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RESUMO
Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) têm sido usados amplamente por
empresas de diversos setores. Embora os ERPs sejam comercializados na forma de sistemas
de informações prontos para serem utilizados, as organizações possuem particularidades que
em geral representam seus diferenciais competitivos e não são totalmente atendidos por estes
sistemas. Alterar tais sistemas implica custos altos e riscos de geração de defeitos. Diversas
alternativas da engenharia de processos, de arquitetura de sistemas e de elaboração de
critérios para seleção de produtos ERP vêm sendo propostas pela comunidade científica para
contornar estas dificuldades. Este trabalho aborda a questão da dificuldade de manutenção de
versões personalizadas de sistemas ERP, apresentando o resultado de um experimento que
aplica os conceitos de geração automatizada de programas MDA (Model Driven
Architecture), com o intuito de avaliar a eficiência do gerenciamento de versões a partir dos
modelos do software, em comparação com a abordagem comumente utilizada de se gerenciar
as versões dos sistemas a partir dos códigos-fontes. Para a realização do experimento foi
elaborado um método para aplicação dos conceitos MDA ao processo de desenvolvimento,
personalização e manutenção de versões de sistemas ERP. Durante o experimento foram
geradas quatro versões de um mesmo software que implementa uma funcionalidade de um
sistema ERP: uma versão básica do software para ser personalizado, uma pesonalização da
primeira versão, uma manutenção corretiva também da primeira versão, e a junção
automatizada da segunda com a terceira versão. Para avaliação do experimento foram aferidos
o número total de linhas de programas, a quantidade de linhas modificadas por meios
automatizados e a quantidade de linhas alteradas manualmente em cada uma das quatro fases
do experimento. Os resultados obtidos demonstraram uma significativa redução da
necessidade de intervenção manual nos programas para atualização da versão personalizada,
porém, as diversas dificuldades encontradas para modelar as regras de negócio levaram a
conclusão de que o estágio atual das ferramentas MDA ainda não é adequado para sua
completa utilização em sistemas com a complexidade dos ERPs.
Palavras chaves: personalização de software, model driven architecture, meta object
facility, XML model interchange, enterprise resource planning.
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ABSTRACT
Assessment of the applicability of Model Driven Architecture to the maintenance of
customized versions of ERP systems.
ERP systems (Enterprise Resource Planning) have been widely used by companies
from many sectors. Although the ERPs are commercialized in the form of information
systems ready to be used, companies using ERP have peculiarities that generally represent
their competitive differential and they are not fully met by these systems. Changing these
systems means incurring high costs and risks of generating failures. Several alternatives in
process engineering, systems architecture and in criteria for selecting ERP products are being
proposed by the scientific community in order to work around these difficulties. This work
discusses the difficulty in maintaining customized versions of ERP systems, presenting the
result of an experiment that applies the concepts of automated generation of programs from
MDA (Model Driven Architecture). The objective of this experiment is to assess the
efficiency of versions management from the software models, in comparison with the
commonly used approach of managing systems versions from source codes. To carry out the
experiment, a method to apply MDA concepts to the development process, customization and
maintenance of versions of ERP systems was developed. During the experiment four versions
of the same software, which implements one functionality of an ERP system, were generated:
one basic version of the software to be customized; one customization of the first version; one
corrective maintenance also of the first version, and an automated merge of the second and
the third versions. For the evaluation of the experiment, the following items were rated: total
number of program lines; the number of lines modified by automated means, and the number
of lines manually changed in each one of the four phases of the experiment. The ensuing
results demonstrated a significant reduction in the need of manual intervention in the
programs for the update of the customized version. However, the several difficulties
encountered while trying to model the business rules have led to the conclusion that MDA
tools, in their current phase, are not adequate to their full application in systems with the
complexity of ERPs.
Key words: software customization, model driven architecture, meta object facility,
XML model interchange, enterprise resource planning.

5

Lista de Ilustrações
Figura 1 - Estrutura de versões de um sistema ERP.................................................................18
Figura 2 - Espectro de alternativas para solução de lacunas - adaptado de Soh et al. (2000) ..20
Figura 3 - Níveis de abstração MDA........................................................................................31
Figura 4 - Definição MOF para classe UML (OMG, 2006a)...................................................34
Figura 5 - Exemplo de regra de transformação ........................................................................35
Figura 6 - Expressão OCL para criação de regra restritiva (OMG, 2006d) .............................39
Figura 7 - Expressão OCL para definição de consulta estruturada (query) (OMG, 2006d).....39
Figura 8 - Expressão OCL com envio de mensagem (OMG, 2006d) ......................................39
Figura 9 - Expressão OCL para definição de operação (WARMER & KLEPPE, 2003).........39
Figura 10 - Conceito MDA e tecnologias associadas...............................................................41
Figura 11 - Casos de Uso do método EMDA...........................................................................46
Figura 12 - Diagrama de Atividades da Definição de Mecanismos de Transformação ...........48
Figura 13 - Diagrama de Atividades do Desenvolvimento de Versão Base ............................54
Figura 14 - Diagrama de Atividade da Personalização de Versão ...........................................60
Figura 15 - Diagrama do ambiente de desenvolvimento..........................................................67
Figura 16 - Modelo CIM da versão base ..................................................................................69
Figura 17 – Diagrama de classes PIM da aplicação base .........................................................72
Figura 18 - Código implementado manualmente para a operação trazerTodosTitulos............73
Figura 19 - Log do teste estrutural da implementação da versão base .....................................73
Figura 20 - Caso de uso da aplicação base ...............................................................................74
Figura 21 - Diagrama de estado da aplicação base...................................................................75
Figura 22 -Tela principal da aplicação base – fase 1................................................................76
Figura 23 - Tela de manutenção de entidades persistentes – fase 1 .........................................76
Figura 24 – Pacote da versão personalizada é criado a partir da versão base ..........................77
Figura 25 - Tela de visualização de títulos da versão personalizada – fase 2 ..........................79
Figura 26 - Versão base é atualizada gerando um novo pacote................................................79
Figura 27 - Alterações no modelo de classes da aplicação base ..............................................80
Figura 28 - Tela de visualização de títulos da versão base – fase 3 .........................................81
Figura 29 - Pacotes das fases 2 e 3 convergem para uma versão personalizada e atualizada ..82
Figura 30 - Tela de visualização de títulos personalizada e atualizada – fase 4.......................84
Figura 31 - Planilha para tabulação da contagem de linhas de programas...............................87
Figura 32 - Tabulação das linhas de código de cada fase do experimento...............................88
Figura 33 - TituloServiceTeste.java .........................................................................................99
Figura 34 - Alteração no programa TitulosServiceImpl.java – fase 1....................................100
Figura 35 - Alterações no programa TitulosControllerImpl.java – fase 1..............................100
Figura 36 - Codificação da regra de cálculo de títulos – TituloServiceImpl.java – fase 3 ....100
Figura 37 - Alterações no programa TituloDaoImpl.java – fases 3 e 4..................................101
Figura 38- Alterações no programa TituloServiceImpl.java – fase 4.....................................101
Figura 39 - Comparação entre arquivos XMI das fases 1 e 3.................................................105

