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Resumo
A crescente pressão por produtividade e qualidade vem forçando a indústria de
software a buscar meios cada vez mais eficientes de desenvolvimento, com redução
de prazos, melhoria da qualidade e diminuição de custos, para com isso garantir a
sobrevivência neste competitivo mercado. A tecnologia MDA (Model Driven
Architeture) surge como um importante facilitador para o atingimento desses
objetivos, visto que permite unificar a especificação da aplicação com o uso de
modelos UML e automatizar etapas do processo de desenvolvimento com o uso de
transformações modelo-para-modelo e modelo-para-código. Neste trabalho é
proposta a utilização da tecnologia MDA para automatizar partes da etapa de
codificação e desenvolvimento de formulários em aplicações web e com isso
encurtar o ciclo de desenvolvimento. Formulários de entrada de dados estão
presentes em grande parte das aplicações web e seu desenvolvimento geralmente
demanda muito esforço repetitivo. Para desenvolvimento desta proposta, é criada
uma extensão UML com o uso de um UML Profile que possibilita a utilização da
UML para especificação da estrutura do formulário e suas regras de validação de
dados. É desenvolvido também o protótipo de uma ferramenta que toma como
entrada o modelo UML estereotipado e que realiza uma transformação modelo-paracódigo, para geração do código HTML/Javascript dos formulários. Neste trabalho
são abordados detalhes sobre a geração de formulários web, criação e
aplicabilidade de UML Profile e os principais problemas relacionados à modelagem
com UML Profile com uma profundidade não vista em outros trabalhos pesquisados.
Palavras-chave: MDA, web, transformação, modelo-para-código, UML Profile,
tagged value, metamodelo, XMI.

Abstract
The growing pressure for productivity and quality has been forcing the
software industry to find more efficient ways of development, shrinking time and costs
and quality improvement, assuring the surviving in this competitive market. The MDA
(Model Driven Architecture) technology emerges as an important facilitator to the
achievement of these objectives, allowing specification unification with use of UML
models and to automate parts of development process with use of model-to-model
and model-to-code transformations. In this work is proposed the utilization of MDA
technology to automate parts of codification phase and development formulary in
web applications, reducing the development cycle. Web formularies are present in
most part of web applications and its development generally demands a lot of
repetitive efforts. To the development of this proposal, an UML extension is created
with use of a UML Profile that permits the specification of formularies and its data
validation rules. A tool prototype is also developed. It takes a stereotyped UML model
and performs a model-to-code transformation to generate formulary´s
HTML/Javascript code. This work boards details about web formulary generation,
creation and applicability of UML Profile, and the principal issues related with UML
Profile modeling with details not seem in others works that has been researched.
Key-words: MDA, web, transformation, model-to-code, UML Profile, tagged
value, metamodel, XMI.
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1 Introdução
1.1 Motivação
Com a crescente competição do mercado, a indústria de software tem buscado
meios e técnicas para atender as suas demandas em prazos menores, custos mais
baixos e rigoroso controle de qualidade.
A automatização de etapas do ciclo de desenvolvimento colabora nesse sentido
por permitir que esse ciclo seja encurtado, diminuindo esforços, reduzindo custos e
aumentando a qualidade dos artefatos produzidos visto que são gerados de forma
automática com nenhuma ou com pouca intervenção humana.
A área de desenvolvimento web é muito dinâmica e tipicamente possui um ciclo
de desenvolvimento muito curto. Isso é bem característico de sites de conteúdo
publicitário para exposição de marcas e produtos, cuja campanha ou promoção deve
ser lançada rapidamente e possui uma vida útil pequena. Por essas características,
a automatização de atividades de desenvolvimento vem se tornando cada vez mais
necessária para permitir que esse segmento seja economicamente viável e
competitivo.
A tecnologia MDA (Model Driven Architeture) (OMG, 2003c) surge como um
importante recurso em busca desta automatização. Determina um padrão e uma
infra-estrutura para criação de modelos a partir de outros modelos (transformações
modelo-para-modelo) e para a geração de código da aplicação derivado de modelos
(transformações modelo-para-código). O conceito de geração de código de
aplicação a partir de ferramentas ou determinados tipos de modelos não é novo. A
tecnologia MDA traz, entretanto, algumas peculiaridades que torna sua utilização
altamente recomendada, como, por exemplo, obrigar que todo o modelo esteja
unificado em um formato padronizado UML/MOF. Essas peculiaridades serão
exploradas no decorrer deste trabalho.
As porções da aplicação que são maiores candidatas a terem o seu
desenvolvimento automatizado são aquelas que exigem a maior quantidade de
esforço repetitivo de desenvolvimento. Isso porque o esforço de desenvolvimento
das transformações é diluído em função da quantidade de esforço poupado pela
geração automática de código.
Um caso típico de esforço repetitivo de desenvolvimento é a especificação e o
desenvolvimento de formulários web de entrada de dados. A especificação de um
formulário envolve a definição de um conjunto de campos de dados e de regras de
validação que devem ser aplicadas a esses dados.
Uma mesma especificação de formulário pode ser implementada de diversas
formas, dependendo da linguagem utilizada no desenvolvimento da aplicação web,
como, por exemplo, Dot NET (DotNet) ou J2EE (J2EE), PHP (PHP) ou Flash (Flash).
O desenvolvimento de um Gerador de Formulários para aplicações web
baseado em MDA pode ser útil por permitir reutilizar uma mesma especificação UML
de formulário para automatização da geração do código de implementação em
diferentes linguagens de programação, diminuindo assim esforço de
desenvolvimento.
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1.2 Objetivos
Os objetivos deste trabalho são padronizar a especificação e automatizar a
geração de formulários web por meio do desenvolvimento de um protótipo de uma
ferramenta para geração parcial do código HTML de formulários de entrada de
dados de aplicações web com base no conceito MDA de geração automática de
código.
Como conseqüência, será possível:
•

Reduzir o tempo de desenvolvimento;

•

Reduzir falhas de desenvolvimento;

•

Reduzir falhas de interpretação;

•

Utilizar melhor a força produtiva.

Essa ferramenta recebe como entrada um modelo UML em formato XMI (XML
Metadata Interchange) (OMG0, 2005d) e gera o código HTML do formulário com as
rotinas de validação desses dados em javascript (ECMA262, 1999).
O modelo fornecido como entrada para a ferramenta é especificado com base
em uma extensão da UML (UML Profile) que permite, por meio de estereótipos
(stereotypes) e valores etiquetados (tagged values), acomodar as informações
necessárias para conduzir a geração do código HTML e javascript do formulário
web.
Neste trabalho não são abordados aspectos de formatação e estilo das páginas
HTML dos formulários, apenas as questões funcionais dos mesmos. Regras de
validação complexas, que não puderem ser pré-definidas e modeladas pela
extensão UML deverão ser codificadas manualmente após a geração do código,
seguindo, portanto, uma abordagem MDA elaboracionista (KLEPPE; WARMER;
BAST, 2003).

1.3 Resultados e Contribuições
Como resultado deste trabalho as atividades de desenvolvimento de
formulários web derivados a partir de uma especificação UML com um nível de
abstração independente de plataforma tecnológica são automatizadas. Com
conseqüência desse processo de automatização diminui-se o tempo de
desenvolvimento bem como os erros de codificação.
Com a geração desses formulários a partir do modelo UML, aumenta-se a
sincronia entre a especificação funcional e o código e, conseqüentemente, diminuise o índice de ocorrências de erro na etapa de testes da aplicação.
Neste trabalho são produzidos:
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Uma extensão UML por meio de estereótipos (UML Profile) para
modelagem de formulários de aplicações web;



Um protótipo de ferramenta para geração de código HTML e javascript a
partir do modelo UML estereotipado.

Como contribuição em relação às pesquisas e produção de outros autores aqui
relatados, são proporcionados maior ênfase e detalhes quanto à elaboração de um
Perfil UML que dê suporte à ferramenta de transformação, com a adição de tagged
values aos estereótipos definidos. Proporciona-se também grande nível de detalhes
sobre a implementação das rotinas de transformação dos elementos UML
estereotipados em código da aplicação.

1.4 Método de Trabalho
Para formar a base de conhecimento sobre o paradigma MDA são
consideradas as especificações definidas pelo OMG (OMG, 2003b; OMG, 2003c;
OMG, 2005a) bem como livros específicos sobre esta tecnologia (MELLOR;
BALCER, 2002; FRANKEL, 2003; KLEPPE; WARMER; BAST, 2003; MELLOR et al.
2004).
Para permitir que o modelo agregue informações específicas de formulários
web são avaliadas formas de extensão UML. São consideradas extensões da UML
por meio de mudança do metamodelo UML e por meio de UML Profile. A forma de
extensão escolhida é o UML Profile por permitir a rápida aplicabilidade da extensão
sem necessitar de adaptação das ferramentas de modelagem UML ao novo
metamodelo.
Diversos artigos de pesquisa, dissertações e teses de doutorado correlatos à
linha de pesquisa deste trabalho (GÓMEZ; CACHERO; PASTOR, 2000;
ESTEVENS, 2003; CERI et al. 2004; PAWSON, 2004; MELIÁ; GOMEZ, 2005) são
avaliados para comparar as diferentes soluções propostas.
É feito um levantamento de ferramentas open source que possibilitam a
execução de transformações de modelos UML para código. Foram consideradas as
ferramentas OpenMDX (OPENMDX), AndroMDA (ANDROMDA) e UMT (UML Model
Transformation) (UMT). A ferramenta UMT é escolhida para ser utilizada neste
trabalho, principalmente pela sua simplicidade de uso e facilidade de extensão.
Antes de definir o UML Profile, é feito um estudo sobre elementos importantes
que o modelo UML deve capturar para a modelagem de formulários de entrada de
dados em aplicações web.
Para cada estereótipo é especificado um conjunto de tagged values que
capturam informações de especificação da aplicação.
Após o UML Profile ser definido, as regras de transformação do modelo UML
estereotipado para o código HTML dos formulários são determinadas e
documentadas.
Após as regras de transformação serem definidas, a implementação
propriamente dita é feita com base na infra-estrutura oferecida pela ferramenta UMT.
Apesar de a ferramenta UMT permitir a definição das transformações na forma de
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templates XSLT (XSL Transformations) (W3C, 2005), as rotinas são desenvolvidas
em Java por permitir maior flexibilidade na aplicação das regras de transformação,
conforme detalhado no item 5.2 do capítulo 5 - Desenvolvimento do Plugin de
Geração de Formulários.
Para a especificação dos modelos UML é utilizada a ferramenta comercial
Enterprise Architect 6.0. Nela é modelado o UML Profile proposto além de todos os
demais modelos UML utilizados no estudo de caso. A ferramenta Enterprise
Architect é escolhida, pois além de oferecer flexíveis recursos para definição e
utilização de UML Profile, também possui bastante penetração na indústria de
software nacional. Maiores detalhes sobre a escolha desta ferramenta é fornecida no
item 6.1 do capítulo 6 - Modelagem de Formulários.
Por fim, são destacados os principais pontos fracos e dificuldades na
elaboração deste trabalho e identificados possíveis trabalhos futuros que podem
resultar na extensão desta pesquisa.

1.5 Organização do Trabalho
Para conferir maior clareza, os capítulos são organizados em uma seqüência
inversa à sua ordem cronológica de desenvolvimento, sendo primeiro apresentada a
ferramenta “Gerador de Formulários” (capítulo 4) e em seguida, os passos e
elementos necessários para que a ferramenta pudesse ser desenvolvida (capítulos
5, 6, 7 e 8).
No capítulo 2 - Estado da Arte, o foco básico volta-se para a descrição de dois
conceitos fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho: o paradigma MDA
(seção 2.2) e mecanismos para extensão da UML (seção 2.3). Quanto ao paradigma
MDA, é dada uma visão geral sobre os conceitos de PIM (Modelo Independente de
Plataforma), Modelo de Plataforma Específica (PSM), Transformações e
Metamodelos. Quanto à extensão da UML, são apresentadas duas estratégias para
atingir deste objetivo: extensão por Perfil UML (seção 2.3.1) e extensão por
mudança do metamodelo UML (seção 2.3.2).
No capítulo 3 - Formulários de Entrada de Dados, é introduzida uma visão geral
sobre os formulários de entrada de dados em aplicações web, pois é com base
nesses elementos que a extensão UML é fundamentada. É apresentado também o
procedimento de validação de dados de formulário pelo uso de rotinas javascript.
No capítulo 4 - Gerador de Formulários – Uma visão Geral, é feita uma
apresentação da ferramenta UMT (UML Model Transformation) com sua instalação e
execução de geração de código HTML de um modelo UML.
No capítulo 5 - Desenvolvimento do Plugin de Geração de Formulários, são
detalhadas as características técnicas do desenvolvimento do plugin para geração
do código HTML de formulários. São exploradas as classes de implementação e o
procedimento necessário para criar novos plugins para geração de código de
formulário em outras tecnologias como JSP, PHP e ASPX.
No capítulo 6 - Modelagem de Formulários, é exemplificada a modelagem de
formulários de entrada de dados utilizados em um sistema fictício. São apresentadas
as principais dificuldades na concepção de um modelo UML destinado à geração
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automática de código em uma solução MDA. É apresentada também a aplicação
desenvolvida para este trabalho que interage diretamente com o repositório UML do
Enterprise Architect e que cria e valida o modelo dos formulários.
No capítulo 7 - Modelagem do UML Profile para Formulários Web, é
apresentada a proposta de extensão da UML para a geração de aplicações web,
tendo em vista que essa geração é produzida conforme o paradigma MDA de
geração automática de código. Inicialmente é mostrado um detalhamento sobre a
modelagem de UML Profile (seção 7.2) e em seguida os estereótipos, juntamente
com seus tagged values, são detalhados.
O capítulo 8 - Transformação do Modelo UML para HTML, é destinado à
definição das regras e templates de transformação do modelo UML estereotipado
para código J2EE. Essa é a especificação técnica das rotinas de transformação.
No capítulo 9 - Conclusão, o trabalho é concluído com uma análise crítica dos
resultados obtidos, com a identificação dos pontos fortes e fracos, bem como a
sugestão de possíveis melhorias e extensões em trabalhos futuros.
No Apêndice A, é descrito para cada estereótipo, a definição dos seus tagged
values.
No Apêndice B, são relacionados os códigos fontes desenvolvidos para realizar
a transformação do modelo UML dos formulários em HTML.
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2 Estado da Arte e Trabalhos Correlatos
2.1 Introdução
Nas seções seguintes, são introduzidos os conceitos do paradigma MDA, sua
relação com modelos e metamodelos e uma visão geral sobre linguagens de
transformação. É também apresentado o conceito de UML Profile bem como a sua
importante relação com a tecnologia MDA. São ainda apresentados alguns trabalhos
desenvolvidos sobre a modelagem de PIM, com o intuito de geração automática da
implementação, e apresentados elementos que ainda não estão bem resolvidos e
que devem ser objetos de maiores estudos e pesquisas.

2.2 Paradigma MDA
2.2.1 Introdução
O OMG é um consórcio internacional sem fins lucrativos que produz e mantém
padrões da indústria de software ligados à Orientação a Objetos. Este consórcio,
responsável pela homologação de especificações como a UML (Unified Modeling
Language) (OMG, 2003a; OMG, 2005c) e CORBA (Common Object Request Broker
Architecture), atualmente centraliza seus esforços na especificação MDA. O OMG,
juntamente com as indústrias associadas, focou seus esforços para a definição de
uma especificação denominada MOF QVT (Meta Object Facility - Query-ViewTransformation) (OMG, 2005a) que, em linhas gerais, padroniza uma semântica e
uma sintaxe para uma linguagem de transformação entre metamodelos.
Dentre os principais conceitos da especificação MDA está a desvinculação da
lógica da aplicação da plataforma tecnológica. Isso evita que mudanças tecnológicas
afetem a lógica da aplicação e permite que a aplicação evolua independentemente
da tecnologia na qual está implementada. Para tanto, a especificação advoga a
criação de um modelo independente de plataforma, que na terminologia MDA é
chamado de PIM (Platform Independent Model). Outro ponto importante da
especificação MDA é o conceito de transformações entre modelos (modelo-paramodelo e modelo-para-código) como é apresentado mais adiante na seção (2.2.6 Transformações). Sobre o PIM, uma série de transformações pode ser executada,
convertendo-o para um modelo de uma plataforma específica ou PSM (Platform
Specific Model). A partir do PSM uma outra série de transformações é aplicada para
gerar total ou parcialmente o código da aplicação. A Figura 1 apresenta esses
passos.
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Figura 1. Passos do processo de desenvolvimento MDA

De acordo com Rumbaugh, Jacobson e Booch (2004, p. 15), "um modelo
captura aspectos importantes da coisa sendo modelada, de acordo com um
determinado ponto de vista, e simplifica ou omite o resto". Assim, quando se está
considerando uma abstração sob o ponto de vista do sistema computacional, o
modelo deverá contemplar as informações importantes que o sistema deverá tratar
desconsiderando as que não são importantes que, conseqüentemente, serão
omitidas. No que se refere aos diferentes pontos de vista de um modelo, da mesma
forma que um prédio pode ser modelado em uma planta de duas ou três dimensões,
representando diferentes níveis de abstração de uma mesma coisa, em sistemas de
computação também se pode ter visões diferentes: a visão do problema ou modelo
de domínio e a visão da solução ou modelo de implementação.
Em projetos de médio e grande porte que envolvam grande quantidade de
pessoas executando papéis bem especializados, a necessidade de documentação
da aplicação (requisitos, casos de uso, modelos de análise, modelos de projeto) é
fundamental para o sucesso do projeto e para a eficiência de sua futura
manutenção. Nestes tipos de projetos, métodos de desenvolvimento como UP
(Unified Process) (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2004) que são fortemente
fundamentados em documentação e modelos são mais adequados e o uso de uma
abordagem MDA pode proporcionar grandes benefícios, compensando o esforço
empregado da documentação dos modelos com a automatização de parte do
processo de codificação.
Obviamente que a geração de uma documentação detalhada da aplicação gera
uma sobrecarga de trabalho, aumentando custos e alongando prazos. A abordagem
MDA permite diminuir este esforço com geração automática de código e
determinados modelos derivados a partir de outros modelos da aplicação.
É importante não confundir o conceito de Desenvolvimento de Software
Orientado a Modelo (MDSD ou Model Driven Software Development) com MDA. O
conceito de MDSD é um conceito abrangente de desenvolvimento de software onde
modelos extensos da aplicação são construídos antes do desenvolvimento ou
geração do código. Já a abordagem MDA é uma implementação do OMG do
conceito MDSD e que deve seguir regras especificações e normas mais restritas,
envolvendo transformações entre modelos MOF (geralmente modelos UML) e de
transformações de modelo para texto (código).
2.2.2 Modelo Independente de Plataforma ou PIM
A idéia do PIM é que ele seja um modelo totalmente desvinculado de
elementos que o associem a uma plataforma tecnológica. O foco deste modelo é o
problema, ou "o que" deve ser feito, correspondendo a uma visão com um ponto de
vista do lado do negócio. O PIM também é comumente chamado de Modelo de
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Domínio (Domain Model) ou Modelo de Negócio (Business Model). Neste trabalho,
esses termos serão usados de forma indiscriminada. O PIM deve ser modelado com
um nível de abstração que permita que esse mesmo modelo seja utilizado para
derivar uma implementação em Dot NET (DotNet) ou J2EE (Java 2 Enterprise
Edition) (J2EE), ou qualquer outra tecnologia específica de implementação.
O PIM é, portanto, um dos artefatos centrais do conceito de orientação a
modelo, pois, é a partir dele que todo ou grande parte do sistema será derivado. A
Figura 2 exibe um fragmento de um PIM para um sistema de gerenciamento de
contatos. Neste modelo, por uma questão de simplicidade, foram omitidos todos os
métodos.
É importante observar que apesar de muitas referências sobre MDA
exemplificarem o PIM como sendo um diagrama de classes, ele não está restrito a
esse tipo de diagrama. Ele pode ser qualquer tipo de artefato que represente o
modelo com a abstração da plataforma. No caso de artefatos UML, o PIM poderia
ser composto de diagramas de classe, diagramas de seqüência, diagramas de
estado entre outros.

Figura 2. Exemplo de um Modelo Independente de Plataforma (PIM)

2.2.3 Modelo de Plataforma Específica ou PSM
Às informações do modelo de domínio devem ser acrescentadas informações
sobre a plataforma tecnológica a qual o sistema é desenvolvido, gerando uma visão
de implementação. Nesta visão, deve ser considerada a linguagem de
desenvolvimento, os componentes de software que são utilizados, middlewares
envolvidos, estratégia de acesso a dados, divisão em camadas entre outras
variáveis de âmbito tecnológico e arquitetural. Este modelo também é chamado de
Modelo de Projeto (Design Model) ou Modelo de Implementação.
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A partir deste modelo de projeto é que os programadores desenvolvem a
aplicação. É fundamental que um modelo de implementação contenha elementos
técnicos detalhados para que a etapa de codificação seja basicamente uma
conversão do modelo PSM para o código.
Na Figura 3 é exibido o modelo PSM para implementação do PIM da Figura 2
na tecnologia Java/J2EE com uso de componentes Enterprise Java Beans (EJB). O
Entity Bean representa uma classe de persistência, ou seja, uma classe cujo estado
(valor dos atributos) de suas instâncias pode ser armazenado e posteriormente
recuperado. Na implementação da aplicação, essas classes de persistência
geralmente estão associadas a tabelas de banco de dados.
Pela tecnologia J2EE, uma classe Entity Bean, é um componente que pode ser
publicado em um determinado computador (servidor de aplicativo) e executado
quando chamado a partir de outros computadores. Para que uma aplicação possa
executar essa chamada, ela não precisa conhecer sua implementação, apenas a
interface deste componente.
O problema reside no fato de que para cada Entity Bean, diversas interfaces
devem ser definidas. O desenvolvedor deve, portanto, modelar e/ou codificar todas
essas interfaces, e sempre que houver alguma mudança na definição do Entity Bean
(por exemplo, o acréscimo de algum atributo), efetuar também as mudanças nessas
interfaces. Essa é uma atividade que consome muito tempo e que por ser repetitiva,
é desmotivante e induz ao erro.
Por uma questão de espaço, o modelo da Figura 3 apresenta apenas as
classes e interfaces para a criação do componente EJB da classe LivroEndereço. O
Entity Bean propriamente dito representado no modelo é a classe
LivroEnderecoBean. Adicionalmente é necessário definir uma classe de chave
primária deste Entity Bean, representada no modelo pela classe LivroEnderecoPk.
Para que esse componente possa ser instanciado e referenciado pelas aplicações, é
necessário criar ainda diversas interfaces, que no modelo são representadas pelas
interfaces LivroEnderecoHome, LivroEndereco, LivroEnderecoLocalHome e
LivroEnderecoLocal.
Esse trabalho é multiplicado para cada Entity Bean do projeto, quantidade esta
que pode atingir algumas centenas, dependendo da complexidade da aplicação. A
abordagem MDA permite reduzir o esforço deste processo, fazendo com que os
desenvolvedores se preocupem mais com a parte criativa e menos com o trabalho
repetitivo e de esforço pouco intelectual.
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Figura 3. Modelo PSM da classe LivroEndereço em EJB
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2.2.4 Ciclo de Desenvolvimento UP versus MDA
De acordo com o método UP (Unified Process) (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH,
2004) cuja especialização mais conhecida é o RUP (Rational Unified Process)
(KROLL; KRUCHTEN, 2003), pode-se dividir o ciclo de vida de um sistema nas
fases de concepção, elaboração, construção e transição.
Na fase de concepção, o esforço é concentrado no levantamento de requisitos,
identificação dos principais casos de uso do sistema e determinação dos principais
atores e envolvidos. Esta é a fase onde o projeto é delineado e seu escopo é
definido, sendo executada pelos analistas de requisitos.
Após identificar os requisitos do sistema, vem a fase de Elaboração que pode
ser dividida em duas subfases por diferirem quanto ao foco: a fase de análise e a
fase de projeto.
Enquanto a modelagem de análise restringe-se ao domínio do problema, ou
seja, ao que tem que ser feito, a modelagem de projeto visa a definição da solução,
ou seja, como será implementada a solução em determinada plataforma tecnológica
Depois que o modelo de projeto foi criado, parte-se para a fase de construção,
que corresponde à fase onde o modelo da aplicação é efetivamente transformado
em código.
Na chamada fase de Transição, o sistema é testado formalmente, ou seja, é
feita uma verificação quanto a erros de programação e quanto à realização dos
requisitos funcionais e não funcionais. É nesta fase também que é feita a
implantação do sistema e treinamento dos usuários.
O paradigma MDA não elimina a fase de análise de requisitos, que continua
sendo um processo manual, mas modifica a fase de análise e elimina ou encurta as
fases de projeto, codificação e testes. Além disso, acrescenta novos papéis dentro
do processo de desenvolvimento. De acordo com Aagendal e Solheim (2004), novas
funções surgirão com o advento da tecnologia MDA. Na lista dos novos papéis estão
os meta-modeladores (vide seção 2.2.5 para uma visão sobre metamodelos) e
modeladores de transformações (vide seção 2.2.6 para uma visão sobre
transformações).
É importante ressaltar que existem dois principais tipos de abordagem MDA,
apresentando cada uma delas ciclos de desenvolvimento diferentes: a abordagem
elaboracionista (KLEPPE; WARMER; BAST, 2003) e a translacionista (MELLOR;
BALCER, 2002; MELOR et al. 2004).
A abordagem elaboracionista parte do pressuposto de que o modelo PIM não é
completo, ou seja, a sua transformação não irá resultar em uma aplicação completa.
O modelo PSM e o código resultante não serão completos, pois não contemplarão a
lógica da aplicação, havendo a necessidade de intervenção manual de projetistas e
programadores. Nesta abordagem, o modelo PIM não possui a lógica da aplicação,
sendo principalmente a representação estática da aplicação. A lógica da aplicação
deverá ser acrescentada manualmente, pois as transformações resultantes geram
apenas a infra-estrutura, ou seja, classes e métodos sem implementação que devem
posteriormente ser completados manualmente.
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Já a abordagem translacionista, parte do conceito de que o modelo é o código,
daí a origem do termo "Executable UML" (MELLOR; BALCER, 2002), também
empregado para descrever esta abordagem. Nesta linha, o PIM deverá contemplar
além da visão estática da aplicação, também a visão dinâmica ou comportamental.
Como o PIM deve ser independente de plataforma, a lógica da aplicação não pode
ser descrita em forma de código de implementação específica, como Java ou C#,
mas sim, em uma linguagem independente de implementação. Os translacionistas
adotam para isso o uso de Action Semantics, OCL (Object Contraint Language)
(OMG, 2005b), Diagramas de Estado, Diagramas de Atividades e Diagramas de
Seqüência para descrever a lógica da aplicação que o PIM representa. A ferramenta
que segue essa abordagem deverá então converter esse conjunto de artefatos em
código da plataforma específica na qual o sistema será implementado.
Neste trabalho é adotada a abordagem elaboracionista, visto que não se
pretende gerar o código completo da aplicação. Seu propósito é servir como um
auxiliar à área de desenvolvimento de interface que terá automatizada a geração de
boa parte do código HTML de formulários web.
2.2.5 Metamodelos
A seguir, são apresentadas definições de metamodelos, segundo alguns
autores:
•

Uma linguagem para criar modelos (KLEPPE; WARMER; BAST, 2003);

•

Um modelo usado para modelar outros modelos (OMG, 2003b);

•

Um linguagem de modelagem que descreve modelos (RUMBAUGH;
JACOBSON; BOOCH, 2004);

Um metamodelo define as regras e restrições para a definição formal de um
outro modelo. Quando é dito que uma classe em UML pode possuir atributos e
métodos, e que cada atributo é de um determinado tipo, existe um metamodelo que
define essas regras.
De acordo com (OMG, 2003a), os metamodelos geralmente envolvem 3
camadas de abstração:
•

a especificação da linguagem ou metamodelo

•

a especificação do usuário ou o modelo

•

os objetos do modelo

Uma exigência da tecnologia MDA é que os modelos a serem transformados
devem ser especificados de acordo com a arquitetura MOF (Meta Object Facility),
que constitui o metamodelo básico das linguagens especificadas pelo OMG.
Como existem várias estruturas de modelos diferentes definidos pelo OMG,
como a especificação UML, CORBA e CWM (Common Warehouse Metamodel)
(OMG, 2003d), existe também um metamodelo para cada um destes modelos,
ditando as regras e restrições para sua construção. O MOF é o metamodelo em que
todos os demais metamodelos são definidos. Por essa razão é chamado de meta-
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metamodelo. Por uma questão de simplicidade de nomenclatura, neste trabalho, o
termo MOF contemplará implicitamente esse significado.
Assim diz-se que a estrutura de metamodelos do OMG é baseada em uma
arquitetura de 4 camadas de abstração, que são comumente identificadas como M0,
M1, M2 e M3. Considerando-se essas 4 camadas do ponto de vista da especificação
UML, tem-se:
•

M3 = MOF

•

M2 = Metamodelo UML

•

M1 = Modelo UML

•

M0 = Instância dos objetos UML

Em uma análise mais ampla, constata-se que a designação de algo como um
modelo ou metamodelo depende do ponto de vista. Um modelo é instanciado a partir
de um metamodelo, que por sua vez pode ser usado como metamodelo para
instanciar um outro modelo e assim indefinidamente.
Um exemplo mais detalhado de instâncias de metamodelos pode ser visto na
Figura 4. Pode-se verificar que o elemento identificado como Class na camada M3
(MOF) possui instâncias na camada M2 (metamodelo UML) denominadas Attribute,
Class e Instance. Assim, entende-se que tanto os atributos, como classes e
instâncias no metamodelo UML são considerados elementos do mesmo tipo (Class)
no MOF.
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Figura 4. Exemplo de instâncias da hierarquia de 4 camadas
Fonte: (OMG, 2003a), figura 8, pág. 31

A Figura 5 por sua vez, exibe um fragmento do metamodelo UML. Por meio
dele, podem-se identificar algumas regras e restrições que o metamodelo impõe
para os modelos UML. Ao observar o metamodelo, conclui-se, por exemplo, que
uma classe pode possuir várias operações (relacionamento entre Class e
Operation), porém uma operação não pode ser compartilhada com nenhuma outra
classe (associação do tipo composição). Observa-se ainda que uma classe pode ter
relação de herança com outra classe por meio do auto-relacionamento identificado
como superClass em Class.
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*

ownedOperation
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*
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Figura 5. Fragmento do Metamodelo UML 2.0
Fonte: (OMG, 2003a), simplificação da figura 73

2.2.6 Transformações
Para a realização de transformações entre modelos existe uma especificação
da OMG denominada MOF QVT (Meta Object Facility - Querie View Transformation),
que declara uma semântica e uma linguagem concreta para a definição de
transformações entre modelos.
Em razão de a especificação MOF QVT ser específica para transformações
entre modelos, esta não abrange as transformações entre modelo e código. Para
tanto, existe uma RFP (Request For Proposal) lançada pelo OMG para definir uma
linguagem padrão para este tipo de transformação. Essa RFP é chamada de MOF
Model to Text Transformation Language (OMG, 2004).
Paralelamente a essas submissões oficiais, diversos pesquisadores estudaram
alternativas para a formalização de uma linguagem para transformações. Como fruto
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destes estudos algumas linguagens de transformação foram criadas, dentre as quais
se pode destacar UMLX (WILLINK, 2003), YATL (PATRASCOIU, 2004), ATL
(JOUAULT; KURTEV, 2005), BOTL (BRAUN; MARSCHALL, 2003), VIATRA
(CSERTAN et al. 2002) e MOLA (KALNINS; BARZDINS; CELMS, 2004).
Há também propostas para a utilização de extensões de OCL (Object
Constraint Language), outra especificação do OMG, como linguagem de
transformações (POLLET; VOJTISEK; JÉZÉQUEL, 2002; CARIOU et al. 2004) e de
XSLT, uma especificação da W3C (World Wide Web Consortium) que define a
sintaxe e a semântica de uma linguagem para transformação de documentos XML
em outros documentos XML.
Conforme esquematizado na Figura 6, a especificação MOF QVT (OMG,
2005a) define 3 linguagens: Relations Language, Core Language e Operational
Mapping Language. Relations e Core são linguagens declarativas com uma mistura
de declarações gráficas e textuais. Core é o metamodelo de Relations, formando a
sua base estrutural. Operational Mapping é uma linguagem imperativa, baseada em
extensões da OCL (Object Constraint Language) e que pode ser utilizada tanto por
Relations como por Core. Existe ainda uma quarta estrutura denominada Black Box,
que corresponde à possibilidade de códigos proprietários acessarem o repositório
MOF por meio de uma interface e promover transformações entre os modelos. Abrese assim a possibilidade de realização de transformações complexas com
reutilização de rotinas de cálculos a partir de algum sistema especialista externo.

