF, 2004),
(FOWLER, 2003) e (CHEN, 2004). Este mecanismo, ao ser transformado do PIM para o
PSM, abstrai características comuns das seguintes tecnologias: Microsoft Message Queue
(MSMQ) e IBM WebSphere MQ anteriormente denominado MQ Series (CHEN, 2004)
(HAASE, 2002). Para restringir o escopo, são consideradas apenas as operações que incluem
e retiram itens da fila de mensagens. O mecanismo enquadra-se no conceito que (FOWLER,
1997) denomina modelos de objetos reutilizáveis (MOR) e que (ARLOW; NEUSTADT,
2004) denominam de arquétipos (ARLOW; NEUSTADT, 2004). No presente trabalho são
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avaliadas a utilização do MOR e de perfis da UML para a implementação da plataforma
abstrata para troca de mensagens assíncronas (OMG, 2005i).
As ferramentas utilizadas na implementação do estudo de caso são:
• Cópia de avaliação do Enterprise Architect 6.5: Ferramenta utilizada para elaboração
dos modelos UML 2.0, execução de algumas transformações entre os níveis de
abstração do PIM e do PSM e do PSM e ISM.
• Visual Studio 2005 Express Edition: Ambiente utilizado para a elaboração do código
fonte não gerado automaticamente pela ferramenta de modelagem e a realização da
depuração e dos testes do código fonte na plataforma .Net.
• Versão de distribuição do .Net Framework 2.0: Ambiente de execução dos
componentes produzidos para a plataforma .Net.
• Microsoft Message Queue (MSMQ): Gerenciador de filas de mensagens assíncronas
da Microsoft.
• IBM WebSphere MQ 6.0: Gerenciador de filas de mensagens da IBM.
• NetBeans IDE 5.5: Ambiente utilizado para elaboração do código fonte não gerado
automaticamente pela ferramenta de modelagem e a realização da depuração e dos
testes do código fonte na plataforma Java.
• Versão de distribuição do Java JRE 1.4: Ambiente de execução dos componentes
produzidos para a plataforma Java.
Após definidos o domínio do problema e da plataforma abstrata, e o relacionamento
entre seus modelos no nível de abstração do PIM, é necessário projetar o mapeamento entre
os modelos que estão nos níveis de abstração do PIM , PSM e ISM. Esse mapeamento deve
basear-se no modelo proposto em (KLEPPE; WARMER; BAST, 2003).
Com os mapeamentos definidos, são elaborados os modelos do domínio do problema e
da plataforma abstrata para o PSM .Net. Neste ponto, pode-se avaliar os benefícios do uso de
uma plataforma abstrata para a criação do modelo específico de uma plataforma tecnológica,
bem como as dificuldades encontradas para tal. O mesmo processo de criação do PSM deve
ser repetido para a plataforma Java. Com isto, pode-se avaliar o reuso da plataforma abstrata
na criação de modelos para uma outra plataforma tecnológica e como a plataforma abstrata
auxilia na portabilidade da aplicação para esta outra plataforma tecnológica.
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1.5 Estrutura do Trabalho
O capítulo 2 traça um panorama sobre as condições para o surgimento da MDA. Além
disso são apresentados os principais conceitos nos quais está baseada a MDA e quais as
dificuldades atuais na utilização desta arquitetura.
O capítulo 3 discorre sobre os principais conceitos subjacentes a uma plataforma
abstrata e como este enfoque pode auxiliar a resolver alguns problemas existentes na MDA.
Avalia-se também a possibilidade de utilização de vários níveis de modelos do PIM e como a
plataforma abstrata pode se enquadrar neste cenário.
O capítulo 4 trata os principais conceitos sobre o uso de mensagens assíncronas pelos
sistemas informatizados. Este capítulo tem por objetivo dar subsídios conceituais para a
modelagem da plataforma abstrata e ao desenvolvimento do estudo de caso.
O capítulo 5 apresenta a proposta de modelagem de uma plataforma abstrata para o
gerenciamento de mensagens assíncronas. Para isso, baseia-se nos conceitos expostos nos
capítulos anteriores. O produto deste capítulo é integralmente utilizado no estudo de caso do
presente trabalho. Observa-se que neste capítulo concentra-se a principal contribuição deste
trabalho, juntamente com a realização do estudo de caso.
O capítulo 6 apresenta o desenvolvimento do protótipo de aplicação que faz uso da
plataforma abstrata implementada no capítulo 5. Para isso são definidos: o escopo do
problema a ser resolvido e a forma como o problema será abordado. São expostos também: a
especificação dos mapeamentos entre os níveis de abstração e a elaboração dos modelos do
protótipo. Finalmente, analisa-se as implementações dos modelos.
O capítulo 7 resume as principais conclusões do trabalho e delineiam-se alguns
trabalhos futuros.
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2 Os níveis de abstração e a MDA
2.1 Introdução do capítulo
Este capítulo tem por objetivo apresentar os principais conceitos relacionados ao
desenvolvimento orientado por modelos e mais especificamente sobre uma de suas vertentes,
a MDA.

2.2 Mudanças em plataformas e middlewares
A evolução das plataformas de hardware e de seus respectivos sistemas operacionais, e
middlewares, fazem com que os softwares desenvolvidos para estas plataformas precisem em
alguns casos ser reescritos para que possam usufruir desta evolução. Pode-se dizer que neste
caso, as mudanças estão relacionadas a aspectos tecnológicos e não relacionados a mudanças
do domínio do problema que o sistema automatiza, como por exemplo, mudanças na
legislação que resultem em alterações sistêmicas.
O Quadro 1 apresenta alguns exemplos de mudanças que ocorreram em middlewares,
plataformas tecnológicas ou produtos de alguns fornecedores (FRANKEL, 2003).
Organização

Anteriormente

Atualmente

Sun

Linguagem Java

J2SE, J2EE

W3C

XML DTD

XML Schema

OMG

CORBA

CORBA Component Model

Microsoft

MTS

COM+

Microsoft

DNA

.Net

Sun e OMG

RMI X IIOP

RMI

Quadro 1 - Volatilidade das plataformas (FRANKEL, 2003)

A Microsoft, por exemplo, mudou sua plataforma baseada em COM (Component
Object Model), MTS (Microsoft Transaction Server) e Windows DNA

e apoiada por

linguagens como VB 6 e C++, para uma nova plataforma denominada .Net apoiada por
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linguagens orientadas a objetos, como C# e VB.NET. Esta nova plataforma desconsidera o
legado existente, fazendo com que as empresas que aspirem usufruir os benefícios desta nova
tecnologia precisem reescrever seus sistemas.
A utilização de um middleware de plataforma auxilia no desenvolvimento de um
software, visto que muitos detalhes da utilização da plataforma são abstraídos. Desta forma
pode-se focalizar no problema a ser resolvido pelo desenvolvimento do software,
observando-se também a utilização adequada do middleware (FRANKEL, 2003).
Como a palavra plataforma pode ser utilizada em diversas situações, é importante
definir seu significado e como pode ser empregada. Segundo a OMG, é “um conjunto de
subsistemas e tecnologias que fornecem funcionalidades por meio de interfaces e padrões de
uso, pelas quais as aplicações que utilizem a plataforma não necessitem conhecer os detalhes
do funcionamento interno dela” (OMG, 2003d). Ela exemplifica as plataformas dentro de três
grupos: genéricas, tecnológicas e de fornecedores (OMG, 2003d). Dentro do grupo das
plataformas genéricas há uma subdivisão na qual se encontram as seguintes plataformas:
o Objeto (Object): “Uma plataforma que oferece suporte a estilos arquiteturais de
objetos com interfaces, requisições individuais para serviços, desempenho de
serviços em resposta a estas solicitações e respostas a estas requisições” (OMG,
2003d).
o Batch: “Uma plataforma que oferece suporte a uma série de programas
independentes cujas execuções devem ser completadas antes que o próximo
programa possa ser iniciado” (OMG, 2003d).
o Fluxo de Dados (Dataflow): “Uma plataforma que oferece suporte a um fluxo
contínuo de dados entre as partes de um software” (OMG, 2003d).
Os exemplos citados dentro do grupo das plataformas tecnológicas são: CORBA,
CORBA Components e Java 2 Enterprise Edition. Por fim, nos exemplos do grupo de
plataformas específicas de fornecedores estão CORBA da Iona Orbix, VisiBroker da Borland
e outros. No grupo das plataformas específicas para J2EE estão BEA WebLogic Server e
IBM WebWesphere software platform. A Microsoft é citada e incluída neste grupo com o
.Net (OMG, 2003d).
Segundo (ALMEIDA et al, 2004b), dentre os exemplos de plataformas citados no guia
da OMG o que está mais superficialmente definido é o de plataforma genérica. Neste caso,
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propõe em (ALMEIDA et al, 2004b) que a plataforma abstrata seja um tipo de plataforma
genérica definida pela OMG. Neste trabalho, por definição, o sentido da palavra plataforma e
também da palavra plataforma tecnológica é utilizado como sinônimo de alguns middlewares
como .Net e Java.
Para que o impacto da evolução destas plataformas tecnológicas e destes middlewares
seja minimizado sobre as aplicações existentes, a OMG propõe a utilização de uma nova
forma de desenvolvimento de software baseada em modelos denominada MDA – Model
Driven Architecture (Arquitetura Dirigida por Modelos) (OMG, 2003d).

2.3 Desenvolvimento orientado por modelos
A utilização de modelos como base para o desenvolvimento de software deu origem ao
que se conhece por desenvolvimento orientado por modelos (MDD - Model-Driven
Development).

Segundo (GREENFIELD et al, 2004) é uma forma de se desenvolver

software na qual os modelos são utilizados formalmente como meios para se produzir um
software e não sirvam simplesmente para documentá-lo. À luz da MDD, surgiram algumas
iniciativas como, por exemplo, a MDA da (OMG, 2003d), Fábricas de Software (Software
Factories) da Microsoft (GREENFIELD et al, 2004), Desenvolvimento Ágil de Software
Orientado por Modelos (Agile Model Driven Development) (AMBLER, S, 2004) e
desenvolvimento de software orientado por modelos (Model-Driven Software Development)
(BETTIN, J, 2004). O presente trabalho baseia-se na MDA da OMG a qual embora sendo
uma iniciativa recente, é mais madura do que as outras iniciativas.
Para traçar um panorama sobre o MDD, é importante esclarecer alguns conceitos
relacionados a esta forma de desenvolvimento de software. O conceito central da MDD é o
modelo, o qual pode ser informalmente definido como uma simplificação da realidade. Um
bom modelo inclui elementos mais significativos para o problema a ser enquadrado em um
determinado contexto, omitindo os elementos não relevantes. Cada sistema pode ser descrito
sob diferentes aspectos ou visões, utilizando-se para isto de diferentes modelos (BOOCH;
RUMBAUGH; JACOBSON, 1999).
Modelos são construídos para melhorar o entendimento do sistema a ser desenvolvido,
objetivando-se quatro itens principais (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 1999):
• Visualizar um sistema antes que ele seja construído.
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• Especificar a estrutura e o comportamento de um sistema.
• Definir um gabarito para a construção do sistema.
• Documentar as decisões tomadas no decorrer de um projeto de software.
Os modelos são elaborados e formados a partir de tipos pré-definidos em outro modelo,
denominado metamodelo.
Informalmente um metamodelo é o modelo de uma linguagem de modelagem como,
por exemplo, a UML. Ele define a estrutura, a semântica e as restrições para uma família de
modelos (MELLOR et al, 2004). Para se definir um metamodelo passa-se pelo processo de
abstração, classificação e generalização do domínio do problema de uma linguagem de
modelagem.
Para que os modelos sejam construídos de uma forma consistente é necessário que
possuam uma estrutura sintática e semântica bem organizada. Dentro deste contexto surge a
MOF, uma especificação da OMG para a definição de linguagens de modelagem. A MOF é
uma linguagem que padroniza a construção de metamodelos como, por exemplo, a UML e a
CWM (Common Warehouse Metamodel). Como apresentado na Figura 1, essa linguagem
localiza-se na camada de abstração M3 (OMG, 2006f) (KLEPPE; WARMER; BAST, 2003).
Ela também define a especificação de uma interface para a criação e manutenção de
repositórios, nos quais se podem obter informações sobre modelos que estão na camada M1.
O Intercâmbio entre modelos baseados em MOF pode ser realizado por meio de XML
utilizando um padrão denominado XMI (XML Metadata Interchange) (OMG, 2005k).
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Camada M3: Modelo de um modelo de um modelo
Classe MOF
Nome : String

<<Instance Of>>

<<Instance Of>>

M2: Modelo de um modelo
Classe UML

Atributo UML

Nome : String

Nome : String

<<Instance Of>>

<<Instance Of>>
M1: Modelo de um sistema

Cliente

Pedido

Nome
SobreNome

<<Instance Of>>

NumeroPedido : Integer
Nome : String

<<Instance Of>>

<<Instance Of>>

M0: Sistema
<<Objeto>>
objCliente

<<Objeto>>
objCliente2

<<Objeto>>
objPedido

Figura 1 - Camadas de modelos e metamodelos (KLEPPE;WARMER;BAST, 2003)

2.3.1 Mapeamento entre modelos
Modelos podem ter relacionamentos semânticos entre si, por exemplo, um conjunto de
modelos pode representar um sistema por meio de diferentes níveis de abstração (MELLOR
et al, 2004).
Um mapeamento entre modelos deve possuir um ou mais modelos como entrada e um
de saída, conforme ilustrado na Figura 2. As regras para esse mapeamento formam uma
função de mapeamento. Essas regras são descritas no nível de metamodelo, de maneira que
sejam aplicáveis a todo o conjunto de modelos de entrada que esteja no mesmo padrão do
metamodelo.
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Baseia-se
Modelo
1..*

0..1
1..*

entrada

saída

descreve

Meta
Modelo
1..*

1..*

0..1

1

entrada

saída

1..*

Função de
Mapemaneto

Mapeamento

Plataforma

Regra de
mapeamento

1

Figura 2 - Mapeamentos, funções e regras (MELLOR et al, 2004)

Para permitir que os modelos sejam mapeados e transformados automaticamente é
necessário que sejam elaborados por meio de uma linguagem bem definida, a qual deve
possuir regras sintáticas e semânticas bem organizadas.

Essa organização é condição

necessária para que uma ferramenta seja capaz de interpretar um modelo e realizar as diversas
transformações entre eles.

2.3.2 Marcas
Regras de mapeamento não conseguem atender a todas as situações para que se possam
realizar as transformações entre modelos. Neste caso utilizam-se marcas, que são extensões
leves e não intrusivas nos modelos evitando que eles fiquem poluídos. (MELLOR et al,
2004).
Conforme mostrado na Figura 3, um mapeamento utiliza-se de diferentes marcas
associadas a um modelo de entrada. Conseqüentemente, uma marca serve a diferentes
mapeamentos. Há também marcas globais que não estão necessariamente relacionadas a
elementos de modelos individuais. Uma marca é definida por um modelo de marcas, o qual
descreve a estrutura e a semântica de um conjunto de tipo de marcas.
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Baseia-se
Modelo

0..1

1..*

1..*

entrada

saída

descreve

Meta
Modelo
1..*

1..*
1

entrada

saída

1..*

Função de
Mapeamento

Mapeamento

Plataforma

0..1

Regra de
mapeamento

1
1..*

1..*

gera

aceita
0..*

1..*
0..*

0..*

marca

gera

aceita

0..*

Marca

1..*

1

0..*

Modelo
de Marcas
0..*

Figura 3 - Marcas e modelo de marcas (MELLOR et al, 2004)

2.4 MDA - Model Driven Architecture (Arquitetura orientada por modelos)
A MDA, sob a ótica da MDD, definiu um arcabouço baseado na separação de modelos
em níveis de abstração diferentes. Estes níveis de abstração enfocam o sistema de
determinados pontos de vista, uma vez que se torna difícil representar um sistema apenas sob
um único ponto de vista. Estes pontos de vista são classificados da seguinte maneira (OMG,
2003d):
•

CIM (Computation Independent Model – Modelos Computacionalmente
Independentes): Pontos de vista cuja finalidade principal é representar o sistema,
independentemente se ele estará implementado em um software.

•

PIM (Platform Independent Model – Modelos Independentes de Plataforma):
Pontos de vista cujos modelos representam um sistema independentemente de
uma plataforma.

•

PSM (Platform Specific Model – Modelos Dependentes de Plataforma ): Pontos
de vista cujos modelos representam dependências de uma plataforma.

•

IM (Implementation Model – Modelos de Implementação). Pontos de vista cujos
modelos refletem o código de uma linguagem de programação.
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Na Figura 4 estão representados três destes níveis de abstração e seus respectivos
relacionamentos. Os elementos que formam o nível de abstração do PIM não devem, por
natureza, estar relacionados a uma determinada plataforma tecnológica.

Figura 4 - Níveis de Abstração da MDA

Os modelos do PSM refinam os modelos do PIM utilizando elementos de uma determinada
plataforma tecnológica, como Java ou .Net. E no IM, elementos do PSM são refinados com a
tomada de algumas decisões. Neste caso, por exemplo, pode-se definir como uma lista de
objetos pode ser implementada em uma linguagem como VB.Net, analisando-se se está lista
terá um acesso randômico, seqüencial, ou se ocorrerá mais leituras ou escritas.
Além do relacionamento de refinamento existente entre os próprios níveis de
abstração, há também uma relação de dependência entre dois destes níveis de abstração com
as plataformas tecnológicas conforme Figura 5.
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Figura 5 - Níveis de abstração da MDA com plataformas tecnológicas

Neste caso, um modelo do PIM foi refinado para um modelo no PSM que depende da
plataforma .Net e também para um modelo no PSM que depende da plataforma Java. Esta
mesma relação de dependência continua a ocorrer nos modelos do ISM.
Conforme mostrado na Figura 5, o primeiro modelo de um software produzido em um
ambiente de desenvolvimento MDA é chamado de PIM (Platform Independent Model). O
PIM é o modelo com o maior nível de abstração, sendo independente de qualquer tecnologia
de implementação e podendo ser refinado em um ou mais modelos dependentes de
plataforma (Platform Specific Model).
Cada PSM combina a especificação do modelo PIM com detalhes específicos de uma
determinada plataforma tecnológica. A fase final de desenvolvimento é refinar cada modelo
PSM em código fonte (BROWN, 2004).
Atualmente,

somente

algumas

ferramentas

implementam

a

execução

das

transformações entre PIM para PSM. A maioria das ferramentas combina as transformações
do PIM para o PSM e do PSM para código (WARMER, KLEPPE, 2003). Em (TARIK;
AKHTER, 2005) foram comparadas algumas ferramentas cujos fornecedores dizem oferecer
suporte à MDA, destacando-se o Optimal J, ArcStyler e Objecteering. Além delas também
são conhecidas o AndroMDA, Rational Software Architect (RSA) da IBM e Enterprise
Architect da Sparx.
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Figura 6 - Arcabouço da MDA (KLEPPE;WARMER;BAST, 2003)

Para que seja possível transformar modelos de forma automática, conforme a Figura 6,
exige-se que os modelos utilizem linguagens de modelagem bem definidas. Estas linguagens
devem possuir tipos definidos em outra linguagem – mais especificamente uma
metalinguagem – como, por exemplo, a MOF.
Para que o código fonte do sistema seja gerado, a MDA propõe uma série de
transformações, preferencialmente de forma automática, entre os modelos localizados em
níveis de abstrações distintas. A automatização das transformações entre os modelos por
ferramentas computadorizadas somente é possível se eles estiverem escritos em uma
linguagem padronizada e bem estruturada dos pontos de vista semântico e sintático
(SENDALL; KOZACZYNSKI, 2003).