6

Lista de Abreviaturas e Siglas

3GL

Third Generation Language

ACM

Association for Computing Machinery

CIM

Computational Independent Model

CASE

Computer-Aided Software Engineering

CRM

Customer Relationship Management

COTS

Commercial Off-The-Shelf Software

CTT

Constructive Type Theory

CVS

Concurrent Version System

CWM

Common Warehouse Meta-model

DSML

Domain-Specific Modeling Language

ECL

Embedded Constraint Language

ERP

Enterprise Resource Planning

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

J2EE

Java to Enterprise Edition

MDA

Model Driven Architecture

MDD

Model Driven Development

MOF

Meta Object Facility

MRP

Material Requirement Planning

OCL

Object Constraint Language

OMG

Object Management Group

PIM

Platform Independent Model

PSM

Platform Specific Model

QVT

Query/View/Transformation

SGBD

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

TDD

Test-Driven Development

UML

Unified Modeling Language

XMI

XML Meta-data Interchange

XML

Extensible Mark-up Language

7

SUMÁRIO
RESUMO ...................................................................................................................................3
ABSTRACT ...............................................................................................................................4
Lista de Ilustrações .....................................................................................................................5
Lista de Abreviaturas e Siglas ....................................................................................................6
CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO................................................................................................9
1.1 Motivação .........................................................................................................................9
1.2 Objetivo ..........................................................................................................................11
1.3 Resultados esperados e contribuições.............................................................................11
1.4 Método de trabalho.........................................................................................................12
1.5 Organização do trabalho.................................................................................................14
CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.......................................................................16
2.1 Sistemas ERP..................................................................................................................16
2.1.1 Histórico e definição................................................................................................16
2.1.2 A Localização de sistemas ERP ..............................................................................17
2.1.3 Personalizações de sistemas ERP ............................................................................19
2.1.4 Atualizações de versões...........................................................................................21
2.1.5 Parametrizações: uma alternativa para evitar adaptações........................................22
2.1.6 ERP open source......................................................................................................23
2.1.7 Novas abordagens de desenvolvimento de software ...............................................24
2.2 Model Driven Architecture.............................................................................................25
2.2.1 Introdução................................................................................................................25
2.2.2 Histórico ..................................................................................................................26
2.2.3 Orientação por modelos vs. não orientação por modelos........................................28
2.2.4 Desenvolvimento independente de plataforma........................................................30
2.2.5 Meta-modelos ..........................................................................................................33
2.2.6 UML 2.0 ..................................................................................................................36
2.2.7 Object Constraint Language ....................................................................................37
2.2.8 XML Model Interchange .........................................................................................39
2.2.9 Resumo ....................................................................................................................41
CAPÍTULO 3 – MÉTODO PARA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO ............................43
3.1 Introdução.......................................................................................................................43
3.2 Conceitos complementares da Engenharia de Software aplicados ao experimento.......43
3.3 Aplicação dos conceitos MDA na personalização de sistemas ERP..............................45
3.4 Definição dos mecanismos de transformação ................................................................46
3.4.1 Pesquisar elementos de linguagem existentes .........................................................47
3.4.2 Criar novo elemento de linguagem..........................................................................49
3.4.3 Codificar mecanismo de transformação ..................................................................49
3.4.4 Executar testes .........................................................................................................50
3.4.5 Catalogar elemento de linguagem ...........................................................................51
3.5 Desenvolvimento de aplicação base ...............................................................................51
3.5.1 Capturar requisitos em modelo CIM .......................................................................53
3.5.2 Especificar testes .....................................................................................................54
3.5.3 Elaborar modelo PIM ..............................................................................................55
3.5.4 Gerar modelos PSM e programas............................................................................56
3.5.5 Complementar códigos-fontes.................................................................................57
3.5.6 Executar testes .........................................................................................................57
3.5.7 Catalogar versão ......................................................................................................58
3.6 Personalização de versão ................................................................................................59

8

3.6.1 Recuperar versão base .............................................................................................59
3.6.2 Capturar novos requisitos em modelo CIM.............................................................61
3.6.3 Especificar testes .....................................................................................................61
3.6.4 Aplicar personalizações anteriores ..........................................................................61
3.6.5 Modelar personalização...........................................................................................62
3.6.6 Gerar modelos PSM e programas............................................................................63
3.6.7 Complementar códigos-fontes.................................................................................63
3.6.8 Executar testes .........................................................................................................63
3.6.9 Catalogar versão ......................................................................................................64
3.7 Aferição de resultados ....................................................................................................64
3.8 Resumo ...........................................................................................................................64
CAPÍTULO 4 – DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO............................................65
4.1 Introdução.......................................................................................................................65
4.2 Preparação do ambiente de desenvolvimento do experimento.......................................65
4.3 Fase 1 – desenvolvimento do software base...................................................................68
4.3.1 Projeto......................................................................................................................68
4.3.2 Definição dos mecanismos de transformação .........................................................70
4.3.3 Implementação estrutural ........................................................................................71
4.3.4 Implementação de interfaces de uso........................................................................73
4.4 Fase 2 – Personalização de versão..................................................................................77
4.4.1 Projeto......................................................................................................................77
4.4.2 Implementação.........................................................................................................77
4.5 Fase 3 – atualização da versão base................................................................................78
4.5.1 Projeto......................................................................................................................78
4.5.2 Implementação.........................................................................................................80
4.6 Fase 4 – atualização da versão personalizada.................................................................81
4.6.1 Projeto......................................................................................................................81
4.6.2 Implementação.........................................................................................................82
CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS ..................................................................85
5.1 Contagem de linhas de código........................................................................................85
5.2 Análise dos resultados ....................................................................................................88
5.3 Resumo ...........................................................................................................................90
CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS..............................................91
6.1 Conclusões......................................................................................................................91
6.2 Propostas para trabalhos futuros.....................................................................................93
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................................................................95
REFERÊNCIAS WEBGRÁFICAS..........................................................................................98
Anexo A – Código-fonte do programa de teste estrutural........................................................99
Anexo B – Códigos-fontes alterados manualmente ...............................................................100
Anexo B – Códigos-fontes alterados manualmente ...............................................................101
Anexo C – Casos de testes......................................................................................................102
Anexo D – Tela de comparação de arquivos XMI .................................................................105

9

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Nos últimos 10 anos, a utilização de sistemas de gestão empresariais denominados
sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), tornou-se muito expressiva nas empresas de
um modo geral. A aquisição destes sistemas tem grandes vantagens em relação ao
desenvolvimento próprio de soluções, por trazerem para as empresas todo um conhecimento
sobre processos de negócios, as chamadas boas práticas, já implementado em um sistema
integrado de aplicações (ZWICKER e SOUZA, 2003).
Estes processos estão em constante evolução e, devido a isso, para se manterem no
mercado, os sistemas ERP precisam se adaptar na mesma velocidade. Isto, de certa forma,
garante aos clientes a contínua disponibilidade de versões do sistema que atendam as novas
tendências da gestão empresarial; mas por outro lado, forçam as empresas a terem que
continuamente tomar a decisão de atualizarem ou não seus sistemas (KREMERS e DISSEL,
2000).
O acúmulo de correções de erros que, com o tempo de utilização do sistema, vão sendo
descobertos pelo próprio fornecedor ou por seus clientes, é mais um dos motivos que levam à
constante geração de novas versões destes sistemas de software. Deve-se considerar ainda o
interesse do fabricante em disponibilizar novas funcionalidades no sistema, por motivos
estratégicos ou mercadológicos (KREMERS e DISSEL, 2000).
Sistemas fornecidos no formato COTS (Comercial Off-The-Shelf Software) (CARNEY
& LONG, 2000) são construídos com o objetivo de atender às necessidades de seus clientes
efetivos e potenciais da forma mais abrangente possível; porém, toda empresa tem
particularidades em seus processos exigindo determinadas adaptações específicas. Muitas
destas adaptações podem ser feitas por parametrizações previstas nos sistemas ERP; nas
situações que não podem ser atendidas desta forma, as empresas precisam decidir entre duas
possibilidades: alterar seus processos, muitas vezes abrindo mão de importantes estratégias de
negócios particulares, ou modificar o sistema. A maioria das empresas evita a segunda
alternativa devido aos custos e riscos inerentes; mas, em geral, alguma mudança no software é
necessária (POZZEBON e PINSONNEAULT, 2003) e muitas vezes estas mudanças são
substanciais, chegando a ser necessário desenvolver novas funcionalidades completas
acopladas aos sistemas adquiridos.
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Algumas alternativas têm sido discutidas para diminuir a necessidade de
personalizações em implementações de sistemas ERP, como é o caso da técnica Contextual
Design apresentada por Vilpola el al. (2006), que sugere uma análise detalhada da rotina de
trabalho dos usuários para ser usada na determinação dos requisitos de avaliação de um
sistema ERP, e também para orientar diversos aspectos de sua implantação.
Sistemas ERP são sistemas de software complexos; a integração entre os diversos
módulos gera uma série de dependências entre os programas que compõem o sistema.
Qualquer alteração de código-fonte no produto para atender uma necessidade particular exige
uma análise detalhada de impacto no funcionamento do restante do sistema antes de ser
desenvolvida e um plano de testes abrangente para evitar a inserção de outros defeitos
(VOGT, 2002). Estas características tornam o custo de modificações consideravelmente alto
e, ainda assim, não eliminam totalmente o risco de erros. Além disso, modificações precisam
ser mantidas ao longo do ciclo de vida do sistema que, conforme visto, pode incorrer em
atualizações periódicas do fornecedor.
Por serem produtos comercializados globalmente, esta complexidade de alteração é
acentuada pelo de fato que, em geral, a versão do sistema que chega aos usuários finais já
passou por uma fase de adaptações específicas para atender questões culturais e legais do país
onde está sendo distribuído (MARTINSONS, 2004). Conseqüentemente, alterações no
produto original precisam passar pela análise e reaplicação das alterações locais antes de
serem disponibilizadas às personalizações de cada cliente (DAVIDSON, 2002).
Estas dificuldades justificam o resultado de estudos de caso que freqüentemente
apontam que limitar o número de personalizações em sistemas ERP é um importante fator de
sucesso na implantação destes sistemas (BROWN, 2004; BEATTY e WILLIAMS, 2006). Por
outro lado, como Pozzebon e Pinsonneault (2003) e Arinze e Anandarajan (2003) destacam
em seus trabalhos, a possibilidade de personalizar os sistemas de gestão é um importante
diferencial estratégico competitivo para as empresas. Encontrar alternativas que facilitem a
geração de versões personalizadas de sistemas ERP é atualmente um importante desafio para
a comunidade de desenvolvimento de software para o qual este trabalho visa contribuir.
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1.2 Objetivo
Este trabalho tem por objetivo aplicar os conceitos de geração automática de códigosfontes a partir de modelos do Model Driven Architecture na manutenção de versões
personalizadas de sistemas ERP, com base na hipótese de que esta abordagem pode diminuir
significativamente o esforço necessário para a atualização de versões destes sistemas,
reduzindo o risco de geração de defeitos e diminuindo o custo de manutenção.
Para a verificação da hipótese acima será elaborado e executado um experimento de
desenvolvimento de um fragmento de sistema ERP, seguido pela geração de uma versão
personalizada deste sistema e a posterior atualização da versão personalizada com as
manutenções aplicadas à versão inicial do sistema.
Embora muitos aspectos do conceito Model Driven Architecture possam ser aplicados
ao desenvolvimento de sistemas ERP, este trabalho se limita a aplicar e analisar o aspecto da
geração automatizada de programas e as vantagens da manipulação de modelos de software
desta abordagem, em vez da edição direta de arquivos de programas para a manutenção de
sistemas.