Figura 6. Relacionamento entre os Metamodelos QVT
Fonte: [OMG05a], figura 6.1

A taxonomia das transformações é bem ampla. Um interessante trabalho
taxonômico das transformações foi desenvolvido por Czarnecki e Helsen (2003). De
acordo com este trabalho, as transformações em um nível mais alto podem ser
classificadas em dois grandes grupos: Modelo para Modelo (Model-to-Model) e
Modelo para Código (Model-to-Code).
Em transformações Modelo para Modelo, tanto o modelo origem como o
modelo destino podem ser instâncias de metamodelos iguais ou diferentes. Por
exemplo, se o modelo origem é um diagrama de classe UML representando um
modelo de domínio (PIM), e o modelo destino um Diagrama EntidadeRelacionamento (DER) (CHEN, 1976), o metamodelo do modelo origem é o
metamodelo UML e o metamodelo do modelo destino é o metamodelo DER. Cada
um destes metamodelos define as regras e restrições sobre a criação de seus
modelos e podem ser utilizados como verificador da validade sintática do modelo
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origem e do modelo destino, impedindo que transformações indevidas sejam
realizadas. Qualquer modelo que não esteja em conformidade com as regras e
restrições impostas pelo seu metamodelo não pode ser considerado válido.
No caso das transformações de Modelo para Código, o artefato de saída é um
texto, representando o código de implementação do modelo de origem, que pode ser
um PIM ou PSM. Neste tipo de transformação um PIM pode ser diretamente
transformado em código, sem sequer ser gerado um modelo PSM.

2.3 Mecanismos de Extensão UML
2.3.1 Extensão por Perfil UML (UML Profile)
A linguagem de modelagem UML foi projetada de forma que pudesse ser
estendida, ou seja, não ficar limitada apenas aos conceitos tradicionais de
modelagem orientada a objetos. Assim, com UML pode-se criar uma grande
quantidade de modelos diferentes com nova semântica, regras e definições. É
possível, por exemplo, por meio de extensão por Perfil UML, representar em UML
um modelo Entidade-Relacionamento de banco de dados.
Para tanto, a UML prevê o uso de perfis, que consiste em um conjunto de
estereótipos, valores etiquetados (tagged values) e restrições (constraints), que
permitem dar um novo significado a um modelo utilizando este perfil.
A forma como o Perfil UML é modelado depende da ferramenta de modelagem
UML que se está utilizando.
2.3.1.1 Estereótipos (Stereotype)
Um estereótipo é uma identificação associada a um elemento UML como
classe, interface, atributo, método, associação, caso de uso, ator, dentre outros, que
confere aos mesmos uma interpretação diferenciada. Por convenção, o nome de um
estereótipo é identificado entre os símbolos "<< >>", por exemplo, <<boundary>>.
A UML padrão também faz uso de estereótipos para diferenciar alguns de seus
elementos, porém novos estereótipos podem ser acrescentados com o intuito de
ampliar o seu significado. A interpretação desses novos estereótipos é dada
conforme convenção de seu criador. Por exemplo, pode-se criar um estereótipo
denominado <<pk>> que quando associado a um atributo de uma classe pode ser
interpretado como um campo de chave primária (primary key) em uma tabela de
banco de dados.
Um estereótipo sempre estende uma classe base do metamodelo UML. Isso
significa que o estereótipo em questão pode ser utilizado apenas nas classes que
ele estendeu. Assim, um estereótipo do tipo <<boundary>> que estende a classe
base "Class", não pode ser usado, por exemplo, em um elemento do tipo associação
cuja classe base é "Association".
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A Figura 7 representa um fragmento do modelo de domínio de uma aplicação
de e-commerce. Nela pode-se observar que há classes representadas com o
estereótipo <<dominio>> que agrega um conjunto de tagged values (vide item
2.3.1.2) a todas as classes com este estereótipo. O tagged value "persistente" pode
receber o valor "Sim" ou "Não". Em Orientação a Objetos diz-se que uma classe é
persistente quando ela tem a capacidade de armazenar o estado de suas instâncias
para posterior recuperação. No contexto deste exemplo, se a classe de domínio é
persistente, tem o seu conteúdo mantido em um banco de dados. Caso contrário,
seu estado é mantido apenas durante a execução da aplicação.

Figura 7. Modelo UML com estereótipos

A mudança semântica que os estereótipos causam no modelo, é baseada em
uma convenção, a não ser que se trate de um estereótipo padrão da UML onde,
neste caso, a semântica já é pré-definida.
Um tipo de elemento que possui diversos estereótipos na UML padrão é o
elemento de dependência, representado por uma seta pontilhada ligando dois outros
elementos UML. Este elemento UML pode possuir estereótipos como <<use>>,
<<trace>>, <<extend>>, <<call>>, dentre outros. O detalhamento do significado
destes estereótipos foge ao escopo deste trabalho. Uma boa fonte de referência é a
especificação UML (OMG, 2005c) ou (RUMBAUGH; JACOBSON; BOOCH, 2004).
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2.3.1.2 Valores Etiquetados (Tagged Values)
Os tagged values são atributos associados a um determinado estereótipo que
permitem agregar um conjunto de informações complementares para melhor
definição do elemento UML. Se um determinado estereótipo possuir alguns tagged
values associados, então todo o elemento que possuir esse estereótipo também terá
esses tagged values associados, que podem ou não ser preenchidos com valores.
Por exemplo, se todo atributo de uma classe de domínio for estereotipado
como <<campo>>, pode-se adicionar ao estereótipo um conjunto de propriedades
(tagged values) pertinentes à definição de um campo de uma classe de domínio.
Essas propriedades podem ser preenchidas e seus valores agregados ao modelo.
Na Figura 8 é apresentada uma porção da tela de edição de um diagrama de
classes na ferramenta Enterprise Architect e exemplifica como a manipulação de
tagged values é realizada nesta ferramenta. Nesta figura é exibida uma classe
denominada Item que possui o estereótipo <<dominio>>. Na lista de atributos desta
classe, há dois agrupamentos: "pk" e "campo". A divisão com a indicação "pk"
representa os campos que possuem o estereótipo <<pk>>. A divisão com a
indicação "campo" representa os campos que possuem o estereótipo <<campo>>.
Para o estereótipo <<campo>> foi adicionado um conjunto de tagged values
por meio de um Perfil UML. Pela ferramenta, quando se seleciona um campo com
esse estereótipo, o conjunto de tagged values associados ao estereótipo pode ser
visualizado e seus valores modificados, como pode ser observado na referida figura.

Figura 8. Uso de Tagged Values na ferramenta Enterprise Architect
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A definição deste conjunto de tagged values para o estereótipo <<campo>>,
permite associar ao atributo "preco" da classe "Item" informações adicionais como
tamanho, tamanho mínimo, tipo de dado e obrigatoriedade. Essas informações
poderão posteriormente ser utilizadas por uma ferramenta de geração de código
para definição do campo na tabela do banco de dados e como regra de validação de
seu conteúdo.
2.3.2 Extensão por Metamodelo
Como a UML é uma instância de um metamodelo, que lhe confere as suas
características e comportamento, ela pode ter suas funcionalidades estendidas ou
modificadas por meio da modificação deste metamodelo.
É importante observar que a modificação de um metamodelo, além de permitir
extensões, pode também modificar radicalmente o comportamento dos elementos
atuais, tornando incompatíveis os modelos baseados no metamodelo original.
Geralmente a modificação da UML por meio da alteração do metamodelo
requer muito cuidado, estudo e precaução. Nas mudanças para a UML versões 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.0, houve alterações no metamodelo UML para agregar às
mesmas novas funcionalidades ou para ajustar questões como reaproveitamento e
organização dos seus elementos integrantes. Tipicamente, espera-se que o
metamodelo seja o mais estável possível, tendo assim o mínimo de alterações.
Por essa razão, o uso de extensibilidade por perfil é preferível na maior parte
das vezes, salvo quando as mudanças necessárias sejam tão profundas que o
metamodelo em questão não comporte as alterações semânticas necessárias. Além
do mais, mudanças no metamodelo UML implicam adaptação das ferramentas de
modelagem, tornando essas alterações ainda mais complicadas e custosas de
serem implementadas.

2.4 Trabalhos Correlatos
Existem diversos exemplos de aplicabilidade MDA como estratégia para
geração de determinados artefatos isolados do sistema. Pode-se, por exemplo,
empregar MDA para transformar o PIM da Figura 2 no PSM da Figura 3.
Existem diversos estudos para geração de código de aplicação a partir de
modelo:
Ceri et al. (2004) propõe a integração do método WebML (CERI et al. 2003),
utilizado para especificação de estrutura de conteúdo de aplicações web a partir de
definições como Modelo Entidade-Relacionamento, com uma linguagem visual
denominada UML-Guide (DOLOG; NEJDL, 2003) baseada no uso de diagramas de
estado (OMG, 2005c) para definir a navegabilidade da camada de apresentação.
Neste trabalho, entretanto, não fica claro como as validações de dados são
consideradas.
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Estevens (2003) apresenta um método de desenvolvimento denominado XIS,
baseado em modelos para geração automática de código. O modelo principal do
projeto (XisSystemModel) é definido por uma agregação de 4 outras visões:
XisModelView, XisControlView, XisViewView e XisDomainView. A modelagem do
PIM é feita em UML com extensões de perfil (uso de estereótipos) específicas para
este método. XIS é baseado na definição de modelos de entidades de domínio e
posteriormente na criação de modelo de entidade de negócio. Esta última é formada
por agregações de determinadas entidades de domínio previamente definidas, para
criar estruturas de granulação mais baixa que reúnem todas as informações
necessárias para um determinado tipo de negócio.
Em seguida são modelados os controladores que irão definir a navegação de
interface com o usuário e as ações que podem ser realizadas em cada interface. Por
último, deve ser criado o modelo de visão, que de acordo com a abordagem, é um
modelo que relaciona controladores com as entidades de negócio, criando assim
uma interface com o usuário.
Apesar de a abordagem basear-se no padrão MVC (REENSKAUG, 2003), ou
seja, existe certo nível de informação arquitetural, ainda assim, ela consegue ser
distante de qualquer implementação específica. Entretanto, é uma abordagem
elaboracionista, visto que não concebe a definição da lógica de negócio por meio do
PIM, havendo por isso a necessidade de intervenção de programação manual para
completar o comportamento do sistema. Não fica claro como as validações de dados
são realizadas nem como detalhes das decisões arquiteturais são definidas ou
mesmo a relação entre o modelo de domínio com a sua persistência no modelo
relacional.
Pais, Oliveira e Leite (2001) também apresenta uma proposta de especificação
de PIM baseada no padrão MVC, porém, neste caso, por meio de uma extensão do
Diagrama de Robustez com o uso de estereótipos.
O Diagrama de Robustez também é conhecido como Modelo de Análise de
Jacobson, devido ao seu criador, Ivar Jacobson. Sua proposta é preencher a lacuna
existente entre o modelo de análise e o modelo de implementação oferecendo uma
abstração intermediária da lógica da aplicação dividida em Modelo, Visão e Controle.
Apesar deste diagrama não ser parte integrante da UML, ainda assim possui muitos
defensores e é utilizado pelo método ICONIX (ROSENBERG; SCOTT, 2001) criado
por Doug Rosenberg.
A abordagem de Pais, Oliveira e Leite (2001) é fortemente dirigida a casos de
uso (Use Case-Driven), sendo então os casos de uso e as ações que os atores
realizam neles a base de entrada para a modelagem do sistema. O método propõe
uma extensão do diagrama de robustez com a inclusão de novos elementos aos 3 já
disponíveis: interface (boundary), controle (control) e entidade (entity). Os novos
elementos propostos são:
rack: representa o caso de uso propriamente dito, e controla o fluxo de
execução dos cenários.
slot: representa um determinado estado de uma interface, como seus dados ou
aparência em determinado momento.
board: representa uma visão local de um determinado grupo de entidades. Atua
como se fosse um proxy em relação ao usuário, ocultando a real complexidade e
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oferecendo uma visão simplificada de funcionalidades, expondo apenas o que é
relevante para a execução de um determinado cenário.
boundary action: representa objetos da interface que capturam e propagam
eventos no sistema. Por exemplo, termos encontrados no caso de uso como "botão"
e "item de menu", serão representados como boundary action agregados a uma
determinada interface.
guard: representam objetos de análise condicional, que poderão resultar na
execução de um outro cenário.
exit: representa o ponto de encerramento de um determinado cenário,
representando também o ponto onde uma pós-condição deve ser satisfeita.
exception: representa uma exceção decorrente da não satisfação de uma
determinada regra de negócio.
O método também propõe o refinamento dos casos de uso de forma a
substituir termos vagos por outros mais específicos e expressões incompletas por
outras mais detalhadas.
Apesar de a abordagem permitir um detalhamento bem preciso sobre a
interação entre os diferentes objetos do sistema com o uso do diagrama de robustez
estendido, ainda assim a lógica da aplicação não pode ser coberta. O detalhamento
das regras de negócio não consegue ser descrito por meio de um diagrama de
robustez, permitindo apenas a sua descrição na forma de texto livre. O método
também não demonstra a forma de interação com o modelo estático do sistema, ou
seja, as classes de domínio, nem mesmo como regras de validação podem ser
aplicadas aos dados de entrada.
No estudo apresentado por Meliá e Gómez (2005), é introduzido um método de
modelagem de aplicações web denominado WebSA (Web Software Architecture).
Este método visa preencher a lacuna entre o modelo de análise e o modelo de
implementação, aplicando uma fusão de elementos arquiteturais aos funcionais.
Propõe a fusão do modelo funcional com o modelo arquitetural por meio de
transformações como as propostas pela especificação MOF QVT, resultando em um
modelo de projeto independente de plataforma. Esse modelo então sofreria novas
transformações resultando em um modelo de implementação de uma plataforma
específica. Para criação do modelo funcional é proposta a utilização do método OOH (GÓMEZ; CACHERO; PASTOR, 2000), que acrescenta ao desenvolvimento
tradicional dois novos diagramas: modelo de navegação e modelo de apresentação
que, respectivamente reúne informações sobre a estrutura navegacional do site e
detalhes sobre a apresentação da interface. Já a visão da arquitetura é feita por
meio de diagramas de componentes que define de que forma o modelo funcional
será realizado e distribuído pela aplicação. A abordagem é elaboracionista, visto que
não permite a modelagem do comportamento de negócio e não entra em detalhes
de como é feito o mapeamento dos dados coletados a partir da interface para o
modelo de domínio.
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2.5 Conclusão
Nas seções anteriores, foi apresentada uma visão geral do paradigma MDA,
incluindo conceitos como PIM, PSM, metamodelos, MOF e transformações. Foi
também descrito como a proposta MDA muda as atividades do ciclo de
desenvolvimento tradicional, acrescentando novos papéis, eliminando e
automatizando outros.
Quanto aos trabalhos correlatos, observa-se que nenhum deles focou
especificamente da geração de interfaces de entrada de dados que é tipicamente
uma atividade trabalhosa e pouco criativa e que pode ser automatizada por meio de
técnicas MDA.
Neste trabalho é adotado o conceito da integração do modelo da aplicação
juntamente com seu modelo de dados assim como Ceri et al. (2003) e Ceri et al.
(2004) e Estevens (2003), visto que existe forte integração entre formulários web e
banco de dados.
Dentre os estudos pesquisados, Estevens (2003) é o que mais enfoca o
desenvolvimento de uma ferramenta para geração de código da aplicação a partir de
modelos UML, particularmente transformações modelo-para-código. Apesar de
neste trabalho ter sido seguida uma estratégia diferente da de Estevens, existem
vários pontos em comum. Um deles é a necessidade de definição de um Perfil UML
específico para a ferramenta e a abordagem de geração modelo-para-código, pela
transformação do modelo XMI estereotipado gerado pela ferramenta de modelagem
UML em código, como será apresentado nos próximos capítulos.
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3 Formulários de Entrada de Dados
3.1 Introdução
Neste capítulo são apresentados alguns elementos importantes para a
definição de formulários de entrada de dados em aplicações web. É formado o
embasamento e a justificativa para a extensão UML apresentada no capítulo 7 Modelagem do UML Profile para Formulários Web.

3.2 Aplicações Web
Cada vez mais as organizações do mundo todo vêm migrando suas aplicações
para o ambiente web. Existem várias razões para isso, dentre os quais podemos
citar suas características de ubiqüidade e independência de plataforma que o
ambiente web proporciona, permitindo que as aplicações e dados sejam acessados
de qualquer lugar, a partir de qualquer plataforma.
O conceito que envolve as aplicações web é muito simples e continua
praticamente seguido as mesmas concepções de seu criador, Tim Barnes-Lee, que
em 6 de agosto de 1991 disponibilizou a primeira página WWW (World Wide Web)
na URL http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html (atualmente arquivada).
Barnes-Lee desenvolveu tanto o primeiro navegador web, como o servidor web, o
conceito de hipertexto e o protocolo de comunicação HTTP (HyperText Transfer
Protocol) (IETF2616, 1999).
Um servidor web consiste em uma aplicação executada em forma de serviço
ou daemon que monitora as comunicações de rede e responde a requisições de
rede HTTP (geralmente na porta 80), tipicamente geradas por uma aplicação
(navegador web ou browser) sendo executada em uma outra máquina denominada
cliente. O usuário indica no navegador no formato de URL (Uniform Resource
Locator) (IETF1738, 1994) o nome, caminho do recurso e o endereço do servidor
(host) que o contém. Por exemplo, a URL a seguir retorna a imagem do logotipo do
Google
armazenado
em
seu
servidor,
http://www.google.com/intl/en_ALL/images/logo.gif.
Após o endereço IP (Internet Protocol) do servidor web ser identificado por
meio do DNS (Domain Name System) ou Sistema de Resolução de Nomes, a
requisição é enviada ao servidor web em um protocolo de comunicação de rede
denominado HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) (IETF2616, 1999).
O servidor web interpreta essa requisição identificando o recurso que está
sendo requisitado e como resposta, devolve pela rede esse recurso à aplicação
solicitante. O recurso recebido pode ser dentre outros, uma imagem, um documento,
uma página web - um documento de hipertexto, formatado segundo os padrões
HTML (HyperText Markup Language) (W3C, 1999; W3C, 2000). Uma mesma página
web pode possuir recursos (arquivos HTML, imagens, vídeos, arquivos de som)
contidos no mesmo servidor web ou em outros.
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Ao apresentar a página, o navegador identifica esses recursos e envia
recursivamente novas requisições HTTP aos devidos servidores web permitindo
assim que todos os recursos sejam apresentados adequadamente na página. O
termo web (teia) é empregado em alusão ao fato de que os documentos em
hipertexto possuem referências ou links a outros documentos formando assim uma
teia de conexões.
De acordo com Conallen (2002, p. 26), “Uma aplicação web estende um
sistema web para adicionar funcionalidades de negócio. Em termos simples, uma
aplicação web é um sistema web que permite aos seus usuários executar lógica de
negócio com um navegador”.
Como vários outros protocolos de rede, o protocolo HTTP utiliza-se de um
modelo cliente/servidor – um cliente HTTP abre uma conexão e envia uma
mensagem de requisição para um servidor HTTP. O servidor então responde com
uma mensagem de resposta, geralmente contendo o recurso que foi solicitado.
Uma característica importante deste protocolo é o fato do servidor não manter
o estado de suas conexões, ou seja, ele não mantém informações sobre os clientes
que estão conectados. Imediatamente após a resposta, o servidor encerra a
conexão com o cliente. Isso trás como vantagem o fato do servidor não necessitar
gerenciar informações dos clientes, necessitando de muito menos recursos
computacionais. Por outro lado, trás complicações para as aplicações clientes que
necessitam utilizar-se de algumas técnicas adicionais para manter o estado entre as
requisições, valendo-se para tanto, de recursos como cookies e sessões.

3.3 Arquitetura Web
Uma aplicação web configura-se como uma espécie de computação
distribuída, visto que compreende um conjunto de computadores independentes
interligados, trabalhando cooperativamente e de forma transparente ao usuário. Na
sua forma mais trivial, tem-se uma máquina com um navegador (browser) conectada
via rede a uma outra máquina que disponibiliza o serviço web, caracterizando assim
um típico sistema cliente/servidor (Figura 9). Parte do processamento é executada
na máquina cliente e outra parte executada no servidor. Essa distribuição de tarefas,
entretanto é transparente ao usuário – para ele, tudo se passa como se todo o
processamento ocorresse em sua própria máquina.

Servidor
Web
HTTP
TCP/IP

Internet

Máquina
Cliente
Figura 9. Arquitetura web simples

HTTP
TCP/IP
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As aplicações web podem exigir uma infra-estrutura muito mais complexa,
dependendo do tamanho, complexidade, nível de disponibilidade, volume de
acessos entre outros fatores. Na Figura 10 é apresentado um cenário típico dessa
complexidade. Pode-se observar o envolvimento de servidores web, de aplicação,
de banco de dados e o uso de serviços providos por outras máquinas como, por
exemplo, pelo uso de web services distribuídos em diversos servidores. Tudo isso é
orquestrado de forma que essa distribuição de tarefas seja invisível ao usuário.

Servidor
Web
HTTP
TCP/IP

Internet

Servidor de
Aplicação

HTTP
TCP/IP

Máquina
Cliente

Internet

Servidor
Banco de Dados
Figura 10. Arquitetura web complexa

3.4 Formulários Web
Formulários são páginas web especiais que permitem que dados sejam
fornecidos ao servidor web com o preenchimento dessas informações em campos
de dados. Estes campos são apresentados em componentes especializados de
interface, como campo de texto (text field), botões de rádio (radio button), caixas de
verificação (check box), caixas de combinação (combo box), dentre outros.
Um formulário pode possuir diversos elementos com a qual o usuário interage.
Esses elementos em HTML são denominados controles. Os controles que serão
considerados neste trabalho são check box, radio button, text, text area, combobox e
file. Maiores detalhes sobre a especificação desses controles podem ser obtidos em
W3C (1999).
Na Figura 11 é apresentada a visualização de um formulário no browser Mozilla
Firefox. Esse formulário contém um conjunto diversificado de controles
representando um caso típico de utilização de formulários em ambiente web.
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Na Listagem 1 é apresentado o código HTML do formulário da Figura 11.
Browsers diferentes podem exibir o formulário com uma representação visual
diferente, visto que o padrão HTML não determina ou restringe a aparência visual
dos controles.

Figura 11. Visualização de Formulário no Browser

Listagem 1. Código HTML do Formulário

<html>
<title>Formulário</title>
<body>
<form method="post" action="" id="myForm">
<table>
<tr>
<td><label for="nome" title="Nome do
Usuário">Nome</label></td>
<td><input type="text" id="nome" size="40"/></td>
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</tr>
<tr>
<td><label for="email" title="Email do
Usuário">Email</label></td>
<td><input type="text" id="email" size="40"/></td>
</tr>
<tr>
<td><label for="tel" title="Tel. do
Usuário">Telefone</label></td>
<td><input type="text" id="tel"/></td>
</tr>
<tr>
<td><label for="senha" title="Senha do
Usuário">Senha</label></td>
<td><input type="password" id="senha" size="10"/></td>
</tr>
<tr>
<td><label for="combo" title="Selecione uma
opção">Opcao</label></td>
<td><select size="1" name="combo">
<option selected value=""></option>
<option value="1">Opção 1</option>
<option value="2">Opção 2</option>
<option value="3">Opção 3</option>
<option value="4">Opção 4</option>
</select></td>
</tr>
</table>
<fieldset>
<legend>Sexo</legend>
<input type="radio" name="sexo"
value="Masculino"/>Masculino
<input type="radio" name="sexo"
value="Feminino"/>Feminino</br>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Alternativas</legend>
<input type="checkbox" name="chk" value="1"/>Alternativa 1
<input type="checkbox" name="chk" value="2"/>Alternativa 2
<input type="checkbox" name="chk" value="3"/>Alternativa
3</br>
</fieldset>
<label for="obs" title="Observações">Observações</br></label>
<textarea name="obs" rows="5" cols="40">
</textarea><br>
<input type="button" value="Enviar"/>
<input type="reset" value="Apagar"/>
</form>
</body>
</html>
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3.5 Validação dos Dados
A validação dos dados de entrada de uma aplicação consiste em verificar a
adequação da informação que foi solicitada em relação àquilo que foi informado.
Basicamente essas validações, na maioria das vezes referem-se ao tipo e formato
dos dados. As validações basicamente servem para restringir o domínio dos dados
de entrada. Por exemplo, se é solicitado ao usuário informar a sua idade, ao efetuar
um cadastro para compra de algum produto restrito a adultos, uma possível
validação para a idade informada é verificar se a idade foi informada, se é um
número válido e se esse número é maior ou igual a 18.
Em aplicações web, as validações dos dados informados pelos formulários
podem ser realizadas de duas formas: no lado cliente ou no lado servidor.
As validações no lado cliente são validações executadas pelo próprio
navegador web. Essas validações não requerem que haja uma submissão HTTP
para o servidor, pois são executadas localmente.
As validações no lado servidor são validações que não são executadas
localmente, mas sim no servidor web, ou em algum outro sistema distribuído
chamado a partir deste. Para que essas validações possam ser executadas, os
dados devem ser enviados para o servidor via requisição HTTP, processados e o
resultado da validação retornado novamente ao navegador web.
As validações do lado servidor são muito mais custosas e lentas exigindo
tráfego de rede e envolvimento de um ou mais servidores. Entretanto, existem
validações que necessariamente devem ser realizadas no lado servidor, como, por
exemplo, aquelas que exigem o processamento de informações que não estão
disponíveis na interface do cliente, mas sim em um banco de dados.
Como as validações do lado cliente são muito mais “leves”, é costume priorizar
este tipo de validação sempre que possível. Essas validações são basicamente
desenvolvidas em forma de rotinas javascript (ECMA262, 1999) ou vbscript
(Microsoft's Visual Basic Scripting Edition) que são linguagens de programação cujo
código é embutido nas páginas HTML e interpretado pelo navegador web.
A linguagem javascript é universalmente aceita e interpretada por praticamente
todos os navegadores web. Já a linguagem vbscript, por ser um produto
desenvolvido pela Microsoft, é reconhecida basicamente apenas pelo navegador
Internet Explorer. Essa é a razão pela qual neste trabalho é adotado o javascript no
código de validação dos formulários de entrada de dados.
O código das rotinas de validação javascript pode estar contido dentro do
próprio arquivo HTML ou contido em arquivos externos com extensão “.js”.
Na Listagem 2 é apresentado o código de um formulário de entrada de dados
associado a uma rotina de validação javascript. O código entre as tags <script> e
</script> corresponde à rotina javascript.
Esse formulário solicita a entrada de uma idade. A validação garante que o
campo não seja deixado em branco (validate_idadePreenchida), que seja um
número válido (validate_idadeNumerico), e que a idade seja maior ou igual a 18
(validate_adulto).
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Listagem 2. Exemplo de Formulário HTML com validação javascript
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function validate_idadePreenchida(field,alerttxt)
{
with (field)
{
if (value==null||value=="")
{
alert(alerttxt);
return false
}
else {return true}
}
}
function validate_idadeNumerico(field,alerttxt)
{
with (field)
{
if (!value.match(/^\d+$/))
{
alert(alerttxt);
return false
}
else {return true}
}
}
function validate_adulto(field,alerttxt)
{
with (field)
{
if (parseInt(value) < 18)
{
alert(alerttxt);
return false
}
else {return true}
}
}
function validate_form(thisform)
{
with (thisform)
{
if (validate_idadePreenchida(idade,"O campo idade deve ser
preenchido")==false)
{
idade.focus();
return false
}
if(validate_idadeNumerico(idade,
numérico")==false)
{
idade.focus();
return false

"O

campo

idade

deve

ser
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}
if(validate_adulto(idade,
adultos")==false)
{
idade.focus();
return false
}
}
}
</script>
</head>

"Permitido

apenas

para

<body>
<form action=""
onsubmit="return validate_form(this)"
method="post">
Idade: <input type="text" name="idade" size="5">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>

3.6 Conclusão
Neste capítulo foi conceituado o objeto de estudo deste trabalho, ou seja, os
formulários de entrada de dados para aplicações web que, conforme apresentado,
são arquivos texto em formato HTML com a definição dos campos de entrada de
dados. Esses dados estão sujeitos a validação no lado cliente para que apenas
informações consistentes sejam submetidas ao servidor web.
Conclui-se, portanto, que o produto gerado pela ferramenta MDA deve ser um
conjunto de arquivos texto em formato HTML, cada um representando um formulário
de entrada de dados com a definição de seus campos. As rotinas de validação
também são constituídas de texto. Esse código pode estar embutido no arquivo
HTML ou por acessado por ele a partir de um arquivo texto externo contendo esse
código.
Como o produto que deve ser gerado é basicamente texto, é adotada neste
trabalho a estratégia de transformação MDA modelo-para-código.
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4 Gerador de Formulários – Uma visão Geral
4.1 Introdução
Este capítulo apresenta a ferramenta UMT e sua execução para a geração de
formulários HTML. Parte-se do princípio de que a ferramenta já está devidamente
configurada com o plugin de geração de formulários previamente desenvolvido e que
os formulários a serem gerados foram devidamente modelados pela ferramenta de
modelagem UML e exportados para um arquivo XMI. Os próximos capítulos
abordarão as questões técnicas do desenvolvimento do plugin de geração de
formulários HTML (capítulo 5), a modelagem de formulários (capítulo 6), a
modelagem do UML Profile para formulários web (capítulo 7) e as regras para
transformação do modelo UML em código HTML (capítulo 8).
É importante destacar que este capítulo apresenta o resultado final do que é
desenvovido neste trabalho. Isso é feito para que haja uma maior clareja do produto
que este trabalho desenvolve. Os demais capítulos objetivam demonstrar os passos
que foram seguidos para que esse produto pudesse ser desenvolvido. Ou seja, os
capítulos deste trabalho foram organizados intencionalmente em uma seqüência
cronológica inversa ao seu desenvolvimento.