2.5 Padrões utilizados pela MDA
A MDA utiliza alguns padrões existentes e que estão em evolução pela própria OMG,
dentre os quais se encontra a UML.
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A UML é uma linguagem de modelagem com o objetivo de visualizar, especificar,
construir e documentar sistemas (ERIKSSON et al, 2004). Esta linguagem baseia-se na MOF
e atualmente encontra-se na versão 2.0.
Os modelos definidos em UML podem representar aspectos funcionais, estruturais e de
comportamento de um sistema sob um determinado ponto de vista e em um determinado
nível de abstração. Estes modelos podem estar relacionados de uma maneira horizontal, na
qual são expostos diferentes aspectos do mesmo sistema e também de uma maneira vertical
em que há refinamentos do mesmo aspecto entre modelos de um nível mais abstrato para um
nível menos abstrato (SENDALL; KOZACZYNSKI, 2003).
Sob a ótica de visualização, disponibiliza os seguintes diagramas para especificação de
um software: Classes, Objetos, Componentes, Estrutura composta, Caso de uso, Seqüência,
Comunicação, Estados, Atividades, Implantação, Pacotes, Tempo e Visão geral da interação.
(PENDER, 2004).
A MDA propõe a utilização da UML como linguagem utilizada para a definição de
modelos. Entretanto, é argumentado que a UML não é uma linguagem formal e precisa,
sendo um fator que dificulta as transformações automáticas entre modelos e também a
geração automática de código. (GREENFIELD et al, 2004). Esta imprecisão está relacionada
ao uso de elementos em linguagem natural desprovidos de uma base mais formal como as
linguagens de programação.
As imprecisões nos modelos UML podem ser minimizadas pelo uso de outra linguagem
denominada OCL (Object Constraint Language – Linguagem de restrição de objeto), baseada
em restrições que possam ser aplicadas aos elementos da própria UML como, por exemplo,
classes e interfaces (WARMER, KLEPPE, 2003). Embora seja uma linguagem formal,
fundamentada na teoria dos conjuntos e na lógica de predicados, ela não se utiliza de
símbolos matemáticos. Uma característica importante da OCL é ser uma linguagem
declarativa, preocupando-se em prescrever o que deve ser feito e não como deve ser feito
(WARMER, KLEPPE, 2003). Assim, é possível definir um modelo em UML com restrições
independentemente de uma implementação, ou seja, pode-se definir restrições em modelos do
próprio PIM.
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Dentro do contexto da MDA, o uso da OCL é mais um meio para que as
transformações possam ocorrer de forma automática, tornando os modelos mais precisos e
menos ambíguos.
Atualmente, não há um padrão em como definir as transformações dentro da MDA. A
OMG está desenvolvendo esse padrão para transformação de modelos que estejam baseados
na MOF, o qual é denominado de QVT (Query – View – Transformations, Consulta – Vista –
Transformação). (KLEPPE, 2003).
Este padrão contém os seguintes itens:
• Criação de visões dos modelos
• Consultar aos modelos
• Definição de transformações entre os modelos
O conceito de perfil (profile) da UML está relacionado a mecanismos de extensão e
especialização, como por exemplo, a UML para integração de aplicações corporativas (EAI Enterprise Application Integration) (OMG, 2004k). Isso é feito pela criação de novos
estereótipos relacionados ao assunto em questão. A UML 2.0 possui em sua própria
especificação alguns estereótipos padrões. Alguns destes estereótipos são apresentados no
Quadro 2 (OMG, 2005i).

Estereótipo
<<framework >>

Descrição
Um pacote contendo elementos de modelos que especificam uma arquitetura
reutilizável para todas as partes do sistema. Tipicamente estes arcabouços (frameworks)
incluem classes, padrões (patterns) ou gabaritos (templates). Quando especializados
para um domínio eles são algumas vezes referenciados como arcabouços de aplicações.

<< instantiate >>

Uma dependência de uso entre classificadores indicando que operações no cliente criam
instâncias do fornecedor

<< metaclass>>

A classe cujas instâncias também são classes

<< modelLibrary >>

Um pacote contendo elementos de modelo que podem ser reutilizados por outros
pacotes. São frequentemente utilizados conjuntamente com perfis UML. Isto pode ser
expresso definindo uma dependência entre um perfil e uma biblioteca de modelos
(model library) ou pela inclusão de uma biblioteca de modelos no pacote do perfil
UML. As classes em uma biblioteca de modelos não são estereótipos que estendem o
meta-modelo. Uma biblioteca de modelos é análoga a uma biblioteca de classes em uma
linguagem de programação.
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Especifica e registra um relacionamento entre elementos de modelo ou um conjunto de

<< Trace>>

elementos que representam o mesmo conceito em diferentes modelos.
<< refine >>

Especifica um relacionamento entre elementos de modelo que estejam em diferentes
níveis de semântica, como análise e projeto. O mapeamento especifica o relacionamento
entre os dois elementos ou um conjunto de elementos. Este estereótipo pode ser
utilizado para modelar transformações da análise para o projeto ou transformações com
este objetivo.

<< realization>>

Um classificador que especifica um domínio de objetos e que também define a
implementação física destes objetos.

<< subsystem >>

Uma unidade na decomposição hierárquica de um sistema grande.

<< metamodel >>

Um modelo de um modelo, que tipicamente contém meta-classes.
Quadro 2 - Alguns Estereótipos da UML 2.0 (OMG, 2005i)

2.6 Conclusão do capítulo
Conforme exposto no capítulo, o desenvolvimento orientado por modelos possui
frentes distintas. Em uma destas frentes está a MDA da OMG que coloca as seguintes
vantagens advindas de seu uso: portabilidade, produtividade, interoperabilidade entre
plataformas e maior facilidade na manutenção e documentação de sistemas (WARMER,
KLEPPE, 2003). Para que possa ser utilizada, ancora-se em outras especificações que se
encontram em processo de evolução como a própria UML.
Pelo fato de ser uma iniciativa recente, há algumas lacunas ainda não preenchidas para
o uso pleno da MDA, como por exemplo:
•

A utilização de uma linguagem precisa e formal que possa ser utilizada no
processo de transformação entre modelos.

•

Há uma distância importante entre modelos do PIM e PSM no que concerne a suas
respectivas naturezas. Enquanto no PIM encontram-se modelos “ideais”, no PSM
os modelos devem possuir um detalhamento maior e mais técnico para que possam
ser transformados em código.

•

Menciona-se a possibilidade do uso de biblioteca de elementos reutilizáveis no
PIM mas não é especificado como isto pode ser feito.

•

Onde as decisões de projeto podem ser registradas, pois há decisões que são
independentes da plataforma a ser utilizada no PSM.
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Como dito anteriormente, há a proposta para o uso de uma plataforma abstrata no PIM
(ALMEIDA et al, 2004b). Os aspectos conceituais de uma plataforma abstrata são
apresentados no próximo capítulo e um exemplo de seu uso é o objetivo do presente trabalho.
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3 Plataforma Abstrata
3.1 Introdução do capítulo
Este capítulo tem por objetivo apresentar de forma mais detalhada os conceitos que
embasam uma plataforma abstrata. Para isto, apresenta os principais benefícios advindos de
seu uso e quais requisitos afetam seu projeto. Também discorre sobre como ela pode ser
organizada e utilizada. A parte conceitual do capítulo baseia-se integralmente em
(ALMEIDA et al, 2004b), (ALMEIDA et al, 2004a), (ALMEIDA et al, 2003) e (ALMEIDA;
PIRES; SINDEREN, 2004).

3.2 Plataforma Abstrata (PA)
Segundo (ALMEIDA et al, 2004b) “a plataforma abstrata é uma plataforma ideal do
ponto de vista do desenvolvedor de uma aplicação, abstraindo em um nível de independência
de plataforma características comuns de infra-estrutura. É determinada por características de
uma plataforma que são relevantes para aplicações que estão em um certo nível de
independência de plataforma”. Esta primeira definição pressupõe que a plataforma abstrata
seja definida e modelada por uma estratégia de baixo para cima (bottom-up). Ou seja, parte-se
de características comuns existentes em plataformas tecnológicas e também de infraestruturas para a definição de uma plataforma abstrata que abstraia estas características em
um nível independente de plataforma. Neste caso, a independência de plataforma, sob a ótica
da plataforma abstrata, somente pode ser definida uma vez que características gerais de
plataformas-alvo sejam estabelecidas (ALMEIDA et al, 2004b). A Figura 7 representa e
exemplifica esta estratégia. Neste caso parte-se das características comuns de projeto de
chamadas remotas entre objetos de duas plataformas tecnológicas distintas, .Net e Java, para
a elaboração de uma plataforma abstrata que possibilite a troca de mensagens entre objetos
em um nível independente de plataforma.
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(Plataforma Abstrata)
Chamada Remota de
métodos (RPC)

PIM

PSM

(Plataforma Tecnológica)
Chamada remota de
métodos entre objetos .Net (Remoting)

(Plataforma Tecnológica)
Chamada remota de
métodos entre objetos Java (RMI)

Figura 7 - Abordagem de baixo para cima (bottom up) na elaboração da plataforma abstrata

É proposto também em (ALMEIDA et al, 2004b) que a plataforma abstrata
corresponda à plataforma genérica brevemente exemplificada no guia MDA da OMG (OMG,
2004d) e destacada anteriormente na seção 2.2. Isto significa que nela podem ser
representados e modelados padrões e estilos arquitetônicos independentes de plataformas
tecnológicas. Neste caso a estratégia para definição e implementação da plataforma abstrata é
de cima para baixo (top down), ou seja, de um nível de abstração independente de plataforma
para um nível dependente.
A Figura 8 segue a segunda estratégia mencionada (top down), ilustrando o
posicionamento de alguns modelos em níveis distintos de abstração. Os modelos são
refinados na direção do PIM para o ISM, passando pelo PSM. À medida que o modelo é
refinado do PIM para o ISM, algumas decisões de projeto devem ser tomadas. Algumas
destas decisões são independentes de plataforma e outras são dependentes de plataforma
como .Net e Java. Por exemplo, o modelo da aplicação definido no PIM da Figura 8 pode
utilizar na troca de algumas mensagens entre seus objetos a forma síncrona ou assíncrona.
Esta decisão é independente de plataforma, mas deve ser levada em conta no processo de
refinamento deste modelo para o PSM.
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Figura 8 - Modelos da MDA e a plataforma abstrata no PIM (ALMEIDA et al, 2004b).

Neste caso, pode-se definir uma plataforma abstrata que inclua a troca de mensagens
por chamada de procedimentos remotos (RPC – Remote Procedure Call) de forma síncrona e
outra para troca de mensagens assíncronas baseada em um conceito de filas. O conceito do
uso de filas é também uma decisão tomada de forma independente de plataforma para que as
mensagens trocadas sejam seqüenciais. Além disto, a plataforma abstrata para mensagens
assíncronas pode ser projetada para garantir a entrega de mensagens, em um nível
independente de plataforma tecnológica. Ambas estão no nível de abstração do PIM, e
correspondem ao conceito de plataforma genérica definido pela OMG, destacado na seção 2.2
deste texto. Estas plataformas abstraem padrões arquitetônicos de invocação remota de
operações de forma síncrona e assíncrona (ALMEIDA et al, 2004b) (OMG, 2003d).
Para as invocações de operações síncronas, os modelos refinados do PIM para o PSM
na plataforma Java passam a utilizar o RMI (Remote Method Invocation). A tecnologia
similar na plataforma .Net que possibilita a execução de métodos remotos é o .Net Remoting.
A execução de operações de forma assíncrona baseia-se em duas infra-estruturas de

37

mensagerias de fornecedores diferentes: o MQ-Series da IBM e o Microsoft Message Queue
(MSMQ)1. Estes gerenciadores utilizam o conceito de filas de mensagens para viabilizar a
execução de mensagens assíncronas, ou seja, auxiliam, de forma organizada, na inclusão e
retirada de mensagens de um repositório, baseando-se para isto em um algoritmo de filas. As
tecnologias citadas de invocação remotas de forma síncrona e assíncrona, bem como os
produtos para gerenciamento de filas são mais detalhadas no capítulo 3.
Pode-se projetar uma plataforma abstrata de duas formas, explicita ou implícita
(ALMEIDA et al, 2004a). Na forma implícita é criado um perfil UML da plataforma abstrata
que deve ser aplicado ao modelo da aplicação no PIM. Este perfil pode depender de uma
biblioteca de modelos (model library) também definida no PIM, conforme Figura 9
(ALMEIDA et al, 2004a).
PIM
Aplicação

<< Apply

>>

Modelo da
Plataforma
Abstrata

Perfil da PA

<< Depends >>

Figura 9 - Um perfil UML aplicado ao pacote da aplicação no PIM

Segundo a OMG a biblioteca de modelos “é um pacote contendo elementos de modelo
que podem ser reutilizados por outros pacotes. São frequentemente utilizados conjuntamente
com perfis UML. Isto pode ser expresso definindo uma dependência entre um perfil e uma
biblioteca de modelos ou pela inclusão de uma biblioteca de modelos no pacote do perfil
UML. As classes em uma biblioteca de modelos não são estereótipos que estendem o metamodelo. Uma biblioteca de modelos é análoga a uma biblioteca de classes em uma linguagem
de programação” (OMG, 2005i).
A Figura 9 exemplifica a necessidade da troca remota de mensagens entre componentes
de uma aplicação. Cria-se neste caso uma plataforma abstrata com esta finalidade. Ela é
composta por um perfil cujos estereótipos são utilizados diretamente pela aplicação. A
1

Poderia ter sido considerado e avaliado o uso de JMS (Java Message Services) em conjunto com o MQ da
IBM, porém, por definição e para restrição de escopo, foi utilizado somente o WebSphere MQ.
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biblioteca de modelos tem o objetivo de organizar, logicamente, como a plataforma abstrata
deve ser estruturada.
Na forma explícita a aplicação depende diretamente da plataforma abstrata, que neste
caso é uma biblioteca de modelos (model library), conforme ilustrado na Figura 10.
PIM

Aplicação

<< Depends >>

Modelo da
Plataforma
Abstrata

Figura 10 - Modelo no PIM dependente do modelo da plataforma abstrata

Fazendo-se uma comparação entre o uso implícito e explícito da plataforma abstrata,
observa-se que no segundo caso a aplicação não utiliza estereótipos de um perfil UML, mas
sim a chamada direta de operações definidas na biblioteca de modelos.
Observa-se que a relação de dependência entre um modelo de aplicação que esteja no
PIM e a plataforma abstrata é análoga a um modelo que esteja no PSM e uma plataforma
concreta, conforme apresentado na Figura 11 (ALMEIDA et al, 2004b).
PSM
Aplicação

<< Depends >>

<< Depends >>

Plataforma
Tecnológica

Modelo da
Plataforma
Abstrata

<< Depends >>

Figura 11 - Relação de dependência entre os modelos do PSM

Neste caso, como os modelos da aplicação e da plataforma abstrata encontram-se
situados no PSM, há uma relação de dependência entre estes modelos e a plataforma
tecnológica. Uma possibilidade é que o modelo da aplicação continue a depender da
plataforma abstrata de forma semelhante ao que ocorre no nível de abstração do PIM.
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Para que uma plataforma abstrata possa ser elaborada, deve-se levar em conta alguns
fatores que estão representados na Figura 12 (ALMEIDA et al, 2004b). Estes fatores variam
desde requisitos funcionais das aplicações que a utilizarão, até características técnicas de
infra-estrutura e middlewares que serviram de base para sua elaboração. A estabilidade é um
fator importante, visto que todos os modelos do PIM dependem diretamente da plataforma
abstrata (ALMEIDA et al, 2004b). No caso do uso implícito dela, o perfil UML definido e
utilizado nos modelos do PIM deve evitar mudanças que levem a alterações nos modelos que
o utilizem. Para o caso em que ela seja utilizada de forma explícita, a biblioteca de modelos,
suas respectivas interfaces e seus objetos devem permanecer inalterados, evitando que os
modelos dependentes precisem ser alterados. Deve também absorver a evolução e mudanças
de middlewares e de infra-estrutura, funcionando como uma caixa-preta para as aplicações
que estejam no PIM. Com relação ao fator reuso a plataforma abstrata deve ser projetada de
tal forma que possibilite seu reuso em diversos modelos no nível independente de plataforma,
sendo uma das justificativas para sua elaboração (ALMEIDA et al, 2004b). O fator
portabilidade afeta o modo pela qual a plataforma abstrata é projetada, pelo fato de que deve
ser genérica o bastante para que seja portável para diversas plataformas tecnológicas.

Reuso

Necessidade
dos projetistas

PIM

PSM

Portabilidade

Estabilidade

Plataforma
Abstrata

Plataformas tecnológicas
Middleware

Influencia

InfraEstrutura

Fatores e requisitos influenciadores

Figura 12 - Fatores que influenciam em uma Plataforma Abstrata (ALMEIDA et al, 2004b)
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Um exemplo que considera apenas alguns fatores que podem influenciar na elaboração
de uma plataforma abstrata para o gerenciamento de mensagens assíncronas é apresentado na
Figura 13. Neste caso, a plataforma abstrata é uma biblioteca de modelos baseada na
necessidade das aplicações do PIM se comunicarem de forma assíncrona. Para isto, a
plataforma abstrata assíncrona apóia-se em dois middlewares: Java e .Net, e em infraestruturas que utilizam o conceitos de filas de mensagens como MSMQ (Microsoft Message
Queue) e IBM MQ-Series.

Aplicação 1

Aplicação 2

Aplicação 3

PIM
Plataforma
Abstrata
Assíncrona

PSM

.Net

Web
Sphere
MQ

MSMQ

Fatores

Java

Influencia

Figura 13 - Exemplo de fatores que influenciam uma PA para mensagens assíncronas

A Figura 14 exemplifica a relação de dependência entre os modelos do domínio da
aplicação e uma plataforma abstrata para o gerenciamento de mensagens assíncronas,
utilizando-se da abordagem explícita. O domínio do exemplo é o de contas correntes de um
sistema bancário. No primeiro nível do PIM, há um subsistema de contas correntes definido
no pacote que representa o sistema bancário como um todo. Para efeito de simplificação, não
foram incluídos outros subsistemas que fazem parte do pacote do sistema bancário.
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O sistema de contas correntes utiliza a plataforma abstrata para troca de mensagens
assíncronas de forma explícita. Neste caso, o uso de mensagens assíncronas entre objetos é
realizado e implementado por uma plataforma abstrata com este fim.
Os modelos são refinados, por um processo de transformação, para os modelos do
PSM. Neste caso, há dois pacotes do sistema bancário, um para .Net e outro para Java que
refinam o mesmo pacote do sistema bancário no PIM. Conseqüentemente os subsistemas de
conta corrente e da plataforma abstrata são refinados para uma determinada plataforma.