1.3 Resultados esperados e contribuições
A experimentação do desenvolvimento de software baseado em repositórios de
modelos e na utilização de ferramentas de software para geração automatizada de programas,
demonstrará as possibilidades de diminuição da necessidade de intervenções manuais na
geração e atualização de versões personalizadas de sistemas ERP em um ambiente MDA.
A criação de repositórios de modelos é viabilizada pela aplicação dos conceitos da
disciplina gestão de configurações da engenharia de software aos conceitos de
desenvolvimento baseados em modelos do MDA. Os modelos de sistemas organizados em
repositórios podem ser catalogados em diferentes níveis de abstração, possibilitando que
sejam feitas alterações da versão principal do software tanto quanto de suas variações
personalizadas de forma independente.
O trabalho analisa o problema da gestão de versões personalizadas pelo ponto de vista
do desenvolvedor de sistemas ERP, por ser esta uma área onde a atualização de versões
personalizadas de software é uma questão que tem sido bastante explorada (SOH et al. 2000),
(POZZEBON e PINSONNEAULT, 2003) e (ARINZE e ANANDARAJAN, 2003). Até o
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momento da elaboração deste trabalho, não têm sido apresentadas alternativas pela
comunidade para viabilizar a personalização destes sistemas, e sim, para contornar essa
necessidade devido aos custos e riscos em que implicam.
O experimento aplicado, embora tenha se baseado na personalização de sistemas ERP,
pode ser adaptado ao desenvolvimento de outros tipos de sistemas de software que possuam
características semelhantes aos sistemas ERP em relação à necessidade de gerenciamento de
versões personalizadas, ampliando a abrangência desta pesquisa.

1.4 Método de trabalho
Para Yin (2005), pesquisas que têm por objetivo responder a questões do tipo “como”
ou “por que” relacionada a determinado fato, fenômeno ou processo devem ser conduzidas
por estudos de caso ou experimentos. Quando o comportamento do evento pode ser
manipulado de forma direta, sistemática e precisa, a estratégia de pesquisa mais adequada é o
experimento, que em geral pode focar em uma ou duas variáveis.
A questão que este trabalho procura responder é como a tecnologia Model Driven
Architecture pode influenciar no esforço necessário para manter atualizações de versões
personalizadas de sistemas ERP. Com base nesta premissa, a estratégia de pesquisa adotada
foi a do experimento.
Santos (2006) classifica os diversos métodos de pesquisa científica, segundo seus
objetivos, em exploratórios, descritivos e analíticos; em relação à fonte de dados, são
classificadas em pesquisas de campo, de laboratório e bibliográficas; pelos procedimentos
adotados para a coleta de dados, são adotadas as classificações: bibliográfica, levantamento e
experimento. Considerando que esta pesquisa pretende avaliar determinados aspectos da
aplicação de um conceito a uma determinada situação, esta pesquisa pode ser classificada
como analítica. As análises serão conduzidas pelo desenvolvimento de um fragmento de
software e pela observação de variáveis controladas para medir o esforço necessário para a
atualização de versões personalizadas, caracterizando a pesquisa como um experimento. O
ambiente de desenvolvimento construído para este experimento é um laboratório constituído
de um conjunto de software que atendem as especificações do conceito Model Driven
Architecture, permitindo classificar esta pesquisa como um experimento de laboratório.
O propósito da pesquisa é contribuir para a solução do problema descrito no Objetivo.
Para isso foram observados os diversos aspectos do problema e o estado da arte do conceito
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de desenvolvimento de software observado na pesquisa bibliográfica. Em seguida, foi
desenvolvido o planejamento da aplicação dos conceitos no âmbito do problema analisado.
O desenvolvimento do trabalho seguiu a seqüência de atividades descritas abaixo:
1. Pesquisa bibliográfica: estudo exploratório dos conceitos inerentes ao problema que
motivou este trabalho e das técnicas adotadas para tratá-lo. Esta fase foi dividida em duas
subfases de pesquisa, a saber:
a) Sistemas ERP: as razões da necessidade e das dificuldades de
personalização de sistemas ERP: Nesta etapa foram explorados os motivos que
levam a questão da personalização de sistemas ERP ser freqüentemente citada
como um ponto crítico nos projetos de implantação destes sistemas;
b) MDA: O conceito de desenvolvimento de software por modelos
denominado Model Driven Architecture (MDA), incluindo os padrões Object
Constraint Language (OCL), XML Metadata Interchange (XMI) e Meta Object
Facility (MOF). As informações levantadas nesta etapa da pesquisa
representam a base teórica para do experimento realizado.
2. Pesquisa de ferramentas para montagem do ambiente: para a execução do
experimento foi necessário a montagem de um ambiente de desenvolvimento de software
compatível com os conceitos MDA, incluindo ferramenta para modelagem de aplicações,
ferramenta para transformação de modelos em programas, banco de dados e gerenciador de
serviços de aplicações. Foram pesquisadas opções em código aberto para cada uma destas
ferramentas.
3. Elaboração do experimento: com base nos conceitos levantados na pesquisa
bibliográfica, foi elaborado o planejamento do experimento, subdividido nas seguintes
fases:
a) Iniciação: concepção geral do experimento e definição das premissas;
b) Planejamento de atividades: elaboração e descrição da seqüência de
atividades necessárias para realização do experimento;
c) Especificação de requisitos da versão inicial: pesquisa e detalhamento da
primeira versão do fragmento de sistema desenvolvido;
d) Especificação da versão personalizada: projeto de uma versão
personalizada com base em requisitos específicos a um determinado tipo de
negócio onde o sistema pudesse ser aplicado;
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e) Especificação de requisitos adicionais para a versão inicial: projeto de
manutenção da versão inicial;
4. Execução do experimento: seguindo o planejamento da fase anterior, o experimento foi
executado de acordo com a seguinte seqüência de atividades:
a)

Montagem

e

teste

do

ambiente:

instalação

do

ambiente

de

desenvolvimento baseado nos conceitos MDA, descrevendo as dificuldades e
soluções encontradas;
b) Implementação da versão inicial: modelagem e geração do software de
acordo com os requisitos do item 3.3;
c) Implementação de versão personalizada: modelagem e geração do
software de acordo com os requisitos do item 3.4;
d) Implementação da alteração na versão inicial: modelagem e geração do
software de acordo com os requisitos do item 3.5;
e) Atualização da versão personalizada: aplicação da alteração efetuada no
passo 4.4 na versão personalizada pelo passo 4.3;
5. Análise dos resultados: com base nos conceitos levantados na pesquisa bibliográfica,
foram analisados os resultados do experimento desenvolvido na fase 4 do trabalho,
avaliando principalmente quanto à aplicação dos conceitos MDA de desenvolvimento de
software facilitou a geração da versão final atualizada e personalizada.
Para fazer esta avaliação, foi necessário aferir e comparar o número de linhas de códigosfontes geradas manualmente e pelas ferramentas utilizadas em cada fase do experimento.

1.5 Organização do trabalho
O capítulo 2, Revisão Bibliográfica, está dividido em duas partes. Na primeira é
apresentado o resultado da pesquisa bibliográfica sobre a questão da personalização de
sistemas ERP, sua necessidade e conseqüências nos projetos de implantação e atualização de
versões. Na segunda parte é apresentado o estado da arte das tecnologias de automação de
geração de programas baseadas nos padrões Model Driven Architecture (MDA).
No capitulo 3, Método para Realização do Experimento, são descritos
detalhadamente os requisitos considerados em cada uma das fases do experimento e os passos
necessários para sua realização.
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O capítulo 4, Desenvolvimento do Experimento, relata a execução do experimento
proposto, que consiste na construção de um fragmento de um sistema ERP, seguida pela
geração de versão personalizada do mesmo, geração de atualização de versão do sistema
principal e por último, a atualização da versão personalizada. Inclui-se neste capitulo, os
critérios adotados para a seleção da ferramenta de software para transformação de modelos e
os resultados das avaliações de ferramentas realizadas.
O capítulo 5, Análise dos Resultados, complementa a parte prática da pesquisa
apresentando uma análise dos resultados quantitativos obtidos no experimento relatado no
Capítulo 4.
O capítulo 6, Conclusões e Trabalhos Futuros, apresenta uma avaliação final dos
resultados, indicando as vantagens e dificuldades encontradas na aplicação dos conceitos
MDA e na utilização das ferramentas selecionadas.
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo são analisados os conceitos atualmente difundidos pela comunidade de
desenvolvimento de software sobre os sistemas ERP, com enfoque principalmente na questão
da personalização destes sistemas, e também as tecnologias utilizadas em ambientes de
desenvolvimento de software baseados no conceito Model Driven Architecture. O objetivo do
capítulo é avaliar conceitualmente o problema tratado por este trabalho e os fundamentos das
técnicas aplicadas.