4.2 Download dos Recursos
Os binários e código fonte da ferramenta UMT podem ser obtidos no site
SourceForge
(https://sourceforge.net/projects/umt-qvt),
que
atualmente
é
responsável por manter mais de 132.000 projetos de código aberto. Existe tanto a
opção de baixar os binários como o código fonte.
Para que recursos como modelos e binários deste projeto pudessem ser
facilmente disponibilizados publicamente, foi criado um grupo no Google Groups
denominado “Model-Driven” que pode ser acessado na seguinte URL:
http://groups.google.com.br/group/modeldriven
Neste grupo além de ser possível obter os recursos necessários para a
reprodutibilidade deste trabalho, pode-se também postar sugestões, dúvidas e
críticas. Não é necessário ser membro do grupo para realizar o download dos
arquivos, porém, somente membros podem postar mensagens. Para ser membro do
grupo, basta ter uma conta no Google e enviar uma solicitação.
Na Tabela 1 podem ser vistos os arquivos que estão disponibilizados no grupo
“Model-Driven” e uma breve descrição sobre os mesmos.
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Tabela 1. Recursos disponibilizados na web

Arquivo ZIP

Tamanho

Descrição

EA.6.0.780.zip

22.1 MB

Arquivo de instalação do Enterprise Architect
versão 6.0.780. Trata-se de uma versão de
avaliação (trial) por 30 dias, visto que o
Enterprise Architect é uma ferramenta comercial
não gratuita. Por se tratar de um arquivo grande,
o mesmo foi quebrado em arquivos menores com
o mesmo nome, porém com extensão “z??” com
o utilitário de compactação WinZip. Pode ser que
outras ferramentas de compactação compatíveis
com arquivos ZIP não consigam descompactar
este arquivo, sendo necessário utilizar o WinZip.

UMTTool.zip

842 KB

Binários e código fonte da ferramenta UMT já
configurada com o plugin para geração do código
HTML dos formulários desenvolvido neste
trabalho.

FormularioEA.zip

173 KB

Código fonte e executável da aplicação .NET
para modelagem e validação dos modelo de
formulários no Enterprise Architect.

MDAModel.zip

448 KB

Modelo EAP do Enterprise Architect com o
modelo dos formulários utilizados nos exemplos
deste trabalho e com a modelagem do UML
Profile para Formulários Web.

Formularios.zip

22 KB

Arquivo XMI dos formulários exportado do
modelo EAP. Este arquivo pode ser diretamente
aberto pela ferramenta UMT.

FormsProfile.zip

2.3 KB

Arquivo XMI com o UML Profile para Formulários
Web exportado do modelo EAP. Esse perfil pode
ser importado por qualquer projeto do Enterprise
Architect disponibilizando-o para uso no modelo.

JavascriptLibrary.zip

6.9 KB

Biblioteca javascript utilizada na validação dos
dados dos formulários web gerados pela
ferramenta UMT. Essa biblioteca deve estar
disponível na mesma pasta onde os arquivos
HTML dos formulários estão presentes.

Dissertação.pdf

O conteúdo desta dissertação.

4.3 A ferramenta UMT
A ferramenta UMT-QVT ou apenas UMT (UML Model Transformation) é uma
iniciativa open source de Jon Oldevik (UMT) para suportar o desenvolvimento
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baseado no paradigma MDA. Essa é uma ferramenta para transformação de
modelos e geração de código de modelos UML/XMI.
Na Figura 12 é exibida a página principal do site da ferramenta, onde podem
ser baixados os binários, código fonte e manuais.
Essa ferramenta é desenvolvida em Java e oferece uma infra-estrutura para
que desenvolvedores possam criar suas próprias transformações modelo-paracódigo. As transformações são adicionadas à ferramenta como plugins permitindo
assim grande flexibilidade e facilidade de criação de novas transformações. Dessa
forma, o desenvolvimento realizado para este trabalho concentrar-se apenas no
desenvolvimento do plugin da transformação do modelo UML dos formulários em
código HTML, diminuindo assim consideravelmente a complexidade da etapa de
desenvolvimento.

Figura 12. Home site da ferramenta UMT-QVT

4.4 Princípios e funcionamento
Essa ferramenta toma como entrada um modelo UML gerado por alguma
ferramenta de modelagem UML. Como cada ferramenta de modelagem armazena
os seus modelos em um formato proprietário, a entrada da ferramenta UMT deve ser
um arquivo XMI (XML Metadata Interchange) (OMG0, 2005d). O formato XMI é o
formato padrão para intercâmbio de modelos UML. Esse formato foi padronizado
pelo OMG para permitir que ferramentas distintas pudessem ler e interpretar um
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mesmo modelo UML. Um arquivo XMI não passa de um arquivo XML cujas tags são
padronizadas para representar elementos de um modelo UML, como pacotes,
classes, interfaces, associações, atributos dentre outros.
Seu princípio de funcionamento é muito simples. A ferramenta fornece a infraestrutura para que um modelo UML gerado por alguma ferramenta de modelagem e
exportado em formato XMI seja convertido para um modelo XMI simplificado,
denominado pela ferramenta de XMI-Light. O modelo XMI-Light é gerado por meio
de transformações XSLT (XSL Transformations) e visa tornar o complexo código
XMI padrão em um código mais limpo e reduzido, contendo apenas os elementos
que interessam ao contexto das transformações: model (modelo), package
(pacote), class (classe), attribute (attribute) e tagged value. Isso simplifica muito a
análise do modelo UML, minimizando esforços na implementação das rotinas de
transformação.

4.5 Instalação da ferramenta UMT
O sistema operacional utilizado foi o Windows XP Professional Service Pack 2.
A ferramenta não foi testada em nenhuma outra plataforma.
Para que a ferramenta possa ser executada, deve estar previamente instalada
a máquina virtual Java standard edition (j2se) versão 1.4.x. A ferramenta UMT não
mostrou-se compatível com a máquina virtual Java versão 1.5.x. A versão 1.4.2 da
máquina virtual Java pode ser obtida na seguinte URL:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
Para instalar a ferramenta basta descompactar o arquivo UMTTool.zip em uma
pasta (por exemplo em c:\UMT).
Para executar a ferramenta, é necessário executar o arquivo de lote “UMT.bat”,
localizado na pasta raiz. Ao executar esse arquivo BAT, será apresentada a tela de
“boas vindas” da ferramenta, conforme pode ser visto na Figura 13.
A biblioteca de validação javascript está disponível no arquivo
JavascriptLibrary.zip e seu conteúdo deve ser descompactado onde os arquivos
HTML são gerados. Sem essa biblioteca a validação dos dados do formulário não é
realizada. Vale mencionar que a biblioteca javascript é a única porção do
desenvolvimento deste trabalho onde há colaboração externa.
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Figura 13. Interface principal da ferramenta UMT

4.6 Modelo UML dos Formulários
Na Figura 14, pode ser visualizada a representação UML das classes dos
formulários utilizados no exemplo deste capítulo.
O modelo apresentado é uma aplicação fictícia de um sistema de Recursos
Humanos que possui formulários para que a empresa cadastre vagas de trabalho,
candidatos cadastrem seu currículo e realizem pesquisas de vagas disponíveis.
Esses formulários são modelados passo a passo no capítulo 6 - Modelagem de
Formulários. Logo a explicação detalhada das classes e suas propriedades é
realizada mais adiante no decorrer deste trabalho.
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Figura 14. Classes do modelo RH

Um determinado formulário é representado por uma classe com o estereótipo
<<formulario>>. Cada campo do formulário é representado por um atributo com o
estereótipo <<campo form>>.
Os estereótipos são fundamentais para esta proposta, pois eles estendem a
UML padrão, permitindo agregar diversas propriedades adicionais aos elementos do
modelo. Essas propriedades associadas ao estereótipo são chamadas de tagged
values.
Para que seja possível efetuar a documentação do formulário e a geração do
código com as devidas validações, é necessário, por exemplo, adicionar
propriedades como:
•

obrigatoriedade: obrigatório ou opcional;

•

formato apresentação: textfield, radio button, checkbox, combobox;

•

tipo de dado: número, letras, e-mail, url, data;

•

tamanho: tamanho do campo;

•

tamanho mínimo: tamanho mínimo aceitável para o campo;

•

valor máximo: valor máximo permitido para dados numéricos e data;
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•

valor mínimo: valor máximo permitido para dados numéricos e data;

•

valor padrão: valor associado ao campo caso nada seja informado.

Figura 15. Tagged Values do estereótipo <<campo form>>

Conforme apresentado no capítulo 7 - Modelagem do UML Profile para
Formulários Web, todas essas propriedades e muitas outras estão associadas ao
estereótipo <<campo form>>.
Cada ferramenta de modelagem UML possui o seu próprio método de permitir
que se entre com valores para os tagged values. No caso do Enterprise Architect,
essas propriedades são listadas em uma janela denominada “Tagged Values”,
conforme se selecionam os elementos do modelo UML. Essa janela com os tagged
values do campo “sexo” do formulário “Vaga” pode ser vista na Figura 15.
Com base nas informações apresentadas na Figura 15, pode-se observar que o
campo sexo:
•

é alfabético - propriedade “tipo dado” igual a “Letras”

•

é apresentado como radio buttons - propriedade “formatoApresentacao” igual a
“RadioButton”

•

possui as opções “Masculino” e “Feminino” - propriedade listaValores

•

é um campo obrigatório - propriedade “eObrigatorio” igual a “Sim”

•

é o terceiro campo do formulário - propriedade “ordem” igual a “3”.
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4.7 Abertura do modelo UML pela ferramenta UMT
A partir do momento em que se tem um arquivo XMI com o modelo UML dos
formulários, pode-se abri-lo diretamente pela opção File  Open  XMI or XMI Light
file, conforme visto na Figura 16.

Figura 16. Abertura de um modelo UML em arquivo XMI

O arquivo aberto no exemplo é o “Formularios.xmi” (vide Tabela 1).
Assim que o arquivo XMI é aberto, ele é automaticamente convertido no
formato XMI Light. Na Figura 17 pode ser observado um fragmento do XMI Light do
modelo UML à direita. Na porção esquerda, é apresentada a árvore de elementos do
modelo UML.
Ao selecionar um elemento do modelo UML no painel à esquerda,
automaticamente o nó correspondente no XMI Light é selecionado e apresentado no
painel à direita.
Ainda na Figura 17, pode-se observar o nó <class name=“Curriculo”
stereoType=”formulario”>, correspondendo à classe UML do formulário Curriculo.
Como subitem deste nó, logo abaixo, pode-se ver o nó <attribute name=“area”
stereoType=”campo form”>, correspondendo ao atributo “area” desta classe de
formulário. Mais abaixo se vêem os nós de cada um dos tagged values deste campo
do formulário.
Esse é o conteúdo que deverá ser lido e interpretado pelas rotinas de
transformação e geração do código HTML dos formulários.
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Figura 17. Conteúdo do arquivo XMI convertido em XMI Light

4.8 Execução da transformação para geração do código
Depois que o arquivo XMI com o modelo UML é aberto, o código HTML dos
formulários pode ser imediatamente gerado. Para isso, basta acessar a opção de
menu Transformation  Forward transformation  Form_HTML, conforme pode ser
visto na Figura 18.
No caso deste exemplo, a transformação que gera o código HTML dos
formulários foi referenciada como “Form_HTML”. Ela corresponde justamente à
rotina de geração de código que foi desenvolvida para este trabalho. Essa rotina
será detalhada no capítulo 5 - Desenvolvimento do Plugin de Geração de
Formulários.

Figura 18. Execução da Transformação

Assim que a rotina de transformação é evocada, a relação dos arquivos HTML
gerados podem ser obtidos na aba “Results...”, como pode ser visto na Figura 19.
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Figura 19. Relação dos arquivos HTML de formulário gerados

Ao selecionar um arquivo no painel esquerdo, seu conteúdo é apresentado no
painel direito. Na Figura 20 pode ser visto um fragmento do conteúdo do arquivo
“Curriculo.html”, selecionado no painel esquerdo.
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Figura 20. Conteúdo do arquivo HTML de formulário gerado

É importante observar que para cada arquivo HTML (extensão “.html”), é
gerado outro de mesmo nome com extensão “.js”. Esse arquivo é um Javascript que
possui as propriedades dos campos do formulário. Um fragmento do arquivo
“Curriculo.js” pode ser visto na Figura 21. Esse arquivo é utilizado pela biblioteca de
validação Javascript para validar se os dados fornecidos ao formulário estão em
conformidade com sua especificação.
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Figura 21. Conteúdo do arquivo Javascript gerado

4.9 Visualização dos formulários gerados no navegador web
Ao executar a transformação, os arquivos HTML e Javascript são fisicamente
criados dentro da pasta onde o arquivo XMI foi originalmente aberto, em uma subpasta chamada “src”. Nesta pasta deve ser colocada a biblioteca javascript
disponibilizada (vide Tabela 1).
Na Figura 22 pode ser visto o arquivo “Curriculo.html” sendo exibido pelo
navegador web Mozilla Firefox.
Vale observar que o arquivo HTML gerado não possui nenhuma informação
sobre formatação e estilos. Por esta razão, os campos são apresentados
simplesmente um embaixo do outro, sem tabulação. Um arquivo HTML como esse
pode ser facilmente tratado com folhas de estilo em cascata ou CSS (Cascading
Style Sheets) para conferir-lhe uma identidade visual.
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Figura 22. Visualização do formulário gerado no navegador web

Todas as regras de validação impostas pelo modelo estão ativas por meio de
validações Javascript. Pelo modelo, o campo nome possui uma restrição em que o
tamanho mínimo deve ser de 5 posições. Ao tentar submeter o formulário pelo botão
“Enviar” é disparada uma mensagem de erro de validação, informando que o campo
“Nome” deve ter no mínimo 5 caracteres, conforme apresentado na Figura 23.
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Figura 23. Validação Javascript do formulário

4.10 Conclusão
Com uma instalação simples e uma interface amigável pode-se ter a ferramenta
UMT rapidamente instalada e configurada para executar transformações
personalizadas. Em seu pacote de instalação constam diversos tipos de plugins de
transformação que podem servir de base para o desenvolvimento de novos plugins.
Por permitir ler o modelo UML de arquivos XMI de diversas versões diferentes
(1.0, 1.1, e 1.2), a ferramenta é compatível com a maioria das aplicações de
modelagem UML do mercado.
Sua instalação, conforme apresentado, é simples, e pelo fato de ser de código
aberto a aplicação pode ser facilmente customizada para as mais diversas
necessidades.
A possibilidade de navegação pelos elementos do modelo UML pela árvore
hierárquica e a visualização de seu correspondente no arquivo XMI possibilita uma
rápida localização das tags relacionadas aos objetos que deverão ser manipulados
pelas rotinas de transformação.
A abertura do modelo UML, entretanto, dependendo de seu tamanho, pode ser
um processo um tanto demorado, visto que o arquivo XMI original padrão é
transformado para sua representação em XMI-Light por meio de XSLT (XSL
Transformation). As transformações XSLT, quando complexas, são lentas e exigem
grande recurso computacional.
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5 Desenvolvimento do Plugin de Geração de Formulários
5.1 Introdução
A utilização da ferramenta UMT tem como vantagem permitir que este projeto
se concentrasse na modelagem UML e na implementação da rotina de geração de
código HTML dos formulários propriamente dita. A ferramenta oferece os recursos
para leitura e conversão do arquivo XMI em um modelo mais simplificado (XMI Light)
e uma infra-estrutura para adição de rotinas de transformação e geração dos
arquivos de código da aplicação em uma interface amigável. Dessa forma, muitas
horas de desenvolvimento necessárias para a criação dessa estrutura foram
poupadas.
Dentre os itens desenvolvidos neste projeto, a implementação do plugin para a
geração do código dos formulários é certamente um dos elementos mais
importantes. Este capítulo apresenta os detalhes técnicos da implementação das
quase 2000 linhas de código que constituem a rotina de transformação do modelo
UML em código HTML dos formulários.

5.2 Plugins de transformações na ferramenta UMT
A ferramenta UMT permite o desenvolvimento de plugins de transformação de
duas formas: pelo desenvolvimento de transformações XSLT (XSL Transformations)
(W3C, 2005) e pelo desenvolvimento de rotinas de transformação em Java.
O XSLT é uma linguagem padronizada pela W3C que permite a transformação
de documentos XML e outros documentos XML. Assim, a transformação do modelo
UML em HTML poderia ser realizada pela execução de um XSLT devidamente
desenvolvido para esse propósito: o documento de entrada XMI é um documento
XML e o modelo de saída HTML também é um tipo de documento XML.
Para as transformações desenvolvidas em Java, o documento XMI-Light
gerado a partir do documento XMI de entrada deve ser processado e interpretado
por uma implementação do DOM (Document Object Model). O DOM é uma
especificação da W3C que padroniza uma interface independente de linguagem e
plataforma que permite acessar, pesquisar e atualizar os dados de um documento
XML. Pelo fato do DOM ser uma especificação independente de linguagem e
plataforma, existem implementações do DOM para diversas linguagens de
programação como, por exemplo, Java.
A utilização de rotinas em Java com manipulação do modelo XMI pelo DOM e
geração do código HTML da aplicação implica em um desenvolvimento mais
trabalhoso do que o desenvolvimento de transformações XSLT, porém, esta
abordagem apresenta a maior flexibilidade e liberdade para geração do código. Por
essa razão, a transformação desenvolvida nesse trabalho adota essa técnica.
Transformações baseadas em XSLT não serão abordadas neste trabalho.
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5.3 Implementação do Plugin em Java
Para que a aplicação possa utilizar as rotinas de transformação implementadas
pelo plugin, é necessário que haja uma interface de comunicação pré-definida entre
a ferramenta e os plugins. Para que isso seja possível, toda a classe desenvolvida
como plugin em Java, deve implementar a interface TransformerEngine,
apresentada na Listagem 3.
Listagem 3. Interface TransformerEngine
public
{
public
public
public
public
public
}

interface TransformerEngine
void
void
void
void
void

setInputSource (java.io.Reader input);
setTransformationImpl (Object impl);
setOutputDir (String dir);
doTransformation ();
addTransformationResultListener(TransformationResultListener listener);

O método setInputSource recebe como parâmetro uma instância do modelo
XMI-Light que está aberto.
O método setTransformationImpl recebe como parâmetro o nome da classe de
implementação da transformação, que no caso deste trabalho é
org.sintef.umt.transformer.DefaultFormTransformer.
O método setOutputDir recebe como parâmetro o diretório onde os arquivos
gerados deverão ser salvos.
O método doTransformation é o método que executa a tranformação
propriamente dita.
Para simplificar o desenvolvimento, existe uma classe denominada
AbstractTransformer que serve como adaptador, pois implementa todos os métodos
da interface TransformationEngine menos os métodos doTransformation e
setTransformationImpl.
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Figura 24. Representação UML do plugin DefaultFormTransformer

5.4 A classe DefaultFormTransformer
Conforme apresentado anteriormente, a classe DefaultFormTransformer é o
plugin da transformação “UML para HTML” propriamente dita. Na Figura 24 pode ser
visualizada a representação UML da classe DefaultFormTransformer.
O método principal desta classe é o doTransformation(). Esse método é
automaticamente evocado em todo o plugin de transformação desenvolvido em Java
e configurado na ferramenta. Sua assinatura é definida pela interface
TransformerEngine.
Como esta classe manipula o modelo XMI-Light, é necessário entender como
as informações do modelo estão organizadas neste arquivo. Na Figura 25 pode-se
ver o metamodelo do XMI-Light. O metamodelo XMI-Light define que um modelo
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(model) possui um ou mais pacotes (package), que pode possuir por sua vez outros
pacotes (auto-relacionamento). Um pacote pode possuir diversas classes (class). As
classes podem possuir atributos (attributes), associações (associations) e operações
(operation).
Por se tratar de uma simplificação do XMI padrão, o metamodelo XMI-Light não
permite a manipulação de diversos elementos do modelo UML. Caso o modelo XMI
possua elementos de diagramas de estado, atividade, seqüência, componentes,
distribuição dentre outros, após a conversão para XMI-Light, esses elementos
desaparecerão do modelo. Somente os elementos UML encontrados no metamodelo
XMI-Light é que podem ser manipulados pela ferramenta UMT.

Figura 25. Metamodelo XMI-Light
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A classe DefaultFormTransformer, deve portanto possuir recursos para acessar
essas informações do modelo XMI e tomar as devidas medidas para transformá-las
em código HTML.
Para
possibilitar
o
acesso
a
essas
informações,
a
classe
DefaultFormTransformer possui diversas outras classes internas (inner classes)
especializadas em cada tipo de estrutura do metamodelo XMI-Light.
De forma a simplificar a manipulação das instâncias dessas classes, foi
utilizado o Design Pattern Factory com o uso da classe InputHandlerFactory que cria
instâncias
das
classes
ModelInputHandler,
PackageInputHandler
e
ClassInputHandler, conforme a necessidade, devolvendo-as como instâncias do tipo
InputHandler, que é a interface comum implementada por essas classes. Na Figura
26 pode ser vista a representação UML dessa estrutura.

Figura 26. Classe DefaultFormTransformer e suas classes internas
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As classes ModelInputHandler, PackageInputHandler e ClassInputHandler
recebem em seu construtor uma instância do tipo Element (org.w3c.dom.Element),
que possui as informações de um nó (node) do modelo XMI. Cada nó possui um
tipo, e esse tipo é que determina o tipo de elemento UML que o nó representa. Um
nó pode possuir ainda outros nós (nós filhos) de variados tipos.
O que a factory faz é receber como parâmetro uma instância de um nó XMI,
analisar seu tipo e retornar uma instância do manipulador (handler) apropriado, ou
seja, manipuladores para modelo, pacotes ou classes.
Cada manipulador possui um método denominado processContent, que
processa os nós filhos do nó passado no seu construtor. Cada um nesses nós filhos
são passados como parâmetro para a factory, que produz novas instâncias de
manipuladores de nós filhos. Isso ocorre de forma recursiva até que todos os nós do
modelo XMI tenham sido manipulados, garantindo assim que todos os elementos do
modelo UML sejam manipulados e interpretados.

5.5 O manipulador de classes ClassInputHandler
O manipulador encarregado pela geração do código HTML é o
ClassInputHandler e dentre os manipuladores, este é o de maior complexidade. Ele
é o responsável por tratar devidamente os tagged values associados aos atributos
das classes de formulário e gerar as saídas do código HTML.
É também o responsável pela geração dos arquivos de propriedades Javascript
que serão utilizados pelo navegador web para a validação dos campos dos
formulários.
5.5.1 Resolução das referências de templates de campo e domínios
Conforme apresentado no capítulo 7 - Modelagem do UML Profile para
Formulários Web, a modelagem UML dos formulários permite a referência a classes
de templates de campo e a classes de domínio.
Essas referências permitem que as propriedades de tamanho, tipo de dados,
valor máximo, valor mínimo, valor padrão, dentre outras, sejam reutilizadas pelo
modelo, facilitando a modelagem e diminuindo a redundância de especificação.
As classes de template são classes estereotipadas como <<template campo>>
utilizadas com o propósito de documentar propriedades de campos que são
utilizados mais de uma vez dentro do modelo (“condição de pagamento”, por
exemplo). Todo o campo de formulário que referenciar então esse template de
campo deve assumir as suas propriedades quando o código do formulário for
gerado.
Determinados campos de um formulário por definição da especificação, podem
ter relação com campos de tabelas de banco de dados. Esses campos de formulário
muitas vezes possuem as mesmas propriedades dos campos do banco de dados,
como tamanho, decimais, valor mínimo, valor máximo, valor padrão, dentre outros.
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Para evitar a redundância de especificação, pode-se associar um campo de
formulário, a um campo de uma classe de domínio, que representa uma tabela de
banco de dados.
Os campos de uma classe de domínio podem por sua vez referenciar classes
de template de campo para também fazer reuso de definições de propriedades. Um
campo de formulário pode ainda referenciar tanto uma classe de template como uma
classe de domínio sendo que cada uma pode possuir propriedades diferentes.
Isso implica em uma situação complexa para a geração de código com a
necessidade de definição de uma regra para a resolução de todas as referências
aos templates de campo e classes de domínio antes do código do formulário ser
efetivamente gerado.
Isso é atingido processando todo o modelo em 3 ciclos.
1º Ciclo: Carrega todas as classes de template campo e suas propriedades
2º Ciclo: Carrega todas as classes de domínio e resolve suas referências a
templates de campo
3º Ciclo: Carrega os elementos do modelo, resolve suas referências às classes
de template e de domínio e gera as saídas HTML e Javascript dos formulários.
Os métodos que realizam esses ciclos são identificados como ciclo0(), ciclo1()
e ciclo2(), conforme pode ser visto pelo destaque “A” na Figura 27.

Figura 27. Classe ClassInputHandler
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5.5.2 Campos HTML
Cada um dos atributos das classes de formulários são analisados quanto ao
tipo de componente HTML que deve ser utilizado na sua apresentação, identificado
pela tag formatoApresentacao (vide Tabela 18). Esses componentes HTML podem
ser CheckBox, Date, File, ListBox, Password, RadioButton, Text e TextArea.
Pelo fato de cada um desses componentes HTML exigirem uma codificação
diferenciada, assim que o formato da apresentação é identificado, o método
apropriado para gerar a saída do código é evocado. Esses métodos podem ser
vistos no destaque “B” da Figura 27.
Na Listagem 4 pode ser visualizado o código do método processaText, que é
utilizado para gerar o código HTML de campos de formulário do tipo TEXT. Esse
código Java é a implementação do template apresentado na Listagem 20. Template
HTML de um campo Text.
Listagem 4. Método processaText()

5.5.3 Ordem de apresentação dos campos no formulário
A UML não determina a ordem de seqüência dos atributos de uma classe.
Entretanto, os campos de um formulário devem ser apresentados de acordo com
uma ordem que seja prática e lógica para a seqüência de informações que estão
sendo informadas. Não faz sentido, por exemplo, que em um formulário de cadastro
de endereço, seja apresentado primeiro o campo do número da rua, depois do nome
do bairro para então apresentar o campo do nome da rua.
Sendo assim, o UML Profile é modelado de forma a agregar uma tag
denominada “ordem” ao estereótipo <<campo form>>. Essa tag recebe um número
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inteiro que representa a posição relativa na apresentação dos campos do formulário.
Os campos de formulário são primeiramente ordenados em função da tag “ordem”
para que posteriormente possam ser apresentados.
Essa ordenação é conseguida carregando cada campo do formulário em uma
estrutura Java TreeSet como instâncias da classe AttributeItem. A classe
AttributeItem implementa a interface Java Comparable permitindo assim implementar
a lógica de ordenação dos campos baseados no valor da tag “ordem”.
A interface Comparable obriga que toda a classe que a implemente tenha o
método compareTo(). Esse método deve retornar um inteiro negativo se a instância
em questão é menor do que a instância passada como parâmetro, zero se forem
iguais e positivo se for maior. Na Listagem 5 pode ser visto um fragmento da classe
AttributeItem e a implementação do método compareTo() que permite obter a
ordenação dos campos conforme o valor da tag “ordem”.
Listagem 5. Classe AttributeItem

5.6 Manipulação dos Dados em Memória
Determinados elementos do modelo UML, como classes de template e classes
de domínio têm seus valores reutilizados por diversas vezes dentro da rotina de
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geração de código. Conforme os elementos do modelo XMI são processados, são
criadas instâncias para armazenar em memória, os elementos do modelo e seus
tagged values. Na verdade são instanciadas em memória todas as classes de
template de campo e todas as classes de domínio. Essas instâncias são utilizadas
posteriormente no 3º ciclo para resolução das referências, conforme descrito no item
5.5.1.
Como não há necessidade de manter todas as classes de formulário em
memória, visto que eles não mantêm referências entre si, mantém-se apenas a
instância da classe do formulário que está sendo processado em dado instante.
Para que os elementos do modelo e seus tagged values pudessem ser
manipulados em memória, foram criadas as classes Campo e CampoForm,
conforme apresentadas na Figura 28. Essas classes representam os estereótipos
<<campo>> e <<campo form>>. Como se pode observar, CampoForm é uma
especialização de Campo.
Listagem 6. Estruturas de armazenamento em memória

Na Listagem 6, são apresentadas as variáveis responsáveis
armazenamento e manipulação das estruturas de dados em memória.

pelo
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A variável attributeList é usada para armazenar a lista dos campos do
formulário atual. Foi utilizada uma estrutura TreeSet1 pois conforme exposto no item
5.5.3 - Ordem de apresentação dos campos no formulário, os campos do formulário
devem ser ordenados pela tag ordem.
A variável listaTemplateCampo é uma HashMap2 que armazena as instâncias
das classes de template de campo do modelo. Ela é criada no 1º ciclo de execução
e posteriormente utilizada no 2º ciclo, para resolução das referências de templates
de campo nas classes de domínio. É também utilizada no 3º ciclo para resolução
das referências dos templates de campo nas classes de formulário.

Figura 28. Classes Campo e CampoForm

1

TreeSet é uma classe da biblioteca padrão java J2SE (java.util.TreeSet) que permite
armazenar objetos ordenados.
2

Um HashMap é uma classe da biblioteca padrão java J2SE (java.util.HashMap), que permite
armazenar objetos indexados por uma chave. Esses objetos podem ser posteriormente recuperados
desta estrutura, utilizando a chave como referência de busca.

68

5.7 Classes e Pacotes desenvolvidos
Com o propósito de permitir uma visualização da organização das classes do
projeto UMT e destacar as que foram desenvolvidas para este trabalho em relação
às originais, a Figura 29 apresenta em destaque as classes e pacotes que foram
criados, bem como a dependência entre eles.