Sistema Bancário
<< depends >>
<< refine >>

<< subsystem >
Conta Corrente

PIM

<< depends >>

<< depends >>
<< subsystem >>
Conta Corrente
em .Net

PSM

Plataforma
Tecnológica
e
InfraEstrutura

<< refine >>

<< modelLibrary >>
Plataforma Abstrata
Assíncrona

PA Assincrona
.Net com MSMQ

<< depends >>
<<framework>>
.Net

<< depends >>
<< library >>
MSMQ

<< subsystem>>
Conta Corrente
(Java)

<< depends >>
<< framework >>
Java

PA Assincrona
IBM WS MQ

<< depends >>
<< library >>
IBM WS MQ

Figura 14 - Exemplo de uso e refinamento de uma plataforma abstrata assíncrona

A relação de dependência entre os subsistemas de conta corrente e da plataforma
abstrata continuam a existir no nível do PSM, independentemente da plataforma tecnológica
adotada. Observa-se que os modelos do sistema bancário no PSM dependem dos middlewares
e produtos de uma determinada plataforma tecnológica. No caso do sistema bancário, no
nível do PSM para .Net há uma dependência para o .Net framework e o Microsoft Message
Queue. Por outro lado, o modelo do sistema bancário para o PSM Java depende da biblioteca
de classes do Java e do MQ Series.
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Há duas abordagens para o refinamento da plataforma abstrata localizada no PIM, para
o PSM. A primeira é o mapeamento completo da plataforma abstrata para um middleware e
uma infra-estrutura tecnológica que possa implementá-la (ALMEIDA et al, 2004b). A outra é
criação de um modelo de objetos reutilizáveis que encapsule a lógica de implementação da
plataforma abstrata, conforme apresentado no nível do PSM da Figura 14 (ALMEIDA et al,
2004a). A arquitetura da plataforma abstrata para mensagens assíncronas proposta neste
trabalho, para o nível do PSM, utiliza a segunda abordagem. Decidiu-se por esta abordagem
porque, neste caso, a encapsulação do gerenciamento de mensagens assíncronas isola
aspectos tecnológicos e de infra-estrutura que possam ser mais instáveis. Isto faz com que a
plataforma abstrata seja uma caixa-preta com interfaces bem definidas para os modelos que a
utilizam. O surgimento de uma nova tecnologia para o gerenciamento de mensagens
assíncronas afeta somente a implementação interna da plataforma abstrata, mantendo a
dependência para ela, no PSM igual.

3.3 Modelos em níveis de abstração intermediários
Em um processo de desenvolvimento de software, são utilizados modelos
intermediários que auxiliam a redução da lacuna entre a definição de requisitos de um sistema
e a sua implementação propriamente dita. Por exemplo, no caso do projeto de um banco de
dados o modelo lógico é refinado para o modelo físico. No Processo Unificado, ao se definir
sistemas orientados a objetos, pode-se utilizar um modelo de análise para se chegar ao
modelo de projeto (design).
Uma atividade primordial nos estágios iniciais do processo de desenvolvimento com
MDA é determinar quais modelos, mapeamentos e transformações são necessários
(ALMEIDA; PIRES; SINDEREN, 2004).

O resultado desta atividade é a definição de

metamodelos, de perfis e de transformações que serão utilizadas na construção do software
(ALMEIDA; PIRES; SINDEREN, 2004). Na fase de construção de um software com MDA,
o desenvolvedor de uma aplicação deriva modelos de um nível maior de independência de
plataforma para um nível menor de independência.
A Figura 15 mostra dois enfoques para a derivação do modelo B pertencente ao PSM, a
partir do modelo A pertencente ao PIM. A transformação no enfoque 1 ocorre de forma direta
entre os modelos do PIM e PSM. No segundo enfoque, por meio de um nível de abstração
intermediário, há duas transformações para que o modelo do PSM possa ser gerado. O
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modelo A’ pertencente ao PIM é derivado do modelo A, de nível mais elevado de abstração,
e serve de base para a geração do modelo B no PSM.

Enfoque 1: Transformação direta

Enfoque 2: Transformação indireta

Modelo A

Modelo A

Marcas em A

Marcas em A

Lê

PIM

Lê

Lê
T1

Lê

Gera
Modelo A’

Marcas em A’

Lê

Lê
T2

T1

Gera

Gera

PSM

Modelo B

Modelo B

Modelo

Fluxo

Marcas

Transformações

Figura 15 - O uso de modelos intermediários no PIM (ALMEIDA; PIRES; SINDEREN, 2004).

Enquanto no enfoque 1 há apenas um conjunto de marcas associado ao modelo A, no
enfoque 2 há dois conjuntos de marcas A e A’ que estão associadas respectivamente aos
modelos A e A’. Para efeito de exemplificação, nos dois enfoques as marcas são utilizadas,
especificamente, como um meio de registro de decisões de projeto independentes e
dependentes de plataformas tecnológicas. Dentro do enfoque 1, no mesmo conjunto de
marcas são registradas decisões de projeto dependentes e independentes de plataforma
tecnológica. A transformação T1 neste caso é voltada para uma determinada plataforma
tecnológica, considerando no processo de transformação as decisões de projeto dependentes e
independentes de plataforma. Neste contexto, apesar de haver apenas uma transformação, ela
torna-se mais complexa e de certa forma mais específica. Além disso, o reuso da
transformação T1 torna-se mais difícil, pois esta atrelada diretamente ao PSM. Caso seja
necessário gerar o modelo B para outra plataforma, boa parte da transformação deve ser
refeita. Por outro lado, o enfoque 2 utiliza duas transformações para que o PSM possa ser
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gerado, representadas pelas Figuras T1 e T2. A transformação T1 refina o modelo A com
decisões de projeto que permanecem independentes de plataforma, baseando-se em marcas
associadas ao modelo A. O resultado deste refinamento é o modelo A’ que embora possua
intrinsecamente decisões de projeto ainda é independente de plataforma. Observa-se que
neste caso as marcas associadas ao modelo A possuem a função de auxiliar à tomada de
decisões de projeto independentes de plataforma. Estas marcas não levam em consideração
aspectos do PSM. Com o modelo A’ criado, a função da transformação T2 é refiná-lo para o
modelo B, dependente de plataforma. Para isto, a transformação T2 baseia-se em marcas
associadas ao modelo A’. Estas marcas possuem aspectos que estão relacionadas a uma
determinada plataforma. No enfoque 2, diferentemente do enforque 1, há uma divisão de
responsabilidades no processo de transformação como um todo. Neste caso, as
transformações são mais específicas com T1 tratando das marcas com decisões de projeto
independentes de plataforma e T2 tratando das marcas associadas a uma determinada
plataforma tecnológica.
Outro aspecto importante com relação ao uso de modelos intermediários diz respeito à
reutilização destes modelos para a criação de novos modelos dependentes de plataforma,
conforme apresentado na Figura 16. A geração do modelo C baseia-se no A’ que é mais
detalhado e refinado que o modelo A do enfoque 1, ou seja, neste modelo já foram
consideradas algumas decisões arquitetônicas, facilitando a criação da transformação T3.
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Enfoque 2: Transformação indireta
Modelo A

PIM

Marcas em A

T1

Marcas em A’

Modelo A’

Marcas em A’

T2

T3

Modelo B

Modelo C

PSM

Modelo

Fluxo

Marcas

Transformações

Figura 16 - O reuso de modelos intermediários no PIM (ALMEIDA;PIRES;SINDEREN, 2004)

Uma outra motivação para a introdução de um nível intermediário de modelos é a
separação das partes da transformação, que são mais estáveis e menos dependentes de uma
plataforma tecnológica, das partes mais instáveis (ALMEIDA;PIRES;SINDEREN, 2004). Na
Figura 15, a transformação T1 do enfoque 2 não tem por objetivo produzir modelos
dependentes de plataformas tecnológicas mas apenas um modelo intermediário que será
utilizado como fonte na geração de um modelo dependente de plataforma. Desta forma, por
definição, assumindo-se que as maiores mudanças ocorrem nas plataformas tecnológicas a
transformação T1 é pouco afetada por estas mudanças. A transformação T2, por outro lado, é
diretamente afetada para que se ajuste às mudanças ou ao surgimento de novas plataformas
tecnológicas. Alguns dos perfis UML elaborados e disponibilizados pela própria OMG são
exemplos de modelos intermediários citados anteriormente. Um perfil UML utilizado por um
modelo do PIM é considerado um modelo relativamente estável, como por exemplo, o
utilizado para Computação de Objetos Distribuídos Corporativos com enfoque em
Arquitetura de Colaboração de Componentes (EDOC – CCA - Enterprise Distributed Object
Computing – Component Collaboration Architecture) (ALMEIDA;PIRES;SINDEREN,
2004). Este perfil permite descrever uma aplicação distribuída em termos de componentes e
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suas interconexões, e da troca de mensagens existente entre eles no nível de abstração do
PIM.
Ao projetar um perfil UML como o EDOC CCA, a OMG baseou-se em uma série de
padrões e estilos arquitetônicos para objetos distribuídos. Neste perfil, são definidos
estereótipos que possuem uma sintaxe e uma semântica definidas. Ao publicar este perfil
como sendo um padrão, é pouco provável que a OMG o modifique, pois se baseou em
padrões e estilos arquitetônicos maduros de objetos distribuídos e também porque deve levar
em consideração os modelos independentes de plataforma que dependam dele.
Neste caso, a estabilidade do perfil UML EDOC CCA facilita as transformações entre
os modelos baseados nele e uma determinada plataforma tecnológica localizada no nível de
abstração do PSM. A entrada da transformação é baseada, por exemplo, em um modelo
UML independente de plataforma com estereótipos do perfil EDOC CCA aplicados a ele. É
pouco provável que tanto a linguagem UML como o perfil sejam mudados fazendo com que
a entrada da transformação seja mais estável. Caso haja o surgimento de uma nova plataforma
tecnológica para objetos distribuídos é necessário que se projete e implemente as novas
transformações para esta nova plataforma, baseando-se na linguagem UML e no perfil EDOC
CCA. Desta forma, os modelos que utilizam este perfil não precisam ser alterados em
decorrência do surgimento desta plataforma tecnológica.

3.4 Conclusão do capítulo
A plataforma abstrata é um conceito que procura aprofundar o que a OMG cita como
plataforma genérica. Dentro dela podem ser definidos padrões, estilos arquitetônicos e
bibliotecas de modelos (model Library) que podem situar-se no próprio nível de abstração do
PIM. Observa-se que a utilização de perfis UML e de bibliotecas de modelos é uma forma de
diminuição da lacuna existente entre os modelos do PIM e PSM.
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4 Sistemas de mensagens assíncronas
4.1 Introdução do capítulo
Conforme mencionado no capítulo anterior, a plataforma abstrata pode ser utilizada
para encapsular e abstrair em um modelo dentro do PIM padrões e estilos arquitetônicos, bem
como algumas características de infra-estrutura. Como o presente trabalho propõe a
modelagem de uma plataforma abstrata para troca de mensagens assíncronas e enfileiradas,
este capítulo tem por objetivo discorrer sobre os principais conceitos relacionados a este
assunto. Para isso, é traçado um panorama do uso de mensagens assíncronas e sua utilização
como solução para a integração de aplicações.

4.2 Mensagens Assíncronas
A comunicação entre dois objetos ocorre pela troca de mensagens entre eles. (BOOCH;
RUMBAUGH; JACOBSON, 1999). Os objetos participantes de uma interação são
classificados como: transmissor ou receptor de uma mensagem. A Figura 17, por meio de um
diagrama de seqüência, mostra o relacionamento entre eles. O objeto 1 assume o papel de
transmissor da mensagem enquanto o objeto 2 é responsável por receber a mensagem
(PENDER, 2004). Nesse caso a interação entre os objetos ocorre de forma síncrona.

Objeto1

Objeto2

Mensagem ()

Figura 17 - Interação síncrona entre dois objetos

Sob o ponto de vista do bloqueio da execução do objeto que realiza a chamada, as
mensagens podem ser classificadas como síncronas e assíncronas.
Pode-se dizer que uma mensagem síncrona considera que um retorno é esperado por
parte do objeto transmissor, implicando que ele esteja bloqueado até a conclusão do
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processamento da mensagem pelo objeto receptor. Somente após esta conclusão o objeto
transmissor é liberado para prosseguir em seu fluxo de execução. Trata-se portanto de um
sincronismo rígido entre o objeto transmissor e o objeto receptor. A notação UML para uma
mensagem síncrona é a de um segmento de reta com uma seta cheia em uma das
extremidades conforme mostrado na Figura 18. Também pode-se expressar o retorno de uma
mensagem de forma explicita pelo uso de setas tracejadas. (PENDER, 2004).
Mensagens assíncronas, por outro lado, são enviadas de um objeto transmissor ao
objeto receptor sem que haja uma dependência de estado entre os dois objetos. O objeto
transmissor envia a mensagem e prossegue seu processamento independentemente do
tratamento da mensagem feita no objeto receptor. Pode-se fazer uma analogia entre uma
mensagem assíncrona e o modo como uma correspondência é entregue. O carteiro entrega a
correspondência sem considerar o que o remetente fará com ela depois de recebê-la. A
notação UML 2.0 para uma mensagem assíncrona é a de um segmento de reta com uma seta
aberta na extremidade ligada à linha de tempo do objeto receptor, conforme mostrado na
Figura 18.

Objeto1

Objeto2

Mensagem ()

Figura 18 - Interação assíncrona entre dois objetos

Na Figura 19 é realizada uma comparação entre os dois tipos de chamadas sob a ótica
do objeto transmissor. O objeto transmissor realiza duas chamadas ao objeto receptor, uma de
forma síncrona (esquerda) e outra de forma assíncrona (direita). Verifica-se que na utilização
de chamadas síncronas o objeto transmissor é bloqueado até que receba

o retorno da

operação chamada. Isto não ocorre com uma chamada assíncrona conforme mostrado na
Figura 19.

49

Tempo

Tempo
Objeto
Transmissor

Processo A
Chamada

Retorno

Retorno

Objeto
Receptor

Chamada Síncrona

Processo em execução

Chamada Assíncrona
Processo bloqueado

Figura 19 - Comparação entre chamadas síncronas e assíncronas (HOHPE; WOOLF, 2004)

Observa-se que no cenário síncrono, à esquerda, há o bloqueio do objeto transmissor
enquanto a mensagem é processada pelo objeto receptor. Entretanto, isso não ocorre no
cenário à direita.
Caso os objetos que trocam mensagens estejam localizados em processos distintos do
sistema operacional ou em máquinas diferentes torna-se necessário a utilização de um
mecanismo de invocação remota para que eles possam se comunicar. Estes mecanismos
baseiam-se nas chamadas de procedimentos remotos (RPC – Remote Procedure Call),
utilizadas pelos sistemas operacionais para possibilitar a comunicação entre dois processos
distintos (SILBERSCHATZ; GALVIN; CAGNE, 2000). Alguns middllewares dão suporte à
invocação remota de operações como, por exemplo, RMI (Remote Method Invocation) em
Java e .Net Remoting da plataforma .Net.
Embora estes middlewares disponibilizem mecanismos de invocação remota de
operações entre objetos eles não podem oferecer uma garantia de entrega da mensagem. Por
exemplo, no caso de mensagens assíncronas, o objeto receptor pode não estar disponível no
momento em que o objeto transmissor envia uma mensagem. Neste caso, a mensagem pode
ser perdida pelo fato de o objeto transmissor continuar sua execução. (TANEMBAUM,
1992). Para que haja garantia da entrega de mensagens assíncronas surgiram middlewares
com esta finalidade, os quais são detalhados no próximo tópico.
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4.3 Middleware orientado a mensagens - MOM
Embora alguns middlewares de plataformas tecnológicas como .Net e Java
implementem o conceito de mensagens assíncronas, a utilização de um middleware com esta
finalidade específica melhora a confiabilidade na entrega de mensagens. Estes middlewares
de mensagens, de forma geral, utilizam uma arquitetura semelhante, composta pelos
seguintes componentes (HOHPE; WOOLF, 2004):
• Canal: É um caminho lógico que conecta os processos e conduzem mensagens. Em
alguns casos estas mensagens podem ser armazenadas em um repositório
denominado fila de mensagens.
• Produtor: É o processo que envia a mensagem
• Consumidor: É o processo que recebe uma mensagem por meio da leitura da
mensagem.
• Mensagem: É uma estrutura de dados que pode ser composta por uma cadeia de
caracteres, um array de bytes, um registro ou um objeto. Contém, basicamente,
duas partes principais, um cabeçalho e um corpo. O cabeçalho contém informações
que descrevem os dados transmitidos, como a sua origem, o seu destino, dados
específicos de um determinado protocolo e outros dados utilizados pelo
middleware. O corpo contém o dado transmitido, sendo geralmente ignorado pelo
middleware e apenas transmitido. A Figura 20 mostra um exemplo de mensagem
utilizada pelo protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol), contendo uma área
de cabeçalho e outra para o corpo (W3C, 2003).
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<env:Header>
<n:alertcontrol env:mustUnderstand="false"
xmlns:n="http://example.org/alertcontrol">
<n:priority>1</n:priority>
<n:expires>2001-06-22T14:00:00-05:00</n:expires>
</n:alertcontrol>
</env:Header>
<env:Body>
<m:alert xmlns:m="http://example.org/alert">
<m:msg>Pick up Mary at school at 2pm</m:msg>
</m:alert>
</env:Body>
</env:Envelope>

Figura 20 - Exemplo de mensagem SOAP com cabeçalho e corpo (W3C, 2003)
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A Figura 21 representa o processo de envio de mensagens por meio de um sistema
orientado a mensagens. A mensagem é transmitida entre os dois processos da seguinte
maneira:

Computador 1

Computador 2
Processo que Recebe (B)

Processo que envia (A)

5. Processar

1. Criar

2. Enviar

Canal

4. Receber

3. Entregar

Dados

Mensagem

Fila Persistente

Figura 21 - Transferência de mensagens assíncronas (HOHPE; WOOLF, 2004)

• O processo A obtém a estrutura de dados que precisa ser enviada e a empacota em
uma mensagem.
• O processo A adiciona a mensagem montada no passo anterior a um canal préestabelecido e configurado entre os dois processos.
• O sistema de transferência de mensagens move a mensagem que está no
computador 1 para o computador 2.
• O processo B que está no computador 2 recebe a mensagem do sistema de
mensagens.
• O processo B abre a mensagem e obtém a estrutura de dados enviada pelo processo
A.
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Dois middlewares orientados a mensagens disponíveis atualmente são:
• WebSphere Message Queue (MQ) da IBM anteriormente denominado MQSeries
(CHEN, 2004)
• MSMQ da Microsoft: Para utilizar este sistema o próprio fornecedor disponibiliza
interfaces em COM, na plataforma .Net, e no sistema de comunicação (WCF –
Windows Commnication Foundation) da próxima versão do sistema operacional
Windows (CHEN, 2004)
Observa-se que mesmo objetos pertencentes a sistemas diferentes podem se comunicar
por meio do uso de um MOM. Dessa forma, sistemas orientados a objetos distintos podem
estar integrados por meio deste middleware, apresentado no tópico seguinte.
Uma vantagem no uso de mensagens assíncronas sobre RPC é que o transmissor, o
receptor e a rede que conecta ambos não necessariamente precisam estar disponíveis ao
mesmo tempo. Se a rede, por exemplo, estiver indisponível o MOM armazena a mensagem
até que ela esteja disponível. Da mesma forma, se o receptor estiver indisponível, o MOM
armazena a mensagem e realiza algumas tentativas de envio até o momento em que o
Receptor esteja disponível. Este mecanismo é conhecido como armazene e reenvie (storeand-forward) e apresentado na Figura 22.
Computador 2

Computador 1

Sender

Receiver

Mensagem

Disco

Processo

Figura 22 - Persistência de mensagens no MOM (HOHPE; WOOLF, 2004)
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Esta estrutura permite que a entrega da mensagem possa ter uma melhor garantia,
usando um repositório de dados para persistência das mensagens. Neste caso, cada
computador que possua o MOM instalado possui seu próprio repositório de dados onde as
mensagens possam ser persistidas localmente. Quando o transmissor envia uma mensagem, a
operação de envio não é completada até que a mensagem seja persistida no repositório do
transmissor. Após isto, a mensagem não é excluída de um repositório até que seja despachada
e armazenada no repositório do Receptor. Desta forma, uma vez que o transmissor envia a
mensagem, ela é sempre armazenada em disco, no mínimo em um computador, até que ela
seja dada como entregue pelo Receptor. O processo de persistência da mensagem no disco
oferece uma melhor confiabilidade ao processo de entrega porém torna este processo mais
oneroso quanto ao tempo de entrega, demandando também um maior consumo de disco.