2.1 Sistemas ERP
2.1.1 Histórico e definição
ERP são sistemas de informação utilizados para gerenciar os processos de negócios de
uma empresa. Em geral, abrangem as áreas de: produção, logística, recursos humanos,
projetos, folha de pagamentos, finanças e contabilidade (FOLDOC, 2006). Os sistemas de
informação como suporte às atividades de gerenciamento empresarial surgiram por volta da
década de 60 (MEDEIROS e FERREIRA, 2003), compondo-se basicamente de softwares
corporativos que atendiam isoladamente a necessidades específicas, usados principalmente
como sistemas para o controle de estoques (VOGT, 2002).
Durante os anos 70 surgiram os sistemas MRP (Material Requirement Planning),
pacotes de software orientados para a indústria de manufatura com o propósito de auxiliarem
no controle de demandas de materiais. Na década de 80, estes sistemas evoluíram para o
conceito de Manufacturing Resource Planning (MRP II), que disponibilizavam recursos para
o gerenciamento de todo o processo de produção industrial, incluindo o planejamento e
controle da capacidade produtiva e a reposição de matérias primas (SACCOL, 2003).
No final da década de 90, houve um grande crescimento da demanda por sistemas ERP
(SPROTT, 2000), o que alguns estudiosos atribuem ao problema da limitação de 2 dígitos na
representação do ano na data de sistemas antigos, conhecido como “bug do milênio”, e na
oportunidade que isso representava para migrar seus sistemas para uma plataforma
completamente nova. Mas este foi também um período marcado por expansões internacionais
de empresas de diversos países, e os sistemas ERP já tinham um forte apelo comercial como
sistemas de informações de abrangência global.
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Já no ano 2000, muitas empresas começaram a enfrentar dificuldades de atualização de
seus sistemas ERP, o que pode ter sido o principal motivador para a forte tendência à
separação em componentes destes sistemas. Para se manterem competitivos, os produtores de
sistemas ERP precisavam tornar rápida e fácil a expansão de seus produtos já em uso, assim
como a integração com líderes de mercado em segmentos específicos. Por serem muitas vezes
negligenciadas durante a seleção de produtos ERP, os problemas de integração representam
até hoje um importante fator de distorção em prazos e orçamentos nos projetos de
implantação (SPROTT, 2000).
Neste período, a necessidade de continuar adicionando funcionalidades aos sistemas,
rapidamente e a baixo custo sem criar dificuldades para a implementação em novos clientes
ou para a atualização dos antigos, começou a se destacar como sendo um grande desafio dos
desenvolvedores de sistemas ERP.
Nos complexos ambientes computacionais das empresas que atualmente envolvem
diversos tipos de aplicações como e-business, CRM (Customer Relation Management), BI
(Business Intelligence), aplicações financeiras e sistemas especialistas, o ERP se situa como
um núcleo de integração transacional (SPROTT, 2000).
Souza (2000) segue a mesma linha de argumentação de Sprott (2000), afirmando que
sistemas ERP têm sido usados pelas empresas como uma espécie de central de transações
onde são integrados diversos software aplicativos específicos. Muitas empresas demandam
sistemas especializados em suas áreas de atuação, e freqüentemente estes sistemas geram
informações que alimentam os processos administrativos gerenciados pelos sistemas ERP,
como é o caso dos lançamentos financeiros e contábeis.
Para atender estas situações, alguns fabricantes fornecem mecanismos para facilitar a
interface entre seus sistemas e outros aplicativos, mas como o conjunto de possibilidades de
integrações necessárias é muito amplo, é comum que durante a implantação dos sistemas seja
necessária a criação de interfaces específicas ou até mesmo alterar o sistema ERP, sendo este
um dos fatores que levam estes sistemas a serem freqüentemente personalizados.
2.1.2 A Localização de sistemas ERP
Sistemas ERP são construídos com o objetivo de serem comercializados globalmente,
inclusive para atender as empresas com operações distribuídas por diversos países, sendo até
mesmo considerados como imprescindíveis para que empresas globalizadas funcionem
(POZZEBON e PINSONNEAUT, 2003). Para que isso seja possível, os sistemas precisam ser
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adaptados ao idioma, à legislação e também aos aspectos culturais de cada país. O conjunto de
adaptações necessárias para que o software possa ser comercializado em um determinado país
é chamado de localização (FOLDOC, 2006).
É uma prática comum deste mercado que a versão do software comercializada seja
sempre uma versão localizada do núcleo principal do sistema, como ilustrado na Figura 1.
Isto ocorre inclusive para o país de origem do software, porque a versão núcleo deve evitar
implementar particularidades no funcionamento do sistema que sejam pertinentes apenas
àquele país.
Sobre a versão localizada para o país onde o sistema é comercializado são
implementadas as personalizações específicas de cada cliente.

• Personalizações
Versão Configurada
para o Usuário Final

para empresa
específica

Versão Localizada

Versão
Núcleo
• Dicionário de
• Funcionalidedes
básicas do Sistema

idiomas
• Adaptações a
legislação
• Adaptações
culturais

Figura 1 - Estrutura de versões de um sistema ERP

A tradução das interfaces com o usuário para o idioma do país de destino é uma das
atividades da localização. Os sistemas ERP são construídos prevendo esta necessidade. Assim
sendo, todas as telas e mensagens desses sistemas são desenvolvidas com base em
arquiteturas que permitam que os textos possam ser encapsulados em arquivos de dicionários.
Quando o software núcleo é atualizado, basta incluir os novos termos usados no sistema ao
dicionário de cada país.
A adaptação à legislação de cada país é, possivelmente, o que demanda a maior parte
das modificações necessárias para localizar um sistema ERP. A forma como os impostos são
apurados e recolhidos, assim como os relatórios de emissão obrigatória para órgãos
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regulamentares (SOH et al. 2000), têm um forte impacto nas funcionalidades dos sistemas
ERP.
Um bom exemplo da influência destas questões legais na localização de sistemas ERP
é apresentado por Martinsons (2004) que analisa casos de implantação destes sistemas na
China. Neste país existem dois tipos de organizações, as empresas públicas (SOE – StatedOwned Enterprise) e privadas (PV – Private Ventures) que, por serem regidas por legislações
próprias, apresentam características suficientemente distintas para justificar versões
localizadas dos sistemas para cada tipo.
Exemplos importantes da influência cultural na adaptação de sistemas ERP para os
mercados asiáticos são apresentados por Davidson (2002). Um dos casos relatados refere-se a
combinações numéricas que devem ser evitadas pelos geradores automáticos de identificações
seqüenciais, porque alguns números são homônimos de palavras como “morte” e “riqueza” e
quando combinados podem resultar em frases indesejadas.
2.1.3 Personalizações de sistemas ERP
Um problema comum para as empresas que adquirem software comercializados em
pacotes é preencher as lacunas entre as funcionalidades como foram desenvolvidas pelos
fornecedores e os processos de negócios adotados pelas empresas. As alternativas comumente
adotadas pelas organizações são: a) adaptar-se às novas funcionalidades; b) aprender a
conviver com as deficiências do sistema; c) criar soluções de contorno ou d) personalizar o
pacote (SOH et al. 2000).
Para ilustrar o reflexo que a escolha por cada uma destas opções pode representar para
a organização, Soh et al. (2000) apresentam um espectro das alternativas comparando o grau
de modificação nos processos da organização com o esforço de modificação do software
(Figura 2). Este trabalho aponta o custo das modificações e as dificuldades para futuras
atualizações como os principais fatores que levam as organizações a evitarem a
personalização dos sistemas ERP.
Segundo Pozzebon e Pinsonneault (2003), existe atualmente um discurso propagado
pelos meios profissionais e acadêmicos de que as empresas que adotam sistemas ERP devem
preferencialmente adaptar-se a eles em vez de tentar modificá-los. Isto se deve ao esforço da
indústria de software em convencer o mercado que é uma grande vantagem econômica
adquirir sistemas completos, prontos e testados em relação ao desenvolvimento personalizado.
Desta forma, convencer os usuários de que o ideal é usar os sistemas exatamente como são
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comercializados favorece os fornecedores de duas formas: fortalecem a imagem de seus
sistemas como produtos acabados e evitam as complicações para a venda de atualizações de

a)

Adaptar-se as novas
funcionalidades

b)

Conviver com as
deficiências

c)

Criar soluções de contorno

d)

Personalizar o software

Custo do software

Impacto organizacional

versões.