Figura 29. Dependências entre os Pacotes

5.8 Geração de formulários em outras tecnologias
A implementação realizada gera código dos formulários em HTML puro. Na
necessidade de criar um outro plugin de transformação para geração de formulário
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em outra tecnologia como, por exemplo, JSP (Java Server Page), a nova classe
repetirá boa parte do código implementado da classe DefaultFormTransformation
(vide Figura 26), visto que grande parte do código da classe
DefaultFormTransformation é destinada à leitura do modelo XMI, instanciação dos
dados em memória e resolução de referências de templates.
Uma melhoria que poderia ser realizada nesta implementação para minimizar a
necessidade de repetição de código seria criar uma classe base com o código que
toda a classe geradora de formulário deve possuir, denominando-a, por exemplo,
FormTransformer. Qualquer classe geradora de código de formulário em uma
tecnologia específica como JSP, ASPX ou PHP, herdaria desta classe e
sobrescreveria os métodos da classe interna “ClassInputHandler” que produzem
saída de código propriamente dita. Deveria também definir sua própria classe
“Factory” herdando de InputHandlerFactory.
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Figura 30. Otimização para geração de formulário em outras tecnologias

Na Figura 30 pode ser visto o diagrama de classes com essa mudança. Na
classe ClassInputHandler podem ser vistos em destaque os métodos que devem ser
sobrescritos pelas classes filhas. Estão também destacadas as classes de geração
de código em HTML, JSP, ASPX e PHP, todas elas herdando de FormTransformer.
Cada uma dessas classes deve redefinir a classe interna ClassInputHandler,
herdando da classe interna ClassInputHandler definida em FormTransformer.
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5.9 Conclusão
Neste capítulo foi apresentada uma visão técnica sobre a implementação da
ferramenta UMT e particularmente do plugin para geração de código dos
formulários.
Apesar de a ferramenta proporcionar a economia de muitas horas de
desenvolvimento, sente-se a falta de uma API (Application Program Interface) para a
o acesso e manipulação dos elementos de modelo UML.
Falta ainda o suporte para alguma linguagem de transformação que permita
manipular o modelo UML e gerar o código da aplicação. O desenvolvimento de
rotinas em Java com a manipulação do modelo XMI com uma implementação do
DOM é trabalhosa, exigindo muitas linhas de código por tratar-se de comandos
imperativos.
Existem por exemplo iniciativas como o EMF (Eclipse Modeling Framework),
que disponibiliza em forma de plugin para o IDE Eclipse uma API para manipulação
de modelos compatíveis com o OMG MOF, permitindo que os elementos do modelo
sejam acessados e manipulados sem necessidade de acesso direto ao arquivo XMI
via DOM. Essa API abre portas para diversas iniciativas de implementação de
linguagens de transformação como o MOFScript, um plugin para o IDE Eclipse que
implementa uma linguagem de transformação modelo-para-texto. Outra iniciativa é o
plugin ATL, que implementa a linguagem ATL (JOUAULT; KURTEV, 2005). Esse
plugin lê o modelo diretamente do repositório EMF e por meio de comandos
declarativos e imperativos realiza transformações modelo-para-modelo, manipulando
e gerando novos elementos no repositório EMF.
Observa-se que apesar de ainda serem iniciativas experimentais, a quantidade
de desenvolvimento na direção de formar padrões e infra-estrutura para
manipulação de modelos e de implementação de linguagens de transformação vem
crescendo de forma progressiva, o que faz levar a crer que em pouco tempo vai
atingir um estágio de maturidade suficientemente bom para que a indústria de
software possa adotar essas soluções com o propósito de aumentar a produtividade
no desenvolvimento de software.
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6 Modelagem de Formulários

6.1 Introdução
Para o contexto deste trabalho, a modelagem é processo onde se define por
meio do uso da UML, a especificação dos formulários.
A UML padrão destina-se à criação de modelos de aplicações orientadas a
objeto. A semântica da UML pode ser estendida para definição de modelos
especializados pelo recurso de extensão por perfis, denominado UML Profile ou
Perfil UML.
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi criado um Perfil UML específico
para definição de formulários web. O capítulo 7 - Modelagem do UML Profile para
Formulários Web, tem como objetivo detalhar a modelagem deste UML Profile.
Neste capítulo são apresentados detalhes da modelagem dos formulários com
uma ferramenta de modelagem UML configurada com o UML Profile para
Formulários Web. São detalhados também os principais problemas da utilização de
uma ferramenta de modelagem genérica para modelagem especializada. O capítulo
é finalizado com a apresentação de uma aplicação desenvolvida para realizar
interface com o Enterprise Architect para permitir a modelagem e validação dos
elementos do modelo dos formulários, de uma forma que o Enterprise Architect
nativamente não permite.
Por se tratar de uma solução baseada em modelos UML, a escolha da
ferramenta de modelagem por si só já é uma tarefa importante. Pela necessidade de
criação de um UML Profile e utilização intensa deste perfil nos modelos, a
ferramenta deve ter uma boa flexibilidade para modelagem do UML Profile e para
manipulação de estereótipos e tagged values. Como o UML Profile desenvolvido
possui uma quantidade grande de regras de validação, a ferramenta deve prover
mecanismos para validação dos dados inseridos no modelo para garantir a sua
integridade. Esses foram os principais quesitos utilizados na seleção de uma
ferramenta de modelagem UML para o desenvolvimento deste trabalho.
Existem diversas ferramentas no mercado para modelagem UML, cada uma,
porém, com diferentes níveis de facilidade e flexibilidade para modelagem de UML
Profile e manipulação de estereótipos e tagged values. Foram avaliadas as
ferramentas Argo for UML 0.22, Rational Rose 2003, MagicDraw UML 10 e
Enterprise Architect 6.0. As ferramentas MagicDraw UML e Enterprise Architerct,
ambas comerciais, foram as que mais se destacaram em recursos e facilidades de
definição e uso de UML Profiles. A ferramenta com menos recursos para
manipulação de UML Profiles foi a Argo for UML. O fato do Enterprise Architect
possuir recursos de automação ActiveX que o Magic Draw não possui – recurso este
que se mostrou muito valioso – foi usado como critério de desempate.
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6.2 Importação do UML Profile para Formulário Web
A ferramenta de modelagem UML Enterprise Architect 6.0 é usada como base
para o desenvolvimento dos modelos deste trabalho.
Cada ferramenta de
modelagem UML possui suas próprias particularidades para a definição e utilização
de UML Profiles. No caso do Enterprise Architect, é possível modelar um UML
Profile e gerar uma exportação em arquivo XMI que pode ser importado por qualquer
projeto que pretenda utilizá-lo.
Para o desenvolvimento dos exemplos apresentados neste capítulo, o UML
Profile
para
Formulários
Web
foi
disponibilizado
em
http://groups.google.com/group/modeldriven/files, no arquivo FormsProfile.zip.
O procedimento de importação do UML Profile no Enterprise Architect é muito
simples. Após ter iniciado o projeto que deverá utilizar o perfil, proceder da seguinte
forma:
Acessar a guia “Resource View” (atalho “Alt + 6”)
Botão direito sobre a pasta “Resources”  Import Profile
Esse procedimento pode ser visto na Figura 31.

Figura 31. Pasta UML Profiles da Guia Resource View

É apresentada a caixa de diálogo “Import UML Profile” (Figura 32), onde se
deve informar o nome do arquivo XMI que possui o perfil a ser importado.
Após informar o nome no campo “Filename”, selecionar a opção “Import”.
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Figura 32. Caixa de diálogo “Import UML Profile”

Após esses passos, o perfil UML para formulários é importado e disponibilizado
para uso.
Os estereótipos disponibilizados pelo perfil são apresentados, conforme pode
ser visto na Figura 33.

Figura 33. Estereótipos do UML Profile para Formulários

A partir deste ponto o UML Profile está disponibilizado para ser utilizado no
modelo.

6.3 Especificação dos formulários
Para desenvolvimento do exemplo de utilização do UML Profile para
Formulários, serão desenvolvidos três formulários utilizados em um sistema
hipotético de Recursos Humanos, que permite à empresa cadastrar vagas de
trabalho e aos candidatos interessados cadastrarem seus currículos e realizarem
pesquisas das vagas disponíveis.
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Parte-se da premissa de que o UML Profile para Formulários foi importado
conforme descrito no item 6.2 - Importação do UML Profile para Formulário Web.
É dada a seguinte especificação para os formulários a serem modelados:
Tabela 2. Especificação do Formulário “Cadastro de Currículo”

FORMULÁRIO “Cadastro de Currículo”
Propriedade
Descrição
Título
Cadastro de Currículo
Descrição
Cadastro de currículo de candidatos a vagas da empresa
Tipo
Front-End
CAMPOS DO FORMULÁRIO
Campo

Descrição
Nome
completo
do
candidato

Apresentação

1

Nome
Completo

2

Idade

Idade do
candidato

Campo de
Texto

3

Sexo

Sexo do
candidato

Botões de
Rádio

Grau de
Escolaridade

Grau de
formação
acadêmica
do
candidato

Caixa de
Combinação

Último cargo

Último
cargo de
ocupação
profissional
do
candidato

Campo de
Texto

Área

Área de
atuação do
candidato

4

5

6

Campo de
Texto

Caixa de
Combinação

Restrições
- Possuir apenas letras
- O nome deve ter no mínimo 5
caracteres e no máximo 60
- Campo obrigatório
- Possuir apenas dígitos
numéricos
- valor mínimo de 18 e máximo
de 99
- Campo obrigatório
- Devem ser apresentadas as
opções:
 masculino
 feminino
- Escolha única
- Campo obrigatório
- Devem ser apresentadas as
opções:
 primeiro grau
 segundo grau
 superior
 especialização
 mestrado
 doutorado
- Escolha única
- Campo obrigatório
- Possuir apenas letras
- Possuir até 30 caracteres
- Campo obrigatório

- As opções devem ser obtidas a
partir do domínio “Area”
- deve ser exibida apenas a
descrição da área
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7

8

Cargo

Cargo
pretendido

Campo de
Texto

Horário de
Trabalho

Horário
disponível
para
trabalho

Caixas de
Verificação

Currículo
resumido
do
candidato

Área de Texto

9 Mini-Currículo

- Campo obrigatório
- Possuir apenas letras
- Possuir até 30 caracteres
- Campo opcional
- Apresentar as opções:
 manhã
 tarde
 noite
- Escolha múltipla
- Campo opcional
- Texto livre (letras e números)
- Possuir até 4000 caracteres
- Campo obrigatório

Tabela 3. Especificação do Formulário “Cadastro de Vaga”

FORMULÁRIO “Cadastro de Vaga”
Propriedade
Descrição
Título
Cadastro de Vaga
Descrição
Cadastro de vagas disponíveis da empresa
Tipo
Back-End
CAMPOS DO FORMULÁRIO
Campo
1

Cargo

Descrição
Cargo
referente à
vaga

Apresentação
Campo de
Texto

2

Área

Área
referente à
vaga

3

Horário de
Trabalho

Horário de
trabalho da
vaga

Caixas de
Verificação

4

Sexo

Sexo
exigido
para a
vaga

Botões de
Rádio

5

Grau de
Escolaridade

Grau de
formação

Caixa de
Combinação

Caixa de
Combinação

Restrições
- Possuir apenas letras
- Possuir até 30 caracteres
- Campo Obrigatório
- As opções devem ser obtidas a
partir do domínio “Area”
- deve ser exibida apenas a
descrição da área
- Campo obrigatório
- Apresentar as opções:
 manhã
 tarde
 noite
- Escolha múltipla
- Campo obrigatório
- Devem ser apresentadas as
opções:
 masculino
 feminino
 indiferente
- Escolha única
- Campo obrigatório
- Devem ser apresentadas as
opções:
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acadêmica
exigida
para a
vaga

6

Salário

Salário
oferecido à
vaga

Caixa de Texto

 primeiro grau
 segundo grau
 superior
 especialização
 mestrado
 doutorado
- Escolha única
- Campo opcional
- Possuir apenas Números
- 2 casas decimais
- Valor deve ser positivo
- Valor não pode ser maior que
99999
- Campo opcional

Tabela 4. Especificação do Formulário “Pesquisa de Vaga”

FORMULÁRIO “Pesquisa de Vaga”
Propriedade
Descrição
Título
Pesquisa de Vagas
Descrição
Pesquisa de vagas disponíveis
Tipo
Front-End
CAMPOS DO FORMULÁRIO

1

2

Campo

Descrição

Apresentação

Área

Seleciona
vagas da
área
informada

Caixa de
Combinação

Cargo

3

Horário de
Trabalho

4

Salário
Mínimo

Seleciona
vagas com
o cargo
informado
Seleciona
vagas cujo
horário de
trabalho
seja o
informado
Seleciona
vagas com
salário
maior ou
igual ao
informado

Campo de
Texto

Caixas de
Verificação

Caixa de Texto

Restrições
- As opções devem ser obtidas a
partir do domínio “Area”
- deve ser exibida apenas a
descrição da área
- Campo obrigatório
- Possuir apenas letras
- Possuir até 30 caracteres
- Campo opcional
- Apresentar as opções:
 manhã
 tarde
 noite
- Escolha múltipla
- Campo opcional
- Possuir apenas Números
- 2 casas decimais
- Valor deve ser positivo
- Valor não pode ser maior que
99999
- Campo opcional
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Tabela 5. Especificação do Domínio “Area”

Domínio “Area”
Propriedade
Tabela BD
C.R.U.D

Descrição
AREA
Sim

CAMPOS DO DOMINIO
Campo
PK código
descrição

Descrição
Código da área
Descrição da
área

Tipo Dado
Números
Texto Livre

Tamanho
3
100

Obrigatório
Sim
Sim

6.4 Criação dos elementos UML no modelo
Com base nesta especificação são apresentados a seguir os passos
necessários para a modelagem dos formulários.
Inicia-se a modelagem com um diagrama de classes vazio denominado
“Recursos Humanos”. Todas as classes pertencentes a este diagrama estarão
contidas no mesmo pacote onde o diagrama também está contido. Esse pacote é
identificado como “Formulários”.
O diagrama de classes “Recursos Humanos” vazio pode ser visualizado na
Figura 34.
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Figura 34. Diagrama de Classes "Recursos Humanos"

O próximo passo é criar a classe do formulário “Cadastro de Currículo”. Para
tanto, deve-se acessar a guia “Resource View” do projeto. Na árvore de itens desta
guia existe um o item “UML Profiles” e dentro deste item, a relação de todos os UML
Profiles disponíveis para uso pelo modelo. No caso deste projeto em específico,
apenas o UML Profile “Forms Profile” está disponível, visto que o mesmo foi
importado conforme o procedimento descrito no item 6.2 - Importação do UML
Profile para Formulário Web.
Para criar uma classe de formulário, basta “arrastar” o item “Formulário” do
UML Profile e soltar no diagrama de classes “Recursos Humanos”. Na Figura 35
pode-se visualizar a representação desta ação.
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Figura 35. Criação de uma classe de formulário pelo UML Profile

Assim que isso é feito, é apresentada a caixa de diálogo “Class” onde se deve
informar o nome da classe dentre outras informações. Para o propósito de
modelagem das classes de formulário, basta definir o nome da classe e selecionar a
opção “Ok”. A classe já estará esteotipada como “formulário”, visto que a classe foi
criada arrastando-se o estereótipo “formulário” do UML Profile para o diagrama de
classes.
O nome da classe representa como o formulário será referenciado dentro do
código HTML e javascript. Dessa forma, convenciona-se manter os nomes de
classes iniciados por uma letra, não utilizar acentuação, caracteres especiais ou
espaços em branco. No caso deste exemplo, foi utilizado o nome “Curriculo”. Na
Figura 36 pode ser vista a caixa de diálogo devidamente preenchida.
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Figura 36. Caixa de diálogo “Class”

Neste ponto, a classe “Curriculo” está criada sem nenhum atributo definido. Um
detalhe importante é que da forma como a classe foi criada, a ferramenta já insere
na classe todos os tagged values do estereótipo <<formulário>>, restando apenas
definir os seus valores.
Os tagged values associados à classe podem ser visualizados selecionando-se
a classe no diagrama e acessando-se a guia “Tagged Values” pelo atalho
CTRL+SHIFT+6. A classe “Currículo” e os tagged values associados devidamente
preenchidos podem ser vistos na Figura 37.
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Figura 37. Tagged Values da Classe "Curriculo"

É importante observar que caso a classe seja criada pela forma convencional,
ou seja, a partir da caixa de ferramentas e estereotipada manualmente como
<<formulário>> pela caixa de diálogo “Class”, os tagged values associados a este
estereótipo não são automaticamente acrescentados. Se houvesse a necessidade
de acrescentar os tagged values manualmente para cada elemento do modelo,
trabalhar com UML Profile e tagged values seria uma tarefa muito trabalhosa e
pouco produtiva.
Muitas ferramentas de modelagem UML não dispõem desta facilidade de
agregação automática dos tagged values obrigando a manipulação individual dos
mesmos para cada elemento do modelo. Só para citar um exemplo, a ferramenta
open source Argo for UML, até sua versão 0.22 está enquadrada neste grupo de
ferramentas cuja manipulação de tagged values é muito trabalhosa. Na Figura 38
pode ser visto o procedimento padrão de criação de classes no Enterprise Architect
pela caixa de ferramentas.
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Figura 38. Criação de classe pela caixa de ferramentas

O passo seguinte é criar os campos do formulário. O procedimento para criar
os campos do formulário é semelhante ao de criar uma classe de formulário. Devese acessar a guia “Resource View” (atalho ALT+6) e arrastar o item “campo form”
sobre a classe do formulário.
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Figura 39. Criação de um campo do formulário pelo UML Profile

Feito isso, é exibida a caixa de diálogo “Name and Type” onde se deve
informar o nome do atributo e seu tipo. Para o propósito de modelagem de
formulário, apenas o nome é necessário e semelhantemente ao nome da classe, o
nome do atributo é a identificação de como o campo do formulário é referenciado no
código HTML e javascript. Dessa forma, convenciona-se manter os nomes dos
atributos iniciados por uma letra minúscula, não utilizar acentuação, caracteres
especiais ou espaços em branco.
Na Figura 40 pode ser vista a caixa de diálogo “Name and Type” com a
identificação do campo “nome”, o primeiro campo do formulário “Currículo”.

Figura 40. Caixa de diálogo "Name and Type"

Após o atributo ter sido inserido na classe do formulário, resta definir suas
propriedades conforme definidas na especificação. Essas propriedades são
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atribuídas aos tagged values do estereótipo <<campo form>> associados ao
atributo.
Para acessar os tagged values do atributo, basta selecionar o atributo da
classe e acessar a guia “Tagged Values” pelo atalho CTRL+SHIFT+6. São cerca de
25 tagged values associados a um campo de formulário. Mais uma vez vale ressaltar
que caso a ferramenta não inserisse automaticamente os tagged values associados
ao estereótipo ao elemento estereotipado, como acontece em ferramentas como o
Argo for UML, a utilização de UML Profile não seria uma atividade produtiva.
Pela especificação do campo “Nome Completo”, temos que:


o campo deve ser identificado como “Nome Completo”



o campo deve ser apresentado como um campo de texto



seu conteúdo deve possuir apenas letras



seu conteúdo deve ter no mínimo 5 caracteres



seu conteúdo deve ter no máximo 60 caracteres



o campo é obrigatório, ou seja, deve necessariamente possuir um valor



deve ser o primeiro campo a ser exibido no formulário

Para que seja possível agregar essas informações ao modelo, o estereótipo
<<campo form>> possui um tagged value para cada uma dessas definições. A
definição completa dos tagged values de cada estereótipo do UML Profile para
Formulários pode ser vista no Apêndice A.
Na Figura 41 podem ser vistos os tagged values para o campo “Nome
Completo” com seus valores devidamente atribuídos.
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Figura 41. Tagged Values do campo “Nome Completo”

Para os demais formulários e campos, basta repetir o mesmo processo de
criação, configurando devidamente os tagged values desses elementos do modelo.
Na Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8 podem ser vistos os tagged values e seus
valores configurados para satisfazer a especificação dos formulários conforme
descrito na Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4 respectivamente.
Tabela 6. Tagged Values da classe de formulário “Currículo”

Classe Currículo
Tagged Value
titulo
descrição
tipoSeção

Valor
Cadastro de Currículo
Cadastro de currículo de candidatos a vagas da empresa
FrontEnd

Atributos da Classe

nome

idade

Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
tipoDado
tamanho
tamanhoMinimo
eObrigatório
ordem
Tagged Value

Valor
Nome Completo
Nome completo do candidato
Text
TextoLivre
60
5
Sim
1
Valor
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sexo

escolaridade

ultimoCargo

area

cargo

label
descrição
formatoApresentação
tipoDado
valorMinimo
valorMaximo
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
tipoDado
listaValores
listaValoresColunas
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
tipoDado
listaValores

Idade
Idade do candidato
Text
Numeros
18
99
Sim
2
Valor
Sexo
Sexo do candidato
RadioButton
Letras
M;Masculino;F;Feminino
2
Sim
3
Valor
Grau de Escolaridade
Grau de formação acadêmica do candidato
ComboBox
Numeros
1;primeiro grau; 2;segundo grau;
3;superior; 4;especialização; 5;mestrado;
6;doutorado
listaValoresColunas
2
eObrigatório
Sim
ordem
4
Tagged Value
Valor
label
Último Cargo
descrição
Último cargo de ocupação profissional do
candidato
formatoApresentação Text
tipoDado
TextoLivre
tamanho
30
eObrigatório
Sim
ordem
5
Tagged Value
Valor
label
Área
descrição
Área de atuação do candidato
formatoApresentação ComboBox
listaValoresDominio
Area
listaValoresDominio- codigo;descricao
Campos
eObrigatório
Sim
ordem
6
Tagged Value
Valor
label
Cargo
descrição
Cargo pretendido
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horario

miniCurriculo

formatoApresentação
tipoDado
tamanho
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
listaValores
listaValoresColunas
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
tipoDado
tamanho
listaValoresColunas
eObrigatório
ordem

Text
TextoLivre
30
Não
7
Valor
Horário de Trabalho
Horário disponível para trabalho
CheckBox
manhã;tarde;noite
1
Não
8
Valor
Mini-Currículo
Currículo resumido do candidato
TextArea
TextoLivre
4000
1
Sim
9

Tabela 7. Tagged Values da classe de formulário “Vaga”

Classe Vaga
Tagged Value
titulo
descrição
tipoSeção

Valor
Cadastro de Vaga
Cadastro de vagas disponíveis da empresa
BackEnd

Atributos da Classe

cargo

area

Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
tipoDado
tamanho
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
listaValoresDominio
listaValoresDominioCampos
eObrigatório

Valor
Cargo
Cargo referente à vaga
Text
TextoLivre
30
Sim
1
Valor
Área
Área referente à vaga
ComboBox
Area
codigo;descricao
Sim
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horario

sexo

escolaridade

salario

ordem
Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
listaValores
listaValoresColunas
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
tipoDado
listaValores
listaValoresColunas
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição

2
Valor
Horário de Trabalho
Horário de trabalho da vaga
CheckBox
manhã;tarde;noite
1
Sim
3
Valor
Sexo
Sexo exigido para a vaga
RadioButton
Letras
M;Masculino;F;Feminino;I;Indiferente
2
Sim
4
Valor
Grau de Escolaridade
Grau de formação acadêmica exigida para
a vaga
formatoApresentação ComboBox
tipoDado
Numeros
listaValores
1;primeiro grau; 2;segundo grau;
3;superior; 4;especialização; 5;mestrado;
6;doutorado
listaValoresColunas
2
eObrigatório
Não
ordem
5
Tagged Value
Valor
label
Salário
descrição
Salário oferecido à vaga
formatoApresentação Text
tipoDado
Numeros
decimais
2
valorMinimo
0
valorMaximo

99999

eObrigatório
ordem

Não
6

Tabela 8. Tagged Values da classe de formulário “PesquisaVaga”

Classe PesquisaVaga
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Tagged Value
titulo
descrição
tipoSeção

Valor
Pesquisa de Vagas
Pesquisa de vagas disponíveis
FrontEnd

Atributos da Classe

area

cargo

horario

salarioMinimo

Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
listaValoresDominio
listaValoresDominioCampos
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição
formatoApresentação
tipoDado
tamanho
eObrigatório
ordem
Tagged Value
label
descrição

Valor
Área
Seleciona vagas da área informada
ComboBox
Area
codigo;descricao

valorMaximo

99999

eObrigatório
ordem

Não
4

Sim
1
Valor
Cargo
Seleciona vagas com o cargo informado
Text
TextoLivre
30
Não
2
Valor
Horário de Trabalho
Seleciona vagas cujo horário de trabalho
seja o informado
formatoApresentação CheckBox
listaValores
manhã;tarde;noite
listaValoresColunas
1
eObrigatório
Não
ordem
3
Tagged Value
Valor
label
Salário Mínimo
descrição
Seleciona vagas com salário maior ou igual
ao informado
formatoApresentação Text
tipoDado
Numeros
decimais
2
valorMinimo
0

Na Figura 42 podem ser visualizados os três formulários propostos e seus
campos modelados como classes UML.
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Figura 42. Classes de formulário do sistema de RH

6.5 Campos de listas de valores
O significado da maioria dos tagged values utilizados na modelagem dos
formulários propostos pode ser intuitivamente entendido, simplesmente pelo seu
nome, mas vale dar uma atenção especial aos campos em que os valores devem
ser escolhidos a partir de uma lista de valores, situação onde os tagged values
devem ser configurados mediante determinadas convenções. Dentre os formulários
modelados, há diversos campos que conforme especificação se encaixam nessa
categoria. São eles: “área”, “escolaridade”, “horário” e “sexo”.
Os campos “escolaridade”, “horário” e “sexo” possuem um conjunto fixo de
valores permitidos, ou seja, é uma lista restrita. Já o valor do campo “área”, apesar
de ser escolhido de uma lista, possui o seu conjunto de valores permitidos aberto.
Em outras palavras, seu domínio de valores vai depender dos itens que estiverem
cadastrados na tabela de áreas, mapeada internamente no modelo pela classe
“Area” que possui o estereótipo <<dominio>>.
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Quando se tratar de lista de valores restrita, os tagged values utilizados são
“listaValores” e “listaValoresColunas”. Em “listaValores” são relacionados os itens da
lista separados por ponto e vírgula “;”. Já o tagged value “listaValoresColunas” indica
como os dados dessa lista serão interpretados e apresentados. Ele permite apenas
2 valores: “1” e “2”. Quando o valor for “1”, indica que cada um dos itens da lista é
um item válido e que deve ser apresentado na lista de valores do campo. O item é o
próprio valor do campo. Quando o valor for “2”, indica que os valores da lista devem
ser associados dois a dois, sendo o primeiro item do agrupamento o valor interno
que deve ser atribuído ao campo (tipicamente o código do item) e o segundo item o
valor que deve ser apresentado na lista e visível como opção ao usuário.
O campo “area” tem os valores de sua lista populados a partir de uma tabela de
áreas, que como já citado, é representado dentro do modelo como uma classe de
domínio denominada “Area”. Neste caso, sendo uma lista aberta, os tagged values
utilizados são “listaValoresDominio” e “listaValoresDominioCampos”. A tag
“listaValoresDomínio” é utilizada para definir a classe de domínio que provê os
dados. A tag “listaValoresDominioCampos” é utilizada para conter a relação de
nomes de atributos da classe de domínio que devem ser utilizados para prover os
dados. Pode-se relacionar até dois atributos separados por ponto e vírgula “;”. Se a
lista possuir apenas o nome de um atributo, o próprio valor do item é utilizado como
valor do campo. Se dois atributos forem relacionados na lista, o primeiro atributo é
utilizado como valor (geralmente o código) e o segundo como item de apresentação
para o usuário.
Apenas quatro tipos de componentes, representados pelo tagged value
“formatoApresentacao”, permitem o uso de listas de valores. São eles CheckBox,
ComboBox, ListBox e RadioButton. Para maiores informações e detalhes sobre a
utilização de listas de valores com esses componentes, consultar os itens 8.3.2.1 Formato Apresentação CheckBox, 8.3.2.2 - Formato Apresentação ComboBox ,
8.3.2.3 - Formato Apresentação ListBox e 8.3.2.6 - Formato Apresentação
RadioButton respectivamente.

6.6 Uso de classes de domínio
O UML Profile para Formulários foi modelado prevendo-se uma futura
expansão. O gerador cria apenas o código dos arquivos HTML e javascript, porém
prevê-se estendê-lo para gerar o código da camada servidor responsável pelo
acesso aos dados, permitindo automatizar o acesso e a gravação dos dados. Prevêse também a geração automática de cadastros simples, comumente chamados de
CRUD (Create, Restore, Update, Delete).
Um banco de dados pode servir tanto de base para popular os dados de
determinadas listas de valores dos campos de formulários como também para a
persistência dos dados inseridos nos mesmos.
No UML Profile para Formulários, as tabelas de banco de dados são
representadas por classes de domínio e são identificadas pelo estereótipo
<<dominio>>. Associados a este estereótipo estão ligados os tagged values “crud” e
“tabelaPersistencia” − ambos são tagged values reservados para futuro
desenvolvimento. A tag “crud” indica se na geração de código deve ser criado o
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código do cadastro da tabela. A tag “tabelaPersistencia” contém o nome da tabela
de banco de dados que a classe de domínio representa.
Os atributos da classe de domínio representam os campos da tabela de banco
de dados e recebem o estereótipo <<campo>>. Este estereótipo pode ser visto
como o supertipo do estereótipo <<campo form>>, ou seja, o estereótipo <<campo
form>> possui todas as tags do estereótipo <<campo>> e mais aquelas
especificamente destinadas à formatação de apresentação do campo no formulário.
Para complementar o conceito, resta ainda o estereótipo <<pk>> que
representa um campo de domínio do tipo primary key (chave primária). Esse
estereótipo também pode ser visto como uma especialização do estereótipo
<<campo>>, pois possui todos os tagged values do estereótipo <<campo>>,
acrescentando a tag “tipoNumeração” que pode receber os valores “Manual” e
“Automática”. Quando o valor “Manual” é atribuído, indica que o valor da chave deve
ser fornecido pelo usuário e quando “Automática” é gerado automaticamente pelo
sistema. O estereótipo <<pk>> sobrescreve a tag “eObrigatorio”, forçando seu valor
sempre em “Sim”, visto que todo o campo que é chave primária em uma tabela é
obrigatório.
No caso do exemplo do RH, a classe de domínio “Area” é muito simples,
conforme pode ser visto na especificação da Tabela 5. Ela é composta por apenas
dois atributos: “codigo” e “descricao", onde “código” é a chave primária. Seu único
propósito neste exemplo é popular a lista de itens do campo “area” nos três
formulários.
Na Figura 43 pode ser vista a classe UML do domínio “Area” com seus devidos
atributos.

Figura 43. Classe de domínio “Area”

6.7 Uso de classes de template de campo
Os campos “cargo”, “escolaridade” e “salario”, são usados em mais de um
formulário da mesma forma, ou seja, com as mesmas propriedades em várias de
suas tags.
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O recurso de template de campo foi criado para facilitar a modelagem de
campos que são usados diversas vezes, evitando configurar repetidas vezes as
mesmas tags.
Para se criar uma classe de template de campo, é só repetir o procedimento
utilizado para criar os demais elementos do modelo a partir do UML Profile, ou seja,
deve-se arrastar o estereótipo <<template campo>> do “Resource View” para o
diagrama. Depois de ter sido dado um nome para a classe de template, resta definir
os valores de suas tags.