4.4 Conclusão do capítulo
Sistemas orientados a objetos podem se comunicar assincronamente pela invocação
remota de operações para que possam estar integrados. Entretanto alguns middlewares não
fornecem de forma nativa garantia na entrega deste tipo de mensagem. Acerca desta questão
surgiram alguns middlewares e produtos voltados para atender ao requisito de entrega
confiável de mensagens. Essa entrega é feita por meio do uso de mensagens assíncronas1.
Embora implementados de forma diferente, possuem características arquiteturais
comuns como, por exemplo, o uso de filas de mensagens. Estas características podem ser
abstraídas e formar uma base para a elaboração de uma plataforma abstrata de gerenciamento
de mensagens assíncronas.
Desta forma, sistemas que estejam sendo definidos no PIM e que necessitem estar
integrados de forma assíncrona, podem utilizar objetos de um sistema de mensagens que
também está definido no PIM.
Para o presente trabalho e desenvolvimento do estudo de caso será considerada apenas
a alternativa de transferência de mensagens de forma assíncrona.

1

Embora os middlewares orientados a mensagens (MOM) possam oferecer uma certa garantia de entrega, ela
não pode ser considerada uma solução totalmente à prova de falhas.
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5 Um modelo de plataforma abstrata para mensagens
assíncronas
5.1 Introdução do capítulo
Este capítulo propõe um modelo e uma implementação de uma plataforma abstrata para
troca de mensagens assíncronas entre objetos. Para isto são utilizados alguns conceitos sobre
mensagens assíncronas expostos no capítulo 3 e o embasamento teórico de uma plataforma
abstrata apresentado no capítulo 4. A organização das seções é estruturada de acordo com os
níveis de abstração da MDA: PIM, PSM e ISM. Nas primeiras seções são elaborados
modelos independentes de plataforma seguindo as duas abordagens definidas em
(ALMEIDA; SINDEREN; PIRES; QUARTEL, 2003). Nas seções intermediárias os modelos
independentes de plataforma são refinados para modelos dependentes das plataformas .Net e
Java. E nas seções finais são apresentadas algumas listagens de código que representam
modelos de implementação nas plataformas .Net e Java.
Atualmente, poucas ferramentas de modelagem auxiliam na geração completa da parte
dinâmica de um sistema, bem como no corpo dos métodos das classes. Por esta razão utilizase, no decorrer do capítulo, uma estratégia de implementação manual para refinamento da
parte dinâmica dos modelos UML (diagramas de seqüência) e automática para a parte estática
dos modelos (diagramas de classes).

5.2 Modelo independente de plataforma (PIM)
Segundo (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2003) “Arquitetura de software de um
programa ou de um sistema computacional é a estrutura ou estruturas do sistema, que
englobam elementos de software, as propriedades visíveis externamente destes elementos, e
as relações entre eles”. Embora, na maioria das vezes, sejam focalizadas somente as partes
que interagem, (ALLEN; GARLLAN, 1997) argumenta que o relacionamento entre estas
partes mereça também um destaque, propondo que a própria interação entre dois
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componentes de software seja uma entidade com propriedades e comportamentos semânticos
próprios. Na Figura 23 é apresentada um exemplo de conexão arquitetônica entre dois
componentes (ALLEN; GARLLAN, 1997). O projeto desta conexão pode considerar algumas
decisões independentes de plataforma e que podem ser implementadas em diferentes
plataformas.

Conexão
arquitetônica

Aplicação
Origem

Aplicação
Destino

Figura 23 - Conexão arquitetônica

Por exemplo, a conexão pode ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, com maior ou
menor garantia de entrega e com garantia ou não de que as mensagens que passam por esta
conexão possam ocorrer de forma seqüencial ou aleatória. Estes conceitos foram detalhados
no capítulo 4.
Para o propósito do presente trabalho a plataforma abstrata é um mecanismo que
implementa uma conexão arquitetônica para a troca de mensagens de forma assíncrona.
A Figura 24 apresenta de forma geral a proposta da arquitetura da plataforma abstrata.
Conexão
arquitetônica

Aplicação
Origem

Sender

Receiver

Queue
Dispatcher

Componente de Software

Fluxo de dados

Aplicação
Destino

Fila de mensagens

Figura 24 - Arquitetura da Plataforma Abstrata Assíncrona no PIM
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Esta arquitetura é baseada nos conceitos apresentados no capítulo 4, sobre troca de
mensagens assíncrona entre objetos. A conexão arquitetônica da Figura 23 é ampliada,
mostrando os detalhes de como os principais componentes da plataforma abstrata estão
relacionados. Há um componente responsável pelo envio de mensagens denominado Sender.
Para que as mensagens passem da aplicação 1 para a aplicação 2 utiliza-se de um conceito
denominado fila, que de forma mais especializada para este caso, pode também ser
denominado de fila de mensagens. Esta fila, além de fazer com que as mensagens ocorram de
forma seqüencial, também pode melhorar a garantia de entrega, visto que a mensagem pode
ser entregue quando a aplicação 2 estiver disponível. O componente responsável por receber
a mensagem é denominado de Receiver. A mensagem é despachada à aplicação destino por
meio do Dispatcher. Outras alternativas de projeto (design) podem ser consideradas na
implementação da plataformas abstrata assíncrona, dentre elas o uso de mensagens
assíncronas entre tarefas (threads) concorrentes de um mesmo processo. Optou-se pelo uso
de uma fila de mensagens, pois os objetos que trocam mensagens podem estar instanciados
em processos distintos do sistema operacional.
Baseando-se na arquitetura definida na Figura 24 é apresentado um diagrama na
Figura 25 com as classes que compõem a plataforma abstrata.

Figura 25 - Diagrama de Classes da PA Assíncrona no PIM
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Este diagrama tem o estereótipo UML de << modelLibrary >> pois é uma biblioteca
de elementos de modelo reutilizável por outros modelos no mesmo nível de abstração do
PIM. Está biblioteca pode ser utilizada diretamente por outros modelos do PIM, ou de forma
conjunta com um perfil UML, conforme descrito na seção 3.2. Algumas classes da Figura 25
representam os componentes mostrados na Figura 24, como Sender, MessageQueueWrapper,
Receiver e Dispatcher.
Algumas decisões de projeto independentes de plataforma foram incorporadas ao
modelo, como:
•

Uso de interfaces

•

Uso de um padrão de projeto denominado Fábrica Concreta (Concrete

Factory), o qual juntamente com o uso das interfaces permite a redução do
acoplamento entre classes (GAMMA et al, 1995).
•

Uso de um padrão de projeto denominado Wrapper, com a função de

encapsular um componente de arquitetura que é uma fila de mensagens (FOWLER,
2003).
•

Uso de um padrão denominado Value Object para uma classe que possui a

responsabilidade de encapsular a mensagem a ser transportada (FOWLER, 2003).
Estas decisões foram incorporadas ao modelo do PIM para que sejam consideradas
durante o refinamento para modelos que estejam no PSM.
No Quadro 3 são exibidas as responsabilidades de cada classe do diagrama da Figura
25. A palavra contrato, por definição, é utilizada como sinônimo da assinatura de uma
operação, contendo os parâmetros de entrada da operação e seus respectivos tipos, bem como
o retorno da operação.
Classe

Responsabilidade

AsyncMessageInfo

Encapsular a mensagem a ser transportada entre a aplicação cliente e servidora.
Carrega dentro de si além da mensagem a informação que será usada para onde a
mensagem deverá ser despachada.

Dispatcher

Executa o método da classe destino, repassando a este método a mensagem enviada
pela aplicação origem.
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AsyncFactory

Encapsula a criação de objetos, devolvendo uma interface ao solicitante uma
interface dos objetos criados. Cria os objetos Sender, Receiver, Dispatcher.

IDispatcher

Interface responsável pela definição do contrato implementada pela classe Dispatcher

IQueue

Interface responsável pela definição do contrato implementada pela classe
MessageQueueWrapper

IReceiver

Interface responsável pela definição do contrato implementada pela classe Receiver

ISender

Interface responsável pela definição do contrato implementada pela classe Sender

Listener

Monitora a fila de mensagens

MessageQueueWrapper

Encapsula o acesso à fila de mensagens

Receiver

Retira itens da fila de mensagens por meio da classe MessageQueueWrapper

Sender

Envia mensagens para a fila por meio da classe MessageQueueWrappar
Quadro 3 - Responsabilidades das classes da PA Assíncrona no PIM

Figura 26 mostra um diagrama com a organização das classes que compõem a
plataforma abstrata assíncrona em três pacotes. No pacote Common estão as Interfaces
(contratos) e a classe que encapsula a mensagem a ser passada. No pacote Controller está a
classe responsável por monitorar a fila de mensagens e no pacote Domain estão as principais
classes que implementam o mecanismo de troca de mensagens assíncronas.

Figura 26 - Diagrama de pacotes da PA Assíncrona
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Os diagramas de pacotes e o de classes representam a parte estática da plataforma
abstrata. A Figura 27 mostra um cenário do comportamento ideal da plataforma abstrata sob o
ponto de vista do envio da mensagem. A aplicação Origem cria uma instância da classe
AsyncMessageInfo atribuindo-lhe a mensagem a ser enviada e as informações do destinatário
da mensagem. O passo seguinte é a solicitação para que a classe Factory crie uma instância
da classe responsável pelo envio das mensagens. Depois de devolvida uma interface ISender,
a aplicação origem solicita o envio da mensagem passando à classe Sender a estrutura da
mensagem previamente criada. O método Send possui a responsabilidade de abrir a fila de
mensagens, colocar a mensagem na fila e fazer o fechamento da fila de mensagens. Estas
operações são feitas por intermédio da classe que encapsula a fila de mensagens
(MessageQueueWrapper).1

Figura 27 - Diagrama de seqüência para envio de mensagens no PIM

1

Da mesma forma que a comunicação entre a aplicação origem e a aplicação destino ocorre de forma
assíncrona, o retorno da mensagem ou até mesmo uma eventual exceção na chamada da aplicação destino
também poderia ocorrer de forma assíncrona. Porém, por definição e para restrição de escopo, esses cenários
não estão cobertos no presente trabalho.
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A Figura 28 apresenta o funcionamento do recebimento e despacho das mensagens. A
classe Listener solicita à Factory para que devolva instâncias da classe Receiver e
Dispatcher. Com isto realizado, inicia um laço que monitora continuamente a fila do sistema
de mensagens. Quando uma mensagem é detectada na fila, ela é imediatamente retirada e
repassada a instância da classe Dispatcher. Esta instância então abre a mensagem para obter
informações do destinatário, instanciando-o e executando o método que receberá a mensagem
da aplicação origem.

Figura 28 - Recebimento e despacho de mensagens no PIM
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5.3 Uso da plataforma abstrata no PIM
Conforme mencionado no capítulo 3 há duas abordagens para a utilização da
plataforma abstrata por outros modelos que estejam no nível do PIM. Na primeira abordagem
os modelos possuem uma relação de dependência direta com a plataforma abstrata, ou seja,
utilizam as classes da plataforma abstrata, conforme apresentado na Figura 29.

Figura 29 - Utilização da plataforma abstrata de forma Explicita

A Figura 30 apresenta a interação que ocorre de forma direta entre as aplicações e a
plataforma abstrata assíncrona.

Figura 30 - Uso da plataforma Abstrata de Forma Explicita

Na segunda abordagem a utilização da plataforma abstrata se dá por meio do uso de
um perfil UML, definido na Figura 31 . Neste perfil foram definidos três estereótipos que
representam os principais conceitos relacionados a uma conexão arquitetônica: Sender e
Receiver que estendem a meta-classe Objeto (Object) da UML 2.0 e AsyncMessage que
estende a meta-classe mensagem (Message).
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Figura 31 - Perfil UML da plataforma abstrata assíncrona

Os estereótipos deste perfil

devem ser utilizados somente na elaboração dos

diagramas de sequência. A semântica deste perfil é a seguinte:
o Somente um objeto estereotipado como Sender pode enviar uma mensagem
com o estereótipo AsyncMessage.
o O objeto origem de uma mensagem com estereótipo AsyncMessage deve
possuir obrigatoriamente o estereótipo Sender.
o Um objeto com estereótipo de Receiver somente poderá receber mensagens
com estereótipo AsyncMessage.
Nesta abordagem a plataforma abstrata é constituída pelo perfil UML e pela Model
Library, havendo uma relação de dependência apenas entre o perfil e a Model Library. O
Perfil, nesta abordagem, é aplicado ao modelo da Aplicação, conforme a Figura 32.

Figura 32 - Utilização do perfil da PA em uma aplicação
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Desta forma, quando é necessário a utilização de uma conexão arquitetônica nos
moldes da plataforma abstrata, passa a ser necessário estereotipar os objetos participantes
desta conexão e também a mensagem trocada entre estes objetos, conforme Figura 33.

Figura 33 - Uso do Perfil da PA por uma aplicação

5.4 Modelo dependente de plataforma (PSM) para .Net e MSMQ
No trabalho de (ALMEIDA et al, 2004b), o refinamento da Plataforma abstrata do PIM
para o PSM pode ser feito de duas formas: mapeando-se elementos da plataforma abstrata
para a plataforma tecnológica alvo ou elaborando um modelo de objetos que possa ser
utilizado pelos modelos do nível do PSM. Este modelo de objetos refina a plataforma abstrata
com a adição das dependências oriundas do PSM. Neste nível de abstração há a dependência
para o modelo que representa o .Net framework e também para o modelo que representa o
MSMQ, conforme mostrado na Figura 34.

Figura 34 - Refinamento da PA do PIM para o PSM .Net
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Além do pacote System.Messaging, que encapsula no framework .Net o acesso ao
MSMQ, é utilizado também o pacote Reflection que torna possível a execução de um método
de um objeto de forma dinâmica. O relacionamento entre os pacotes da plataforma abstrata e
da plataforma .Net é apresentado na Figura 35, com os pacotes do framework .Net
destacados.

Figura 35 - Diagrama de pacotes da PA no nível do PSM .Net

Com isto, a plataforma abstrata encapsula e isola o acesso direto, para este caso, a estes
pacotes do framework .Net.
A Figura 36 apresenta o diagrama de classes do refinamento da plataforma abstrata no
PSM.Net. Observa-se que por opção de projeto manteve-se toda a estrutura da biblioteca de
modelos (model library) da PA definida no PIM com a adição de classes que auxiliem na
troca de mensagens assíncronas na plataforma .Net. As classes destacadas pertencem ao .Net
framework. Observa-se que as classes foram transformadas do PIM para o PSM .Net por
meio dos mapeamentos definidos e descritos no Apêndice A. As transformações são restritas

65

ao diagrama de classes. Os diagramas de seqüência foram elaborados no PSM .Net refinandose os diagramas de seqüência do PIM do plataforma abstrata.

Figura 36 - Diagrama de Classes da PA .Net e MSMQ

O Quadro 4 descreve as responsabilidades das classes da plataforma .Net que foram
utilizadas no PSM.Net.
A interação entre os objetos participantes da Plataforma Abstrata segue o mesmo
modelo definido no PIM, diferenciando-se pela utilização de classes da plataforma .Net que
gerenciam mensagens com o MSMQ. Neste caso o ator que representa o sistema de
mensagens, no diagrama de seqüência do PIM, é substituído pelas classes da plataforma .Net.

Classe

Responsabilidade

Messaging.BinaryMessageFormatter

Responsável pela formatação de forma binária de uma mensagem

Messaging.Message

Mensagem a ser transportada

Messaging.MessageQueue

Fila de mensagens
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Reflection.Assembly

Permite obter dados de um tipo (Classe) de forma dinâmica

System.Activator

Permite instanciar e executar um método de um tipo dinamicamente

System.Object

É a classe base para todos os objetos da plataforma .Net

System.Type

É a classe base para todos os tipos da plataforma .Net
Quadro 4 - Classes utilizadas no modelo de objetos da PA em .Net

A Figura 37 apresenta o diagrama de seqüência do envio de mensagens da aplicação
origem até o momento em que a mensagem é incluída na fila de mensagens do MSMQ. Os
objetos destacados são instâncias de classes pertencentes ao .Net Framework. O método
OpenQueue é responsável por abrir ou criar, caso não exista, uma fila de mensagens do
MSMQ.

Figura 37 - Envio de Mensagens no PSM .Net

O método Enqueue, responsável por enfileirar mensagens, cria uma nova mensagem no
MSMQ, atribui valores às propriedades desta mensagem e a envia ao MSMQ. No método
Close encerra-se a sessão com a fila de mensagens.
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No caso do recebimento e despacho de mensagens, por motivo de visualização apenas,
foram utilizados dois diagramas de seqüência que correspondem ao diagrama de seqüência do
PIM da Figura 30. Na Figura 38 é mostrado o diagrama para recebimento de mensagens.
Neste caso, há uma operação inversa da que ocorre na inclusão de mensagens do MSMQ
apresentada na Figura 37. É importante observar que o método Receive do objeto
oMessageQueue fica em estado de espera até que uma mensagem seja incluída na fila de
mensagens monitorada por ele.