Figura 2 - Espectro de alternativas para solução de lacunas - adaptado de Soh et al. (2000)

Porém, na prática, muitos consultores de implantação de sistemas ERP relatam
desconhecer casos em que estes sistemas sejam usados sem nenhuma modificação
(POZZEBON e PINSONNEAULT, 2003). Por mais que seja altamente indicado pelos
fabricantes que se evitem as personalizações, toda empresa tem particularidades estratégicas
que não são passíveis de serem completamente mapeadas para o pacote de software
selecionado. Nos casos em que o impacto organizacional de uma adaptação dos processos da
empresa para a utilização do sistema é considerado muito alto, as modificações no software
tornam-se inevitáveis.
Outros tipos de sistemas empresariais também demandam personalizações, como
mostra o estudo de caso de implantação de um sistema CRM relatado por Kim (2004). Este
trabalho propõe uma diversidade de perfis técnicos e de negócios em projetos de implantação
de sistemas de informação, visando maior eficiência na adequação de processos aos recursos
tecnológicos disponíveis. A abordagem deste autor está relacionada à adequação da empresa e
ao convencimento dos usuários quanto ao valor de se modificar os processos, adequando-se às
práticas de mercado para as quais os sistemas vendidos na forma de pacotes são
desenvolvidos. Embora o trabalho enfatize os sistemas CRM, o autor reconhece que o método
pode ser aplicado também em projetos de implantação de sistemas ERP.
Para Arinze e Anandarajan (2003), o que leva as empresas a terem dificuldades em
adaptar seus processos aos pacotes de software é a unicidade de seus processos, muitas vezes
responsável pelo diferencial competitivo no mercado em que atuam. Adaptar estes processos
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às práticas comuns de mercado, como são implementados nos sistemas ERP, muitas vezes
significa perder este diferencial.
Para atender às diversas situações onde são empregados e também para responder
rapidamente às novas demandas do mercado, sistemas ERP precisam ser constituídos por
software altamente genéricos. A principal conseqüência desta característica é que eles tornamse extremamente complexos (SPROTT, 2000), afetando diretamente o custo das
personalizações, exigindo a participação de especialistas em cada módulo do sistema que será
afetado; e mesmo assim não garantindo totalmente que as alterações não insiram defeitos em
pontos do sistema diferentes daqueles que foram modificados, ocasionando falhas ou até
mesmo a perda completa de funcionalidades padrões do produto.
A vivência em ambientes de constante personalização de sistemas ERP demonstra que
os custos e riscos da personalização destes sistemas se repetem a cada atualização de versão,
mesmo nas correções de defeitos rotineiras (BEATTY e WILLIAMS, 2006). Em muitos
casos, a personalização exige alterações pontuais nos programas que são tecnicamente
inviabilizadas pelas alterações corretivas ou evolutivas do produto, como nas situações onde
personalizações de cálculo são feitas com base em variáreis específicas de um programa que
podem ter seu comportamento alterado por uma manutenção corretiva. Nestes casos, é
necessária uma nova análise e projeto de implementação da particularidade desenvolvida
anteriormente. Mesmo quando a personalização é feita sem alterar diretamente os programas
do sistema, como por exemplo, criando versões alternativas dos procedimentos e funções
originais, alterações estruturais na versão original do sistema podem exigir um novo projeto
para as características personalizadas inicialmente.
2.1.4 Atualizações de versões
Beatty e Williams (2006) relacionam algumas das principais razões que levam as
empresas usuárias de ERP a fazerem atualizações de seus sistemas ERP, e classifica estes
motivos em dois grupos:
a) Pressão Organizacional: o esforço para implantar e estabilizar sistemas ERP é
dispendioso e demorado; quando conseguem chegar a uma situação confortável com o
sistema, os executivos das empresas sentem-se impulsionados a tentar aumentar o valor
agregado pelo sistema aos negócios da empresa, adquirindo novas funcionalidades ou
expandindo o sistema para áreas que não foram atendidas pelo projeto inicial, inclusive com o
objetivo de justificar os custos desta implantação.
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b) Influência dos fornecedores: para se manterem competitivos, os fabricantes de ERP
precisam implementar novas funcionalidades ou aprimorar as existentes em seus produtos
continuamente. Para viabilizar financeiramente estes esforços, os vendedores procuram
estimular a atualização de versões de seus clientes em prazos cada vez mais curtos. Um dos
argumentos usados é estipular datas para cessar o suporte técnico às versões anteriores a cada
liberação de uma nova. Isto aumenta a responsabilidade dos gestores das empresas clientes
destes sistemas na hora de decidir por arcar com os custos da atualização ou os riscos de
ficarem sem contrato de suporte técnico (BEATTY e WILLIAMS, 2006).
Kremers e Dissel (2000) acrescentam que atualizações freqüentes diminuem as
chances dos clientes trocarem de fornecedores, porque o esforço para realizar pequenas
alterações é muito menor do que seria para trocar o sistema todo. Quanto menor for a
variedade de versões em uso pelos clientes, menor será também o custo do fornecedor em
manter o suporte técnico.
Especialmente no Brasil, um fator que ocasiona constantes necessidades de atualização
de versões em sistemas ERP são as alterações na legislação fiscal, que podem ocorrer em
âmbito nacional, estadual ou municipal. Estas atualizações, que em geral afetam as formas de
cálculo e recolhimento de impostos, são urgentes e inevitáveis.
Independentemente do motivo, sempre que uma atualização de versão é necessária,
todo o esforço de personalização do sistema precisa ser revisto. É comum que as alterações
feitas inicialmente não sejam totalmente adequadas à nova versão do produto, exigindo uma
nova análise de viabilidade de implementação. Em seguida, é necessário alterar novamente os
programas e testar o sistema em toda a abrangência da funcionalidade modificada.
Em muitos casos também é reavaliada a necessidade da personalização, uma vez que a
nova versão eventualmente possa dispensá-la, por permitir que seja substituída por uma nova
funcionalidade implementada no produto.
2.1.5 Parametrizações: uma alternativa para evitar adaptações
Um conceito importante aplicado nos principais pacotes de sistemas ERP do mercado
é o estabelecimento de diversas características de funcionamento de um sistema que podem
ser modificadas de acordo com as necessidades ou preferências de cada usuário. Estas
características são chamadas de parâmetros de operação do sistema, e têm o objetivo de
minimizar a necessidade de modificações do software básico (SOUZA, 2000). As
características selecionadas para serem parametrizáveis, em geral surgem da necessidade de
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atender demandas por variações nas regras de negócio e nos desenhos de processos entre
clientes diferentes.
A abrangência das funcionalidades parametrizáveis de um sistema ERP determina sua
flexibilidade para atender um maior número de clientes e diferentes tipos de negócios sem
necessidade de adaptações específicas. Isto representa um forte argumento de vendas, porque
clientes potenciais estão sempre à procura de software que atenda o máximo possível suas
necessidades na forma original, diminuindo os custos e riscos de alterações em software
complexos como os sistemas ERP.
2.1.6 ERP open source
Iniciativas de código aberto (open source) têm surgido recentemente como uma
alternativa para mitigar os problemas da personalização de sistemas ERP. Serrano e Sarriegi
(2006) elaboraram recentemente uma comparação entre os principais sistemas ERP
distribuídos desta forma, que tem como conceito principal a disponibilidade do código para a
livre adaptação do usuário. Porém, neste mesmo trabalho observamos que os autores orientam
a quem desejar implementar algum destes sistemas, um estudo aprofundado de suas
funcionalidades antes de começar a modificá-lo.
Esta orientação acaba sendo um obstáculo para muitas empresas. Entender tais
funcionalidades depende não apenas de conhecimentos de tecnologia, mas da capacidade de
mapeamento de regras e práticas de negócios para a utilização do sistema. As empresas que
fornecem sistemas ERP têm o papel importante de trazer o conhecimento necessário de
negócios e do software que será implantado para estabelecer este mapeamento, e
conseqüentemente todo o plano de implantação do sistema.
Para empresas de pequeno porte, com poucos usuários a serem treinados, e com baixa
complexidade de configuração de processos, os sistemas ERP de código aberto podem ser
uma alternativa viável. Por outro lado, até este momento, não se encontram estudos de casos
que demonstrem a implantação destes sistemas em grandes organizações, isto pode ser
explicado pelo esforço que seria necessário e os riscos em que se incorreriam para capacitar
uma equipe de implantação de um sistema ERP com base no nível de documentação e suporte
que iniciativas de código aberto oferecem. Esta dificuldade de domínio de conhecimento em
sistemas ERP, segundo Soh et al. (2000), é resultado do fato que dificilmente os usuários de
uma organização conseguem entender o funcionamento de um sistema ERP o suficiente para
avaliar todas as conseqüências de sua implantação, assim como poucos especialistas em
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produtos ERP conseguem ter uma visão suficientemente abrangente das empresas para
apontar os pontos críticos de aplicação do software às práticas da empresa.
2.1.7 Novas abordagens de desenvolvimento de software
As dificuldades e riscos observados para a alteração de sistemas ERP são inerentes ao
processo tradicional de desenvolvimento de software baseado na codificação manual dos
programas. O Model Driven Architecture (MDA) é um conceito de desenvolvimento de
software que preconiza a geração automática de programas a partir de modelos elaborados em
uma linguagem de modelagem, preferencialmente gráfica. Alguns dos reflexos desta
abordagem são:
a) Redução de custos, uma vez que desenhar modelos de sistemas tem um custo muito
inferior ao de se escrever programas em qualquer linguagem;
b) A possibilidade de construção de sistemas a partir de modelos pré-fabricados, que
poderão ser estendidos ou especializados para cada caso (MELLOR et al. 2003);
c) Maior agilidade no atendimento às mudanças de requisitos; e
d) Automatização do processo de atualização de software para novas versões de
ferramentas e sistemas operacionais.
Uma vez que estas vantagens possam ser comprovadas, já seriam suficientes para
justificar a adoção desta abordagem no desenvolvimento e alteração de sistemas ERP. Porém,
o fator provavelmente mais relevante para a minimização dos problemas relacionados à