Figura 44. Classes de template de campo

Para que um campo de formulário referencie uma classe de template, deve-se
informar o nome do template na tag “templateCampo”.
A rotina de geração de código resolve todas as referências, substituindo o valor
das tags dos campos de formulário pelo valor das tags do template. O template tem
prioridade sobre os valores das tags locais. Na Figura 45 pode ser vista a tag
“templateCampo” referenciando a classe de template “escolaridade”.
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Figura 45. Tag “templateCampo” com referência a uma classe de template

A ferramenta Enterprise Architect fornece algumas facilidades muito úteis para
trabalhar com perfis. O UML Profile foi modelado de forma que houvesse uma
associação entre a tag “templateCampo” e o estereótipo <<template campo>>.
Dessa forma, ao preencher o valor desta tag, a ferramenta apresenta a relação de
todas as classes estereotipadas como <<template campo>> permitindo a seleção de
uma delas. Essa relação pode ser vista na Figura 46.

Figura 46. Diálogo com a relação de classes de template de campo

Apesar de no processo de geração de código os valores das tags da classe de
template substituírem os valores das tags locais do campo do formulário, essa
substituição não acontece em tempo de modelagem. As tags do campo continuam
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com os mesmos valores de antes da associação com a classe de template. Isso
acontece porque não é possível programar esse comportamento na ferramenta de
modelagem, visto que é uma ferramenta genérica.
Como nos campos dos formulários “Currículo”, “Vaga” e “PesquisaVaga”, foram
utilizadas referências aos templates de campo, as tags desses campos foram
deixadas com seus valores originais. Esses valores são resolvidos apenas no
momento de geração do código HTML.

6.8 Exportação do modelo para o arquivo XMI
Para que o código HTML possa ser gerado, o modelo deve ser exportado para
um arquivo XMI, permitindo assim que a rotina de geração leia o conteúdo do
modelo.
O modelo inteiro pode ser exportado, porém, neste caso, como o modelo
possui também a modelagem do UML Profile, esse pacote será excluído da
exportação. Assim, apenas o pacote “Formulários” será exportado, já que ele
contém todas as classes necessárias para que a ferramenta de transformação possa
executar a geração do código HTML.
Para exportar esse pacote, selecioná-lo com o botão direito na guia “Project
View”. Selecionar então a opção “Import/Export”  “Export package to XMI file...”, ou
simplesmente acessar o atalho (CTRL+ALT+E). Esse procedimento pode ser
visualizado na Figura 47.

Figura 47. Exportação do modelo para arquivo XMI

A caixa de diálogo “Export Package to XMI” é apresentada para que se
configurem as opções de exportação.
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Figura 48. Caixa de diálogo “Export Package to XMI”

O Enterprise Architect adiciona tags não padronizadas no arquivo XMI, para
permitir que o projeto seja aberto via arquivo XMI e todas as informações sejam
devidamente recuperadas, inclusive sobre posições de janela e diagramas. O XMI
padrão, por exemplo, não permite exportar dados de diagramas. Assim sendo, para
manter o arquivo XMI padronizado, deve-se desmarcar a opção para exportar
diagramas (Export Diagrams) e marcar a opção para excluir as tags específicas do
EA (Exclude EA Tagged Values). Convém também selecionar a opção para torná-lo
compatível com a UML versão 1.4. Para finalizar, basta informar o nome do arquivo
a ser gerado e selecionar a opção “Export”. Esses elementos da caixa de diálogo
estão em destaque na Figura 48.

6.9 Formulários HTML gerados
Com o arquivo XMI disponibilizado, basta executar a ferramenta UMT, abrir o
modelo, executar a transformação para geração dos formulários e abrir os
formulários no navegador web.
Esses passos são descritos nos itens 4.7 - Abertura do modelo UML pela
ferramenta UMT, 4.8 - Execução da transformação para geração do código e 4.9 Visualização dos formulários gerados no navegador web, portanto são apresentados
os formulários já gerados.
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Figura 49. Arquivos HTML e javascript gerados

Em destaque na Figura 49 estão os arquivos HTML e javascript gerados pela
ferramenta UMT. Os demais arquivos formam a biblioteca javascript de validação do
formulário, e devem estar na mesma pasta onde os formulários se encontram. Se
essa biblioteca não estiver presente, os dados dos formulários não podem ser
validados pelo navegador web.
Na Figura 50, pode ser visto o formulário “Cadastro de Currículo” exatamente
como visualizado pelo navegador web Firefox.

Figura 50. Formulário “Cadastro de Currículo” no navegador web
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Conforme comentado anteriormente, o código HTML gerado é desprovido de
informações de estilo, razão esta da aparência “despojada” do formulário, sem
alinhamentos, cores, e outros atributos estilísticos. O formulário, entretanto possui
todas as funcionalidades de validação dos dados ativadas.
Pode-se observar que os campos “sexo”, “grau de escolaridade” e “horário” que
conforme especificado possuem uma lista de valores, tiveram os seus itens
devidamente populados, e apresentados pelo componente especificado. O único
campo que possui lista de valores que não teve a lista populada é o campo “area”, já
que os itens devem ser obtidos do banco de dados, e nessa fase do projeto, essa
funcionalidade não está desenvolvida.
Para submeter os dados do formulário para o servidor web, deve-se selecionar
a opção “Enviar”. É nesse momento em que as validações do lado cliente são
realizadas pela biblioteca javascript.
Na Figura 51 é vista uma mensagem de erro de validação de tamanho mínimo
não atingido, pois o nome informado possui menos de 5 caracteres e infringe a
especificação.

Figura 51. Erro de validação: tamanho mínimo não atingido

Na Figura 52 é vista a mensagem de erro de validação de valor mínimo não
atingido, pois a idade informada é menor do que 18. Na Figura 53 é vista a
mensagem de erro de campo obrigatório não informado, pois o campo “sexo” que é
obrigatório, não foi informado.
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Figura 52. Erro de validação: valor mínimo não atingido

Figura 53. Erro de validação: campo obrigatório não informado
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O formulário “Cadastro de Vaga” pode ser visto na Figura 54 e o formulário
“Pesquisa de Vagas” na Figura 55.

Figura 54. Formulário “Cadastro de Vaga” no navegador web

Figura 55. Formulário “Pesquisa de Vagas” no navegador web

6.10 Problemas da modelagem com UML Profile
O uso de UML Profile abre portas para adoção da UML na criação de modelos
mais flexíveis e diversificados.
Há algumas limitações que devem ser consideradas no uso de UML Profiles
nas ferramentas de modelagem UML. Uma das principais limitações é o fato de que
a ferramenta de modelagem UML não “entende” o significado de um UML Profile em
particular. Isso quer dizer que a ferramenta não tem condições de realizar validações
sobre os dados que são fornecidos nos tagged values dos elementos
estereotipados. Essa limitação é altamente crítica quando se considera algum tipo
de manipulação automatizada do modelo, como no caso da geração de código. Isso
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porque caso o modelo seja criado com tagged values inconsistentes, a rotina de
geração pode não conseguir realizar as transformações da maneira adequada, visto
que o modelo de entrada não está íntegro.
Por exemplo, no UML Profile proposto neste trabalho, os estereótipos
<<campo>> e <<campo form>> possuem as tags “valorMinimo” e “valorMaximo”
para permitir restringir os valores fornecidos em campos numéricos e do tipo data.
Nada impede que o valor fornecido na tag “valorMínimo” seja maior do que o valor
fornecido na tag “valorMaximo”, o que não faz nenhum sentido. Isso acontece
porque a ferramenta de modelagem não conhece a relação entre essas duas tags. A
ferramenta simplesmente permite que esses valores sejam informados ou não, sem
fazer juízo de seu conteúdo.
Há tags que são obrigatórias, mas não há como fazer com que a ferramenta
valide se a tag foi informada ou não. Por exemplo, a tag “formatoApresentacao” é
obrigatória para os campos de formulário. Sem essa informação não há como gerar
o código deste campo de formulário, mas não há como, em tempo de modelagem,
validar se todos os campos de formulário possuem essa tag devidamente
preenchida com um valor válido.
Outras tags devem possuir um valor numérico, como é o caso da tag “ordem”
que determina a ordenação dos campos no formulário. Nada impede que se informe
um texto nessa tag quebrando a rotina de geração. Ainda sobre a tag “ordem”, caso
haja a necessidade de alterar a posição de um determinado campo no formulário,
todos os campos do formulário precisam ter o valor da sua tag “ordem” modificada,
de forma que a seqüência de apresentação esteja correta. Além do mais, os
atributos são apresentados na classe em ordem alfabética, e não na ordem de
apresentação definida pela tag “ordem”, o que torna ainda mais confusa a sua
ordenação. Essa é uma atividade muito trabalhosa, sujeita a erros e que por essa
razão, é certamente inviável.
Razões como estas podem fazer que este tipo de iniciativa, apesar de ter como
objetivo aumentar a produtividade do desenvolvimento de software tenha um efeito
contrário em um ambiente corporativo. A equipe de Análise, por exemplo, pode fazer
resistência em função do trabalho extra que se deve submeter, já que a interface da
ferramenta de modelagem não é produtiva para a manipulação dos tagged values
dos elementos do modelo.
Observa-se porém que a principal limitação não está no UML Profile em si, mas
sim nas ferramentas de modelagem que não dão pleno suporte à sua manipulação.
Essa foi uma das principais razões pela adoção da ferramenta Enterprise Architect
neste trabalho, pois de forma geral é a ferramenta que apresentou menos limitações
na manipulação de UML Profile.

6.11 Aplicação “Formulário EA” para manipulação do Modelo
Para que os problemas apresentados no item anterior pudessem ser
resolvidos, decidiu-se desenvolver uma aplicação que permitisse a criação e a
validação do modelo por meio de uma interface direta com a ferramenta Enterprise
Architect. Só foi possível desenvolver esta aplicação graças à API que o Enterprise
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Architect disponibiliza para sua automação. A API é um componente ActiveX,
também denominado COM (Component Object Model) que é configurado no
momento da instalação da ferramenta. Pelo fato da tecnologia empregada nessa
integração ser Microsoft, a aplicação foi desenvolvida em Dot NET (C# com
Windows Forms) já que o acesso a componentes ActiveX é facilitado nessa
plataforma tecnológica de desenvolvimento.

Interface
Especialista
(cria e valida)
cria e valida
formulários em

UML Profile para
Formulários Web

usado por

Modelo UML do Projeto
(Enterprise Architect)
é exportado para

XMI
(exportação)
lido por

Gerador Código

transforma
em

HTML

Figura 56. Visão completa da solução

Essa aplicação foi genericamente denominada “Formulário EA” e completa o
desenvolvimento proposto por neste trabalho – apesar de ainda não estar
completamente funcional já está em condições de entrar em produção. A solução
completa pode ser vista no esquema da Figura 56. O código fonte e os binários
dessa aplicação estão disponíveis na web no arquivo “FormularioEA.zip” (vide
Tabela 1). Essa aplicação necessita que o Dot NET Framework 1.1 e o Enterprise
Architect 6.0 estejam instalados na máquina onde a aplicação é executada. A
aplicação foi desenvolvida com o Microsoft Visual Studio 2003.
O desenvolvimento desta ferramenta demonstrou-se muito mais complexo do
que o desenvolvimento do plugin de transformação apresentado no capítulo 5 Desenvolvimento do Plugin de Geração de Formulários. Seu desenvolvimento
demandou a codificação de mais de 6.000 linhas de código, além de obrigar
desvendar o funcionamento da não tão bem documentada API de automação da
ferramenta Enterprise Architect.
Apesar de tudo, se não fosse por essa API, a resolução dos problemas
apresentados no item 6.10 seria muito mais complicada. Uma alternativa seria
customizar a ferramenta de modelagem UML para que ela pudesse validar os
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valores informados nas tags. Este tipo de solução está descartado para as
ferramentas de modelagem comerciais, cabendo apenas às ferramentas open
source, como a já citada Argo for UML, cujo código é disponibilizado. Infelizmente
essas ferramentas geralmente não possuem os mesmos recursos das ferramentas
comerciais o que limita muito o seu uso nas empresas.
Uma alternativa seria desenvolver uma aplicação que manipulasse o modelo e
que criasse seu próprio arquivo XMI. Essa solução obrigaria, entretanto, lidar com
toda a complexidade inerente da especificação XMI. Além do mais, a especificação
XMI (W3C, 2006) está em constante evolução, já tendo passado pelas versões 1.0.
1.1, 1.3, 2.0 e atualmente se encontra na versão 2.1. Fazer com que aplicação lide
diretamente com esse nível de detalhes acrescenta muito esforço de
desenvolvimento que não está alinhado com o seu propósito principal.
A ferramenta, ao abrir o modelo, percorre todos os seus elementos em busca
de classes com o estereótipo <<formulario>>, <<dominio>> e <<template campo>>.
Lista esses elementos em controles apropriados e permite que o usuário crie novos
elementos, elimine elementos existentes e modifique suas propriedades.
Como é uma aplicação especializada para definição de formulários, ela dispõe
e organiza as informações de forma mais prática e apropriada do que quando
acessíveis de dentro do Enterprise Architect. Além disso, valida as informações do
modelo garantindo que elas estejam íntegras e em conformidade com as regras
convencionadas, ação essa que é impossível de ser feita de dentro do Enterprise
Architect.
A complexidade da interface da ferramenta obrigou organizá-la em abas:
“Formulários”, “Domínios”, “Templates Campo” e “Issues”.
A aba “Formulários” destina-se à criação e manipulação de formulários e seus
campos. Essa aba pode ser vista na Figura 57. Ela relaciona todos os formulários do
modelo na caixa de listagem da esquerda e todos os campos do formulário
selecionado na caixa de listagem à sua direita. No painel da direita são
apresentados todos os tagged values referente ao campo selecionado. No painel
superior são relacionados os tagged values do formulário selecionado.
Uma funcionalidade importante dessa aba é a possibilidade de ordenar os
campos com as opções “Sobe” e “Desce”. A aplicação configura automaticamente o
valor da tag “ordem” dos campos, de forma que seus valores sejam ajustados para
permitir a exibição na ordem desejada. Essa é uma operação que dá muito trabalho
de fazer pelo Enterprise Architect.
A validação das tags dos campos é realizada antes que um novo campo seja
selecionado. Caso o valor de alguma tag não esteja em conformidade com as regras
convencionadas, a aplicação emite um alerta informativo sobre a questão e coloca o
foco no campo referente à tag cujo valor não esteja apropriado. Somente após as
validações terem sido realizadas com sucesso é que os dados são inseridos no
modelo. Isso garante que o modelo sempre esteja íntegro e que a aplicação para
geração de código não falhe devido a inconsistências do modelo.
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Figura 57. Aba “Formulários” da aplicação “Formulário EA”

A Tabela 9 apresenta as validações que são aplicadas às tags do estereótipo
<<formulario>>. A Tabela 10 apresenta as validações que são aplicadas às tags do
estereótipo <<campo form>>. O texto é apresentado em forma de regras. As regras
são validadas na seqüência apresentada e assim que uma delas não é satisfeita, a
mensagem da regra é apresentada e o campo com problema recebe o foco.

Tabela 9. Regras aplicadas às tags de formulário

Validações/Regras aplicadas às tags de Formulário
Tagged Values do Estereótipo <<formulario>>
Ordem Regra
Tag Titulo não pode estar vazia.
1
Tag Descrição não pode estar vazia.
2
Tag TipoSubmit não pode estar vazia.
3
Tag TipoSubmit deve ser 'post' ou 'get'.
4
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5
6

Tag TipoSecao não pode estar vazia.
Tag TipoSecao deve ser 'FrontEnd' ou 'BackEnd'.

Tabela 10. Regras aplicadas às tags de campo de formulário

Validações/Regras aplicadas às tags de Campo de Formulário
Tagged Values do estereótipo <<campo form>>
Ordem Regra
Tag Descrição deve ser sempre preenchida.
1
Tag Tamanho deve ser preenchida quando a tag FormatoApresentacao
2
for diferente de ‘CheckBox’, ‘ComboBox’, ‘Date’, ‘ListBox’ ou ‘RadioButton’.
Tag Tamanho deve ser preenchida quando a tag FormatoApresentacao
3
for igual a ‘File’, ‘Password’, ‘TextArea’ ou ‘RadioButton’.
Tag Obrigatório deve ser sempre preenchida.
4
Tag Habilitado deve ser sempre preenchida.
5
Tag FormatoApresentacao deve ser sempre preenchida.
6
Tag TipoDado deve ser sempre preenchida.
7
Quando a tag TipoDado for igual a 'DataValida', a tag Tamanho não deve
8
ser preenchida.
Se a tag ListaValores está preenchida, a tag ListaValoresColunas deve
9
possuir o valor ‘1’ ou ‘2’.
Tag Tamanho, quando preenchida, deve ser um número
10
Tag ValorMinimo só deve ser preenchida se a tag TipoDado for
11
'DataValida' ou 'Números'.
Tag ValorMaximo só deve ser preenchida se a tag TipoDado for
12
'DataValida' ou 'Números'.
Quando a tag ValorMínimo não está vazia, e a tag TipoDado for igual a
13
‘DataValida’, a tag ValorMínimo deve ser uma data.
Quando a tag ValorMáximo não está vazia, e a tag TipoDado for igual a
14
‘DataValida’, a tag ValorMínimo deve ser uma data.
Quando a tag ValorMinimo não está vazia, e a tag TipoDado for igual a
15
‘Números’, a tag ValorMínimo deve ser um número.
Quando a tag ValorMáximo não está vazia, e a tag TipoDado for igual a
16
‘Números’, a tag ValorMáximo deve ser um número.
Quando a tag TipoDado for igual a 'DataValida', então a tag
17
FormatoApresentação deve ser igual a 'Data'.
Quando a tag FormatoApresentacao for igual a 'Data', então a tag
18
TipoDado deve ser igual a 'DataValida'.
Tag Decimais só deve ser preenchida quando a tag TipoDado for igual a
19
‘Números’.
Se a tag Decimais estiver preenchida, seu valor deve ser um número
20
Tag TamanhoMínimo só deve ser preenchida se a tag Tamanho estiver
21
preenchida.
Se a tag TamanhoMínimo estiver preenchida, deve ser um número.
22
Tag ValorMínimo deve ser menor ou igual à tag ValorMáximo.
23
Tag TamanhoMinimo deve ser menor ou igual à tag Tamanho.
24
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A aba “Domínios” destina-se à criação e manipulação de domínios e seus
campos. Essa aba pode ser vista na Figura 58. Seu funcionamento é muito
semelhante ao da aba “Formulários”.

Figura 58. Aba “Domínios” da aplicação “Formulário EA”

A aba “Templates Campo” destina-se à criação e manipulação de classes de
template de campo e suas propriedades. Essa aba pode ser vista na Figura 59. Ela
é um pouco mais simples já que possui apenas a relação de templates e suas
propriedades.
A aba “Issues” (ocorrências) destina-se a relacionar todos os problemas
encontrados na fase de validação do modelo. As funcionalidades desta aba ainda
não estão desenvolvidas.
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Figura 59. Aba “Templates Campo” da aplicação “Formulário EA”

6.12 Conclusão

Para que seja possível utilizar a UML para modelagem de requisitos complexos
e especializados, faz-se necessária a definição de um UML Profile que permita
agregar todas as informações necessárias ao modelo.
O grande problema enfrentado é que geralmente, o uso de UML Profiles
agrega um nível extra de dificuldade para a modelagem. O analista ou projetista
precisa se preocupar com os estereótipos e tagged values associados. Por exemplo,
só o estereótipo <<campo form>> possui 25 tagged values. O preenchimento desses
tagged values deve muitas vezes seguir um conjunto complexo de regras para
garantir a integridade do modelo. Ainda tomando como exemplo o estereótipo
<<campo form>>, seu preenchimento deve seguir 24 regras convencionadas, como
pode ser visto na Tabela 10.
O Enterprise Architect possui como facilidades o fato de possuir um padrão
próprio de modelagem do UML Profile com uso de elementos de modelagem da
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própria UML que torna sua definição facilitada, conforme descrito no capítulo 7 Modelagem do UML Profile para Formulários Web.
Quando um UML Profile é utilizado, o EA agrega automaticamente os tagged
values do estereótipo ao elemento, facilitando muito o processo de modelagem.
Permite também que os valores de determinadas tags sejam fornecidos,
escolhendo-se de uma lista de valores permitidos, graças a um recurso da
modelagem do UML Profile que permite associar um tagged value a uma
enumeração de itens.
As ferramentas de modelagem, entretanto, são criadas para tratarem o UML
Profile de forma genérica. Isso significa que a interface para a entrada de seus
valores nem sempre é a mais adequada para o tipo de informação que a tag deve
receber. Citando um exemplo da modelagem de formulários, os campos do
formulário devem possuir uma ordem de apresentação. Os campos são
apresentados na classe UML em ordem alfabética. Deve-se então manualmente
configurar o valor da tag ‘ordem’, atributo por atributo, para que seja definida uma
seqüência de apresentação. Isso demonstra que a interface para definição da
ordenação dos campos não é adequada para este propósito.
Outra questão muito importante é a validação do modelo – para a ferramenta
de modelagem, os valores que são colocados nas tags são tratados simplesmente
como texto, porém, determinadas tags devem receber uma data válida, um número
ou uma lista. O valor de uma tag pode ainda depender do valor de outra. Existem
tags que são obrigatórias, outras que são opcionais e outras cuja opcionalidade
pode ser variável. Em resumo, existe uma série de validações que devem ser
realizadas nos valores das tags que a ferramenta de modelagem não realiza de
forma nativa.
A etapa de modelagem é fundamental para a solução MDA. A interface
utilizada para a concepção do modelo deve ser apropriada e produtiva. Deve haver
um mecanismo eficiente de validação do modelo que garanta que as informações
modeladas estão adequadas segundo as regras estabelecidas e convencionadas.
Por essa razão decidiu-se investir no desenvolvimento da aplicação “Formulário EA”
que se mostrou fundamental para o sucesso da implantação desta solução em
ambiente de produção corporativo.
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7 Modelagem do UML Profile para Formulários Web

7.1 Introdução
Conforme citado no capítulo 2 - Estado da Arte, de acordo com Rumbaugh,
Jacobson e Booch (2004, p. 15), "um modelo captura aspectos importantes da coisa
sendo modelada, de acordo com um determinado ponto de vista, e simplifica ou
omite o resto".
A UML é uma linguagem de notação genérica para modelar estática e
dinamicamente aplicações orientadas a objeto. Logo, ela é perfeitamente adequada
para modelar classes, objetos, atributos, associações, mensagens entre as classes
do sistema, e outros elementos particulares de aplicações orientadas a objeto.
Para que a UML possa ser capaz de modelar objetos fora dessa natureza,
como, por exemplo, um banco de dados, há a necessidade de agregar ao modelo
propriedades que a UML padrão não possui. Justamente com esse propósito é que
a UML prevê a sua extensão por meio de UML Profiles.
O UML Profile é um recurso previsto pela UML que permite dar uma nova
semântica a determinados elementos já existentes na UML. Essa nova semântica é
dada pela definição de estereótipos, criando novos tipos de objetos que podem ser
utilizados no modelo. Como cada tipo de objeto possui um conjunto de propriedades
diferentes – uma tabela de banco de dados possui propriedades diferentes das de
um web service – um estereótipo pode ter um conjunto específico de propriedades.
Essas propriedades são chamadas de tagged values.
O UML Profile apresentado cria um conjunto de estereótipos e tagged values
quer permitem que se utilize a UML para modelagem de formulários web.
Este capítulo destina-se a apresentar o processo de modelagem do UML
Profile para Formulários Web no Enterprise Architect. Seu objetivo não é explicar em
detalhes cada uma dos tagged values deste UML Profile. Para tanto, consultar o
Apêndice A.

7.2 Modelagem do UML Profile
Cada ferramenta de modelagem provê um mecanismo próprio para definição e
construção de UML Profile. O Enterprise Architect permite que o UML Profile seja
definido por meio de diagramas de classes, tornando o processo de criação de UML
Profiles muito simples e elegante.
A modelagem do UML profile consiste em 3 atividades principais:
•

Extensão de elementos do metamodelo UML para definir estereótipos

•

Criação de tagged values para cada estereótipo

•

Criação de Enumerações <<enumeration>> para definição de tagged
values com domínio restrito de valores.
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Para iniciar a modelagem do UML Profile, basta criar um novo pacote que irá
conter todos os elementos do novo perfil e dentro deste pacote criar um novo
diagrama de classes.
A caixa de ferramentas a ser utilizada na guia Toolbox é a “Profile”. Nela há
todos os elementos que devem ser utilizados para criar o UML Profile. Pode-se
acessar a guia Toolbox pelo atalho ALT+5. Na Figura 60 pode ser vista a guia a
caixa “Profile” e seus elementos.

Figura 60. Caixa de ferramentas “Profile” na guia “Toolbox”

Como um estereótipo é considerado uma extensão de um determinado
elemento do metamodelo UML, precisa-se determinar o elemento que deve ser
estendido para definição de um determinado estereótipo.
Como visto no capítulo 6 - Modelagem de Formulários, para definição dos
elementos do modelo, utilizaram-se os seguintes estereótipos: <<formulario>>,
<<domínio>>, <<template campo>>, <<campo form>>, <<campo>> e <<pk>>. Os
estereótipos <<formulario>>, <<dominio>> e <<template campo>> estereotipam
classes, enquanto os estereótipos <<campo form>>, <<campo>> e <<pk>>
estereotipam atributos de classes. Está dada então a relação entre o metamodelo
UML e os estereótipos.
7.2.1 Modelagem do estereótipo <<formulario>>

O estereótipo <<formulario>> é aplicado a classes. Conforme pode ser visto na
Tabela 15, do Apêndice A, este estereótipo define 4 tagged values: descrição,
tipoSecao, tipoSubmit e titulo. Os valores das tags tipoSecao e tipoSubmit são
restritos: a tag tipoSecao deve receber apenas os valores “FrontEnd” ou “BackEnd”
e a tag tipoSubmit deve receber apenas os valores “get” ou “post”. A Figura 61
representa a modelagem UML da situação descrita.
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Figura 61. Modelagem do estereótipo <<formulario>>

A classe “formulário” é criada com o objeto “Stereotype” da caixa de
ferramentas (vide Figura 60) e representa o estereótipo <<formulario>>. Existe uma
relação de extensão entre o estereótipo e a metaclasse “Classe”. A metaclasse é
criada com o objeto “Metaclass” da caixa de ferramentas. Quando o objeto
“Metaclass” é movido para o diagrama, é exibida a caixa de diálogo “Create New
Metaclass” (Figura 62) onde se deve informar qual elemento do metamodelo UML a
metaclasse representa. Neste caso, marcou-se o elemento “Class”, visto que o
estereótipo <<formulário>> é aplicado a classes.

Figura 62. Caixa de diálogo “Create New Metaclass”
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Os tagged values do estereótipo são definidos criando-se atributos para a
classe do estereótipo. Como a tag tipoSecao só pode receber os valores “FrontEnd”
e “BackEnd”, foi criada uma enumeração denominada “TipoSecao” e outra
denominada “TipoSumbit”. Uma enumeração é criada com o objeto “Enumeration”
da caixa de ferramentas e seus itens são definidos como atributos – cada atributo é
um item da enumeração. A enumeração TipoSeção possui os atributos “FrontEnd” e
“BackEnd”. A enumeração TipoSubmit possui os atributos “get” e “post”. Essas duas
enumerações podem ser vistas na Figura 63.

Figura 63. Enumerações utilizadas pelo estereótipo <<formulario>>

As enumerações são referenciadas pelo estereótipo como o tipo de dados de
seus atributos (tagged values). Na Figura 64 podem ser vistos os atributos da classe
do estereótipo <<formulario>> com os atributos tipoSecao e tipoSubmit utilizando as
enumerações TipoSecao e TipoSubmit como seus tipos.

Figura 64. Utilização das enumerações como tipo de dados
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Pode-se observar também que esses atributos possuem como valor inicial
(Initial Value) um dos valores definidos por cada enumeração. Por exemplo, no caso
do tagged value tipoSubmit, seu valor padrão é “post”, ou seja, ao criar uma classe
estereotipada como <<formulario>>, o tagged value tipoSubmit é inicialmente
configurado para “post”.
Como efeito, ao preencher na guia “Tagged Values” o valor de uma tag com
valores restritos, é apresentada uma caixa de combinação com a lista de valores
permitidos. Na Figura 65 pode ser vista a caixa de combinação com os valores
permitidos para o tagged value “tipoSecao” do formulário “Pesquisa de Vagas”
apresentado no capítulo 6 - Modelagem de Formulários.

Figura 65. Opções de valores restritos do tagged value “tipoSecao”

7.2.2 Modelagem do estereótipo <<campo form>>

O estereótipo <<campo form>> é aplicado aos atributos da classe
estereotipada como <<formulario>>, logo estende a metaclasse “Attribute”. Na
Figura 66 pode ser vista a modelagem do estereótipo <<campo form>>. Esse
estereótipo define 25 tagged values, conforme pode ser visto na Tabela 16 do
Apêndice A. Dentre os tagged values deste estereótipo, 6 deles possuem restrição
do domínio de valores. São eles: “eObrigatorio”, “formatoApresentacao”, “habilitado”,
“listaValoresColunas”, “tipoDado” e “tipoValidacao”. Cada um desses tagged values
utiliza uma enumeração como definição de seu tipo de dado, restringindo os seus
valores de entrada aos itens dessas enumerações. Os destaques em vermelho na
Figura 66 são as enumerações que os tagged values referenciam.
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Figura 66. Modelagem do estereótipo <<campo form>>

As enumerações utilizadas pelo estereótipo <<campo form>> podem ser vistas
na Figura 67.
O estereótipo <<campo form>> possui um tagged value denominado
“templateCampo”, que como apresentado no capítulo 6 - Modelagem de
Formulários, serve para referenciar uma classe estereotipada como <<template
campo>> que possui a definição de tagged values de determinados campos que são
utilizados diversas vezes em um ou mais formulários, permitindo assim facilitar a
tarefa de modelagem.
Essa tag deve receber o nome de uma classe do tipo <<template campo>> que
exista no modelo. O Enterprise Architect permite criar um tagged value cujo valor
seja restrito ao nome de um determinado tipo de elemento do modelo. Isso significa
que é possível, no caso da tag “templateCampo”, fazer com que ela só permita
receber como valor o nome de uma classe que esteja presente no modelo e que
possua o estereótipo <<template campo>>.
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Figura 67. Enumerações utilizadas pelo estereótipo <<campo form>>

Em primeiro lugar, deve-se definir o estereótipo <<template campo>>. Esse
estereótipo é aplicado a classes, logo estende a metaclasse “Class”. Sua
modelagem pode ser vista na Figura 68.

Figura 68. Modelagem do estereótipo <<template campo>>

Em seguida, cria-se uma associação do tipo “taggedValue” entre o estereótipo
<<campo form>> e o estereótipo <<template campo>>, conforme pode ser visto na
Figura 69. Por uma questão de simplicidade, os atributos do estereótipo <<campo
form>> foram omitidos.
Isso é conseguido com o uso da associação denominada “Tagged Value”,
presente na caixa de ferramentas “Profile”.
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Figura 69. Definição do tagged value templateCampo

Ao abrir as propriedades desta associação (Figura 70), observa-se que essa é
uma associação estereotipada como <<taggedValue>> e que o nome da associação
é o próprio nome do tagged value na origem, ou seja, no estereotipo <<campo
form>>.