Figura 38 - Recebimento das mensagens no PSM .Net

Após a mensagem ser recebida e devolvida à classe Controller, esta solicita ao objeto
da classe Dispatcher que a despache ao objeto destinatário. Isto é feito no método Execute da
classe Dispatcher conforme apresentado naFigura 39. A técnica que possibilita que isto possa
ser realizado na plataforma .Net é chamada de Reflection, ou seja, em tempo de execução
alguns objetos oferecem suporte para que um tipo (Classe) da plataforma seja entendido, um
método possa ser criado a partir deste tipo e finalmente possa ser executado.
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Figura 39 - Despacho e execução das mensagens no PSM .Net
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5.5 Modelo dependente de plataforma (ISM) para .Net e MSMQ
A última etapa na instanciação dos modelos da plataforma abstrata dentro da
plataforma .Net é a criação do ISM .Net, que é o modelo de implementação da plataforma
abstrata (código fonte) para a plataforma .Net. A Figura 40 apresenta de forma geral o
relacionamento entre os níveis de abstração e seus respectivos modelos.

Figura 40 - Instanciação da PA nos três níveis de abstração para .Net e MSMQ

Na Listagem 1 é mostrado o código fonte da classe MessageQueueWrapper que
encapsula as chamadas às classes do MSMQ. Observa-se que somente no fonte desta classe
há dependência para o namespace System.Messaging do .Net framework.
As outras listagens com os códigos fonte da Plataforma Abstrata para a plataforma .Net
encontram-se no Apêndice D.
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Listagem 1 - Fonte da classe MessageQueueWrapper em VB.Net

5.6 Modelo dependente de plataforma (PSM) para Java e WebSphere MQ
A trajetória de elaboração e implementação da plataforma abstrata para a plataforma
.Net foi percorrida nas seções anteriores deste capítulo, desde a definição do PIM, passando
pelo refinamento para o PSM .Net até a implementação do código fonte em .Net. Nesta seção
inicia-se a mesma trajetória, para a plataforma Java, partindo-se do modelo definido

71

previamente no PIM. A Figura 41 apresenta esta trajetória de refinamento dos níveis de
abstração.

Figura 41 - Instanciação da PA do PIM ao PSM em Java

De forma semelhante à trajetória da PA no PSM .Net, a plataforma abstrata em Java
baseia-se na biblioteca de modelos (model library) definida no PIM, levando em
consideração as decisões tomadas naquele nível de abstração. Diferencia-se do PSM .Net
pelas dependências, que neste caso são para o modelo que representa o framework Java e para
o modelo que representa a API do MQ Series.
Na Figura 42 é apresentado o diagrama de pacotes com o relacionamento entre os
pacotes da plataforma abstrata e da plataforma Java. Também são incluídos os pacotes
utilizados do produto da IBM para gerenciamento de mensagens assíncronas - MQ Series.
Os pacotes da plataforma tecnológica Java e também aqueles relacionados à API do
MQ Series estão destacados no diagrama. São eles:
•

ibm

•

mq

•

lang

•

reflect
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Figura 42 - Diagramas de pacotes da PA no PSM Java

No diagrama da Figura 43 estão as classes que fazem parte da plataforma abstrata, as
classes para acesso ao sistema de mensagens MQ Series e também para despacho e execução
de mensagens em Java. As classes destacadas no diagrama pertencem a platafroma Java.
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Figura 43 - Diagrama de Classes do PSM Java com MQ Series

No Quadro 5 são listadas as classes utilizadas pela plataforma abstrata no PSM e que
pertencem à plataforma Java ou ao sistema de mensagens MQ Series.

Classe

Responsabilidade

Java.lang.Class

Classe que representa uma Classe na linguagem Java

Java.lang.Method

Classe que representa um método na linguagem Java

Java.lang.Object

Classe que representa um objeto na linguagem Java

Ibm.mq.MQQueue

Classe que representa uma fila de mensagens no MQ Series

Ibm.mq.MQQueueManager

Classe responsável pelo gerenciamento de uma fila de mensagens do
MQ Series

Ibm.mq.MQMessage

Mensagem a ser transportada pelo MQ Series
Quadro 5 - Classes utilizadas da plataforma Java e MQ Series
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A interação entre os objetos da plataforma abstrata para o envio de mensagens é
mostrado na Figura 44 . Observa-se que o modelo definido no PIM e utilizado no PSM.Net é
também seguido no PSM Java. A diferença ocorre na interação entre o objeto que encapsula o
sistema de mensagens e o próprio sistema de mensagens que neste caso é o MQ Series.

Figura 44 - Envio de mensagens no PSM Java e MQ Series

No recebimento das mensagens, o modelo de interação definido no PIM e refinado
para o PSM.Net também é seguido, excetuando-se as interações com o sistema de mensagens
que está relacionado à plataforma tecnológica. Conforme apresentado na Figura 45, a classe
Listener solicita à Factory instâncias das classes Receiver e Dispacther e passa a solicitar a
monitoração da fila de mensagens à classe Receiver. A classe Receiver, por conseguinte,
coordena as ações a serem realizadas pela classe que encapsula o acesso à fila de mensagens,
QueueWrapper.
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Figura 45 - Recebimento de mensagens no PSM Java e MQ Series

O despacho de mensagens se utiliza da mesma técnica utilizada na plataforma .Net e
conhecida como Reflection. A Figura 46 apresenta a interação entre a plataforma abstrata e os
objetos das classes que possibilitam a utilização da técnica mencionada acima.
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Figura 46 - Despacho de mensagens no PSM Java e MQ Series
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5.7 Modelo dependente de plataforma (ISM) para Java e MQ Series
A última etapa na instanciação dos modelos da plataforma abstrata dentro da
plataforma Java é a criação do ISM Java, que é o modelo de implementação da plataforma
abstrata (código fonte) para a plataforma Java. A Figura 47 mostra o refinamento entre os
níveis de abstração para a plataforma-alvo Java. Da mesma forma que ocorre no nível do
PSM a plataforma abstrata também depende do framework Java e MQ Series.

Figura 47 - Instanciação da PA do PIM ao ISM em Java

Na Listagem 2 está o fonte da classe MessageQueueWrapper em Java. Observa-se que
esta classe encapsula o acesso ao MQ Series.
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Listagem 2 - Fonte da classe MessageQueueWrapper em Java

5.8 Mapeamento do PIM para o PSM da Plataforma Abstrata (Perfil)
Nesta seção é apresentado o mapeamento entre o PIM e o PSM sob o ponto de vista do
uso da plataforma abstrata. Para isto é definido um exemplo de uso da plataforma abstrata
tanto no PIM quanto no PSM. Neste caso adotou-se o perfil da plataforma abstrata no PIM. A
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Figura 48 apresenta o relacionamento entre classes, cujos objetos trocam mensagens. A
Classe1 depende da Classe2 e da Classe3 visto que utiliza operações destas duas classes.

Figura 48 - Uso da PA pelas classes do PIM

A interação entre os objetos destas três classes é apresentada na Figura 49. O objeto
da classe Classe1 executa a operação Operacao2 da classe2 e também a Operacao3 da classe
Classe3. Estas mensagens ocorrem de forma assíncrona por intermédio da plataforma
abstrata. Isto pode ser verificado pelo estereótipo AsyncMessage utilizado nas mensagens
trocadas entre os objetos.

Figura 49 - Interação entre as classes do PIM e a PA

No PSM, o uso do perfil da plataforma abstrata pelas classes, corresponde ao uso
direto das classes da plataforma abstrata. A Figura 50 apresenta a dependência da Classe1
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para as classes da plataforma abstrata AsyncMessageInfo, Factory e para a interface ISender,
visto que estas classes em conjunto auxiliam no envio de uma mensagem. A classe
encarregada de despachar a mensagem é a Dispatcher, o que faz com que haja uma
dependência entre esta classe e as classes Classe2 e Classe3.

Figura 50 - Uso da Plataforma Abstrata no PSM

A Figura 51 apresenta a interação que ocorre entre a classe Classe1 e os objetos da
classe da plataforma abstrata. Neste caso o uso do estereótipo AsyncMessage aplicado às
mensagens Operacao2 e Operacao3 da Figura 51 correspondem às mensagens trocadas com
os objetos das classes da Plataforma Abstrata no PSM.
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Figura 51 - Uso da Plataforma Abstrata no PSM para envio de mensagens

O despacho da mensagem pela plataforma abstrata é mostrado na Figura 52.

Figura 52 - Uso da Plataforma Abstrata no PSM para despacho das mensagens

5.9 Conclusão do capítulo
Neste capítulo apresentou-se a definição e as descrições do projeto e da implementação
de uma plataforma abstrata assíncrona para troca de mensagens entre objetos. Foram
utilizadas as duas abordagens propostas em (ALMEIDA; SINDEREN; PIRES; QUARTEL,
2003). O mapeamento da plataforma abstrata no PIM para um PSM específico pode ser
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realizado pelo mapeamento das classes da plataforma abstrata para classes da plataforma
concreta que dêem suporte ao comportamento esperado dela no PIM. A realização desse
mapeamento é de certa forma não trivial. Foi proposto neste capítulo que, em vez desta
abordagem, a plataforma abstrata no PIM fosse mapeada completamente para o PSM, i.e,
para um modelo de objetos que pudesse ser reutilizado também no nível de abstração do
PSM. Com isso, parte da plataforma tecnológica utilizada para implementação das
funcionalidades da plataforma abstrata permanece encapsulada no PSM. Ao se tomar esta
decisão, a troca de mensagens com objetos da plataforma tecnológica (.Net e Java) fica
centralizado no modelo reutilizável do PSM.
A Tabela 1 apresenta um levantamento do número de interações dos diagramas de
seqüência dos modelos no PSM .Net e Java (Figura 37, Figura 38,Figura 39, Figura 44,
Figura 45, Figura 46). Ela é um instrumento de análise da tomada de decisão de se criar um
modelo reutilizável no PSM, refinado a partir da plataforma abstrata do PIM e que pode ser
utilizado por outros modelos no próprio nível de abstração do PSM. Em cada diagrama de
seqüência referenciado na tabela está contabilizado o número total de mensagens trocadas
entre os objetos, tanto da plataforma .Net quanto da plataforma Java (total de interações).
Além disto, estão apontadas, de forma separada, as mensagens trocadas exclusivamente com
a plataforma tecnológica e as mensagens utilizadas para definir o comportamento dinâmico
do modelo reutilizável do PSM. Na coluna PA estão apontadas as interações com objetos da
própria plataforma abstrata.

Tabela 1 – Levantamento do número de interações trocados no projeto do modelo da PA (.Net e Java)

Por exemplo, o diagrama de seqüência do envio de mensagens da plataforma .Net
possui vinte mensagens, sendo doze mensagens trocadas com objetos da plataforma .Net e
oito mensagens utilizadas exclusivamente pelo modelo reutilizável do PSM .Net. Sob a
mesma perspectiva, na plataforma Java, há quinze mensagens utilizadas no diagrama de
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seqüência, sendo sete delas relacionadas diretamente aos objetos da plataforma Java e oito ao
modelo reutilizável no PSM Java.
Observa-se que em ambas as plataformas o número de mensagens trocadas entre o
modelo da PA e a plataforma tecnológica é de no mínimo 50% do número total de
mensagens. Fazendo-se uma análise pragmática dos números da tabela, pode-se inferir que o
uso da plataforma abstrata no PSM.Net, do ponto de vista do projeto (design) das interações
entre os objetos da classe que a acessa e a própria PA,

propicia que os objetos clientes

dependam apenas da PA e não dos objetos da plataforma .Net que dão suporte à troca de
mensagens assíncronas. Caso não se optasse pelo uso de um modelo reutilizável no PSM
.Net, projetando-se nos diagramas de seqüência o uso direto dos objetos da plataforma
tecnológica, seriam necessárias vinte e quatro interações com objetos da plataforma .Net. É
necessário observar que isso ocorreria desde que fosse seguido o mesmo modelo dos
diagramas de seqüência propostos na PA .Net. Pode-se dizer que neste caso há um grau de
reuso da plataforma abstrata no PSM. Para o caso de Java, a classe que utiliza a PA trocaria
dezoito mensagens com a plataforma tecnológica. Em ambos os casos, com a utilização de
um modelo reutilizável tanto na plataforma .Net quanto Java, as classes que utilizam a
plataforma abstrata no PSM trocam somente quatro mensagens com ela, sendo que esta troca
de mensagens é, do ponto de vista de projeto (design), padronizada entre as duas plataformas
tecnológicas (.Net e Java).
Com relação ao ISM, a Tabela 2 apresenta um levantamento realizado com relação ao
número de linhas de código fonte geradas de forma automática e manual, tanto na plataforma
.Net como na plataforma Java. Ela é um instrumento de análise do processo de refinamento
das classes do PSM .Net e Java para seus respectivos códigos-fonte no ISM. Na tabela estão
listadas todas as classes que foram implementadas nas duas plataformas tecnológicas. As
listagens com os códigos fontes destas classes se encontram no Apêndice D.
contabilizadas na tabela, para cada classe implementada,

Foram

as linhas de código geradas

automaticamente pela ferramenta de modelagem, as linhas escritas manualmente e as linhas
em branco que visam dar maior legibilidade ao código fonte como um todo. A maior parte do
código gerada de forma automática está relacionada à estrutura estática da plataforma
abstrata, baseando-se em diagramas de classes. A codificação manual ocorreu para a parte
dinâmica da PA, sendo baseada nos diagramas de seqüência da plataforma abstrata.
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Tabela 2 - Número de linhas de código da plataforma abstrata assíncrona em .Net e Java

A estratégia de refinamento adotada do PIM para o PSM e do PSM para o ISM foi
distinta para a parte estática e dinâmica da plataforma abstrata. Para a parte estática foi
utilizada uma ferramenta de modelagem, cujas transformações estão mais detalhadas no
Apêndice A. Para a parte dinâmica, os diagramas de seqüência e o código fonte foram criados
de forma manual.
Pode-se concluir por meio da tabela 2 que o modelo de projeto (design) proposto da
plataforma abstrata no nível do PSM, tanto para a plataforma tecnológica .Net como Java foi
refinado para o nível do ISM em sua totalidade. Não foi preciso fazer adaptações nesses
modelos durante o processo de refinamento para o PSM. Outro aspecto importante é que
mesmo no ISM observou-se uma certa uniformidade nos códigos-fonte mesmo que eles
estejam escritos em linguagens de programação diferentes.
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6 Uso da Plataforma Abstrata pelo protótipo de
Aplicação
6.1 Introdução do capítulo
Este capítulo apresenta a definição, a elaboração e a implementação de um protótipo de
aplicação que utiliza a plataforma abstrata definida no capítulo anterior. Na primeira parte do
capítulo é definido o escopo do projeto para a implementação de um protótipo de uma
aplicação. O domínio do protótipo pertence a um sistema de contas correntes (SCC) de um
banco hipotético. Na segunda parte do capítulo é apresentado o modelo independente de
plataforma do SCC, mostrando como ele se relaciona com a plataforma abstrata assíncrona.
Nas seções posteriores são apresentados os refinamentos do modelo independente de
plataforma (PIM) para os modelos dependentes da plataforma .Net (PSM .Net) e Java (PSM
Java).

6.2 Objetivos do protótipo
A implementação do protótipo tem por objetivo realizar algumas avaliações que estão
relacionados ao uso da plataforma abstrata assíncrona definida e implementada no capítulo
anterior. São elas:
•

Avaliar de que forma a plataforma abstrata pode ser utilizada no PIM pelo
protótipo (SCC). Para isto é necessário que o escopo do protótipo seja
estabelecido, sua arquitetura definida e seus modelos elaborados. Neste caso são
utilizados diagramas de classes e de seqüência. O relacionamento entre o
protótipo e a plataforma abstrata é definido nestes diagramas.

•

Avaliar como e onde podem ser tomadas decisões de projeto independentes de
plataforma e como a plataforma abstrata auxilia na tomada destas decisões.

•

Avaliar de que forma a plataforma abstrata pode ser utilizada no PSM

•

Avaliar o refinamento entre os modelos do PIM, PSM e ISM do SCC em
decorrência da decisão de se utilizar uma plataforma abstrata.
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6.3 Escopo do protótipo
Nesta seção é definido o escopo do protótipo, onde são definidos os casos de uso cujas
realizações usam a plataforma abstrata assíncrona devido a alguma necessidade específica.
A implementação do protótipo é um meio para que se possa avaliar o uso de uma
plataforma abstrata, portanto, não prioriza a completeza da solução quanto ao domínio
coberto por ela quando comparada aos sistemas existentes no mundo real. São elaborados
casos de usos e modelos que possibilitam a realização da avaliação proposta, sem o
detalhamento e rigor que uma aplicação real necessitaria. Esta restrição de escopo tem por
objetivo destacar a utilização dos principais conceitos relacionados ao uso de uma plataforma
abstrata mencionados nos capítulos anteriores. Assim, não se pretende, neste trabalho,
detalhar os conceitos do domínio do problema utilizados nos modelos do protótipo, mas sim
refinar os modelos do PIM nos modelos do PSM.
O protótipo baseia-se em um subconjunto de conceitos abstraídos de alguns domínios
de aplicações bancárias: contas correntes, aplicações de renda fixa, contabilidade e log de
auditoria. Assume-se a seguinte hipótese de projeto (design): as mensagens trocadas entre os
subsistemas que realizam os domínios de aplicações, ou parte deles, são assíncronas. Os
conceitos foram agrupados em subsistemas que dependem de uma plataforma abstrata para o
gerenciamento de mensagens assíncronas trocadas entre eles. O domínio do problema
abordado no protótipo foi escolhido por definição, não cabendo no decorrer deste trabalho um
aprofundamento ou detalhamento do motivo que levou a esta escolha.
O modelo de caso de uso do protótipo é representado, de forma geral, no diagrama de
casos de uso da Figura 53. No diagrama, são mostrados os atores e casos de uso a serem
implementados, os quais norteiam a definição do escopo. Os dois atores que interagem com
os sistemas do banco são: o gerente da conta e o correntista. O gerente de contas é
responsável por abrir e encerrar uma conta corrente, e manter dados cadastrais de um
correntista. O correntista é responsável por realizar transferência entre contas correntes e
aplicar ou resgatar, por exemplo, um CDB (Certificado de Depósito Bancário). Observe-se
que em um banco real, o número de atores e casos de uso encontrados em aplicações
similares é bem maior do que o protótipo a ser implementado no presente trabalho.
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Figura 53 - Modelo de caso de uso do protótipo (SCC)

Os casos de uso relacionados diretamente ao gerente de contas pertencem ao sistema de
cadastros, sendo utilizados para a manutenção de informações necessárias à realização dos
casos de uso relacionados ao correntista. Os casos de uso iniciados diretamente pelo
correntista incluem a execução obrigatória de outros casos de uso que estão relacionados ao
registro das operações realizadas.
Para o presente trabalho são explorados de forma mais detalhada os casos de uso de
transferência entre contas, realização de uma aplicação e resgate de uma aplicação,
destacados na Figura 53.
No Apêndice B – Artefatos do protótipo – estão especificados e descritos os casos de
uso apresentados na Figura 53.