modificação de sistemas ERP está no fato de que, em ambientes MDA, os modelos de
especificação dos sistemas são divididos em dois níveis de abstração bem distintos: o
primeiro se preocupa em desenvolver os detalhes funcionais, as regras de negócio do sistema;
o segundo agrega ao primeiro os detalhes tecnológicos de implementação.
As modificações demandadas pelos clientes dos sistemas ERP são essencialmente
funcionais e a existência de um nível de abstração funcional dos modelos do software que será
modificado, permite que as alterações possam ser concebidas apenas neste nível, facilitando o
trabalho de especificação. Em ambientes MDA, os modelos do nível de implementação
devem ser gerados automaticamente por meio de ferramentas e regras específicas, desta
forma, as alterações feitas no nível funcional também podem ser automaticamente
transportadas para o nível de implementação. Isto pode evitar muito dos defeitos que
comumente ocorrem na alteração de códigos-fontes de sistemas complexos como os ERP.
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2.2 Model Driven Architecture
2.2.1 Introdução
Model Driven Architecture (MDA) é um conceito de desenvolvimento de software a
partir de modelos (FRANKEL, 2003) que podem ser, automaticamente, transformados em
programas executáveis, em vez da elaboração direta dos algoritmos em determinada
linguagem de programação. Neste contexto, os modelos de um software, além de cumprirem
sua função de especificação técnica do que será desenvolvido (PRESSMAM, 2001) tornam-se
o principal artefato do processo de geração de software (SEIDEWITZ, 2003).
Conseqüentemente, as manutenções dos software construídos por esta abordagem passam
obrigatoriamente pela alteração destes modelos exigindo que se mantenham sempre
atualizados.
De um modo geral, pode-se entender por modelo um conjunto de informações que
possam descrever algo que exista ou que possa vir a existir realmente. A elaboração de
modelos de software pressupõe a utilização de uma notação de modelagem que determine um
conjunto de regras semânticas, sintáticas e pragmáticas que permitam a representação do
software em análise (PRESSMAM, 2001) e que seja preferencialmente gráfica (FOWLER e
SCOTT, 2000). Atualmente a linguagem de modelagem mais amplamente conhecida e
utilizada no desenvolvimento de software é a UML (Unified Modeling Language)
(SEIDEWITZ, 2003) e (LANGE et al., 2006), que é a linguagem padrão para a construção de
modelos de software no ambiente MDA.
O ponto em comum entre as linguagens de programação e de modelagem é que, de
fato, um programa de computador codificado em qualquer linguagem de alto nível é
essencialmente um modelo a ser transformado em programa executável por um compilador ou
executado por um interpretador de comandos (MELLOR et al. 2003). Meservy e
Fenstermacher (2005) dizem que um modelo, de forma geral, deve ser visto como um mapa,
que serve para orientar quem analisa o objeto mapeado. O código-fonte de um programa,
enquanto modelo, deve ser considerado como um mapa em tamanho natural do software que
representa, sendo assim, não permite a quem olha ter uma visão abstraída e em menor escala,
que é o objetivo de quem segue um mapa. Isto é colocado como um argumento contrário à
proposição dos críticos ao conceito MDA, que dizem que não há distinção significativa entre
modelos e códigos.
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O conceito MDA foi especificado inicialmente e é mantido pelo Object Management
Group (OMG), órgão sem fins lucrativos que funciona como um consórcio de empresas e
especialistas em tecnologias de orientação a objetos com o objetivo de estabelecer e divulgar
padrões para indústria de software.
O desenvolvimento de software baseado em modelos não é uma exclusividade da
OMG, outras técnicas, métodos e linguagens estão sendo pesquisadas e desenvolvidas pela
comunidade científica com o mesmo intuito. Estas tecnologias seguem o paradigma
denominado Model-Driven Development, ou MDD (BALASUBRAMANIAN et al. 2006).
Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se por considerar apenas a abordagem da OMG,
por uma questão de dimensionamento do trabalho e também por esta ser baseada na
linguagem UML, amplamente conhecida e empregada pela indústria de ERP, o que facilitará
a eventual aplicação do resultado deste trabalho na migração de sistemas da abordagem
original para a que é proposta.
Mais informações sobre tecnologias alternativas para o desenvolvimento de software
baseado no paradigma Model-Driven Development (MDD) podem sem encontradas também
em FRANCE et al. (2006), GRAY et al. (2006) e CHILDS et al. (2006). Nestes trabalhos
recentes sobre o tema, as tecnologias MDD são avaliadas como ainda longe de serem
consideradas estáveis, existindo diversas dificuldades tecnológicas para serem resolvidas.
Costagliola et al. (2006) desenvolveu um trabalho bastante abrangente para geração
automática de códigos-fontes para sistemas Web, que utiliza diversos conceitos que são base
para a MDA, como a tecnologia de meta-modelagem MOF e a linguagem OCL, porém não
adotam a abordagem de separação dos modelos em camadas de abstração. Os autores se
referenciam a esta tecnologia como Meta-CASE, que pode ser vista como uma aplicação da
tecnologia MOF associada ao conceito das ferramentas CASE, que foram bastante difundidos
nas décadas de 80 e 90.
A abordagem da separação de modelos em camadas de abstração é mais um dos
fatores que levaram a escolha da proposta da OMG no desenvolvimento deste trabalho, sendo
este um dos aspectos considerados na hipótese de aplicação do conceito para a personalização
de software de forma sistemática.
2.2.2 Histórico
O conceito MDA é considerado por vários especialistas como “mais um passo na
evolução do desenvolvimento de software” (OMG, 2003), estabelecendo um novo nível de
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abstração na programação de computadores. Esta escalada evolutiva é uma tendência que teve
início entre o final da década de 40 e início da década de 50, quando David J. Wheeler e
Maurice V. Wilkes da Universidade de Cambridge divulgaram o conceito de sub-rotinas
reutilizáveis (SEBESTA, 2000). Antes disso, os computadores eram programados instrução
por instrução, exigindo que cada programador conhecesse detalhadamente o funcionamento
do computador que estivesse programando.
O segundo passo importante foi o surgimento da linguagem FORTRAN em 1954,
desenvolvida por John Backus a serviço da IBM (SEBESTA, 2000), que é considerada como
a primeira linguagem de programação de alto nível. Assim como ocorre atualmente em
relação às ferramentas para geração de código automatizado, o FORTRAN enfrentou
resistências por parte dos desenvolvedores da época, que acreditavam que era mais eficiente
programar diretamente em linguagem de máquina do que usar um compilador de comandos
(OMG, 2003).
Em 1960 surgiu a linguagem Cobol apresentando um novo paradigma de programação,
no qual a linguagem de programação tornava-se independente da máquina onde os programas
seriam executados (FRANKEL, 2003).
Com a popularização dos computadores pessoais, a partir da década de 80, começaram
a surgir diversas linguagens conhecidas como 3GL (3rd generation language) e também as
primeiras linguagens orientadas a objetos, elevando consideravelmente o nível de abstração
da atividade de programação. Em seguida foram criadas as linguagens baseadas em máquinas
virtuais como Java e C#, permitindo o desenvolvimento de software independente do sistema
operacional, uma vez que as máquinas virtuais atuam como plataformas intermediárias entre
os códigos pré-compilados destas linguagens e os sistemas operacionais em que são
executados (FRANKEL, 2003).
Uma das principais motivações da OMG tem sido, desde a sua criação em 1989, tentar
resolver o problema da integração entre sistemas desenvolvidos sob diferentes tecnologias. O
padrão CORBA é resultado desta iniciativa, construído para ser utilizado como plataforma de
comunicação entre aplicações desenvolvidas em diversas linguagens e independentemente do
sistema operacional em que estejam sendo executadas (OMG, 2003).
O conceito MDA de um modo geral é uma evolução dos princípios da tecnologia
CORBA, porém seguindo uma nova abordagem que tem por objetivo principal prover meios
de se desenvolver sistemas independentes de plataforma tecnológica. A primeira manifestação
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oficial da OMG anunciando o início dos esforços de consolidação deste conceito foi em 2000.
O MDA representa a convergências de diversos padrões mantidos pela OMG como UML,
CORBA, MOF e XMI formando uma base para o desenvolvimento orientado por modelos
(model-driven development).
Atualmente o principal motivador para a adoção do paradigma MDD de modo geral,
não apenas do MDA da OMG, é o potencial de automação da geração de código das
ferramentas baseadas nestes conceitos. Balasubramanian et al. (2006) comparam esta
tendência à substituição da linguagem Assembly pelos compiladores, apesar de Cicchetti et al.
(2007) afirmarem que as ferramentas MDA só atendem o desenvolvimento de aplicações
completas em casos muito particulares.
Diversos autores criticam as iniciativas MDD sugerindo que esta é mais uma tendência
de curta duração como ocorreu com as ferramentas CASE. Os entusiastas da nova abordagem,
por outro lado, defendem que, por tratar-se desta vez de um novo padrão aberto de
desenvolvimento e não de uma tendência manifestada por implementações proprietárias,
como eram as ferramentas CASE, as chances desta tecnologia se consolidar são muito
maiores (Meservy e Fenstermacher, 2005).
2.2.3 Orientação por modelos vs. não orientação por modelos
Em ambientes de desenvolvimento de software não orientados por modelos, os
algoritmos que compõem um software são codificados por programadores (PAULA FILHO,
2003) em editores de texto ou com o auxílio de ferramentas visuais de programação. Estas
ferramentas são capazes de gerar os algoritmos referentes aos componentes visuais de uma
aplicação e também os cabeçalhos de funções e sub-rotinas. De qualquer forma, os algoritmos
referentes às funcionalidades da aplicação precisam ser inseridos manualmente pelos
programadores.
Aplicando-se ou não os conceitos MDA, o resultado do trabalho de desenvolvimento
de software será um conjunto de instruções agrupadas em programas que possam ser
executados em determinadas plataformas computacionais. Entenda-se aqui o termo
plataforma como um conjunto ordenado de hardware e software básico.
A modelagem de sistemas certamente é muito anterior aos conceitos MDA e tem um
papel historicamente fundamental no desenvolvimento de sistemas. Na Engenharia de
Software, um conjunto de modelos, também chamado de Modelo de Análise, representa a
especificação técnica do software a ser desenvolvido (PRESSMAN, 2001) e deve servir de