Figura 70. Propriedades da associação <<taggedValue>>

Disso resulta que quando a tag “templateCampo” está sendo preenchida, o
Enterprise Architect apresenta uma caixa com a relação de todas as classes
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estereotipadas como <<template campo>> presentes no modelo, agilizando o
processo de modelagem. Isso pode ser visto na Figura 71.

Figura 71. Diálogo com a relação de classes <<template campo>>

7.2.3 Modelagem do estereótipo <<dominio>>

O estereótipo <<dominio>> e aplicado a classes, logo estende a metaclasse
“Class”. Sua modelagem pode ser vista na Figura 72. Este estereótipo possui
apenas 2 tagged values. A tag “crud” indica se a classe de domínio representa uma
tabela administrativa e que necessita de um cadastro genérico do tipo create,
restore, update e delete. A tag “tabelaPersistencia” recebe o nome da tabela de
banco de dados que a classe de domínio representa.

Figura 72. Modelagem do estereótipo <<dominio>>
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7.2.4 Modelagem dos estereótipos <<campo>> e <<pk>>

Os campos da classe de domínio são atributos da classe de domínio
estereotipados como <<campo>> e <pk>, logo, esses estereótipos estendem a
metaclasse “Attribute”, conforme pode ser visto na Figura 73.
O estereótipo <<campo>> representa um campo comum de uma tabela de
banco de dados, enquanto o estereótipo <<pk>> representa um campo que é chave
primária em uma tabela de banco de dados. O estereótipo <<pk>> possui todos as
tags do estereótipo <<campo>> e mais a tag “tipoNumeracao”, que especifica como
o valor da chave primária é criada: “manual” indica que o valor é informado pelo
usuário, enquanto que “automática”, indica que é gerada automaticamente pelo
sistema.

Figura 73. Modelagem dos estereótipos <<campo>> e <<pk>>
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A tag “eObrigatorio” do estereótipo <<pk>> é definida com o valor padrão
“Sim”, já que um campo de chave primária é sempre obrigatório. Na Figura 73 pode
ser vista também a enumeração “TipoNumeracaoPK”, utilizada pela tag
“tipoNumeracao”. Vê-se também que tanto <<campo>> como <<pk>> possuem uma
associação do tipo <<taggedValue>> com o estereótipo <<template campo>>,
indicando que as classes de template também podem ser usadas para esses
estereótipos.
É importante ressaltar que apesar do UML Profile apresentado prever
funcionalidades de banco de dados, essas funcionalidades de geração de código da
camada de acesso a dados estão reservadas para uma futura expansão deste
trabalho.

7.3 Exportação do UML Profile
O UML Profile, depois de modelado, ainda não está pronto para ser utilizado
por um projeto. Ele deve primeiramente ser exportado em um arquivo XMI e depois
importado pelo projeto que precise utilizá-lo.
Para exportar o UML Profile, seleciona-se com o botão direito do mouse o
pacote que contém os elementos do perfil na guia “Project View” e em seguida,
seleciona-se a opção “Save Package as UML Profile”. É apresentado o diálogo
“Save UML Profile”, conforme pode ser visto na Figura 74.

Figura 74. Diálogo “Save UML Profile”

Deve-se em seguida informar o nome do arquivo XMI que armazenará o UML
Profile, neste caso, identificado como “Forms-Profile.xmi”.
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Antes de salvá-lo, é conveniente ordenar os estereótipos de forma que eles
apareçam de uma forma conveniente na guia “Resource View” depois de importado.
Para tanto, deve-se selecionar a opção “Order Stereotypes...”. É apresentado o
diálogo “Order Stereotypes” (Figura 75) onde é possível modificar a ordem de
apresentação dos estereótipos da listagem.

Figura 75. Diálogo “Order Stereotypes”

Por último, basta salvar o UML Profile pela opção “Save” do diálogo “Save UML
Profile”.
Para importá-lo em um projeto, é necessário seguir o procedimento descrito no
item 6.2 - Importação do UML Profile para Formulário Web.

7.4 Conclusão
A definição de UML Profile adequado para capturar as propriedades daquilo
que está sendo modelado é fundamental em uma solução MDA. Da mesma forma
que uma aplicação está em constante mudança, com novas implementações e
ajustes daquilo que já está desenvolvido, o UML Profile também sofre modificações,
ajustes e incrementos com a evolução do projeto e amadurecimento das idéias.
A facilidade com que o UML Profile pode ser modelado e mantido é importante
para a agilidade do projeto MDA e nesse sentido, o Enterprise Architect mostrou-se
uma ferramenta muito adequada e produtiva.
Pelo fato do UML Profile ser modelado no Enterprise Architect com uso de
diagramas de classes e elementos da UML estereotipados, a curva de
aprendizagem é pequena e a visualização e o entendimento do modelo é facilitado.
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A possibilidade de restringir os valores de tagged values com uso de
enumerações é um recurso importante, pois o analista não precisa memorizar os
valores permitidos por determinada tag. É um recurso que garante que os valores
informados nessas tags são adequados, aumentando o nível de integridade do
modelo.
É importante destacar que a validação dos valores inseridos nos tagged values
é de fundamental importância para a integridade do modelo e para o processo de
transformação automatizada do modelo em código. Infelizmente a grande maioria
das ferramentas de modelagem UML não disponibiliza recursos nativos para que
essa validação possa ser realizada. Por essa razão é que houve a necessidade de
desenvolvimento da aplicação apresentada no capítulo 6.11 - Aplicação “Formulário
EA” para manipulação do Modelo.
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8 Transformação do Modelo UML para HTML
8.1 Introdução
Independentemente da linguagem utilizada para implementar as
transformações entre o modelo UML estereotipado e o código HTML, é necessário
definir as regras de transformação do modelo origem para o modelo destino.
As regras de transformação do modelo UML estereotipado para o código HTML
são simples, pois é uma transformação do tipo um para um, ou seja, cada classe
UML estereotipada como <<formulario>> se transforma em um arquivo HTML com o
código do formulário e em um arquivo javascript com as propriedades de validação.
Um fator que introduz complexidade é que nem toda a informação do
formulário encontra-se na classe <<formulário>>. Isso se deve ao fato de que o UML
Profile proposto permite que um formulário referencie uma classe de template para
reaproveitar definições de campos e também faça uso de referência a classes de
domínio, para igualmente reutilizar suas definições (tamanho, tipo de dado, valor
máximo, valor mínimo).
Este capítulo é destinado a definir as regras de transformação entre o modelo
origem (UML) e o modelo destino (código HTML), independentemente da forma
como esse processo é implementado. O código HTML destino é definido em forma
de templates cujas variáveis devem ser substituídas por valores obtidos por
elementos do modelo UML.

8.2 Principais elementos do modelo UML estereotipado
O UML Profile proposto no capítulo 7 - Modelagem do UML Profile para
Formulários Web, define três principais estereótipos aplicáveis a classes:
<<formulário>>, <<domínio>> e <<template campo>>.
8.2.1 Classes <<formulario>> e seus atributos <<campo form>>

Possui as informações necessárias para definir um arquivo HTML de
formulário. Cada atributo dessa classe, é estereotipado como <<campo form>> e
corresponde a um campo do formulário HTML.
8.2.2 Classes <<dominio>> e seus atributos <<campo>> e <<pk>>

Na abordagem deste trabalho, uma classe de domínio representa tipicamente
uma tabela de banco de dados. Cada atributo dessa classe é estereotipado como
<<campo>> e corresponde a um campo da tabela de banco de dados. Os campos
que pertencem à chave primária são estereotipados como <<pk>.
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Um campo de formulário pode fazer referência a um campo de domínio para
reaproveitar suas definições de tamanho, tipo de dado, valor padrão, dentre outros.
Pelo fato da geração de código referente à camada de acesso a dados estar
fora do escopo deste trabalho, essas regras de transformação não são tratadas.

8.2.3 Classes <<template campo>>

Como existem determinados campos que podem ser usados de forma
recorrente por toda a modelagem da aplicação, o UML Profile prevê uma classe que
permite agregar informações de um campo para que seja posteriormente
reaproveitada. Por exemplo, um campo de CPF possui tamanho de 11 posições e é
numérico. Isso sempre será verdade independentemente de onde o campo de CPF
seja referenciado. Assim define-se uma classe CPF com o estereótipo <<template
campo>> onde se agrega por meio de tagged values essas definições para serem
posteriormente referenciadas e aproveitadas na geração de código.
Essas classes de template podem ser referenciadas tanto por campos de
formulário <<campo form>> como por campos de domínio <<campo>> e <<pk>>.
Ela possui então em seu conjunto de tagged values, informações que se aplicam
tanto para campos de formulários como para campos de classes de domínio.

8.3 Transformação de <<formulario>> para HTML
A partir do momento em que todos os valores de tagged values dos atributos
dos formulários <<campo form>> estiverem resolvidos, deve-se iniciar a geração de
código HTML do formulário.
8.3.1 Corpo do Formulário

Figura 76. Estereótipo <<formulario>> e seus tagged values

Cada classe estereotipada como <<formulario>> deve gerar arquivo HTML com
o mesmo nome da classe, com o conteúdo da Listagem 7:
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Listagem 7. Código HTML da transformação de uma classe <<formulario>>

<html>
<head>
<title>%titulo%</title>
<script src='utils_beta.js' type='text/javascript'></script>
<script src='forms_beta.js' type='text/javascript'></script>
<script src='event.js' type='text/javascript'></script>
<script src='dynclick_form_strings_br.js' type='text/javascript'></script>
<script src='%class%.js' type='text/javascript'></script>
</head>
<body>
<form action="" method="%tipoSubmit%" name="%class%">
<table>
...
código dos campos do formulário
...
</table>
<input type="button" value="Enviar"/>
<input type="reset" value="Apagar"/>
</form>
</body>
</html>

Para facilitar o entendimento, é adotado um padrão de template onde os
elementos a serem substituídos são representados por %nomeElemento%.
Os códigos javascript referenciados “util_beta.js”, “forms_beta.js”, “event.js” e
“dynclick_form_strings_br.js” são os elementos constituintes da biblioteca de
validação dos dados do formulário que foi desenvolvida para o propósito deste
trabalho. Sem ela, os dados informados no formulário não podem ser validados no
lado cliente da aplicação.
No caso da Listagem 7, as substituições são descritas na Tabela 11, e
representa um formulário sem nenhum campo:
Tabela 11. Substituição de Templates na transformação de <<formulario>>

campo template

substituído por

%class%

Nome da classe de formulário

%titulo%

tagged value titulo do estereótipo <<formulario>>

%tipoSubmit%

tagged value tipoSubmit do estereótipo <<formulario>>

Esse formulário sem campos é apresentado na Figura 77.
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Figura 77. Formulário sem campos

8.3.2 Atributos do Formulário

Cada atributo da classe de formulário que estiver estereotipado como <<campo
form>> deverá ser transformado em um campo do formulário.
A definição dos templates de transformação dos campos de formulário é mais
complexa,
pois
dependendo
do
valor
definido
no
tagged
value
formatoApresentação de <<campo form>>, um determinado tipo de componente
de formulário deve ser utilizado.
Além do mais, o tagged value ordem define a ordem de apresentação dos
campos no formulário. Como no modelo UML não dá para garantir a ordem dos
atributos, essa ordenação deve ser realizada no momento da transformação. Na
Figura 78 podem ser vistos todos os tagged values de um campo de formulário,
definidos pelo estereótipo <<campo form>>.
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Figura 78. Estereótipo <<campo form>> e seus tagged values

8.3.2.1 Formato Apresentação CheckBox

Cada atributo de um formulário estereotipado como <<campo form>> cujo
tagged value formatoApresentacao esteja definido como "CheckBox", deverá ser
convertido em HTML pelo template da Listagem 8.
Listagem 8. Template HTML de um campo CheckBox

<label for="%nomeAtributo%">%label%</label>
for each #item# in %listaValores%{
<input type="checkbox" name="%nomeAtributo%" id="%nomeAtributo%_#seq#"
value="#item[0]#" />#item[1]#
}

Onde:
a) #item# representa uma variável/vetor que contém, a cada iteração, um
elemento da lista de valores definida pelo tagged value listaValores. Esses
elementos devem ser tomados em grupos definidos pelo tagged value
listaValoresColunas. Assim, se listaValoresColunas = 2, na primeira iteração
#item[0]# conterá o primeiro elemento, e #item[1]# o segundo. Na próxima
iteração, #item[0]# conterá o terceiro elemento e #item[1]# o quarto e assim
sucessivamente. Se listaValoresColunas = 1, tanto #item[0]# como
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#item[1]# conterão o
listaValoresColuna é 2.

mesmo

elemento.

O

valor

máximo

para

b) #seq# é um valor seqüencial numérico (1, 2, 3, 4,...) representando cada
iteração.
Considerando que os tagged values listaValores e listaValoresColunas para um
determinado campo possuam os seguintes valores:
listaValores: 1;Yoga;2;Musculação;3;Natação;4;Aeróbica
listaValoresColunas: 2

A execução desse template deve resultar em um código HTML semelhante ao
apresentado pela Listagem 9.
Listagem 9. Exemplo de código HTML resultado do template CheckBox

<label for='atividade'>Atividade</label>
<input type='checkbox' name='atividade'
<input type='checkbox' name='atividade'
<input type='checkbox' name='atividade'
<input type='checkbox' name='atividade'

id='atividade_1' value='1' />Yoga
id='atividade_2' value='2' />Musculação
id='atividade_3' value='3' />Natação
id='atividade_4' value='4' />Aeróbica

Esse código é visualizado em um navegador web, conforme apresentado na
Figura 79.

Figura 79. Visualização do componente CheckBox no Navegador Web
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8.3.2.2 Formato Apresentação ComboBox

Cada atributo de um formulário estereotipado como <<campo form>> cujo
tagged value formatoApresentacao esteja definido como "ComboBox", deverá ser
convertido em HTML pelo template da Listagem 10.
Listagem 10. Template HTML de um campo ComboBox

<label for="%nomeAtributo%">%label%</label>
<select id="%nomeAtributo%" size = "1">
for each #item# in %listaValores%{
<option value="#item[0]#" />#item[1]#</option>
}
</select>

Considerando que os tagged values listaValores e listaValoresColunas para um
determinado campo possuam os seguintes valores:
listaValores: BA; Bahia; BH; Belo Horizonte; MG; Minas Gerais; PR; Paraná;
RS; Rio Grande do Sul; SP; São Paulo
listaValoresColunas: 2

A execução desse template deve resultar em um código HTML semelhante ao
apresentado na Listagem 11.
Listagem 11. Exemplo de código HTML resultado do template ComboBox

<label for='estado'>Estado</label>
<select id='estado' size='1'>
<option value='BA'>Bahia</option>
<option value='BH'>Belo Horizonte</option>
<option value='MG'>Minas Gerais</option>
<option value='PR'>Paraná</option>
<option value='RS'>Rio Grande do Sul</option>
<option value='SP'>São Paulo</option>
</select>

Esse código é visualizado em um navegador web, conforme apresentado na
Figura 80.

Figura 80. Visualização do componente ComboBox no Navegador Web
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8.3.2.3 Formato Apresentação ListBox

Cada atributo de um formulário estereotipado como <<campo form>> cujo
tagged value formatoApresentacao esteja definido como "ComboBox", deverá ser
convertido em HTML pelo template da Listagem 12.
Listagem 12. Template HTML de um campo ListBox

<label for="%nomeAtributo%">%label%</label>
<select id="%nomeAtributo%" size = "3">
for each #item# in %listaValores%{
<option value="#item[0]#" />#item[1]#</option>
}
</select>

Considerando que os tagged values listaValores e listaValoresColunas para um
determinado campo possuam os seguintes valores:
listaValores: 1;Feijoada;2;Omelete;3;Arroz;4;Batata;5;Salada
listaValoresColunas: 2

A execução desse template deve resultar em um código HTML semelhante ao
apresentado pela Listagem 13.
Listagem 13. Exemplo de código HTML resultado do template ListBox

<label for='comidas'>Comidas</label>
<select id='comidas' size='3'>
<option value='1'>Feijoada</option>
<option value='2'>Omelete</option>
<option value='3'>Arroz</option>
<option value='4'>Batata</option>
<option value='5'>Salada</option>
</select>

Esse código é visualizado em um navegador web, conforme apresentado na
Figura 81.

Figura 81. Visualização do componente ListBox no Navegador Web
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8.3.2.4 Formato Apresentação File

Cada atributo de um formulário estereotipado como <<campo form>> cujo
tagged value formatoApresentacao esteja definido como "File", deverá ser convertido
em HTML pelo template da Listagem 14.
Listagem 14. Template HTML de um campo File

<label for="%nomeAtributo%">%label%</label>
<input type="file" id="%nomeAtributo%">

A execução desse template deve resultar em um código HTML semelhante ao
apresentado pela Listagem 15.
Listagem 15. Exemplo de código HTML resultado do template File

<label for='arquivo'>Arquivo</label>
<input type='file' id='arquivo'/>

Esse código é visualizado em um navegador web, conforme apresentado na
Figura 82.

Figura 82. Visualização do componente File no Navegador Web

8.3.2.5 Formato Apresentação Password

Cada atributo de um formulário estereotipado como <<campo form>> cujo
tagged value formatoApresentacao esteja definido como "Password", deverá ser
convertido em HTML pelo template da Listagem 16.
Listagem 16. Template HTML de um campo Password

<label for="%nomeAtributo%">%label%</label>
<input type="file" id="%nomeAtributo%">

A execução desse template deve resultar em um código HTML semelhante ao
apresentado pela Listagem 17.
Listagem 17. Exemplo de código HTML resultado do template Password

<label for='senha' title='Senha'>Senha</label>
<input type='password' id='senha'/>
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Esse código é visualizado em um navegador web, conforme apresentado na
Figura 83.

Figura 83. Visualização do componente Password no Navegador Web

8.3.2.6 Formato Apresentação RadioButton

Cada atributo de um formulário estereotipado como <<campo form>> cujo
tagged value formatoApresentacao esteja definido como "RadioButton", deverá ser
convertido em HTML pelo template da Listagem 18.
Listagem 18. Template HTML de um campo RadioButton

<label for="%nomeAtributo%">%label%</label>
for each #item# in %listaValores%{
<input type = "radio" name="%nomeAtributo%" id="%nomeAtributo%_#seq#" value =
"#item[0]#/>#item[1]#
}
</select>

Considerando que os tagged values listaValores e listaValoresColunas para um
determinado campo possuam os seguintes valores:
listaValores: M; Masculino; F; Feminino
listaValoresColunas: 2

A execução desse template deve resultar em um código HTML semelhante ao
apresentado pela Listagem 19.
Listagem 19. Exemplo de código HTML resultado do template RadioButton

<label for='sexo'>Sexo</label>
<input type='radio' name='sexo' id='sexo_1' value='M'/>Masculino
<input type='radio' name='sexo' id='sexo_2' value='F'/>Feminino

Esse código é visualizado em um navegador web, conforme apresentado na
Figura 84.

Figura 84. Visualização do componente RadioButton no Navegador Web

133

8.3.2.7 Formato Apresentação Text

Cada atributo de um formulário estereotipado como <<campo form>> cujo
tagged value formatoApresentacao esteja definido como "Text", deverá ser
convertido em HTML pelo template da Listagem 20.
Listagem 20. Template HTML de um campo Text

<label for="%nomeAtributo%">%label%</label>
<input type="text" id="%nomeAtributo%">

A execução desse template deve resultar em um código HTML semelhante ao
apresentado pela Listagem 21.
Listagem 21. Exemplo de código HTML resultado do template Text

<label for='nome'>Nome</label>
<input type='text' id='nome'/>

Esse código é visualizado em um navegador web, conforme apresentado na
Figura 85.

Figura 85. Visualização do componente Text no Navegador Web

8.3.2.8 Formato Apresentação TextArea

Cada atributo de um formulário estereotipado como <<campo form>> cujo
tagged value formatoApresentacao esteja definido como "TextArea", deverá ser
convertido em HTML pelo template da Listagem 22.
Listagem 22. Template HTML de um campo TextArea

<label for="%nomeAtributo%">%label%</label>
<textarea id="%nomeAtributo%" rows="3"></textarea>

A execução desse template deve resultar em um código HTML semelhante ao
apresentado pela Listagem 23.
Listagem 23. Exemplo de código HTML resultado do template TextArea

<label for='mensagem'>Mensagem</label>
<textarea id='mensagem' rows='3'></textarea>
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Esse código é visualizado em um navegador web, conforme apresentado na
Figura 86.

Figura 86. Visualização do componente TextArea no Navegador Web

8.4 Conclusão
Este capítulo mostrou de maneira simplificada como os elementos do modelo
UML estereotipado devem ser convertidos em código HTML dos formulários. Para
tanto se utilizou de exemplificação por templates.
Sente-se, porém, a falta de um recurso mais formal para especificação da
transformação do modelo UML para o código (texto). Por essa razão o OMG lançou
o RPF (Request for Proposal) denominado MOF Model to Text Transformation
Language para a elaboração de uma linguagem formal para transformação dos
elementos de um repositório MOF para texto.
Existem várias soluções de geração de código baseados em templates, como,
por exemplo, o Velocity (http://velocity.apache.org), um projeto da Apache Software
Foundation muito usado na comunidade Java. Seu uso, porém continua a exigir
acesso manual aos elementos do modelo UML – identificação de suas classes,
atributos, estereótipos e tagged values – para que esses elementos sejam então
substituídos em um template, de forma muito semelhante ao apresentado neste
capítulo.
Como alternativa existe a especificação MOFScript que é uma das submissões
à RFP Model to Text Transformation. Sua implementação está disponível como um
plugin para o Eclipse e pode ser obtida em http://www.eclipse.org/gmt/mofscript.
Essa ferramenta toma como referencia um determinado metamodelo e o script
descreve em forma de template como os seus elementos devem ser convertidos em
texto.
Na Listagem 24 pode ser visto um fragmento de um script de transformação
baseado para o plugin MOFScript que vem como exemplo na sua instalação. No
exemplo, o metamodelo UML é instanciado na classe “uml” e seus elementos são
referenciados no decorrer do script (“uml.Model”, “uml.Package” e “uml.Class”).
Como vantagem, o script deve limitar-se apenas à definição das regras de
transformação, pois o plugin provê toda a infra-estrutura necessária para leitura dos
elementos do modelo que pode ser baseado em qualquer metamodelo MOF, não
apenas modelos UML.
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Listagem 24. Fragmento de script de transformação em MOFScript
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9 Conclusão
9.1 Resumo
Neste trabalho é proposta a implementação de uma solução MDA (Model
Driven Architecture) para geração de código de aplicações web a partir de uma
especificação UML especialmente estendida pelo uso de UML Profiles. A porção da
aplicação web que se deseja especificar e se implementa por geração automática de
código, são os formulários de entrada de dados. Os formulários, nesse contexto,
correspondem às interfaces com a qual o usuário fornece informações para a
aplicação web.
Como uma aplicação orientada a objetos é por padrão especificada e
modelada utilizando-se UML, a especificação de elementos como formulário de
entrada de dados acaba se tornando um artefato a parte deste modelo, visto que
geralmente são especificados com uso de recursos não UML, como, por exemplo,
documentos texto, planilhas, prototipação por slides, dentre outros. Como um dos
requisitos de uma solução MDA é que modelo da aplicação esteja toda especificada
em um modelo baseado no metamodelo MOF (no caso a UML), a especificação dos
formulários precisaria estar inserida no modelo UML. Por essa razão é que foi
proposto o UML Profile para Formulários Web, que cria estereótipos e tagged values
que permitem agregar as informações necessárias para especificar todos os
detalhes dos formulários.
Uma aplicação web possui um lado cliente, representado pelo navegador web
localizado na máquina do usuário e um lado servidor, que corresponde à porção do
software que executa em diversos servidores remotos (servidor web, de aplicação,
de banco de dados, dentre outros). Todos os dados que trafegam do cliente para o
servidor e vice-versa são empacotados no protocolo HTTP. Esses pacotes de dados
trafegam pela internet e entre os servidores, adicionando uma sobrecarga grande
em termos de tempo de resposta e processamento. Para evitar que se efetue uma
requisição HTTP para o servidor web com uma massa de dados inconsistente,
causando desperdício de recursos computacionais, a validação dos dados no lado
cliente, apesar de limitada, é muito importante. Essas validações geralmente
resumem-se a consistência de tipos de dados, tamanho, formatação, valor mínimo,
valor máximo, intervalo válido, domínio, obrigatoriedade, dentre outras validações,
porém seu desenvolvimento é trabalhoso e, por experiência, causa grande
quantidade de falhas em testes de controle de qualidade. Neste trabalho foi proposto
um mecanismo para realização automática deste tipo de consistências por uso de
javascript com o desenvolvimento de uma biblioteca javascript.
A ferramenta de modelagem UML Enterprise Architect foi utilizada para
modelagem do UML Profile e especificação dos formulários. Dentre as razões da
sua escolha está o fato dela ser largamente utilizada na indústria de software e por
oferecer ótimos recursos para definição e utilização de UML Profiles.
Como esta solução adota a UML não apenas para a especificação dos
formulários, mas também para a automatização do processo de geração do código
dos mesmos, as informações do modelo que especificam os formulários devem se
sujeitar a uma criteriosa validação de consistência e aderência às regras
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convencionadas. Se assim não for, o processo de geração de código não pode ser
realizado com sucesso. Um fator complicador é que as ferramentas de modelagem
em geral não fornecem recursos para que este tipo de validação seja realizada. Por
essa razão, é desenvolvida uma aplicação que efetua uma interface com o modelo
do Enterprise Architect para criação e manutenção de modelos e para a validação
da consistência de suas informações. Essa aplicação oferece também uma interface
mais produtiva para a especificação dos formulários do que a oferecida nativamente
pelo Enterprise Architect.
Utilizou-se a ferramenta open source UMT (UML Model Transformation) para
implementação da solução, com o desenvolvimento de um plugin para
transformação do modelo UML no código HTML dos formulários. Essa ferramenta
acessa o arquivo de exportação XMI (XML Metadata Interchange) do modelo, e
disponibiliza suas informações em uma visão simplificada não padronizada pelo
OMG (Object Management Group) denominada XMI-Light. A rotina de transformação
desenvolvida realiza um “parse” das informações do XMI-Light com uso de uma
implementação do DOM (Document Object Model) para identificar os elementos do
metamodelo UML. Essas informações são então processadas e direcionadas para
os arquivos HTML em forma de texto. Como resultado, obtém-se um conjunto de
arquivos HTML, cada um correspondendo a um formulário. Para cada arquivo HTML
é gerado também um arquivo javascript com informações de propriedades de cada
campo do formulário, como tipo de dado, tamanho, formatação, valor mínimo, valor
máximo, domínio, obrigatoriedade, dentre outras. Quando o formulário é carregado
pelo navegador web, a biblioteca javascript lê essas propriedades e as confronta
com os dados informados em cada campo. Quando o dado informado em um campo
não confere com os parâmetros dessas propriedades, é apresentada uma
mensagem de erro e os dados do formulário não são submetidos ao servidor web,
conduzindo o usuário a fornecer a informação de forma adequada.
A solução possibilita que uma mesma especificação de formulário seja utilizada
para geração de formulários em HTML, JSP, PHP, ASPX e outras tecnologias web.