6.4 Arquitetura do protótipo
Nesta seção é definida a arquitetura do protótipo, ou seja, a organização dos
subsistemas (partes) que compõem o protótipo e o relacionamento entre elas (conexões
arquitetônicas). Uma das propriedades existentes no relacionamento entre estas partes diz
respeito à forma de comunicação entre elas, e que podem ocorrer de forma síncrona ou
assíncrona. Para comunicarem-se de forma assíncrona estas partes utilizam a plataforma
abstrata definida no capítulo anterior.
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Sob o ponto de vista estrutural, o protótipo está organizado em quatro pacotes,
conforme mostrado na Figura 54.
O pacote utilizado diretamente pelo correntista é o de boletagem, cujo objetivo
principal é intermediar a relação entre o correntista e os subsistemas do banco. Ele depende
dos subsistemas de conta corrente, para que se faça a transferência entre contas, e do
subsistema de renda fixa para que se faça uma aplicação ou um resgate. Por sua vez, os
subsistemas de renda fixa e de conta corrente dependem e se comunicam com os sistemas de
contabilidade e de registro (log) de auditoria. O objetivo dos dois últimos subsistemas citados
é registrar as operações realizadas pelo correntista.

Conta
Corrente
Boletagem

Log
Auditoria

Contabilidade

Renda Fixa

Figura 54 - Dependência entre os subsistemas do protótipo (PIM)

A comunicação entre os subsistemas de conta corrente e renda fixa com os subsistemas
de auditoria e contabilidade deve ser realizada de forma assíncrona, conforme a hipótese de
projeto (design), ou seja, os sistemas clientes não devem ficar bloqueados durante a
comunicação. A Figura 55 apresenta um diagrama de seqüência com as principais mensagens
trocadas entre os subsistemas para o caso de uso de transferência entre contas correntes.
Deve-se observar, na Figura 55, que o acionamento dos sistemas de contabilidade e log de
auditoria é feito de forma assíncrona.
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Conta
Corrente

Boletagem

// Transferir

Log
Auditoria

Contabilidade

// Transferir
// Contabilizar
// Registrar

Figura 55 - Fluxo principal do caso de uso de transferência entre contas

. Da mesma forma, estes sistemas são acionados pelo subsistema de renda fixa na
realização dos casos de uso de aplicação e resgate de CDB, conforme a Figura 56.

Boletagem

// Aplicar em
CDB

Renda Fixa

Contabilidade

Log
Auditoria

// Aplicar em
CDB
// Contabilizar
CDB
// Registar CDB

Figura 56 - Fluxo principal do caso de uso de realização de uma aplicação

Ao se optar pelo uso de mensagens assíncronas na comunicação entre alguns dos
subsistemas tomou-se uma decisão de projeto (design) independente de plataforma. Esta
decisão norteia a implementação do protótipo para qualquer plataforma tecnológica
independentemente da forma como isto deve ser realizado. Além da questão do bloqueio do
subsistema que inicia a comunicação, deve também ser considerada a possibilidade de que
alguns dos subsistemas acionados possam estar indisponíveis. Neste caso, por exemplo, a
mensagem trocada entre o subsistema de renda fixa e o subsistema de contabilidade deve
ocorrer quando o subsistema de contabilidade estiver novamente disponível. Para que isto
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possa ocorrer é necessário que a mensagem seja persistida temporariamente em algum
repositório de mensagens. Este cenário é detalhado no Capítulo 4.

6.5 Modelo independente de plataforma (PIM) com uso do Perfil da PA
Conforme apresentado no capítulo anterior, a plataforma abstrata assíncrona pode ser
utilizada de duas formas no PIM. Na primeira forma, definida como implícita, são utilizados
os estereótipos definidos no perfil UML da plataforma abstrata assíncrona. Na segunda
forma, definida como explícita,

as classes da plataforma abstrata podem ser utilizada

diretamente pelas classes do SCC. Nesta seção é apresentado o uso da plataforma abstrata por
meio do perfil UML definido no capítulo anterior. A primeira parte da seção apresenta o
diagrama de classes independente de plataforma do SCC, bem como a descrição detalhada de
suas responsabilidades. Na segunda parte são apresentados alguns diagramas de seqüência
que realizam alguns cenários dos casos de uso do protótipo. Nestes diagramas são mostrados
como algumas das instâncias de classes utilizam a plataforma abstrata assíncrona na troca de
mensagens entre elas.
A Figura 57 apresenta um diagrama com as classes do domínio do sistema de contas
correntes – SCC, modelando os conceitos e restrições adotados no protótipo. O conceito
central é a conta corrente doravante referenciada simplesmente como conta. Uma agência no
momento de sua criação não possui nenhuma conta, mas ao longo de suas operações possuirá
várias contas. Uma conta sempre deve estar associada a uma agência, obrigatoriamente. Uma
conta pertence a apenas um correntista, não sendo permitido a utilização de conta conjunta.
Um correntista possui um endereço que também é utilizado para correspondência. Cada
movimentação realizada na conta é registrada obrigatoriamente, formando um histórico de
movimentações para a conta. O correntista pode realizar uma aplicação de renda fixa
(Investimento) que obrigatoriamente está associada à conta dele. Cada movimentação da
conta deve ser registrada no subsistema contábil composto por três classes: Lançamento,
Movimento e Conta Contábil.
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Figura 57 - Diagrama de classes do PIM do sistema de conta corrente

Por definição, aspectos legais referentes à auditoria de informações, exigem registros
de todas as movimentações realizadas na conta, sendo a classe Log responsável por isto. No
PIM não se adotou o uso de propriedades para acesso aos atributos das classes. Neste caso os
atributos que podem ser acessados externamente por outras classes são configurados como
públicos e aqueles que não podem ser acessados por outras classes ficam como privados. No
processo de refinamento entre o PIM e o PSM este padrão de modelagem da visibilidade dos
atributos é revisto.
O Quadro 6 traz uma lista com as responsabilidades de cada classe do diagrama
mostrado na Figura 57.

Classe

Responsabilidade

Agencia

Classe para armazenar as agências de um banco

Aplicacao

Depósito realizado por um correntista com objetivo de uma remuneração

Conta

Classe que armazena a conta de um correntista

ContaContabil

Classe onde ficam armazenadas informações de contas do subsistema da
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contabilidade
Endereco

Local de residência de um correntista

Histórico

Registro das movimentações ocorridas em uma conta corrente

Lançamento

Lançamento contábil referente a uma operação realizada em uma conta corrente
como uma transferência por exemplo. O lançamento contábil é composto por no
mínimo dois movimentos contábeis.

Movimento

Movimento Contábil referente a uma operação realizada em uma conta corrente.
Quadro 6 - Responsabilidades das classes de domínio do Conta Corrente no PIM

A Figura 58 apresenta as classes do PIM do SCC organizadas em pacotes. Além das
classes de domínio (conta corrente, contabilidade, auditoria e renda fixa) há um pacote
boletagem contendo as classes que intermedeiam a relação entre os atores e o sistema.

Figura 58 - Pacotes do sistema de contas correntes

Na Figura 59 é apresentado um diagrama contendo as classes de fronteira e de
controle do PIM do SCC.

Utilizou-se uma classe de fronteira (ContaCorrenteBN) que

intermedeia a interação entre o ator e o sistema, e uma classe de controle para cada caso de
uso a ser realizado (transferência entre contas, aplicação e resgate). Instâncias das classes de
controle possuem o estereótipo Sender, definido no perfil UML da plataforma abstrata. Com
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isto indica-se que as instâncias destas classes utilizam a plataforma abstrata de forma
implícita no PIM. Isto será mostrado mais adiante em alguns diagramas de seqüência.

Figura 59 - Classes de fronteira do sistema de contas correntes

No Quadro 7 são apresentadas as responsabilidades das classes de fronteira e de
controle do SCC e que foram mostradas no digrama de classes da Figura 59.
Classe

Responsabilidade

AplicacaoCTL

Classe de controle responsável pela coordenação de uma aplicação (Investimento)

ContaCorrenteBN

Classe de fronteira entre o ator e o sistema

ResgateCTL

Classe de controle responsável pela coordenação de um resgate

TransferenciaCTL

Classe de controle responsável pela coordenação de uma transferência entre contas

Quadro 7 - Responsabilidades das classes de fronteira e controle do PIM do SCC
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O diagrama de seqüência da Figura 60 apresenta o fluxo principal da realização de
uma transferência entre contas correntes.

Figura 60 - Diagrama de seqüência de uma transferência (PIM) com o uso do perfil UML da PA

O correntista fornece à classe de fronteira os códigos da conta origem e da conta
destino e também o valor a ser transferido. Com estas pré-condições atendidas, solicita ao
SCC que realize a transferência, a qual se inicia com a execução do método
ExecutarTransferencia da classe ContaCorrenteBN. Este método então solicita à classe
TransferenciaCTL, responsável pela coordenação da operação, a execução da transferência.
As instâncias das classes das duas contas são encontradas por meio dos códigos informados
pelo correntista. Caso haja saldo suficiente para a realização da transferência, é realizado o
saque da conta origem e depósito na conta destino. Ocorrendo a transferência entre as contas,
deve-se registrar a operação no Log de auditoria e também na contabilidade. Estas duas
interações ocorrem por meio da plataforma abstrata assíncrona. Observe-se que a classe
TransferenciaCTL possui o estereótipo Sender, pois é a originária da mensagem, e as classes
Log e Lançamento possuem o estereótipo Receiver, pois são as destinatárias das mensagens.
O fluxo principal de uma aplicação segue um modelo semelhante ao de uma
transferência, conforme Figura 61. Neste caso, a classe AplicacaoCTL encontra a instância da
Conta na qual será realizada o saque e caso haja saldo suficiente, cria uma instância de uma
aplicação. As chamadas aos métodos da classe Log e Lançamento seguem o mesmo modelo
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de uma transferência, estereotipando-se a classe AplicacaoCTL como Sender. Observa-se que
uma aplicação está relacionada a uma conta corrente.

Figura 61 - Diagrama de seqüência de uma aplicação (PIM) com o uso do perfil UML da PA

O fluxo principal de um Resgate segue um modelo semelhante ao da realização da
aplicação, diferenciando-se pelo depósito que afeta o objeto de conta corrente e o resgate que
afeta objeto aplicação. Na Figura 62 estão as interações que ocorrem entre os objetos durante
uma operação de resgate.
Nos diagramas de seqüência expostos anteriormente verificou-se que as instâncias das
classes de controle receberam o estereótipo Sender e as instâncias das classes Lançamento e
Log receberam o estereótipo Receiver. O uso destes estereótipos faz com que a troca de
mensagens entre estes objetos no PIM seja regida pela plataforma abstrata assíncrona, ou
seja, esta interação ganha um significado definido pela plataforma abstrata assíncrona no
capítulo anterior. Com isto, além do assincronismo implícito nesta troca de mensagens, podese esperar que a mensagem seja entregue à instância da classe receptora quando ela estiver
disponível.
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Figura 62 - Diagrama de seqüência de um resgate (PIM) com o uso do perfil UML da PA

6.6 Modelo independente de plataforma (PIM) sem o uso do Perfil da PA
Nesta seção, diferentemente do que foi apresentado na seção anterior, o uso da
plataforma abstrata assíncrona é feita de forma direta pelos objetos das classes do SCC, não
se adotando o perfil UML da PA. Este abordagem é a que (ALMEIDA; SINDEREN; PIRES;
QUARTEL, 2003) define como explícita.
Na Figura 63 é apresentado o fluxo principal de uma transferência entre contas.
Diferencia-se do fluxo apresentado na seção anterior pelo fato de que os objetos do SCC
utilizam diretamente objetos e classes da plataforma abstrata. Além disto, o objeto da classe
de controle TransferenciaCTL não possui um estereótipo da PA associado a ele. Neste caso,
quando a instância da classe TransferenciaCTL necessita interagir com as classes de Log e
Lancamento, a interação ocorre por meio do uso direto dos objetos da plataforma abstrata.
Para isto é necessário que seja criado um objeto que conterá a mensagem e o destinatário da
mensagem. O objeto da plataforma abstrata responsável pelo envio da mensagem é o Sender.
Este objeto é criado, solicitando-se à classe AsyncFactory uma instância da interface ISender
implementada pela Classe Sender. Com estas pré-condições atendidas a mensagem é enviada
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ao destinatário pelo método Send da interface ISender. O funcionamento interno do método
Send está descrito no capítulo anterior.

Figura 63 - Diagrama de seqüência de uma transferência sem o uso do perfil UML da PA

A realização de uma operação de uma aplicação e de um resgate apresentadas
respectivamente na Figura 84 e na Figura 85 do Apêndice C também utilizam a plataforma
abstrata diretamente.
Nos fluxos anteriores foram mostradas a interação entre os objetos que ocorrem entre
objetos do SCC que enviam mensagens e objetos da plataforma abstrata responsáveis pelo
envio das mensagens. Nos próximos diagramas são apresentadas a interação entre a
plataforma abstrata e os objetos que recebem as mensagens. O diagrama de seqüência da
Figura 64 mostra a interação entre o objeto Dispatcher da Plataforma Abstrata e o objeto da
classe Lançamento do SCC. O Dispatcher cria uma instância do objeto Lançamento e em
seguida chama a operação ContabilizarTransferencia, passando os parâmetros necessários
para a execução da contabilização. No método são criadas duas instâncias da classe
Movimento, uma para a operação de Crédito e outra para a operação de Débito.
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Figura 64 - Lançamento contábil de uma transferência (PIM) sem o uso do perfil UML da PA

Os diagramas de seqüência das Figura 85 e Figura 86 no apêndice C apresentam a
contabilização de uma operação de aplicação e de resgate.
Embora as duas abordagens sejam possíveis e possibilitem que decisões de projetos
independentes de plataforma sejam tomadas no PIM, a abordagem implícita, para este caso,
foi considerada mais adequada. O principal argumento a favor da abordagem implícita é que
ela torna a elaboração dos diagramas de seqüência um pouco mais simples para o projetista e
também para os eventuais leitores deste diagrama, embora ambos necessitem ter um
conhecimento prévio do Perfil UML utilizado. Embora mais simples, o uso dos estereótipos
do Perfil UML da PA tem poder expressivo suficiente para representar o significado da troca
de mensagens assíncronas embutido na plataforma abstrata.

6.7

Modelo dependente de plataforma (PSM) para .Net e MSMQ
Esta seção apresenta como os modelos do PIM do SCC são refinados para o nível de

abstração do PSM da plataforma .Net. O esquema geral da Figura 65 mostra como é o
refinamento entre os modelos. No PIM a plataforma abstrata assíncrona é utilizada por meio
de um perfil UML ou pelo uso direto da biblioteca de modelos (model library). No nível de
abstração do PSM a biblioteca da plataforma abstrata assíncrona (model library) foi refinada
para um modelo cujas classes são utilizadas diretamente pelas classes do SCC. Este modelo
foi proposto, elaborado e implementado no capítulo anterior.
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Figura 65 - Refinamento dos modelos do SCC e PA entre PIM e PSM .Net

A Figura 66 apresenta a organização das classes do SCC em pacotes no PSM .Net.
Observa-se que há uma dependência direta entre o pacote Boletagem do SCC para os pacotes
Domain e Common da plataforma abstrata. Esta dependência ocorre, pois os objetos das
classes de Boletagem utilizam as classes da plataforma abstrata para a passagem de uma
mensagem assíncrona para objetos das classes do pacote contabilidade e auditoria.
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Figura 66 - Pacotes do Conta Corrente no PSM .Net

O diagrama de classes da Figura 67 apresenta as classes de domínio do SCC na
plataforma .Net. Este diagrama foi gerado a partir do diagrama de classes do SCC no PIM
(Figura 57). Observa-se que as classes foram transformadas do PIM para o PSM .Net por
meio dos mapeamentos definidos e descritos no Apêndice A. As transformações são restritas
ao diagrama de classes. Os diagramas de seqüência foram elaborados no PSM .Net refinandose os diagramas de seqüência do PIM do SCC. No processo de refinamento as classes do SCC
passam a utilizar as classes da plataforma abstrata do PSM .Net. Este processo é detalhado na
seção 5.8 do capítulo anterior.
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Figura 67 - Classes de domínio do Conta Corrente no PSM .Net

A Figura 68 apresenta um diagrama de seqüência com o fluxo principal da realização
do caso de uso de uma transferência entre contas. O mesmo diagrama de seqüência no PIM
utilizou-se do perfil UML da plataforma abstrata. Portanto, durante o processo de
refinamento entre o PIM e o PSM, utilizou-se do mapeamento apresentado na
Figura 51 do capítulo anterior. Neste caso a mensagem ContabilizarTransferencia
trocada entre objetos das classes TransferenciaCTL e Lancamento são mapeadas para o uso
dos objetos das classes Factory, ISender e AsyncMessageInfo.
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Figura 68 - Realização de uma transferência do Conta Corrente no PSM .Net

Na Figura 69 é apresentada a interação entre os objetos da plataforma abstrata e os do
SCC no despacho da mensagem para realização da contabilização da operação de
transferência.

Figura 69 - Contabilização de uma Transferência no PSM .Net
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6.8 Modelo dependente de plataforma (PSM) para Java e WebSphere MQ
Nesta seção, da mesma forma que na seção anterior, é apresentado o refinamento do
SCC do PIM para o PSM. Porém, neste caso, o refinamento é feito para a plataforma Java
conforme mostrado no esquema geral da Figura 70. No PSM, o modelo do SCC Java passa a
depender diretamente do modelo da Plataforma Abstrata Assíncrona Java.

Figura 70 - Refinamento do SCC e PA entre o PIM e o PSM Java e MQ Series

O diagrama da Figura 71 apresenta os pacotes e relacionamentos do SCC para a
plataforma Java. Observa-se que estes pacotes dependem de alguns pacotes disponibilizados
na plataforma Java como Útil e Math.
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Figura 71 - Pacotes do SCC para a plataforma Java

Uma vista mais detalhada das classes apresentadas no diagrama de pacotes está no
diagrama de classes da Figura 72. A solução é semelhante a adotada no PSM da plataforma
.Net.

Figura 72 - Diagrama de classes do SCC na plataforma Java
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6.9 Modelo dependente de plataforma (ISM) para .Net e MSMQ
A Figura 73 apresenta o refinamento entre os níveis do PIM, passando pelo PSM .Net
até o nível de abstração do PSM .Net. Do PSM para o ISM há correspondências para cada
conceito existente no PSM.

Figura 73 - Refinamento do SCC e PA do PIM ao ISM .Net e MSMQ

Na Listagem 3 é apresentado o código fonte da classe TransferenciaCTL em Visual
Basic.Net. Esta classe é um exemplo de interação entre as classes do SCC e da plataforma
abstrata no próprio código fonte.
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Listagem 3 - Fonte da Classe TransferenciaCTL em VB.Net

As outras listagens dos códigos fonte do SCC em Visual Basic .Net se encontram no
Apêndice E.