29

base para codificação dos programas (PAULA FILHO, 2003). Por esta abordagem, modelos
de software devem expressar os requisitos do sistema e representar o projeto técnico para sua
implementação, o que faz alguns autores, como Seidewitz (2003) e Fowler e Scott (2000),
afirmarem que modelos de software são uma espécie de rascunho para a programação.
A principal função dos modelos de software é a comunicação entre os envolvidos em
um projeto (ERIKSSON et al., 2004). Fowler e Scott(2000) acrescenta que isso se deve ao
fato de que as linguagens naturais não são precisas o suficiente para expressar conceitos
complexos, enquanto as linguagens de programação, embora sejam precisas, são muito
detalhistas, desta forma, as linguagens de modelagem se apresentam como os meios mais
eficazes de se comunicar sobre os conceitos envolvidos na análise de sistemas. Pode-se
associar esta idéia ao conceito de modelos apresentado por Caplat & Sourrouille (2006): “Um
modelo [de sistema] sempre reflete um ponto de vista subjetivo: modelar é observar algo de
acordo com uma teoria escolhida e expressar formalmente o ponto de vista do observador.”.
Apesar de serem fundamentais nas fases de análise e concepção dos sistemas, nos
ambientes de desenvolvimento que não seguem o conceito MDA, em geral os modelos
perdem sua função a partir do momento que o software começa a ser codificado (KLEPPE et
al., 2003). Mesmo que sejam utilizados como base inicial para a atividade dos programadores,
como o desenvolvimento dos algoritmos não tem uma dependência direta e automatizada com
os modelos, progressivamente programas e modelos vão se distanciando conceitualmente.
Conforme os sistemas são submetidos a alterações, a distância entre o modelo e o código
tende a aumentar (KLEPPE et al., 2003) por ser muito mais fácil e rápido alterarem-se apenas
os programas. Na prática, muitas vezes não é perceptível qualquer vantagem em se atualizar
os modelos de um software, sendo que para se efetivar a alteração solicitada basta alterar o
código, e o que os usuários querem é o programa executável e não seus modelos (FOWLER e
SCOTT, 2000).
Na abordagem MDA, o papel representado pelos modelos para a Engenharia de
Software está mais próximo do que acontece com outras engenharias. Uhl (2003) em “Model
Driven Architecture Is Ready for Prime Time” faz uma interessante analogia entre um
engenheiro de uma fábrica de componentes eletrônicos e um engenheiro de software, fazendo
notar a grande diferença de maturidade entre os processos de uma fábrica de hardware e uma
de software. Isto em grande parte se deve a natureza abstrata do software e sua aparente
facilidade de modificação. Quando se passa a construir modelos com o objetivo de serem
transformados automaticamente em software executáveis, aproxima-se mais do conceito de
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“fabricação”, ou seja, projeta-se por modelos, testam-se os modelos que servirão de artefatos
para a construção de matrizes e estas, por meio de ferramentas apropriadas geram o produto
final esperado.
2.2.4 Desenvolvimento independente de plataforma
Uma característica importante da abordagem MDA é a independência de plataforma
dos modelos de software. Tradicionalmente, software são desenvolvidos para plataformas
específicas de execução, entendendo-se como plataforma, o conjunto de tecnologias que
formam um ambiente para a execução de um aplicativo; por exemplo, servidores de aplicação
J2EE sendo executados sobre o sistema operacional Linux, ou serviços .NET disponibilizados
em servidores Windows (MELLOR et al. 2005).

Ferramentas MDA pressupõem o

desenvolvimento de modelos em camadas de abstração, sendo que na camada inicial de
definição de um sistema, os detalhes de implementação devem ser ignorados e o modelo deve
se concentrar em representar apenas os aspectos funcionais do software em análise (KLEPPE
et al., 2003).
Modelos de software desenvolvidos para implementação em uma plataforma específica
exigem a especificação de detalhes de funcionamento do software, como o modelo de
persistência de dados e de distribuição e acesso a componentes remotos (OMG, 2003). Isto
torna o modelo de um software a ser implementado em J2EE consideravelmente diferente
daquele a ser implementado em .NET, mesmo que os dois modelos sejam referentes às
mesmas funcionalidades. Em um ambiente MDA, os modelos são divididos em duas
categorias bastante distintas: PIM (Plataform Independent Model) e PSM (Plataform Specific
Model), que podem ser vistas respectivamente como o conjunto de modelo de especificação
de sistema e o conjunto de modelos de implementação (CAPLAT E SOURROUILLE, 2006).
Modelos independentes de plataforma (PIM) representam a visão do sistema a ser
construído de forma totalmente independente dos detalhes tecnológicos de implementação
(KLEPPE et al., 2003). Trata-se de modelos com alto nível de abstração, pelos quais é
possível visualizar as regras de negócios e as características funcionais de um sistema,
independentemente de ser implementado em um ambiente cliente/servidor ou WEB, por
exemplo.
Modelos específicos de plataforma (PSM) são derivações dos modelos PIM, onde são
acrescidos detalhes de implementação. Estes modelos têm características específicas da
plataforma sobre a qual o software será desenvolvido. Sendo assim, o modelo PIM de um
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determinado software pode gerar modelos PSM diferentes para cada tipo de plataforma
(KLEPPE et al., 2003), por exemplo, um modelo PSM para J2EE e outro modelo PSM para
.NET (Figura 3). O processo de transformação de modelos PIM em PSM deve ser
automatizado pelo uso de ferramentas apropriadas.

(Modelo conceitual
das funcionalidades)

Modelo PIM
Transformadores
Modelo PSM

Modelo PSM

(Plataforma .NET)

(Plataforma J2EE)

(Modelo de
implementação)

Transformadores
Executável

Executável

(Plataforma .NET)

(Plataforma J2EE)

(Código fonte
do software)

Figura 3 - Níveis de abstração MDA

Esta separação em diferentes níveis de abstração dos modelos é responsável por
algumas das principais vantagens da abordagem MDA. A primeira delas é a portabilidade dos
modelos. Independentemente das constantes evoluções das tecnologias de desenvolvimento
de software, as especificações de negócios de um determinado sistema, armazenadas em
modelos PIM, não perdem sua validade e podem facilmente ser reutilizadas na geração de
novas versões do sistema em ferramentas e plataformas mais modernas (KLEPPE et al.,
2003). Uma situação bastante comum é o lançamento de uma nova versão da linguagem de
programação em que o software foi construído originalmente. Em ambientes tradicionais de
desenvolvimento de software, a aplicação provavelmente precisaria ter vários trechos de
código alterados para se beneficiar da nova tecnologia, enquanto que em um ambiente MDA
bastaria reconfigurar as funções de transformação dos modelos PIM em PSM e gerar o
software novamente.
A engenharia de software, há tempos, defende a reutilização de código como uma
importante estratégia de produtividade, porém esta reutilização é limitada a funções muito
específicas que podem ser reutilizadas desde que dentro de um contexto bem específico, em
uma linguagem de programação comum e entre arquiteturas de software compatíveis. O reuso
de partes de um software na construção de outros a partir de modelos em alto nível de
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abstração, é considerado por Mellor et al. (2005), como uma contribuição importante do
MDA para a prática da reutilização.
Em ambientes MDA, o desenvolvimento de modelos de domínio independentes de
implementação pode gerar bibliotecas de modelos intercambiáveis (MELLOR et al. 2005).
Por exemplo, um modelo PIM para implementação de um módulo de contas contábeis pode
ser utilizado na construção de um sistema de folha de pagamentos, e depois ser reutilizado na
modelagem de um sistema de vendas. Poderão existir bibliotecas de modelos de domínios,
como as que existem atualmente para classes e funções, o que permite a construção de
sistemas complexos a partir da junção de diversos modelos para as partes comuns destes
sistemas, e os analistas podem se concentrar apenas nos requisitos específicos restantes. Isto é
possível por estes modelos não especificarem os detalhes de implementação, e as questões de
comunicação entre os diversos objetos são resolvidas no processo de transformação que
promove a junção de diversos modelos PIM em um modelo PSM.
A facilidade de construção de interfaces para os softwares desenvolvidos neste
conceito é mais um ponto que deve ser considerado. Para transformar modelos PIM em PSM
é preciso ter um mapeamento completo de transformação dos modelos de origem para cada
modelo de destino, desta forma é possível construir geradores de interfaces entre as
plataformas cruzando os mapeamentos para cada uma delas.