9.2 Resultados e Análise Geral
Este projeto foi implantado com resultados bem satisfatórios em uma grande
agência de propaganda e projetos para internet na cidade de São Paulo, cujo
departamento de Tecnologia serviu de laboratório e campo de testes para as idéias
aqui apresentadas. O sucesso da implantação de um projeto deste tipo em um
ambiente corporativo depende, além de questões tecnológicas, de vários outros
fatores como custo de implantação, tempo do retorno do investimento, visibilidade
do projeto, comprometimento das pessoas, conseqüências das mudanças no
trabalho das pessoas envolvidas, dentre outros. Um bom projeto mal planejado,
cujos benefícios tenham sido mal comunicados, ou cujas conseqüências de sua
implantação no processo de trabalho não tenham sido adequadamente previstas,
pode se tornar inexoravelmente um fracasso.
Por se tratar de um projeto dirigido a modelo (Model-Driven), mais
especificamente modelos UML, a escolha da ferramenta de modelagem UML é
primordial, pois ela deve ser capaz de suprir todas as necessidades técnicas que
esse tipo de projeto impõe. O Enterprise Architect mostrou-se bem adequado para a
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modelagem de UML Profile – utiliza diagramas de classe especializados onde se
representam os estereótipos, as classes do metamodelo UML que são estendidas e
seus tagged values. Uma solução simples e que proporciona rápido entendimento e
manutenção. A utilização do UML Profile com o Enterprise Architect também se
demonstrou prática, pois a ferramenta fornece alguns recursos que facilitam a
manipulação dos tagged values nos elementos estereotipados. Dentre essas
facilidades está a possibilidade de definir um domínio de valores restrito para
determinado tagged value. Assim, quando o analista deve preencher a informação
do tagged value, ele pode escolhê-la de uma lista de opções, evitando ter que
memorizar as opções válidas e evitando que o modelo receba valores não
permitidos. O Enterprise Architect permite ainda a criação de tagged values
customizados para personalização de máscaras e tipo especializados de
componente para entrada de dados. Por exemplo, se um determinado tagged value
é numérico, há como restringir a entrada de apenas números ao tagged value. Se
um tagged value deve receber como valor uma cor no formato RGB (Red, Green,
Blue), há como fazer com que essa tag seja exibida como um componente visual
especializado para escolha de cores. Esses tipos de detalhes são fundamentais para
a produtividade e eficiência da modelagem com UML Profile, confirmando que a
escolha da ferramenta Enterprise Architect foi acertada.
A modelagem com UML Profile em uma solução MDA, entretanto, possui
também suas complicações. Sendo uma proposta para geração automática de
código, o modelo tem seus dados interpretados e processados por uma rotina
automatizada, com capacidade limitada para lidar com falhas. Uma modelagem
incorreta resulta necessariamente em uma codificação incorreta. Qualquer
informação adicionada ao modelo que não esteja de acordo com as regras
convencionadas resulta na falha da geração de código. A ferramenta de modelagem
UML é criada para garantir, por exemplo, que um determinado atributo de uma
classe pertença a apenas uma classe. Essa é uma regra de modelagem UML cuja
ferramenta deve garantir. Porém, quando se utiliza a UML para criar modelos
especializados como, por exemplo, um MER (Modelo Entidade-Relacionamento) ou
formulários web, a ferramenta de modelagem UML não tem como garantir
determinadas regras de modelagem específicas do tipo de modelo em questão. Por
exemplo, em se tratando de modelagem de dados, toda a tabela de banco de dados
relacional deve necessariamente possuir uma chave primária composta por um ou
mais campos dessa tabela. Ao se utilizar um UML Profile especializado para
modelagem de dados com UML, a ferramenta de modelagem não tem como garantir
que essa regra esteja satisfeita para todas as tabelas. O mesmo ocorre com relação
a determinadas regras convencionadas para a modelagem de formulários.
Como a ferramenta de modelagem não possuía meios para garantir esse tipo
de validação, buscaram-se alternativas que proporcionassem benefícios
semelhantes. Uma alternativa seria fazer com que a ferramenta de geração de
código validasse o modelo de entrada, criando um relatório de inconformidades.
Essas inconformidades seriam então repassadas de volta para o analista que se
encarregaria de efetuar as correções. Em um ambiente de trabalho onde pessoas
diferentes executam papéis diferentes, esse tipo de alternativa resulta em uma
sobrecarga de processo, devido às idas e vindas que isso pode causar. O ideal seria
que essas inconformidades fossem reportadas ainda na fase de modelagem.
Descobriu-se que o Enterprise Architect possuía um recurso para automação via
ActiveX COM (Component Object Model), que permitia o desenvolvimento de
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plugins internos ou a criação de aplicações externas com a capacidade de se
comunicar com o repositório UML da ferramenta, possibilitando assim a sua
manipulação. Por permitir maior flexibilidade e liberdade, escolheu-se desenvolver
uma aplicação externa para comunicação com o repositório UML e validação dos
seus dados. Essa aplicação serviria também de interface especializada para criação
dos formulários diretamente no modelo, proporcionando aumento de produtividade
na modelagem dos formulários. Nessa aplicação foram programadas todas as
regras de validação dos dados necessárias para garantir a integridade do modelo
(vide Tabela 9 e Tabela 10), dessa forma, assim que uma informação inconsistente
é fornecida, a mesma é criticada e impedida de ser enviada ao modelo. Apesar do
grande esforço envolvido no desenvolvimento dessa ferramenta auxiliar – curva de
aprendizagem da API ActiveX, falta de documentação e quantidade grande de
código – ela foi um importante elemento no sucesso da implantação deste projeto.
Pelo fato de o objetivo central deste trabalho ser o desenvolvimento de uma
ferramenta para geração de código de formulários web, a solução não poderia ficar
apenas na criação do UML Profile e na especificação do modelo, mas deveria
abranger também a implementação da ferramenta. Desde princípio, duas questões
emergiram no tocante ao desenvolvimento desta ferramenta: como a ferramenta
deveria ler o modelo UML e qual implementação de linguagem de transformação
utilizar. Como MDA é uma área inda relativamente nova, poucas eram as soluções
que permitiam uma solução elegante nesses dois pontos.
A ferramenta experimental open source UMT (UML Model Transformation)
demonstrou-se inicialmente adequada para o propósito deste trabalho. Como
vantagem da sua utilização estava o fato dela permitir que o modelo UML fosse
desenvolvido por qualquer ferramenta que permitisse exportação do modelo em
formato XMI (XML Metadata Interchange). A linguagem utilizada para
implementação da transformação foi Java com o processamento do arquivo XMI
com DOM (Document Object Model), ou seja, tecnologias conhecidas no mercado o
que garantiram uma diminuição da curva de aprendizagem e uma vialibilização mais
rápida da solução. Conforme o desenvolvimento foi sendo realizado, alguns
inconvenientes da ferramenta foram aparecendo. Pode-se citar o fato de faltar uma
API para acesso conveniente aos elementos do modelo – a análise dos elementos
do modelo é feita via parse do arquivo XMI com o DOM, ou seja, da mesma forma
que qualquer outro arquivo XML seria processado. Esse processamento do arquivo
XMI fica sob a responsabilidade da rotina de transformação, fazendo com que ela
não possa restringir-se apenas ao mapeamento entre o modelo UML e o código da
aplicação. Assim, a não utilização de uma linguagem especialmente desenvolvida
para transformação do modelo para código, acaba trazendo ao longo do tempo, a
desvantagem do aumento da complexidade de desenvolvimento. Um outro
inconveniente é o fato da ferramenta transformar o XMI original em uma versão
simplificada chamada XMI-Light, utilizando para isso, XSLT (XSL Transformation).
Modelos UML com um volume grande de classes demoram bastante para serem
convertidos, diminuindo a agilidade do processo.
A implementação do código das aplicações propostas por neste trabalho exigiu
mais de 400 horas entre concepção e programação, colaborando para isso o fato de
se tratar de um desenvolvimento cujas fontes de conhecimento são escassas.
Estima-se, porém, que o tempo do retorno desse investimento não será longo, pois
ocorreu uma diminuição perceptível do tempo de envolvimento dos profissionais de
interface em projetos em que há necessidade de desenvolvimento de formulários
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web. Obviamente que os projetos podem beneficiar-se em maior ou menor grau,
dependendo da quantidade de formulários envolvida. Verificou-se também, na
prática, que a adaptação da rotina original de geração de código em HTML para uma
outra linguagem de programação, como, por exemplo, JSP (Java Server Pages),
demanda pouco esforço, visto que a infra-estrutura já está construída.
Conclui-se de forma geral, que esta é uma área de ainda necessita do
amadurecimento de suas tecnologias para que possam ser desenvolvidas soluções
com menor esforço e maior robustez, viabilizando a sua disseminação nas empresas
de desenvolvimento. A ausência de um padrão formalizado para transformações
modelo-para-código torna o processo de aderência da indústria lento, mas isso é
apenas uma questão de tempo até que este padrão seja instituído e formalizado
pelo OMG. As ferramentas de modelagem UML devem se adaptar rapidamente a
essa nova necessidade para agregar recursos MDA eficientes, que proporcionem
dentre outras coisas, especificação de rotinas de transformação e programação para
validação das regras convencionadas ao modelo especializado com o UML Profile.

9.3 Trabalhos futuros
Desde o princípio, este projeto foi concebido para ser o embrião de um projeto
mais complexo de geração de código de aplicações web a partir de modelos UML. O
próprio UML Profile para Formulários Web que foi desenvolvido, contém elementos
destinado a implementações futuras, principalmente no que tange o acesso a dados.
Sem modificações no UML Profile para Formulários Web, é possível dar
prosseguimento ao projeto para permitir a geração de código para cadastros do tipo
CRUD (Create, Restore, Update, Delete) de classes de domínio. É possível ainda
efetuar a geração do código das classes DAO (Data Access Object), atividade esta
que demanda bastante tempo da equipe de desenvolvimento e que pode ser
automatizada.
Para que o projeto seja estendido, abrangendo a geração automática de outras
estruturas da aplicação web, o UML Profile para Formulários Web deve ser
modificado, agregando novos estereótipos e tagged values. Um recurso que iria
facilitar muito a inicialização de projetos é a automatização da estrutura
navegacional da aplicação. Essa estrutura de navegação de aplicações web é
especificada por meio de um artefato comumente conhecido na área de Arquitetura
da Informação como sitegrama. A adaptação do UML Profile para que o sitegrama
seja especificado em UML possibilitaria a geração automática de menus
navegacionais e de páginas com as suas devidas ligações (links) economizando
bastante tempo de desenvolvimento.
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Apêndice A
Web

Estereótipos do UML Profile para Formulário

.
Tabela 12. Tagged Values do estereótipo <<dominio>>

Tagged Values
Nome

Descrição

crud

Indica se deve ser gerado
Sim = gerar CRUD
cadastro CRUD (Create,
Não = não gerar CRUD
Restore, Update e Delete)
para esta classe de domínio.

tabelaPersistencia Nome da tabela de
persistência utilizada no
modelo EntidadeRelacionamento.

Conteúdo

Texto

Tabela 13. Tagged Values do estereótipo <<campo>>

Tagged Values
Nome

Descrição

Conteúdo

campoTabela

Identificação do campo na
tabela de banco de dados.

Ex: DSC_NOME_CLIENTE

tamanho

Tamanho do campo. Para
Numero indicado o tamanho
campos de conteúdo texto, do campo
representa o número de
Ex: 150
caracteres. Para campos de
conteúdo numérico,
representa o número de
dígitos. Para outros casos,
indica o número de bytes.

decimais

Número de casas decimais
caso o campo seja de
conteúdo numérico.

Numero indicando o numero
de casas decimais.
Ex: 2

descricao

Descrição textual do campo. Texto livre

eObrigatorio

Indicação de
obrigatoriedade do campo.

Sim = Obrigatório

Lista de valores separados
por ponto e vírgula caso o
campo tenha um domínio
restrito.

Ex: 1;"A vista";2;"A prazo"

listaValores

Não = Opcional

listaValoresColunas Indica como deve ser
Ex: 2 = agrupamento de 2
interpretado o agrupamento elementos. O primeiro item
dos itens da lista de valores. do agrupamento é o valor a
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ser considerado na
validação do campo. Os
demais são considerados
para visualização em listas
de opções.
tamanhoMinimo

Tamanho mínimo do campo Ex: 30
como critério de validação.
Deve ser menor ou igual ao
tamanho do campo.

templateCampo

Indica o nome da classe de Texto com o nome da classe
template (estereotipada
de template.
como <<template campo>>)
que serve de base para as
definições do campo.

tipoDado

Tipo de dado do campo,
restrito pela enumeração
TipoDado. (vide xx)

Ex: Números

valorMaximo

Valor máximo do campo,
quando o campo for
numérico ou data. Deve ser
maior ou igual a
valorMinimo.

Qualquer valor numérico ou
do tipo data.

valorMinimo

Valor mínimo do campo
quando o campo for
numérico ou data. Deve ser
menor ou igual a
valorMaximo.

Qualquer valor numérico ou
do tipo data.

valorPadrao

Valor inicial que o campo
assume e que permanece
caso não alterado.

Qualquer valor do tipo do
dado.

Tabela 14. Tagged Values do estereótipo <<pk>>

Tagged Values
Obs: idem <<campo>> com a especialização abaixo
Nome

Descrição

Conteúdo

eObrigatorio

Indicação de
obrigatoriedade do campo.

Sim (valor constante)

tipoNumeracao

Tipo de numeração da
chave primária.

Valores restritos pela
enumeração
TipoNumeracaoPK.
Automática: o valor
numérico da chave primária
é gerado automaticamente.
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Manual: o valor da chave
primária deve ser fornecido
manualmente.

Tabela 15. Tagged Values do estereótipo <<formulario>>

Tagged Values
Nome

Descrição

Conteúdo

descricao

Descrição do formulário

Texto

tipoSecao

Tipo da seção do formulário, definido FrontEnd = formulário
pela enumeração TipoSecao
destinado ao usuário final
da aplicação.
BackEnd = formulário
destinado a funções
administrativas da
aplicação.

tipoSubmit

Tipo de submissão dos dados do Definidos pela
formulário ao servidor web.
enumeração TipoSubmit.
Ex:
Get
Post

titulo

Titulo a ser exibido na barra de título Texto
do formulário

Tabela 16. Tagged Values do estereótipo <<campo form>>

Tagged Values
Obs: Possui todas as tags do estereótipo <<campo>> mais as aqui relacionadas.
Nome

Descrição

Conteúdo

dica

Texto a ser apresentado Texto
quando o ponteiro do
mouse é colocado sobre o
campo.

dominio

Nome da classe de Texto
domínio na qual o campo
de formulário se relaciona.
(vide dominioCampo)

dominioCampo

Nome da classe de Texto
domínio na qual o campo
de formulário se relaciona.
As definições do domínio,
como tamanho, decimais,
listaValores, dentre outras,
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são usadas para o campo
do formulário.
formatoApresentacao

habilitado

Formato de apresentação
do campo. Definido pela
enumeração
TipoApresentacao.

CheckBox
ComboBox
File
Password
RadioButton
Text
TextArea
Indica se o campo está Sim=Habilitado;
habilitado ou desabilitado. Não=Desabilitado.

label

Texto de identificação do Texto
campo.

listaValoresDominio

Classe de Domínio que é Texto
origem dos dados da lista
de valores permitidos.

listaValoresDominioCampos Nome dos campos da Texto
classe de domínio que
serão exibidos na lista de
valores. O valor que
efetivamente é associado
ao campo é o valor da
chave primária <pk>> da
classe de domínio.
observacoes

Observações que sejam Texto
pertinentes
para
a
especificação do campo.
Não utilizado para geração
de código.

ordem

Numeração que indica a Número
ordem de navegação dos
campos. Cada campo do
formulário deve receber
um número não repetido
para essa tag.

regrasNegocio

Descrição de regras de Texto
negócio
que
sejam
importantes
para
a
especificação do campo.
Não utilizado para geração
de código.
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Tabela 17. Tagged Values do estereótipo <<template campo>>

Tagged Values
Obs: Trata-se de uma seleção de tags presentes nos estereótipos <<campo>> e
<<campo form>>
Nome

Descrição

Conteúdo

formatoApresentacao Formato de apresentação
do campo. Definido pela
enumeração
TipoApresentacao.

habilitado

CheckBox
ComboBox
File
Password
RadioButton
Text
TextArea
Indica se o campo está Sim=Habilitado;
habilitado ou desabilitado.
Não=Desabilitado.

tamanho

Tamanho do campo. Para
Numero indicado o tamanho
campos de conteúdo texto, do campo
representa o número de
Ex: 150
caracteres. Para campos de
conteúdo numérico,
representa o número de
dígitos. Para outros casos,
indica o número de bytes.

decimais

Número de casas decimais
caso o campo seja de
conteúdo numérico.

Numero indicando o numero
de casas decimais.

listaValores

Lista de valores separados
por ponto e vírgula caso o
campo tenha um domínio
restrito.

Ex: 1;"A vista";2;"A prazo"

listaValoresColunas

Indica como deve ser
Ex: 2 = agrupamento de 2
interpretado o agrupamento elementos. O primeiro item
dos itens da lista de valores. do agrupamento é o valor a
ser considerado na
validação do campo. Os
demais são considerados
para visualização em listas
de opções.

tamanhoMinimo

Tamanho mínimo do campo Ex: 30
como critério de validação.
Deve ser menor ou igual ao
tamanho do campo.

tipoDado

Tipo de dado do campo,
restrito pela enumeração
TipoDado.

Ex: 2

Ex: Números
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valorMaximo

Valor máximo do campo,
quando o campo for
numérico ou data. Deve ser
maior ou igual a
valorMinimo.

Qualquer valor numérico ou
do tipo data.

valorMinimo

Valor mínimo do campo
quando o campo for
numérico ou data. Deve ser
menor ou igual a
valorMaximo.

Qualquer valor numérico ou
do tipo data.

valorPadrao

Valor inicial que o campo
assume e que permanece
caso não alterado.

Qualquer valor do tipo do
dado.

Tabela 18. Atributos da enumeração FormatoApresentacao

Valor

Controle HTML que representa

CheckBox

<INPUT type= "checkbox">

ComboBox

<SELECT size="1">

File

<INPUT type = "file">

Password

<INPUT type = "password">

RadioButton

<INPUT type ="radio">

TextArea

<TEXTAREA>

Text

<INPUT type="text">

Tabela 19. Atributos da enumeração TipoDado

Valor

Descrição

Arquivo

Texto representando um caminho para um arquivo.

DataValida

Data válida.

Email

Texto que especifica um endereço de e-mail.

Letras

Texto com apenas letras.

LetrasNumeros

Texto com letras e números.

LetrasNumerosSemAcento Texto com letras sem acentuação e números.
LetrasSemAcento

Texto sem acentuação.

Numeros

Apenas dígitos numéricos.

TextoLivre

Texto livre.

URL

Texto que especifica uma URL.
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Tabela 20. Atributos da enumeração TipoNumeracaoPK

Valor

Descrição

Automatica

Valor da chave primária obtida automaticamente. Como
restrição, a chave primária deve ser do tipo numérica.

Manual

Valor da chave primária obtida de forma manual. Deve ser
fornecida pelo usuário.

Tabela 21. Atributos da enumeração TipoSubmit

Valor

Descrição

Get

Submissão do tipo GET.

Post

Submissão do tipo POST.

Tabela 22. Atributos da enumeração SimNao

Valor

Descrição

Sim

Valor booleano verdadeiro (true).

Não

Valor booleano falso (false).
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Apêndice B

Implementação das Transformações

Listagem 25. Classe DefaultFormTransformer (incompleta)
package org.sintef.umt.transformer;
import
import
import
import
import
import
import

java.io.BufferedWriter;
java.io.File;
java.io.FileWriter;
java.io.IOException;
java.util.HashMap;
java.util.Iterator;
java.util.TreeSet;

import
import
import
import
import

org.sintef.umt.transformer.DefaultFormTransformerEspecial.ClassInputHandler;
org.sintef.umt.umtmain.OutputListener;
org.sintef.umt.utils.FileUtils;
org.w3c.dom.Element;
org.w3c.dom.NodeList;

import
import
import
import
import
import
import

br.com.agc.gerador.profile.Campo;
br.com.agc.gerador.profile.CampoForm;
br.com.agc.gerador.profile.EnumFormatoApresentacao;
br.com.agc.gerador.profile.EnumSimNao;
br.com.agc.gerador.profile.EnumTipoDado;
br.com.agc.gerador.profile.EnumTipoValidacaoForm;
br.com.agc.gerador.profile.Tags;

/**
* Classe de transformação do modelo UML estereotipado para o código HTML dos Formulários.
* Baseada na classe DefaultJavaTransformer da ferramenta UMT.
* @author renato.person
*
*/
public class DefaultFormTransformer extends
AbstractTransformer
implements OutputListener
{
/**
* Identação 1º nível
*/
protected static final String IDENTACAO1 = "
/**
* Identação 2º nível
*/
protected static final String IDENTACAO2 = "
/**
* Identação 3º nível
*/
protected static final String IDENTACAO3 = "
/**
* Identação 4º nível
*/
protected static final String IDENTACAO4 = "
/**
* Identação 5º nível
*/
protected static final String IDENTACAO5 = "
/**
* Identação 6º nível
*/
protected static final String IDENTACAO6 = "
/**
* Identação 7º nível
*/
protected static final String IDENTACAO7 = "
/**
* Quantidade de ciclos

";

";

";

";

";

";

";
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*/
private static final int QTDE_CICLOS = 3;
/**
* Utilizada pelo método setTransformationimpl definido pela
* interface TransformerEngine que esta classe implementa
*/
private String transformationimpl;
/**
* contém a referência para o manipulador do tipo de elemento
* package, class, attribute, association, operation
*/
protected static InputHandlerFactory handlerfactory;
/**
*
*/
protected StringBuffer buffer;
/**
* Armazena a saída: resultado da transformação
* Esse conteúdo é direcionado para arquivo.
*/
protected BufferedWriter htmlWriter;
protected BufferedWriter jsWriter;
/**
* Armazena os atributos/campos de um formulário de forma
* que possam ser acessados na ordem de navegação correta
* (taggedValue ordem)
*/
protected TreeSet attributeList = new TreeSet();
/**
* Contem a lista de templates de campo com suas definições.
*/
protected HashMap listaTemplateCampo = new HashMap();
/**
* Contem a lista de campos de domínio com suas definições.
*/
protected HashMap listaDominio = new HashMap();
/**
* Armazena instância de um campo de formulário
*/
protected CampoForm campoForm = new CampoForm();
/**
* Armazena a instância de um campo de domínio
*/
protected Campo campoDominio = new CampoForm();
/**
* Armazena o ciclo de processamento atual
* O processo de leitura e interpretação das classes, templates e domínio é realizado
* em 3 ciclos.
* 1º Lê as classes com estereótipo "template campo"
* 2º Lê as classes com estereótipo "dominio" e resolve suas referências à "template
campo"
* 3º Lê as classes com estereótipo "formulário", resolve suas referências de template e
gera sída HTML
*/
private int ciclo;
/**
* Construtor
* @param useGui true:interface gráfica; false:linha de comando
*/
public DefaultFormTransformer(boolean useGui) {
super(useGui);
handlerfactory = new InputHandlerFactory();
buffer = new StringBuffer();
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}
/**
* Construtor
*/
public DefaultFormTransformer() {
super(false);
handlerfactory = new InputHandlerFactory();
buffer = new StringBuffer();
}
/**
* @param impl armazena o nome da classe de implementação de transformação
* ex: org.sintef.umt.transformer.DefaultFormTransformer
* Usado internamente pelo framework da ferramenta UMT
*/
public void setTransformationImpl(Object impl) {
try {
transformationimpl = (String) impl;
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
/**
* @param v vetor de erros
* Usado internamente pelo framework da ferramenta UMT
*/
public void setErrorVector(java.util.Vector v) {
}
/**
* @return vetor de erros
* Usado internamente pelo framework da ferramenta UMT
*/
public java.util.Vector getErrorLines() {
return null;
}
/**
*
* @param fact fábrica do tipo de manipulador
*/
public void setInputHandlerFactory(InputHandlerFactory fact) {
handlerfactory = fact;
}
/**
*
* Faz todo o trabalho de transformação.
*
*/
public void doTransformation() {
try {
XMLUtility xmlutil = new XMLUtility();
java.util.Collection c = xmlutil.readXML(_inputsource);
java.util.Iterator it = c.iterator();
if (it.hasNext()) {
Element root = (Element) c.iterator().next();
//System.out.println("NodeName: " + root.getNodeName());
System.out.println("");
/**
* ciclo 0: carrega classes <<template campo>>
* ciclo 1: carrega e resolve classes <<dominio>>
* ciclo 2: resolve classes <<formulario> e gera saida HTML
*/
for (ciclo = 0; ciclo < QTDE_CICLOS; ciclo++) {
transformDocument(root);
}
notifyResultListenersNewResult(buffer.toString());
} else {
System.out.println("Não há modelo para transformar.");
}
} catch (Exception ex) {
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addLine("Falha na execução da transformação." +

ex.getMessage());

}
}
/**
*
* @param element elemento XML
*/
protected void transformDocument(Element element) {
try {
handlerfactory.createInputHandler(element).processContent();
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
/**
*
* @author renato.person
*
*/
protected interface InputHandler {
/**
*
*
*/
void processContent();
/**
*
* @param e Elemento XML
*/
void setElement(Element e);
}
/**
*
*/
protected class InputHandlerFactory {
/**
*
*
*/
public InputHandlerFactory() {
}
/**
*
* @param elem elemento XML
* @return handler manipulador do elemento XML
*/
public InputHandler createInputHandler(Element elem) {
String name = elem.getTagName();
InputHandler handler = null;
if (name.equalsIgnoreCase("model")) {
return new ModelInputHandler(elem);
} else if (name.equalsIgnoreCase("package")) {
return new PackageInputHandler(elem);
} else if (name.equalsIgnoreCase("class")) {
return new ClassInputHandler(elem);
} else if (name.equalsIgnoreCase("attribute")) {
} else if (name.equalsIgnoreCase("association")) {
} else if (name.equalsIgnoreCase("operation")) {
} else {
return new AbstractInputHandler(elem);
}
return handler;
}
}
/**
*
* @author
*
*/
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protected class AbstractInputHandler implements InputHandler {
/**
*
*/
protected Element _element;
/**
*
* @param elem Elemento XML
*/
public AbstractInputHandler(Element elem) {
_element = elem;
}
/**
*
*
*/
public AbstractInputHandler() {
_element = null;
}
/**
*
*/
public void processContent() {
// NOOP
}
/**
* @param Elemento XML
*/
public void setElement(Element elem) {
_element = elem;
}
}
/**
*
* @author
*
*/
protected class ModelInputHandler extends AbstractInputHandler {
/**
*
* @param element Elemento XML
*/
public ModelInputHandler(Element element) {
super(element);
}
/**
*
*
*/
public ModelInputHandler() {
}
/**
*
*/
public void processContent() {
try {
NodeList list = _element.getChildNodes();
for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {
if (list.item(i).getNodeType() == Element.ELEMENT_NODE) {
handlerfactory.createInputHandler((Element) list.item(i)).processContent();
}
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
}
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/**
*
* @author
*
*/
protected class PackageInputHandler extends AbstractInputHandler {
/*
*
*/
public PackageInputHandler(Element element) {
super(element);
}
/**
*
*
*/
public PackageInputHandler() {
}
/**
*
*/
public void processContent() {
try {
NodeList list = _element.getChildNodes();
for (int i = 0; i < list.getLength(); i++) {
if (list.item(i).getNodeType() == Element.ELEMENT_NODE) {
handlerfactory.createInputHandler((Element) list.item(i)).processContent();
}
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
}
/**
* @author renato.person
*/
protected class ClassInputHandler extends AbstractInputHandler {
/**
*
* @param element Elemento XML
*/
public ClassInputHandler(Element element) {
super(element);
}
/**
* Construtor
*/
public ClassInputHandler() {
}
/**
* Executa o roteamento para o executor do ciclo adequado.
*/
public void processContent() {
try {
//ciclo 0: carrega classes <<template campo>>
if (ciclo == 0) {
ciclo0();
//ciclo 1: carrega e resolve classes <<dominio>>
} else if (ciclo == 1) {
ciclo1();
//ciclo 2: resolve classes <<formulario> e gera saida HTML
} else if (ciclo == 2) {
ciclo2();
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}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
/**
* ciclo 0: carrega classes com estereótipo template campo em um HashMap
*/
private void ciclo0() {
String classname;
CampoForm templateCampo;
try {
classname = _element.getAttribute("name");
String stereotype = _element.getAttribute("stereoType");
if (stereotype.equals("template campo")) {
//System.out.println("");
//System.out.println("Template campo: " + classname);
NodeList tags = _element.getElementsByTagName("taggedValue");
templateCampo = new CampoForm();
for (int i = 0; i < tags.getLength(); i++) {
Element tag = (Element) tags.item(i);
if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DECIMAIS)) {
templateCampo.setDecimais(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.FORMATO_APRESENTACAO)) {
templateCampo.setFormatoApresentacao(
new EnumFormatoApresentacao(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.HABILITADO)) {
templateCampo.setHabilitado(new EnumSimNao(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_VALORES)) {
templateCampo.setListaValores(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_VALORES_COLUNAS)) {
templateCampo.setListaValoresColunas(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TAMANHO)) {
templateCampo.setTamanho(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TAMANHO_MINIMO)) {
templateCampo.setTamanhoMinimo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TIPO_DADO)) {
templateCampo.setTipoDado(new EnumTipoDado(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_MAXIMO)) {
templateCampo.setValorMaximo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_MINIMO)) {
templateCampo.setValorMinimo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_PADRAO)) {
templateCampo.setValorPadrao(tag.getAttribute("value"));
}
//System.out.println("tag: " + tag.getAttribute("tag")
tag.getAttribute("value"));
}
listaTemplateCampo.put(classname.trim(), templateCampo);
//System.out.println("");
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
/**
* ciclo 1: carrega e resolve estereótipo dominio
*
*/
private void ciclo1() {
String domainName = "";
String attributeName = "";
//Campo campoDominio = null;
try {
domainName = _element.getAttribute("name");
String stereotype = _element.getAttribute("stereoType");
if (stereotype.equals("dominio")) {
//System.out.println("");

+

"

=

"

+
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//System.out.println("Dominio: " + domainName);
//obtem lista de atributos
NodeList attributes = _element.getElementsByTagName("attribute");
//percorre lista de attributos
for (int i = 0; i < attributes.getLength(); i++) {
Element attribute = (Element) attributes.item(i);
attributeName = attribute.getAttribute("name");
NodeList tags = attribute.getElementsByTagName("taggedValue");
// percorre lista de tagged values do attributo
campoDominio = new Campo();
for (int w = 0; w < tags.getLength(); w++) {
Element tag = (Element) tags.item(w);
if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.CAMPO_TABELA)) {
campoDominio.setCampoTabela(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DECIMAIS)) {
campoDominio.setDecimais(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DESCRICAO)) {
campoDominio.setDescricao(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.E_OBRIGATORIO)) {
campoDominio.setEObrigatorio(new
EnumSimNao(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_VALORES)) {
campoDominio.setListaValores(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_VALORES_COLUNAS)) {
campoDominio.setListaValoresColunas(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TAMANHO)) {
campoDominio.setTamanho(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TAMANHO_MINIMO)) {
campoDominio.setTamanhoMinimo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TEMPLATE_CAMPO)) {
campoDominio.setTemplateCampo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TIPO_DADO)) {
campoDominio.setTipoDado(new
EnumTipoDado(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_MAXIMO)) {
campoDominio.setValorMaximo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_MINIMO)) {
campoDominio.setValorMinimo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_PADRAO)) {
campoDominio.setValorPadrao(tag.getAttribute("value"));
}
}
//Verifica se existe referência para um campo de template
//As definições do campo de template sobrepõem as demais.
if (campoDominio.getTemplateCampo() != null
&& !campoDominio.getTemplateCampo().trim().equals("")) {
//System.out.println();
//System.out.println("Processando
<<template>>
em
dominio"
+
campoDominio.getTemplateCampo());
//System.out.println();
CampoForm
template
=
(CampoForm)
listaTemplateCampo.get(campoDominio.getTemplateCampo().trim());
processaTemplateCampo(campoDominio, template);
}
//chave = dominio:attributo
listaDominio.put(domainName.trim() + ":" +
attributeName.trim(),
campoDominio);
}
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
/**
* ciclo 2: resolve estereótipo formulario e gera saida HTML
*
*/
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private void ciclo2() {
String classname;
try {
classname = _element.getAttribute("name");
String stereotype = _element.getAttribute("stereoType");
if (stereotype.equals("formulario")) {
System.out.println("Gerando Form: " + classname);
String titulo = "";
String tipoSubmit = "";
String descricao = "";
NodeList tags = _element.getElementsByTagName("taggedValue");
for (int i = 0; i < tags.getLength(); i++) {
Element tag = (Element) tags.item(i);
if (tag.getAttribute("tag").equals("titulo")) {
titulo = tag.getAttribute("value");
} else if (tag.getAttribute("tag").equals("tipoSubmit")) {
tipoSubmit = tag.getAttribute("value");
} else if (tag.getAttribute("tag").equals("descricao")) {
descricao = tag.getAttribute("value");
}
}
FileUtils.createDirectory(_outputdir);
File jsf = new File(_outputdir + System.getProperty("file.separator")
classname + ".js");
File f
= new File(_outputdir + System.getProperty("file.separator")
classname + ".html");