6.10 Modelo dependente de plataforma (ISM) para Java e WebSphere MQ
Na Figura 74 é mostrado o refinamento entre os níveis do PIM, passando pelo PSM
Java até o nível de abstração do PSM Java. Do PSM para o ISM há correspondências para
cada conceito existente no PSM.
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Figura 74 - Refinamento do SCC e PA do PIM ao ISM em Java e MQ Series

Na Listagem 4 é apresentado o código fonte da classe TransferenciaCTL em Java. Esta
classe é um exemplo de interação entre as classes do SCC e da plataforma abstrata no próprio
código fonte.
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Listagem 4 - Fonte da Classe TransferenciaCTL em Java

6.11 Análise das implementações dos modelos
Neste capítulo foi implementado um protótipo de aplicação de um sistema de contas
correntes que utiliza a plataforma abstrata assíncrona, tanto de forma implícita como
explícita. Em resumo, verificou-se que a forma implícita, com o uso do perfil UML, é uma
solução mais adequada. O texto que segue apresenta a argumentação que permite tal
conclusão. A Tabela 3 apresenta a contagem das trocas de mensagens entre o protótipo (SCC)
e a plataforma abstrata assíncrona de três casos de uso, limitando-se ao fluxo básico de
eventos de cada um deles. A Tabela é um meio para análise das duas abordagens, implícita e
explícita, de projeto (design) e uso da plataforma abstrata assíncrona no nível independente
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de plataforma. As duas comparações mostradas na tabela baseiam-se nos diagramas de
seqüência que realizam os casos de uso de transferência entre contas, realização de uma
aplicação e resgate de uma aplicação. A primeira comparação considera a troca de mensagens
ocorridas na realização dos casos de uso referenciados na Tabela 3, com e sem a utilização do
perfil UML. A segunda comparação baseia-se no número de linhas de vida (lifelines) dos
diagramas de seqüência, também considerando ou não o uso do perfil UML da PA.

Tabela 3 - Comparação do uso da plataforma abstrata no PIM sem e com o perfil UML

Primeiramente foram contadas as mensagens trocadas entre os objetos de cada
diagrama com e sem o uso do perfil UML da plataforma abstrata assíncrona. Posteriormente,
a contagem focalizou as linhas de vida existentes nos diagramas de seqüência. O resultado
das contagens mostrou uma menor troca de mensagens entre objetos em decorrência do uso
do perfil UML da plataforma abstrata assíncrona. Embora este critério de comparação possua
um lado pragmático, ele possibilita uma análise objetiva sobre a conclusão do uso do perfil
UML e da preferência por ele no nível de abstração do PIM.
Outro aspecto importante analisado diz respeito à tomada de decisões de projeto de
forma independente de plataforma. O uso de um estereótipo no PIM registra esta decisão,
auxiliando no direcionamento a ser tomado no refinamento dos modelos do PIM para um
determinado PSM. Neste caso foram disponibilizados três estereótipos, Sender, Receiver e
AsyncMessage, utilizados na interação entre objetos do PIM.
Quanto ao PSM, verificou-se que o uso da plataforma abstrata como um modelo
reutilizável, neste nível de abstração, auxiliou no processo de refinamento dos modelos do
PIM para o PSM do SCC. Isto ocorreu porque aspectos tecnológicos de implementação da
troca de mensagens assíncronas foram encapsulados no modelo de mensagens assíncronas
que implementa a plataforma abstrata no PSM. Por exemplo, caso não houvesse este modelo
no PSM, tornar-se-ia necessário que objetos do SCC interagissem diretamente com objetos da
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plataforma tecnológica alvo como .Net e Java. A Tabela 4 apresenta um levantamento das
trocas de mensagens entre objetos para o fluxo básico de eventos de três casos de uso no nível
de abstração dependente das plataformas tecnológicas .Net e Java. O objetivo desta tabela é
propiciar uma comparação, sob o ponto de vista das mensagens trocadas, entre as realizações
dos casos de uso referenciados nas duas plataformas tecnológicas. Além disto, são mostradas
para cada plataforma tecnológica as mensagens trocadas relacionadas exclusivamente ao
protótipo (SCC) e aquelas relacionadas ao uso do modelo da plataforma abstrata no PSM.
Verifica-se que, com o uso da plataforma abstrata no nível de abstração do PSM, as
realizações de casos de uso do SCC ficaram semelhantes, possibilitando que houvesse um
certo padrão na troca de mensagens entre os objetos.

Tabela 4 - Uso das operações da PA no PSM .Net e Java

No caso da realização do caso de uso de uma transferência entre contas na plataforma
.Net há dezoito interações entre objetos, sendo que cinco delas estão relacionadas ao uso da
plataforma abstrata e as outras treze relacionadas ao próprio protótipo. Observou-se este
mesmo comportamento no PSM Java.
Outro aspecto importante está relacionado ao encapsulamento das trocas de mensagens
assíncronas nas plataformas tecnológicas Caso haja uma alteração na infra-estrutura ou nas
plataformas tecnológicas, somente as classes que encapsulam as chamadas a objetos da
plataforma tecnológica necessitam ser adaptadas. O surgimento de uma nova tecnologia que
possibilite a troca de mensagens assíncronas pode ser incorporada diretamente aos modelos
do PSM de cada plataforma tecnológica, provavelmente diminuindo o impacto de mudanças
do PSM no ISM.
Embora não esteja diretamente relacionada às avaliações da plataforma abstrata
assíncrona, tanto a plataforma abstrata como protótipo de aplicação (SCC) foram
implementados seguindo a abordagem MDA. Os modelos definidos no nível de abstração do
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PIM foram utilizados nos processos de refinamento para o nível de abstração do PSM (.Net e
Java). A Tabela 5 apresenta um detalhamento da análise das linhas de código geradas no
processo de refinamento do PSM para o ISM, tanto da plataforma .Net quanto da plataforma
Java. De forma geral, a parte estática do protótipo foi gerada de forma automática, baseandose nos diagrama de classes do PSM .Net e Java. A contagem do número de linhas de código
restringiu-se à classes do domínio do problema e classes de controle. A quantidade de linhas
manuais está relacionada à parte dinâmica do protótipo, pois a ferramenta utilizada não
possibilita que este tipo de código fonte seja gerado.

Tabela 5 - Número de linhas de código do protótipo de aplicação

Neste caso o refinamento foi realizado de forma manual, baseando-se nos diagramas
de seqüência elaborados no PSM .Net e Java.
De forma geral, alguns pontos puderam ser analisados durante a definição e
implementação da plataforma abstrata assíncrona e da utilização dela pelo protótipo de
aplicação (SCC). A plataforma abstrata assíncrona mostrou-se útil nos seguintes aspectos:
o Decisões de projeto independentes de plataforma: ela mostrou-se um bom instrumento
para que decisões de projeto fossem tomadas e registradas no próprio PIM. A
utilização de estereótipos em algumas mensagens dos diagramas de seqüência permite
o registro de decisões de projeto referente às mensagens. Pode-se argumentar que
estas decisões poderiam ser registradas de outra forma, como por exemplo, uma nota
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na UML, uma etiqueta (tagged value) ou até mesmo com outro estereótipo definido
em um perfil UML. Neste caso, a principal utilidade e valor da plataforma abstrata
estão relacionados à semântica proporcionada por ela em um determinado assunto,
que no presente trabalho é a troca de mensagens assíncronas.
o Alternativas de projeto independentes de plataforma: embora no estudo de caso tenha
sido explorada a implementação de apenas um assunto (mensagens assíncronas), a
plataforma abstrata poderia oferecer alternativas de projeto para o mesmo assunto,
como a troca de mensagens síncronas e assíncronas entre objetos. Isto tornaria
possível que algumas decisões de projeto pudessem ter sido tomadas no nível do PIM,
e não no PSM.
o Organização estática e dinâmica: a plataforma abstrata assíncrona foi projetada e
implementada tanto do ponto de vista estático (diagrama de classes), como do ponto
de vista dinâmico (diagramas de seqüência). Neste último caso projetou-se uma lógica
interna de implementação no nível de abstração do próprio PIM. Esta mesma lógica
de implementação do mecanismo de troca de mensagens assíncronas foi utilizada
como ponto de partida nos modelos reutilizáveis do PSM (.Net e Java). Com exceção
dos objetos de classes específicas de uma determinada plataforma tecnológica,
observa-se nos diagramas de seqüência (Figura 37, Figura 38, Figura 44, Figura 45)
que a troca de mensagens é bem semelhante.
o Reuso: O mesmo nível de abstração do PIM, independente da abordagem seguida
(implícita ou explícita), ela foi reutilizada pelo sistema de contas correntes em três
realizações de caso de uso distintas, transferência, aplicação e resgate de uma
aplicação. Com relação ao PSM, o modelo reutilizável refinado da biblioteca de
modelos do PIM (model library) também foi reutilizado nas mesmas realizações de
caso de uso citadas no parágrafo anterior, exceto pelo fato de que estão em outro nível
de abstração. Observa-se que a reutilização da plataforma abstrata, tanto no nível do
PIM como em seus modelos correspondentes no PSM (.Net e Java), resultaram em um
comportamento semelhante que pode ser visto nos diagramas de seqüência dos casos
de uso do SCC no PSM .Net. O reuso, portanto, pode ser considerado um outro
aspecto favorável da adoção de uma plataforma abstrata no PIM e no PSM.

113

o Refinamento entre os níveis de abstração:

a plataforma abstrata mostrou-se um

agente facilitador para o processo de refinamento dos modelos, tanto do PIM para o
PSM como do PSM para o ISM. Isto se justifica, pois detalhes técnicos de
implementação da troca de mensagens assíncronas ficaram encapsulados no modelo
dela, ou seja, a troca de mensagens com objetos das duas plataformas tecnológicas
ficaram isolados com relação a este escopo.
o Portabilidade: ao encapsular a lógica de implementação do mecanismo de troca de
mensagens assíncronas, a plataforma abstrata também propiciou que o protótipo
(SCC) fosse portado para outra plataforma tecnológica (Java) de uma forma mais
simples. Isto se justifica, pois, mesmo no nível de abstração do PSM, aspectos
relacionados ao domínio do problema foram isolados de aspectos da troca de
mensagens assíncronas de cada plataforma tecnológica.
o Plataforma genérica: Ela pode corresponder à plataforma genérica definida em (OMG,
2003d), conforme proposta de (ALMEIDA et al, 2004b). Neste caso, foi proposto um
modelo que auxiliasse na troca de mensagens assíncronas. Este modelo foi definido
no PIM e utilizado também neste nível de abstração de forma independente de
plataforma. Ele implementou uma conexão arquitetônica entre dois objetos de forma
semelhante ao que a OMG cita como plataforma genérica para objetos.
O estudo de caso do presente trabalho foi implementado segundo a abordagem MDA.
Seguindo esta proposta, foi possível refinar modelos independentes de plataforma (PIM) para
modelos dependentes das plataformas tecnológica (.Net) e Java. Por fim, refinar os modelos
dependentes de plataforma para seus respectivos códigos-fonte. É importante observar que
este processo de refinamento baseou-se em um único modelo independente de plataforma e
que também levou em consideração decisões de projeto registrada neste modelo. Isso se
tornou possível porque as abstrações do domínio do problema foram isoladas de aspectos
relacionados a uma determinada plataforma tecnológica, como prescreve a OMG.
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7 Conclusão e trabalhos futuros
7.1 Conclusão
Neste trabalho foi definida, elaborada e implementada uma plataforma abstrata para
troca de mensagens assíncronas, sendo também implementado um protótipo de aplicação que
a utilizasse. No nível de abstração do PIM, a plataforma abstrata permitiu que decisões de
projeto independentes de plataforma pudessem ser registradas. Neste trabalho, as decisões de
projeto estão relacionadas diretamente à troca de mensagens assíncronas, mas outras decisões
como, por exemplo, o uso de um estilo arquitetônico como publisher e subscriber poderiam
também ser tomadas e registradas no PIM. Em alguns pontos do protótipo de aplicação foram
projetadas trocas de mensagens entre objetos por intermédio da plataforma abstrata.
As duas abordagens de projeto da plataforma abstrata no PIM, implícita e explícita,
foram descritas, no Capítulo 3 (Seção 3.2), e avaliadas, no Capítulo 5 (Seções 5.3, 5.8 e 5.9),
optando-se pela primeira por mostrar-se mais produtiva e também por estar mais alinhada
com a estratégia da OMG do uso de perfis para extensão da UML. Seguindo esta linha, foi
proposto um perfil UML simplificado, no Capítulo 5 (Seção 5.3), que representasse a
plataforma abstrata no PIM e que pudesse ser utilizado por objetos nos diagramas de
seqüência. O principal benefício do perfil, como analisado no Capítulo 5 (Seção 5.3 e 5.9),
foi permitir que decisões de projeto independentes de plataforma pudessem ser registradas de
uma forma padronizada no PIM.
Outro aspecto importante é que tais decisões, embutidas no protótipo de aplicação pelo
uso do perfil, nortearam o refinamento dos modelos do PIM para os modelos do PSM. Sob
este ponto de vista, conforme analisado no Capítulo 6 (Seções 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11),
a plataforma abstrata por meio do perfil UML tornou o processo de refinamento mais
simples.
A proposta apresentada no Capítulo 5 (Seções 5.4 e 5.6) foi o refinamento da biblioteca
de modelos da plataforma abstrata (model library) para modelos dependentes de plataformas,
.Net e Java. Estes modelos, disponíveis no PSM, implementam o mecanismo de troca de
mensagens assíncronas, utilizando para isto classes das plataformas tecnológicas alvo. Eles
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encapsulam o acesso às classes daquelas plataformas tecnológicas que efetivamente fornecem
os serviços para a troca de mensagens assíncronas. Os modelos do PSM continuam
dependendo de um modelo padronizado, em vez das classes das respectivas plataformas
tecnológicas, sendo que toda a complexidade para a implementação do mecanismo de troca
de mensagens está encapsulado neste modelo. Mesmo nas duas plataformas tecnológicas, o
protótipo de aplicação baseou-se em uma mesma interface para o uso de mensagens
assíncronas. Com isso, avaliou-se que as transformações dos modelos do protótipo do PIM
para o PSM tornaram-se mais simplificadas, conforme analisado no Capítulo 6 (Seção 6.11).
A definição de (ALMEIDA et al, 2004b) pressupõe que o projeto de uma plataforma
abstrata siga a estratégia de baixo para cima (bottom-up), partindo-se de características
comuns existentes em plataformas tecnológicas e também de infra-estruturas para a definição
dela em um nível independente de plataforma. Neste caso, a independência de plataforma,
sob a ótica da plataforma abstrata, somente pode ser definida uma vez que características
gerais de plataformas-alvo sejam estabelecidas (ALMEIDA et al, 2004b). Embora esta
estratégia possa ser seguida, neste trabalho utilizou-se a estratégia de cima para baixo (top
down), como apresentada no Capítulo 5 (Seção 5.2), na qual a plataforma abstrata baseia-se
estilos e padrões arquitetônicos independentes de plataformas tecnológicas, como por
exemplo, uma conexão arquitetônica.
Finalmente, pode-se concluir que a plataforma abstrata mostrou-se útil principalmente
em alguns aspectos estudados no trabalho como seu reuso nos três níveis de abstração (PIM,
PSM e ISM) e também por se tornar um agente facilitador do processo de refinamento de
modelos do PIM para o PSM e do PSM, como analisado no Capítulo 6 (Seção 6.11).

7.2 Trabalhos futuros
Embora parte dos modelos e o código tenham sido gerados com o auxílio de uma
ferramenta de modelagem, a parte relacionada à estrutura dinâmica do protótipo de aplicação
e da plataforma abstrata foi elaborada e implementada sem o auxílio da ferramenta. Tal
decisão foi tomada porque a ferramenta utilizada não disponibiliza, de forma prática,
transformações entre os modelos do PIM para o PSM e do PSM para ISM das partes
dinâmicas de modelos, conforme discutido nos Capítulos 5 (Seções 5.1 e 5.9) e 6 (Seção
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6.11). O estudo das transformações automatizadas entre tais partes de modelos poderia ser
mais aprofundado em um outro trabalho.
Embora a plataforma abstrata, na definição de projeto do presente trabalho, tenha
encapsulado o acesso às classes das plataformas tecnológicas alvo, o mapeamento entre o
PIM e o PSM poderia ter sido diferente. Neste outro possível projeto, a plataforma abstrata no
PIM poderia ser mapeada diretamente para classes das plataformas tecnológicas alvo, tanto
em relação aos seus aspectos estruturais como aos seus aspectos dinâmicos. Isto não foi
coberto no presente trabalho, mas pode ser tema de um trabalho futuro.
Finalmente, o possível estudo pode ser feito com relação às transformações MDA
entre os níveis de abstração, comparando-se

detalhadamente diferentes abordagens e

diferentes ferramentas em termos da cobertura merecida em relação às metas preconizadas
pela OMG para a MDA.
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Apêndice A – Mapeamento e transformações entre
modelos
A.1. Introdução.
O estudo de caso do trabalho pressupõe que os modelos elaborados no PIM sejam
refinados para o PSM e depois para o ISM. Este refinamento pode ser auxiliado por um
processo de transformação automático para parte dos modelos. Para que isto seja possível é
necessário que alguns mapeamentos sejam definidos e que as transformações sejam
executadas. A ferramenta utilizada para a execução das transformações é o Enterprise
Architect (EA) da Sparx. Assim como outras ferramentas, o EA oferece suporte para
transformações de modelos utilizando como referência o diagrama de classes da UML.

A.2. Mapeamento entre modelos do PIM e do PSM.

O primeiro aspecto a ser considerado no mapeamento de modelos do PIM para
modelos no PSM está relacionado aos tipos primitivos a serem utilizados. A ferramenta
disponibiliza uma proposta de mapeamento, incluindo tipos que podem ser utilizados em
modelos independentes de plataforma e a correspondência destes tipos para determinadas
plataformas como .Net e Java. O Quadro 8 apresenta o mapeamento de alguns tipos utilizados
no trabalho e que estão disponíveis na ferramenta.
Tipo Comum no PIM

Tipo no PSM .Net (VB.Net)

Tipo no PSM Java

Boolean
Char
DateTime
Decimal
Float
Integer
String
Currency

Boolean
Char
DateTime
Decimal
Single
Integer
String
Decimal

Bool
Char
Date
BigDecimal
Float
Int
String

Quadro 8 - Mapeamento entre tipos primitivos do PIM e PSM

Podem ser cadastrados novos tipos e mapeamentos conforme apresentado na Figura
75.
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Figura 75 - Tela de cadastramento e mapeamento de tipos primitivos

Quadro 9 é apresentada uma lista com alguns dos mapeamentos realizados pela
ferramenta entre os modelos do PIM e do PSM .Net.
Tipo no PIM

Tipo no PSM .Net

Pacote

Para cada pacote no modelo do PIM será criado um pacote no modelo do PSM de
mesma visibilidade

Classe

Para cada classe no modelo do PIM será criada uma classe no modelo do PSM

Interface

Para casa Interface no modelo do PIM será criada uma Interface no modelo do PSM

Atributo privado

Para cada atributo privado no modelo do PIM será criado um atributo privado no
modelo do PSM. Será inserido um prefixo ‘m’ (membro) ao nome do atributo.