+
+

//Inicializa JavaScript
jsWriter = new BufferedWriter(new FileWriter(jsf));
jsWriter.write("var "+ classname + "={ "); jsWriter.newLine();
//Inicializa HTML
htmlWriter = new BufferedWriter(new FileWriter(f));
htmlWriter.write("<!DOCTYPE
html
PUBLIC
'-//W3C//DTD
XHTML
1.0
Transitional//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write("<html
xml:lang='pt'
lang='pt'
xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO1 + "<head>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO2
+
"<title>"
+
titulo
+
"</title>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO2
+
"<script
src='utils_beta.js'
type='text/javascript'></script>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO2
+
"<script
src='forms_beta.js'
type='text/javascript'></script>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO2
+
"<script
src='event.js'
type='text/javascript'></script>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO2
+
"<script
src='dynclick_form_strings_br.js'
type='text/javascript'></script>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO2
+
"<script
src='"
+
classname
+
".js'
type='text/javascript'></script>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO1 + "</head>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO1 + "<body>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO2 + "<form id='"
+ classname + "'"
+ " method='" + tipoSubmit + "'"
+ " action='#'>");
htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO3 + "<table>"); htmlWriter.newLine();
NodeList attributes = _element.getElementsByTagName("attribute");
fieldsDefinition(attributes);
//htmlWriter.write(IDENTACAO3 + "</table>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO3 + "<input type='submit' value='Enviar'/>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO3 + "<input type='reset' value='Apagar'/>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO2 + "</form>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO1 + "</body>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write("</html>"); htmlWriter.newLine();
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htmlWriter.newLine();
htmlWriter.close();
//Finaliza Javascript
jsWriter.newLine();
jsWriter.write("};"); jsWriter.newLine();
jsWriter.write("initDefault = function() {"); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO1 + "var agcforms = new AgcForm('" + classname +
"');"); jsWriter.newLine();
//jsWriter.write(IDENTACAO1 + "agcforms.addForm($('" + classname + "'));");
jsWriter.newLine();
//jsWriter.write(IDENTACAO1 + "agcforms.addAllFields('"+ classname + "');");
jsWriter.newLine();
jsWriter.write("}"); jsWriter.newLine();
jsWriter.newLine();
jsWriter.write("onload=initDefault;");jsWriter.newLine();
jsWriter.close();
jsWriter
= null;
htmlWriter = null;
notifyResultListenersNewResult(f);
notifyResultListenersNewResult(jsf);
addLine("File: " + f.getAbsolutePath());
addLine("File: " + jsf.getAbsolutePath());
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
/**
*
* @param attributes atributos
*/
public void fieldsDefinition(NodeList attributes) {
/**
* Contador de campos
*/
int c=0;
attributeList.clear();
//Preenche o TreeSet atributeList com todos os campos do formulário
//estereotipado como <<campo form>>
//System.out.println("nº atributos: " + attributes.getLength());
for (int i = 0; i < attributes.getLength(); i++) {
Element attr = (Element) attributes.item(i);
//É um campo de formulário <<campo form>>
if (attr.getAttribute("stereoType").equals("campo form")) {
attributeList.add(new AttributeItem(attr));
//System.out.println("Adicionado: " + (i + 1) + ":" + attributeList.size());
}
}
//Processa a saida HTML dos campos do formulário. Como os campos são acessados
//do TreeSet, são gerados na ordem correta de apresentação.
Iterator it = attributeList.iterator();
//System.out.println("AtributeList Size: " + attributeList.size());
while (it.hasNext()) {
Element attr = (Element) ((AttributeItem) it.next()).getElement();
NodeList tags = attr.getElementsByTagName("taggedValue");
processaTagsCampoForm(tags);
logaTagsCampoForm(attr.getAttribute("name"));
processaJavaScript(attr.getAttribute("name"),c);
c++;
if (campoForm.getFormatoApresentacao().getValor() == null) {
processaText(attr);
}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.text)) {
processaText(attr);
}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.textArea)) {
processaTextArea(attr);
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}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.checkBox)) {
processaCheckBox(attr);
}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.comboBox)) {
processaComboBox(attr);
}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.file)) {
processaFile(attr);
}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.password)) {
processaPassword(attr);
}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.listBox)) {
processaListBox(attr);
}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.date)) {
processaDate(attr);
}
else
if
(campoForm.getFormatoApresentacao().getValor().equals(EnumFormatoApresentacao.radioButton)) {
processaRadioButton(attr);
}
}
}
/**
* Produz saída JavaScript para o campo atual
*
*/
private void processaJavaScript(String nome, int c){
/**
* contador de tags
*/
try {
if(c>0){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
}
jsWriter.write(IDENTACAO1 + "'" + nome + "': {"); jsWriter.newLine();
if(campoForm.getNome()!= null && !campoForm.getNome().equals("")){
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "fieldname: '" + campoForm.getNome() + "'");
}
else {
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "fieldname: '" + nome + "'");
}
if(campoForm.getDica() != null && !campoForm.getDica().equals("")){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "title: '" + campoForm.getDica() + "'");
}
if(campoForm.getEObrigatorio().getValor().equals(EnumSimNao.sim)){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "obligatory: true");
}
if(campoForm.getTamanhoMinimo()
!=
null
&&
!campoForm.getTamanhoMinimo().equals("")){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "minlength: " + campoForm.getTamanhoMinimo());
}
if(campoForm.getTamanho() != null && !campoForm.getTamanho().equals("")){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "maxlength: " + campoForm.getTamanho());
}
if(campoForm.getValorMinimo() != null && !campoForm.getValorMinimo().equals("")){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "minvalue: '" + campoForm.getValorMinimo() + "'");
}
if(campoForm.getValorMaximo() != null && !campoForm.getValorMaximo().equals("")){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "maxvalue: '" + campoForm.getValorMaximo() + "'");
}
if(campoForm.getTipoDado() != null &&
campoForm.getTipoDado().getValor() != null &&
!campoForm.getTipoDado().getValor().equals("")){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2
+
"datatype:
jsTipoDado(campoForm.getTipoDado().getValor()) + "'");

'"

+
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}
if(campoForm.getValorPadrao() != null && !campoForm.getValorPadrao().equals("")){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "value: '" + campoForm.getValorPadrao()+ "'");
}
if(campoForm.getDecimais() != null && !campoForm.getDecimais().equals("")){
jsWriter.write(","); jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO2 + "decimal: '" + campoForm.getDecimais() + "'");
}
jsWriter.newLine();
jsWriter.write(IDENTACAO1 + "}");
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Converte o tipo de dado do UML Profile para o correspondente usado
* na biblioteca javascript
* @param tipoDado nome do tipo de dado
*/
private String jsTipoDado(String tipoDado){
String jsTipoDado="";
//date,
email,
letters,
cpf,
numbersletters,
numberslettersnoaccent,
lettersnoaccent, numbers, url, freetext, cnpj, file
if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.cnpj)){
jsTipoDado = "cnpj";
}
if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.cpf)){
jsTipoDado = "cpf";
}
if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.arquivo)){
jsTipoDado = "file";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.dataValida)){
jsTipoDado = "date";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.email)){
jsTipoDado = "email";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.letras)){
jsTipoDado = "letters";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.letrasNumeros)){
jsTipoDado = "numbersletters";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.letrasNumerosSemAcento)){
jsTipoDado = "numbersnoaccent";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.letrasSemAcento)){
jsTipoDado = "noaccent";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.numeros)){
jsTipoDado = "numbers";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.textoLivre)){
jsTipoDado = "freetext";
}
else if(tipoDado.equals(EnumTipoDado.url)){
jsTipoDado = "url";
}
return jsTipoDado;
}
/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja Text.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
protected void processaText(Element attr) {
try {
htmlWriter.write(IDENTACAO6
+ "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'>"
+ campoForm.getLabel()); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "</label>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6
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+ "<input type='text'"
+ " id='"
+ attr.getAttribute("name") + "'"
+ " size='" + campoForm.getTamanho()
+ "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'/>");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<br>"); htmlWriter.newLine();
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja TextArea.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
private void processaTextArea(Element attr) {
try {
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "<tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+
"
title='"
+
campoForm.getDica()
+
"'>"
+
campoForm.getLabel()); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "</label>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<textarea id='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " rows='3'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'>");
htmlWriter.write("</textarea>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<br>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "</tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.newLine();
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja Text.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
private void processaDate(Element attr) {
try {
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "<tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'>"
+ campoForm.getLabel()); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "</label>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>");
htmlWriter.newLine();
//dia
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<input type='text'"
+ " id='"
+ attr.getAttribute("name")

+

"_dia'"
+ " size='2'"
+ " title='"

+

campoForm.getDica()

+

"'

htmlWriter.newLine();
//mês
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<input type='text'"
+ " id='"
+ attr.getAttribute("name")

+

/>");

"_mes'"
+ " size='2'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "' />");
htmlWriter.newLine();
//ano
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<input type='text'"
+ " id='"
+ attr.getAttribute("name")

+
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"_ano'"
+ " size='4'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "' />");
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<br>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "</tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.newLine();
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja CheckBox.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
private void processaCheckBox(Element attr) {
String[] itens;
int c = 0;
try {
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "<tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+
"
title='"
+
campoForm.getDica()
+
"'>"
campoForm.getLabel());
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "</label>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
itens = campoForm.getListaValores().split(";");

+

//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
for (int i = 0; i < itens.length; i++) {
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<input type='checkbox'");
if (itens[i].equals(campoForm.getValorPadrao())) {
htmlWriter.write(" checked=''");
}
htmlWriter.write(" name='"
+ attr.getAttribute("name") + "' "
+ " id='" + attr.getAttribute("name") + "_" + (++c) + "'"
+ " value='"
+ itens[i] + "'"
+ " title='"
+ campoForm.getDica() + "'/>");
// verifica se deve considerar a lista de valores em agrupamentos de 2 em 2
if (campoForm.getListaValoresColunas().equals("2")) {
++i;
}
htmlWriter.write(itens[i]);
htmlWriter.newLine();
}
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<br>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "</tr>");
//htmlWriter.newLine();
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja ComboBox.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
private void processaComboBox(Element attr) {
String[] itens;
try {
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "<tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+
"
title='"
+
campoForm.getDica()
+
"'>"
campoForm.getLabel()
+ "</label>");htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<select id='" + attr.getAttribute("name") + "' "

+
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+ " title='"
+ campoForm.getDica() + "'"
+ " size='1'>"); htmlWriter.newLine();
itens = campoForm.getListaValores().split(";");
for (int i = 0; i < itens.length; i++) {
htmlWriter.write(IDENTACAO7 + "<option value='" + itens[i] + "'>");
// verifica se deve considerar a lista de valores em agrupamentos de 2 em 2
if (campoForm.getListaValoresColunas().equals("2")) {
++i;
}
htmlWriter.write(itens[i] + "</option>");
htmlWriter.newLine();
}
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "</select>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<br>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "</tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.newLine();
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja ListBox.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
private void processaListBox(Element attr) {
String[] itens;
try {
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "<tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+
"
title='"
+
campoForm.getDica()
+
"'>"
+
campoForm.getLabel());
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "</label>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<select id='" + attr.getAttribute("name") + "' "
+ " title='"
+ campoForm.getDica() + "'"
+ " size='3'>"); htmlWriter.newLine();
itens = campoForm.getListaValores().split(";");
for (int i = 0; i < itens.length; i++) {
htmlWriter.write(IDENTACAO7 + "<option value='" + itens[i] + "'>");
// verifica se deve considerar a lista de valores em agrupamentos de 2 em 2
if (campoForm.getListaValoresColunas().equals("2")) {
++i;
}
htmlWriter.write(itens[i] + "</option>");
htmlWriter.newLine();
}
htmlWriter.write(IDENTACAO6 +
htmlWriter.write(IDENTACAO6 +
//htmlWriter.write(IDENTACAO5
//htmlWriter.write(IDENTACAO4
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}

"</select>"); htmlWriter.newLine();
"<br>"); htmlWriter.newLine();
+ "</td>"); htmlWriter.newLine();
+ "</tr>"); htmlWriter.newLine();

}

/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja File.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
private void processaFile(Element attr) {
try {
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "<tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'>"
campoForm.getLabel());
htmlWriter.newLine();

+
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htmlWriter.write(IDENTACAO6 +
//htmlWriter.write(IDENTACAO5
//htmlWriter.write(IDENTACAO5
htmlWriter.write(IDENTACAO6 +

"</label>"); htmlWriter.newLine();
+ "</td>"); htmlWriter.newLine();
+ "<td>"); htmlWriter.newLine();
"<input name='" + attr.getAttribute("name") + "' "
+ " type='file'"
+ " id='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " size='" + campoForm.getTamanho() + "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'"
+ "/>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<br>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "</tr>"); htmlWriter.newLine();
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja Password.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
private void processaPassword(Element attr) {
try {
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "<tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'>" +
campoForm.getLabel());
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "</label>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<input name='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " type='password'"
+ " id='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " size='" + campoForm.getTamanho() + "'"
+ " value='" + campoForm.getValorPadrao() + "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'"
+ " />"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<br>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "</tr>"); htmlWriter.newLine();
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Produz saída HTML para para campo cujo formato de apresentação seja RadioButton.
* @param attr dados do atributo de formulário (Element)
*/
private void processaRadioButton(Element attr) {
String[] itens;
int c = 0;
try {
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "<tr>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<label for='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'>"
campoForm.getLabel());
htmlWriter.newLine();
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "</label>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
itens = campoForm.getListaValores().split(";");
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "<td>"); htmlWriter.newLine();
for (int i = 0; i < itens.length; i++) {
htmlWriter.write(IDENTACAO6);
htmlWriter.write("<input type='radio'");
if (itens[i].equals(campoForm.getValorPadrao())) {
htmlWriter.write(" checked=''");
}
htmlWriter.write(" name='" + attr.getAttribute("name") + "'"
+ " id='" + attr.getAttribute("name") + "_" + (++c) + "'"
+ " title='" + campoForm.getDica() + "'"
+ " value='" + itens[i] + "'/>");

+
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// verifica se deve considerar a lista de valores em agrupamentos de 2 em 2
if (campoForm.getListaValoresColunas().equals("2")) {
++i;
}
htmlWriter.write(itens[i]);
htmlWriter.newLine();
}
htmlWriter.write(IDENTACAO6 + "<br>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO5 + "</td>"); htmlWriter.newLine();
//htmlWriter.write(IDENTACAO4 + "</tr>"); htmlWriter.newLine();
} catch (IOException ioex) {
ioex.printStackTrace();
}
}
/**
* Extrai todas as tags de um campo de formulário e atribui para as variáveis de
classe
* para que possam ser acessadas por toda a classe.
* @param tags Nós XML com os elementos do tipo "taggedValue" do atributo de
formulário.
*/
private void processaTagsCampoForm(NodeList tags) {
String dominio;
String dominioCampo;
String templateCampo;
for (int i = 0; i < tags.getLength(); i++) {
Element tag = (Element) tags.item(i);
if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DECIMAIS)) {
campoForm.setDecimais(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DEPENDENCIA_CAMPO)) {
campoForm.setDependenciaCampo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DESCRICAO)) {
campoForm.setDescricao(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DICA)) {
campoForm.setDica(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DOMINIO)) {
campoForm.setDominio(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.DOMINIO_CAMPO)) {
campoForm.setDominioCampo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.E_OBRIGATORIO)) {
campoForm.setEObrigatorio(new EnumSimNao(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.FORMATO_APRESENTACAO)) {
campoForm.setFormatoApresentacao(new
EnumFormatoApresentacao(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.HABILITADO)) {
campoForm.setHabilitado(new EnumSimNao(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LABEL)) {
campoForm.setLabel(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_MENSAGENS)) {
campoForm.setListaMensagens(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_VALORES)) {
campoForm.setListaValores(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_VALORES_COLUNAS)) {
campoForm.setListaValoresColunas(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_VALORES_DOMINIO)) {
campoForm.setListaValoresDominio(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.LISTA_VALORES_DOMINIO_CAMPO)) {
campoForm.setListaValoresDominioCampos(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.OBSERVACOES)) {
campoForm.setObservacoes(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.ORDEM)) {
campoForm.setOrdem(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.REGRAS_NEGOCIO)) {
campoForm.setRegrasNegocio(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.REGRAS_PERSISTENCIA)) {
campoForm.setRegrasPersistencia(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TAMANHO)) {
campoForm.setTamanho(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TAMANHO_MINIMO)) {
campoForm.setTamanhoMinimo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TEMPLATE_CAMPO)) {
campoForm.setTemplateCampo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TIPO_DADO)) {
campoForm.setTipoDado(new EnumTipoDado(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.TIPO_VALIDACAO)) {
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campoForm.setTipoValidacaoForm(new
EnumTipoValidacaoForm(tag.getAttribute("value")));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_MAXIMO)) {
campoForm.setValorMaximo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_MINIMO)) {
campoForm.setValorMinimo(tag.getAttribute("value"));
} else if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.VALOR_PADRAO)) {
campoForm.setValorPadrao(tag.getAttribute("value"));
}
}
templateCampo = campoForm.getTemplateCampo();
dominio = campoForm.getDominio();
dominioCampo = campoForm.getDominioCampo();
//Verifica se existe referência para um campo de template
//As definições do campo de template sobrepõem as demais.
if (templateCampo != null
&& !templateCampo.trim().equals("")) {
//System.out.println();
//System.out.println("Processando <<template campo>> " + templateCampo);
//System.out.println();
CampoForm template = (CampoForm) listaTemplateCampo.get(templateCampo.trim());
processaTemplateCampo(campoForm, template);
//senão verifica se existe referência para um dominio/campo
} else if (dominio != null && !dominio.trim().equals("")
&& dominioCampo != null && !dominioCampo.trim().equals("")) {
//System.out.println();
//System.out.println("Processando <<dominio>> " + dominio + ":" + dominioCampo);
//System.out.println();
Campo template = (Campo) listaDominio.get(dominio + ":" + dominioCampo);
//System.out.println("Tamanho: " + template.getTamanho());
processaTemplateCampo(campoForm, template);
}
}
/**
* Utilizado apenas para fins de depuração.
* Loga no console todos os Tagged Values definidos para o atrubuto.
* Este método parte do pressuposto de que o método processaTagsCampoForm()
* foi previamente chamado pois obtem os valores dos Tagged Values a partir
* do atributo de classe campoForm, que já deve estar devidamente inicializado.
* @param nomeAtributo nome do atributo
*/
private void logaTagsCampoForm(String nomeAtributo) {
/**
System.out.println("Atributo:" + nomeAtributo);
System.out.println("Tagged Values:");
System.out.println("decimais................: " + campoForm.getDecimais());
System.out.println("dependenciaCampo........: " + campoForm.getDependenciaCampo());
System.out.println("descricao...............: " + campoForm.getDescricao());
System.out.println("dica....................: " + campoForm.getDica());
System.out.println("dominio.................: " + campoForm.getDominio());
System.out.println("dominioCampo............: " + campoForm.getDominioCampo());
System.out.println("eObrigatorio............:
"
+
campoForm.getEObrigatorio().getValor());
System.out.println("formatoApresentacao.....:
"
+
campoForm.getFormatoApresentacao().getValor());
System.out.println("habilitado..............:
"
+
campoForm.getHabilitado().getValor());
System.out.println("label...................: " + campoForm.getLabel());
System.out.println("listaMensagens..........: " + campoForm.getListaMensagens());
System.out.println("listaValores............: " + campoForm.getListaValores());
System.out.println("listaValoresColunas.....:
"
+
campoForm.getListaValoresColunas());
System.out.println("listaValoresDominio.....:
"
+
campoForm.getListaValoresDominio());
System.out.println("listaValoresDominioCampo:
"
+
campoForm.getListaValoresDominioCampos());
System.out.println("observacoes.............: " + campoForm.getObservacoes());
System.out.println("ordem...................: " + campoForm.getOrdem());
System.out.println("regrasNegocio...........: " + campoForm.getRegrasNegocio());
System.out.println("regrasPersistencia......:
"
+
campoForm.getRegrasPersistencia());
System.out.println("tamanho.................: " + campoForm.getTamanho());
System.out.println("tamanhoMinimo...........: " + campoForm.getTamanhoMinimo());
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System.out.println("templateCampo...........:
System.out.println("tipoDado................:
campoForm.getTipoDado().getValor());
System.out.println("tipoValidacaoForm.......:
campoForm.getTipoValidacaoForm().getValor());
System.out.println("valorMaximo.............:
System.out.println("valorMinimo.............:
System.out.println("valorePadrao............:
System.out.println("");
**/
}

" + campoForm.getTemplateCampo());
"
"

+
+

" + campoForm.getValorMaximo());
" + campoForm.getValorMinimo());
" + campoForm.getValorPadrao());

/**
* Utilizado para sobrepor os valores de um campo
* @param campo campo de formulário que terá seus valores sobrepostos pelos do template
* @param template campo de template
*/
private void processaTemplateCampo(Campo campo, Campo template) {
if (campo instanceof CampoForm && template instanceof CampoForm) {
if (((CampoForm) template).getFormatoApresentacao() != null) {
((CampoForm)
campo).setFormatoApresentacao(((CampoForm)
template).getFormatoApresentacao());
}
if (((CampoForm) template).getHabilitado() != null) {
((CampoForm) campo).setHabilitado(((CampoForm) template).getHabilitado());
}
}
if (template.getDecimais() != null) {
campo.setDecimais(template.getDecimais());
}
if (template.getListaValores() != null) {
campo.setListaValores(template.getListaValores());
}
if (template.getListaValoresColunas() != null) {
campo.setListaValoresColunas(template.getListaValoresColunas());
}
if (template.getTamanho() != null) {
campo.setTamanho(template.getTamanho());
}
if (template.getTamanhoMinimo() != null) {
campo.setTamanhoMinimo(template.getTamanhoMinimo());
}
if (template.getTipoDado() != null) {
campo.setTipoDado(template.getTipoDado());
}
if (template.getValorMaximo() != null) {
campo.setValorMaximo(template.getValorMaximo());
}
if (template.getValorMinimo() != null) {
campo.setValorMinimo(template.getValorMinimo());
}
if (template.getValorPadrao() != null) {
campo.setValorPadrao(template.getValorPadrao());
}
}
}

/**
* @param line linha a ser adicionada na saída
*/
public void addLine(String line) {
buffer.append(line + "\n");
}
/**
* Deve haver implementação devido à interface
*/
public void clear() {
}
}
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/**
* Classe utilizada para conter os elementos (Element) que armazenam os dados
* dos atributos de um formulário.
* Essa classe implementa a interface Comparable para permitir que seus objetos
* sejam armazenados em um TreeSet e recuperados na ordem correta dos campos,
* definida pelo TaggedValue <b>ordem</b>.
* @author renato.person
*
*/
class AttributeItem implements Comparable {
/**
* element
*/
private Element element;
/**
* tagOrdem
*/
private String tagOrdem;
/**
* ordem
*/
private int ordem;
/**
*
* @param e Elemento
*/
AttributeItem(Element e) {
element = e;
ordem = getOrdem(e);
}
/**
* @param o objeto a ser comparado
* @return ordem ordem classificatória
*/
public int compareTo(Object o) {
return ordem - ((AttributeItem) o).getOrdem((Element)
((AttributeItem) o).getElement());
}
/**
* Retorna o Tagged Value <b>ordem</b> do atributo.
* @param e Elemento com os dados do atributo de formulário
* @return ordem de classificação
*/
private int getOrdem(Element e) {
int o = -1;
NodeList tags = e.getElementsByTagName("taggedValue");
for (int i = 0; i < tags.getLength(); i++) {
Element tag = (Element) tags.item(i);
if (tag.getAttribute("tag").equals(Tags.ORDEM)) {
tagOrdem = tag.getAttribute("value");
if (!tagOrdem.equals("")) {
o = Integer.parseInt(tagOrdem);
}
}
}
//Se não há tag ordem, retorna ordem + 1
//isso é feito para permitir acrescentar um item ao TreeSet
//visto que ele não permite itens com a mesma chave de ordenação.
if (o == -1) {
o = ordem + 1;
}
return o;
}
/**
* Classe acessora do atributo <b>element</b>
* @return elemento
*/
public Element getElement() {
return element;
}
}
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Listagem 26. Classe Campo
package br.com.agc.gerador.profile;
/**
* Classe que representa um campo de domínio
* @author renato.person
*
*
*/
public class Campo {
private String campoTabela;
private String decimais;
private String descricao;
private EnumSimNao eObrigatorio = new EnumSimNao(EnumSimNao.nao);
private String listaValores;
private String listaValoresColunas;
private String tamanho;
private String tamanhoMinimo;
private String templateCampo;
private EnumTipoDado tipoDado;
private String valorMaximo;
private String valorMinimo;
private String valorPadrao;
public String getCampoTabela() {
return campoTabela;
}
public void setCampoTabela(String campoTabela) {
this.campoTabela = campoTabela;
}
public String getDecimais() {
return decimais;
}
public void setDecimais(String decimais) {
this.decimais = decimais;
}
public String getDescricao() {
return descricao;
}
public void setDescricao(String descricao) {
this.descricao = descricao;
}
public EnumSimNao getEObrigatorio() {
return eObrigatorio;
}
public void setEObrigatorio(EnumSimNao obrigatorio) {
eObrigatorio = obrigatorio;
}
public String getListaValores() {
return listaValores;
}
public void setListaValores(String listaValores) {
this.listaValores = listaValores;
}
public String getListaValoresColunas() {
return listaValoresColunas;
}
public void setListaValoresColunas(String listaValoresColunas) {
this.listaValoresColunas = listaValoresColunas;
}
public String getTamanho() {
return tamanho;
}
public void setTamanho(String tamanho) {
this.tamanho = tamanho;
}
public String getTamanhoMinimo() {
return tamanhoMinimo;
}
public void setTamanhoMinimo(String tamanhoMinimo) {
this.tamanhoMinimo = tamanhoMinimo;
}
public String getTemplateCampo() {
return templateCampo;
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}
public void setTemplateCampo(String templateCampo) {
this.templateCampo = templateCampo;
}
public EnumTipoDado getTipoDado() {
return tipoDado;
}
public void setTipoDado(EnumTipoDado tipoDado) {
this.tipoDado = tipoDado;
}
public String getValorMaximo() {
return valorMaximo;
}
public void setValorMaximo(String valorMaximo) {
this.valorMaximo = valorMaximo;
}
public String getValorMinimo() {
return valorMinimo;
}
public void setValorMinimo(String valorMinimo) {
this.valorMinimo = valorMinimo;
}
public String getValorPadrao() {
return valorPadrao;
}
public void setValorPadrao(String valorPadrao) {
this.valorPadrao = valorPadrao;
}
}

Listagem 27. Classe CampoForm
package br.com.agc.gerador.profile;
/**
* Classe que representa um campo de formulário
* @author renato.person
*
*/
public class CampoForm extends Campo {
private String dependenciaCampo;
private String dica;
private String dominio;
private String dominioCampo;
private EnumSimNao eObrigatorio = new EnumSimNao(EnumSimNao.nao);
private EnumFormatoApresentacao formatoApresentacao;
private EnumSimNao habilitado = new EnumSimNao(EnumSimNao.sim);
private String label;
private String listaMensagens;
private String listaValoresDominio;
private String listaValoresDominioCampos;
private String observacoes;
private String ordem;
private String regrasNegocio;
private String regrasPersistencia;
private
EnumTipoValidacaoForm
tipoValidacaoForm
EnumTipoValidacaoForm(EnumTipoValidacaoForm.form);
public String getDependenciaCampo() {
return dependenciaCampo;
}
public void setDependenciaCampo(String dependenciaCampo) {
this.dependenciaCampo = dependenciaCampo;
}
public String getDica() {
return dica;
}
public void setDica(String dica) {
this.dica = dica;
}
public String getDominio() {
return dominio;
}
public void setDominio(String dominio) {

=

new
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this.dominio = dominio;
}
public String getDominioCampo() {
return dominioCampo;
}
public void setDominioCampo(String dominioCampo) {
this.dominioCampo = dominioCampo;
}
public EnumSimNao getEObrigatorio() {
return eObrigatorio;
}
public void setEObrigatorio(EnumSimNao obrigatorio) {
eObrigatorio = obrigatorio;
}
public EnumFormatoApresentacao getFormatoApresentacao() {
return formatoApresentacao;
}
public void setFormatoApresentacao(EnumFormatoApresentacao formatoApresentacao) {
this.formatoApresentacao = formatoApresentacao;
}
public EnumSimNao getHabilitado() {
return habilitado;
}
public void setHabilitado(EnumSimNao habilitado) {
this.habilitado = habilitado;
}
public String getLabel() {
return label;
}
public void setLabel(String label) {
this.label = label;
}
public String getListaMensagens() {
return listaMensagens;
}
public void setListaMensagens(String listaMensagens) {
this.listaMensagens = listaMensagens;
}
public String getListaValoresDominio() {
return listaValoresDominio;
}
public void setListaValoresDominio(String listaValoresDominio) {
this.listaValoresDominio = listaValoresDominio;
}
public String getListaValoresDominioCampos() {
return listaValoresDominioCampos;
}
public void setListaValoresDominioCampos(String listaValoresDominioCampos) {
this.listaValoresDominioCampos = listaValoresDominioCampos;
}
public String getObservacoes() {
return observacoes;
}
public void setObservacoes(String observacoes) {
this.observacoes = observacoes;
}
public String getOrdem() {
return ordem;
}
public void setOrdem(String ordem) {
this.ordem = ordem;
}
public String getRegrasNegocio() {
return regrasNegocio;
}
public void setRegrasNegocio(String regrasNegocio) {
this.regrasNegocio = regrasNegocio;
}
public String getRegrasPersistencia() {
return regrasPersistencia;
}
public void setRegrasPersistencia(String regrasPersistencia) {
this.regrasPersistencia = regrasPersistencia;
}
public EnumTipoValidacaoForm getTipoValidacaoForm() {
return tipoValidacaoForm;
}
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public void setTipoValidacaoForm(EnumTipoValidacaoForm tipoValidacaoForm) {
this.tipoValidacaoForm = tipoValidacaoForm;
}
}

Listagem 28. Classe Tags
package br.com.agc.gerador.profile;
/**
* Classe usada para armazenar constantes com todos os nomes de tags do UML Profile
* @author renato.person
*
*/
public class Tags {
public static final String CAMPO_TABELA = "campoTabela";
public static final String DECIMAIS = "decimais";
public static final String DEPENDENCIA_CAMPO = "dependenciaCampo";
public static final String DESCRICAO = "descricao";
public static final String DICA = "dica";
public static final String DOMINIO = "dominio";
public static final String DOMINIO_CAMPO = "dominioCampo";
public static final String E_OBRIGATORIO = "eObrigatorio";
public static final String FORMATO_APRESENTACAO = "formatoApresentacao";
public static final String HABILITADO = "habilitado";
public static final String LABEL = "label";
public static final String LISTA_MENSAGENS = "listaMensagens";
public static final String LISTA_VALORES = "listaValores";
public static final String LISTA_VALORES_COLUNAS = "listaValoresColunas";
public static final String LISTA_VALORES_DOMINIO= " listaValoresDominio";
public static final String LISTA_VALORES_DOMINIO_CAMPO = "listaValoresDominioCampo";
public static final String OBSERVACOES = "observacoes";
public static final String ORDEM = "ordem";
public static final String REGRAS_NEGOCIO = "regrasNegocio";
public static final String REGRAS_PERSISTENCIA = "regrasPersistencia";
public static final String TAMANHO = "tamanho";
public static final String TAMANHO_MINIMO = "tamanhoMinimo";
public static final String TEMPLATE_CAMPO = "templateCampo";
public static final String TIPO_DADO = "tipoDado";
public static final String TIPO_VALIDACAO = "tipoValidacao";
public static final String VALOR_MAXIMO = "valorMaximo";
public static final String VALOR_MINIMO = "valorMinimo";
public static final String VALOR_PADRAO = "valorPadrao";
}