Atributo público

Para cada atributo público no modelo do PIM será criado um atributo privado no
modelo do PSM. Será inserido um prefixo ‘m’ (membro) ao nome do atributo.
Para cada atributo público no modelo do PIM será criada uma propriedade para
acesso de leitura e escrita ao atributo privado criado no PSM. A primeira letra do
nome da propriedade será maiúscula.

Operação

Para cada operação de uma classe definida no PIM será criada uma operação na
respectiva classe do PSM com a mesma assinatura

Associação

Para cada associação do diagrama de classes do PIM será criada uma associação com
as mesmas características no PSM
Quadro 9 - Mapeamento entre os tipos do PIM e PSM .Net
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A Figura 76 mostra um exemplo de transformação entre um modelo do PIM e um
modelo do PSM .Net baseado no mapeamento do Quadro 9.

Figura 76 - Exemplo de Transformação do PIM para o PSM .Net

O mapeamento mais importante neste caso é o da classe. Neste caso, para cada classe
definida no PIM deve ser criada uma classe no PSM com o mesmo nome. A visibilidade dos
atributos privados permanece a mesma dos atributos correspondentes das classes do PSM. Os
atributos públicos são mapeados para atributos privados, criando-se propriedades de acesso a
estes atributos nas classes do PSM. No caso de classes do PSM .Net há o acréscimo do
prefixo ‘m’ para cada atributo mapeado do PIM, alterando-se também a primeira letra do
atributo para maiúsculo.
No PIM, atributos de classe que em vez de tipos primários são do tipo de uma
determinada classe, são representados no diagrama de classes utilizando-se um dos papéis
(roles) existentes na associação entre as classes, conforme apresentado na Figura 76. Da
mesma forma que no mapeamento dos atributos de tipos primários, a visibilidade também é
considerada no mapeamento. Papéis modelados como privados são mapeados para atributos
também privados. Porém os papéis modelados como públicos são mapeados para atributos
privados, mas há a criação de uma propriedade para acesso a este atributo privado.
Com relação à plataforma Java, o Quadro 10 apresenta o mapeamento dos tipos
independentes de plataforma para os tipos dependentes da plataforma Java.
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Tipo no PIM

Tipo no PSM Java

Pacote

Para cada pacote no modelo do PIM será criado um pacote no modelo do PSM de
mesma visibilidade

Classe

Para cada classe no modelo do PIM será criada uma classe no modelo do PSM

Interface

Para casa Interface no modelo do PIM será criada uma Interface no modelo do PSM

Atributo privado

Para cada atributo privado no modelo do PIM será criado um atributo privado no
modelo do PSM.

Atributo público

Para cada atributo público no modelo do PIM será criado um atributo privado no
modelo do PSM.
Para cada atributo público no modelo do PIM será criada uma propriedade para
acesso de leitura e escrita ao atributo privado criado no PSM. Estas propriedades são
implementadas por operações com o prefixo ‘get’ para leitura e ‘set’ para escrita
seguida do nome do atributo a que estão relacionados.

Operação

Para cada operação de uma classe definida no PIM será criada uma operação na
respectiva classe do PSM com a mesma assinatura

Associação

Para cada associação do diagrama de classes do PIM será criada uma associação com
as mesmas características no PSM
Quadro 10 - Mapeamento entre os tipos do PIM e PSM Java

A Figura 77 mostra um exemplo de transformação entre um modelo do PIM e um
modelo do PSM Java baseado no mapeamento do Quadro 10.

Figura 77 - Exemplo de transformação entre PIM e PSM Java
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A ferramenta disponibiliza algumas transformações previamente construídas e que se
baseiam nos mapeamentos descritos anteriormente. Uma transformação é iniciada pela tela
apresentada na Figura 78.

Figura 78 - Tela para transformação entre o PIM e 2 PSM (.Net e Java)

A organização final dos modelos que exemplificam as transformações executadas está
apresentada Figura 79.
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Figura 79 - Exemplo de organização dos modelos na ferramenta

A.3. Mapeamento entre modelos do PSM e do ISM (Código fonte).

Além da transformação entre modelos do PIM para o PSM a ferramenta também
possibilita que parte do código fonte para uma determinada linguagem de programação seja
gerado de forma automática. A geração da estrutura estática do código fonte em VB.Net da
Classe 1, a partir do diagrama de classes apresentado na Figura 76, está apresentado na
Listagem 5. No caso das associações com multiplicidade muitos (0..2, 0..*) no PSM, o papel
foi modelado como uma lista de objetos do tipo de uma determinada classe. Ao ser mapeado
para .Net, utiliza-se o conceito de Generics, fazendo com que haja um atributo na classe .Net
que representa uma lista de objetos. O atributo mAtributo6 é do tipo List (of Classe4),
indicando que armazena uma lista de objetos do tipo Classe4.
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Listagem 5 - Exemplo de código fonte em .Net gerado automaticamente pela ferramenta

A ferramenta disponibiliza uma interface para que possam ser tomadas algumas
decisões no processo de transformação do PSM para o código fonte, conforme apresentado na
Figura 80. Embora esta seja uma configuração global de transformação para a linguagem
VB.Net, estas classes de coleção podem ser definidas para cada classe do modelo. No
exemplo da Figura 80 optou-se pelo uso do tipo SortedList como implementação de classes
de coleção que requeiram uma multiplicidade ordenada. Caso uma associação entre classes
no modelo seja marcada como uma multiplicidade ordenada, então o atributo será gerado no
código fonte como SortedList.
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Figura 80 - Mapeamento do PSM.Net para o código fonte de classes de coleções

No caso do PSM Java utilizou-se um vetor para armazenar esta lista de objetos. O
atributo6 é uma lista do tipo Vector <Classe4> conforme mostrado na Listagem 6.

Listagem 6 - Exemplo de código fonte em Java gerado automaticamente pela ferramenta
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A informação de que o código fonte deveria ser gerado utilizando-se um vetor para este
tipo de associação está na tela de configuração de coleções para a linguagem Java, conforme
mostrado na Figura 81.

Figura 81 - Mapeamento do PSM Java para o código fonte de classes de coleções

A geração dos códigos fonte apresentados na Listagem 5 e na Listagem 6 foi iniciada
por uma tela com esta finalidade, conforme apresentado na Figura 82 e na Figura 83.

Figura 82 - Tela para configuração e geração de código para VB.Net
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Figura 83 - Tela para configuração e geração de código para Java
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Apêndice B – Artefatos do protótipo
C.1. Visão geral do protótipo.

O banco MDA pretende entrar no mercado para pessoas físicas que possuam renda
superior a R$ 10.000 mensais. Inicialmente o único produto oferecido pelo banco é o CDB,
além do serviço de conta corrente. O objetivo do banco é tornar-se o melhor gestor deste
produto no mercado, oferecendo as melhores taxas para os clientes. Como, atualmente, há
uma turbulência nas tendências tecnológicas existentes, o CIO informou que o novo sistema
bancário deve ser desenvolvido de tal forma que possa minimizar a perda do investimento
realizado no desenvolvimento desse software, no caso de decidir-se pela mudança de
plataforma tecnológica. Inicialmente, a plataforma escolhida é .Net, mas a longo prazo pensase em Java ou a combinação de ambas plataformas tecnológicas. Um requisito importante é
que os sistemas estejam com seus dados atualizados de forma on-line. Para cumprir este
objetivo os sistemas devem ser integrados de forma on-line, ou seja, ao se atualizar o sistema
de conta corrente deve-se atualizar o sistema contábil. Entretanto esta atualização não deve
afetar o tempo de resposta para os usuários finais (correntistas e gerentes de conta).

C.2. Detalhamento inicial dos casos de uso do protótipo.

Caso de uso: Abrir conta corrente
Ator: Gerente de conta
Fluxo principal:
1. O caso de uso inicia-se com o gerente de conta selecionando a opção de abertura de
conta corrente.
2. O sistema fornece uma interface com os seguintes dados:
a. CPF (Cadastro de pessoa física)
b. Nome completo (Nome e sobrenome)
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c. Endereço residencial (tipo de logradouro, logradouro, número, complemento,
telefone e CEP).
d. Endereço de correspondência (tipo de logradouro, logradouro, número,
complemento, telefone e CEP).
e. Endereço de e-mail.
3. O gerente de conta preenche os dados e seleciona a opção de completar abertura de
conta corrente.
4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema salva os dados informados e o caso de uso termina.
Fluxos alternativos:
o Alternativa 1: CPF incorreto
Caso o cpf seja digitado incorretamente o sistema deverá exibir uma mensagem de
erro e voltar ao passo 2.a.
o Alternativa 2: CPF duplicado
Caso já exista um correntista com o cpf informado no passo 3 o sistema deverá
exibir uma mensagem de erro e voltar ao passo 2.
Pré-condições:
o Cliente possui uma conta de e-mail.
o Cliente possui um comprovante de endereço.
o Cliente possui um CPF válido na receita federal.
Pós-condições:
o A conta corrente passa a ser considerada “aberta”
o O saldo da conta corrente está zerado.
Caso de uso: Encerrar conta corrente
Ator: Gerente de conta
Fluxo principal:
1. O caso de uso inicia-se com o gerente de conta selecionando a opção de encerramento
de conta corrente.
2. O sistema fornece uma interface com o código de conta corrente em branco.
3. O gerente informa um código de conta corrente.
4. O sistema exibe os dados do correntista e da conta.
5. O gerente de contas seleciona a opção de “encerramento”.
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6. O sistema imprime um recibo de encerramento de conta e o caso de uso termina.
Fluxos alternativos:
o Alternativa 1: Conta corrente incorreta
Caso o código de conta corrente informado no passo 3 seja incorreto o sistema
deverá exibir uma mensagem de “Conta corrente não cadastrada” e voltar ao passo
2.
Pré-condições:
o A conta corrente precisa estar com o saldo zerado.
Pós-condições:
o A conta corrente passa a ser considerada “encerrada”.
Caso de uso: Manter conta corrente
Ator: Gerente de conta
Fluxo principal:
1. O caso de uso inicia-se como o gerente de conta selecionando a opção de manutenção
de conta corrente.
2. O sistema fornece uma interface para seleção de conta corrente.
3. O gerente seleciona uma conta corrente.
4. O sistema fornece uma interface com os seguintes dados preenchidos:
a. CPF (Cadastro de pessoa física)
b. Nome completo (Nome e sobrenome)
c. Endereço residencial (Tipo de logradouro, logradouro, número, complemento,
telefone. Cep).
d. Endereço de correspondência (Tipo de logradouro, logradouro, número,
complemento, telefone, cep).
e. e-mail.
f. Estado da conta: Aberta / Inativa / Encerrada.
5. O gerente atualiza quaisquer dos campos marcados com asterisco.
6. O gerente seleciona a opção de “atualização”.
7. O sistema consiste os dados informados.
8. O sistema salva os dados alterados e o caso de uso termina.
Pré-condições:
o Correntista existente.
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Pós-condições:
o Os dados estão alterados no sistema.
Caso de uso: Transferência entre conta corrente
Ator: Correntista
Fluxo principal:
1. O caso de uso inicia-se com o correntista selecionando a opção de transferência entre
contas correntes.
2. O sistema exibe uma interface com os seguintes dados:
a. Código da conta corrente destino
b. Valor da transferência
3. O sistema realiza a transferência entre contas, incluindo o caso de uso Registrar
Operação.
4. O sistema registra contabilmente a transferência, incluindo o caso de uso Registrar
Lançamento Contábil.
5. O sistema registra para fins de histórico e auditoria a operação de transferência e o
caso de uso termina.
Fluxos alternativos:
o Alternativa 1: Conta destino incorreta
Caso o código de conta corrente destino informado no passo 2 seja incorreto, o
sistema deverá exibir uma mensagem de “Conta corrente destino não cadastrada”
e voltar ao passo 2.
o Alternativa 2: Saldo insuficiente
Caso o valor da transferência seja maior do que o saldo da conta corrente, o
sistema deverá exibir uma mensagem de “Saldo insuficiente para realizar a
transferência” e voltar ao passo 2.
Pré-condições:
o Usuário autenticado no sistema (login executado) para uma conta corrente.
Pós-condições:
o O saldo da conta corrente origem é subtraído do valor transferido.
o O saldo da conta corrente destino é incrementado do valor transferido.
o Os registros contábeis foram atualizados
o Os registros de auditoria foram atualizados.
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Caso de uso: Realização de uma aplicação
Ator: Correntista
Fluxo principal:
1. O caso de uso inicia-se com o correntista selecionando a opção de aplicação.
2. O sistema exibe uma interface com os seguintes dados:
a. Valor da aplicação.
3. O correntista seleciona a opção de “aplicação”.
4. O sistema realiza a aplicação.
5. O sistema registra contabilmente a transferência, incluindo o caso de uso Registrar
Lançamento Contábil.
6. O sistema registra para fins de histórico e auditoria a operação de transferência,
incluindo o caso de uso Registrar Operação.

Fluxos alternativos:
Alternativa 1: Saldo insuficiente
o Caso o valor da aplicação seja maior do que o saldo da conta corrente o sistema
deverá exibir uma mensagem de “Saldo insuficiente para realizar a aplicação” e
voltar ao passo 2.
Pré-condições:
o Usuário autenticado no sistema (login executado) para uma conta corrente.
Pós-condições:
o O saldo da conta corrente origem é subtraído do valor aplicado.
o Um novo CDB é criado com o valor da aplicação.
o Os registros contábeis foram atualizados para a aplicação de CDB.
o Os registros de auditoria foram atualizados com a aplicação de CDB.
Caso de uso: Resgate de uma aplicação
Ator: Correntista
Fluxo principal:
1. O caso de uso inicia-se com o correntista selecionando a opção de resgate de CDB.
2. O sistema exibe uma interface com os seguintes dados:
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a. Valor do resgate.
3. O correntista seleciona a opção de “resgatar”.
4. O sistema realiza o resgate.
5. O sistema registra contabilmente o resgate, incluindo o caso de uso Registrar
Lançamento Contábil.
6. O sistema registra para fins de histórico e auditoria a operação de resgate, incluindo o
caso de uso Registrar Operação e o caso de uso termina.
Fluxos alternativos:
o Alternativa 1: Valor de resgate inválido
Caso o valor do resgate seja maior do que o saldo atualizado do CDB o sistema
deverá exibir uma mensagem de “Valor de resgate maior do que o valor do CDB”
e voltar ao passo 2.
Pré-condições:
o Usuário autenticado no sistema (login executado) para uma conta corrente.
Pós-condições:
o O saldo da conta corrente é incrementado do valor do resgate.
o O saldo do CDB é subtraído do valor do resgate.
o Os registros contábeis foram atualizados para o resgate de CDB.
o

Os registros de auditoria foram atualizados com o resgate de CDB.
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Apêndice C – Diagramas de seqüência do protótipo (SCC)

Figura 84 - Diagrama de seqüência de uma aplicação sem o uso do perfil UML da PA
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Figura 85 - Diagrama de seqüência de um resgate sem o uso do perfil UML da PA
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Figura 86 - Lançamento contábil de uma Aplicação (PIM) sem o uso do Perfil UML da PA

Figura 87 - Lançamento contábil de um resgate (PIM) sem o uso do perfil UML da PA
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Figura 88 - Realização de uma aplicação do conta corrente no PSM .Net
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Figura 89 - Realização de um resgate do Conta Corrente no PSM .Net
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Figura 90 - Contabilização de uma Aplicação no PSM.Net

Figura 91 - Contabilização de um Resgate no PSM .Net
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Apêndice D – Listagens dos fontes da Plataforma Abstrata
D.1. Visual Basic .Net

Listagem 7 - Fonte da Interface IQueue em VB .Net

Listagem 8 - Fonte da Interface IReceiver em VB.Net

Listagem 9 - Fonte da Interface ISender em VB.Net
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Listagem 10 - Fonte da Interface IDispatcher em VB.Net

Listagem 11 - Fonte da Classe Dispatcher em VB.Net
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Listagem 12 - Fonte da Classe AsyncFactory em VB.Net

Listagem 13 - Fonte da Classe Receiver em VB.Net
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Listagem 14 - Fonte da Classe Listener em VB.Net

Listagem 15 - Fonte da Classe Sender em VB.Net
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Listagem 16 - Fonte da classe AsyncMessageInfo em VB.Net
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D.2. Java

Listagem 17 - Fonte da Interface IDispatcher em Java

Listagem 18 - Fonte da Interface IQueue em Java

Listagem 19 - Fonte da Interface IReceiver em Java

Listagem 20 - Fonte da Interface ISender em Java
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Listagem 21 - Fonte da classe Listener em Java

Listagem 22 - Fonte da classe Dispatcher em Java
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Listagem 23 - Fonte da Classe AsyncFactory em Java

Listagem 24 - Fonte da Classe Receiver em Java

Listagem 25 - Fonte da Classe Sender em Java
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Listagem 26 - Fonte da Classe AsyncMessageInfo em Java
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Apêndice E – Listagens dos fontes do protótipo (SCC)
E.1. Visual Basic .Net

Listagem 27 - Fonte da classe Log em VB.Net

154

Listagem 28 - Fonte da classe ContaContabil em VB.Net
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Listagem 29 - Fonte da classe Lancamento em VB.Net

Listagem 30 - Fonte da classe Movimento em VB.Net
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Listagem 31 - Fonte da Classe Agencia em VB.Net

Listagem 32 - Fonte da classe Banco em VB.Net
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Listagem 33 - Fonte da Classe Conta em VB.Net
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Listagem 34 - Fonte da Classe Aplicacao em VB.Net
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Listagem 35 - Fonte da classe correntista em VB.Net

Listagem 36 - Fonte da classe Endereco em VB.Net
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Listagem 37 - Fonte da classe Historico em VB.Net

Listagem 38 - Fonte da classe AplicacaoCTL em VB.Net
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Listagem 39 - Fonte da Classe ResgateCTL em VB.Net
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E.2. Java

Listagem 40 - Fonte da Classe Log em Java

Listagem 41 - Fonte da Classe ContaContabil em Java
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Listagem 42 - Fonte da Classe Lancamento em Java

Listagem 43 - Fonte da Classe Movimento em Java
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Listagem 44 - Fonte da Classe Agencia em Java
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Listagem 45 - Fonte da Classe Banco em Java
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Listagem 46 - Fonte da Classe Conta em Java
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Listagem 47 - Fonte da Classe Correntista em Java

Listagem 48 - Fonte da Classe Endereco em Java
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Listagem 49 - Fonte da Classe Historico em Java

Listagem 50 - Fonte da Classe Aplicacao em Java
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Listagem 51 - Fonte da Classe AplicacaoCTL em Java

170

Listagem 52 - Fonte da Classe ResgateCTL em Java