Uma vez que estejam

disponíveis as informações necessárias para transformar um modelo de domínio qualquer em
um modelo específico para uma plataforma A e também para transformá-lo em um modelo
específico para a plataforma B, cruzando estas informações podemos mapear a comunicação
entre os objetos finais em cada uma das plataformas (KLEPPE et al., 2003).
Rouvoy e Merle (2004) propõem a aplicação do conceito de abstração em camadas de
modelagem na construção de software transacionais (middleware) para uma arquitetura de
componentes em camadas, com o objetivo de facilitar a personalização, aumentando a
adaptabilidade dos componentes núcleos da arquitetura. O trabalho sugere a construção de
compiladores de modelos para conversão de modelos PIM em modelos PSM a partir do uso
de meta-modelos e regras específicas para a geração de versões personalizadas de
componentes intermediários. Os componentes do núcleo funcional da arquitetura devem ser
pré-modelados e armazenados em repositórios que são carregados como parte do processo de
transformação.
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2.2.5 Meta-modelos
Devido ao nível de detalhe semântico exigido por modelos em um ambiente onde se
propõe transformar automaticamente modelos em programas executáveis, a OMG especificou
um padrão para a construção de linguagens de modelagem denominado Meta Object Facility
(MOF). Segundo Frankel (2003), esta iniciativa está baseada na premissa de que devem
existir diversos tipos de modelos e conseqüentemente precisamos de diversas linguagens de
modelagem, o que é considerado um dos conceitos chave para a viabilização da MDA. A
OMG estabelece como principal motivador para a criação do padrão MOF, poder facilitar a
troca de dados entre diferentes ferramentas de modelagem (OMG, 2006a). Os dois aspectos
são particularmente importantes neste trabalho.
Utilizando a abordagem MOF, podem ser definidos modelos de linguagens de
modelagem abrangendo estrutura, semântica e restrições. Estas definições constituem-se em
modelos de modelos, e por isso são chamadas de meta-modelos (MELLOR et al. 2005).
Meta-modelos MOF são construídos a partir das notações gráficas estabelecidas pela
linguagem UML, embora a semântica da linguagem UML seja definida por modelos MOF,
estabelecendo uma referência cíclica entre as duas especificações.
Na prática, os meta-modelos são utilizados para definir variações de linguagens de
modelagem para domínios específicos que demandam vocabulários próprios com conceitos
semânticos associados (CAPLAT & SOURROUILLE, 2006).
A OMG divide a especificação MOF em dois pacotes principais (pacotes no sentido de
packages UML): Complete MOF (CMOF) e Essential MOF (EMOF). O primeiro
compreende a definição completa dos elementos e da semântica de meta-modelagem,
enquanto o segundo é um subconjunto simplificado que define apenas os elementos essenciais
para uma definição de sublinguagem. Na prática, a especificação CMOF estende a
especificação EMOF, definindo a semântica de meta-modelagem a partir dos elementos
básicos definidos no pacote essencial.
Os pacotes EMOF e CMOF são construídos a partir de outros três pacotes chamados
de “building-blocks”, que constituem as capacidades (capabilities) da meta-linguagem MOF,
a saber:
a) Reflection: Provê a capacidade de um modelo ser autodescritivo;
b) Identifiers: Permite que objetos de um meta-modelo tenham sempre uma identificação
única;
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c) Extensions: Define como os elementos de um meta-modelo podem ser estendidos.
Para a especificação dos pacotes CMOF, a OMG utiliza-se também da linguagem OCL
para especificar as regras pragmáticas da meta-linguagem, como restrições na instanciação e
associação de determinados elementos e o comportamento de diversas operações associadas
às meta-classes MOF.
A versão corrente da especificação MOF durante a elaboração deste trabalho está no
documento “MOF Core Specification Version 2.0” (OMG, 2006a).
A Figura 4 apresenta a definição MOF para o conceito de Classe da linguagem UML,
como um exemplo da recursividade entre a notação gráfica da linguagem UML e a definição
estrutural da meta-linguagem MOF. Está além do escopo deste trabalho a interpretação
detalhada desta figura, mas cabe observar que os conceitos de classe, atributo, generalização,
especialização, entre outros da linguagem UML, são utilizados recursivamente para definir a
própria linguagem.

Figura 4 - Definição MOF para classe UML (OMG, 2006a)

.
Uma questão importante levantada por Poernomo (2006), é o fato de que, como os
meta-modelos são utilizados para permitir transformações e integrações sistemáticas entre
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modelos, um erro na definição de um meta-modelo gera defeitos em toda a cadeia de modelos
derivada. Para evitar este problema, o autor propõe um método de verificação de metamodelos MOF baseado na teoria dos tipos intuicionistas (Constructive Type Theory - CTT) de
Martin Löf, de forma que um meta-modelo especificado por um desenvolvedor, quando
convertido para o modelo CTT, somente possa ser considerado como correto, se puder ser
representado como um termo do meta-modelo MOF. A publicação deste trabalho demonstra
que pesquisas relacionadas à formalização da construção e verificação de meta-modelos
podem influenciar na evolução das ferramentas de integração e transformação de modelos,
que é o princípio básico do MDA.
O conceito de meta-modelos permite que sejam definidas linguagens específicas de
modelagem a serem usadas em cada situação onde for necessário estabelecer padrões de
transformação de modelos, de níveis altamente abstratos para os níveis que possam ser
transformados em programas executáveis. Para formalizar como estas transformações podem
ou devem ser implementadas, a OMG estabeleceu também um padrão chamado de
Query/View/Transformation (QVT). Muitas ferramentas MDA vêm sendo construídas
utilizando formas próprias de transformação de modelos, o padrão QVT representa uma
iniciativa da OMG em tentar padronizar a implementação destas transformações. O padrão
QVT especifica uma linguagem de transformação de modelos UML utilizando e estendendo a
metalinguagem MOF e a linguagem OCL. A especificação QVT completa está no documento
“MOF 2.0 Query/View/Transformation Adopted Specification” (OMG, 2005c) na forma de
complemento da especificação MOF.
Uma característica importante do padrão QVT é o fato deste permitir diversas
abordagens para a especificação de transformadores, como as abordagens declarativas,
imperativas e híbridas. A abordagem declarativa determina explicitamente o objetivo, mas
não especifica o algoritmo de transformação, enquanto que a abordagem imperativa descreve
os estados dos objetos e as expressões que devem alterar estes estados. Lawley e Raymond
(2007) apresentam um exemplo de implementação de linguagem de transformação baseada no
padrão QVT que cita o exemplo da Figura 5.

RULE processAnAttribute
FORALL Class C
WHERE C.attr = A
MAKE Something S FROM s(C, A);

Figura 5 - Exemplo de regra de transformação
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Em Costagliola et al. (2006) encontra-se um exemplo de uso de uma extensão UML a
partir de meta-modelos para geração automática de aplicações Web, onde são definidos
estereótipos para classes Html Form, Client Page, Server Page e Client Script.
2.2.6 UML 2.0
Desde o surgimento do conceito de orientação a objetos, ainda na década de 70 até
meados da década de 90, foram criados aproximadamente 50 métodos e linguagens para
modelagem de software orientado a objetos. A partir de 1994, Ivar Jacobson, Grady Booch e
Jim Rumbaugh, apoiados pela OMG começaram a trabalhar na definição da linguagem UML,
com o objetivo de unificar os principais métodos em utilização na época. Em janeiro de 1997,
foi oficialmente lançada a versão 1.0 da linguagem, que passou por uma série de revisões até
chegar a versão 1.4 em maio de 2001, considerada como a versão de referência para a UML
1.x (ERIKSSON et al, 2004).
O principal motivador para a elaboração da versão 2 da linguagem UML foi capacitar
a linguagem a oferecer suporte às iniciativas de desenvolvimento de software orientado por
modelos. Neste sentido foram estabelecidos os quatro principais objetivos do projeto da nova
versão: a) tornar a linguagem mais executável; b) melhorar a representação de fluxos de
processamento e ações; c) estabelecer um padrão de comunicação que pudesse ser utilizado
entre ferramentas de diferentes fornecedores; e d) adaptar a linguagem aos novos padrões de
arquitetura de software (ERIKSSON et al. 2004).
Segundo France et al. (2006), as versões anteriores da UML tinham uma importante
lacuna que precisava ser resolvida para habilitar a linguagem a ser usada como ferramenta
MDD, que era a falta de precisão semântica; porém, os autores acreditam que o resultado
ainda não é satisfatório e que o aprendizado e a adoção da linguagem para o desenvolvimento
MDD apresentam uma série de dificuldades.
A versão atual da linguagem UML está concentrada em dois documentos principais:
Infrastructure Specification (OMG, 2006c) e Superstructure Specification (OMG, 2006b),
que futuramente podem tornar-se uma única especificação. A Infrastructure Specification
estabelece uma série de princípios básicos da linguagem para serem utilizados na definição
dos padrões correlatos da OMG, como MOF, XMI e CWM, assim como na própria
especificação da linguagem UML. Esta especificação visa também permitir a personalização
da definição padrão UML criando-se linguagens de modelagem específicas para determinados
propósitos.
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No documento Superstructure Specification estão definidos todos os principais
elementos da linguagem incluindo representações gráficas e especificação semântica, sendo
esta a referência de como a linguagem deve ser usada. Este documento evidencia o propósito
da OMG em tornar a linguagem mais precisa no aspecto de execução dos modelos, pela
abrangência de detalhes na redefinição dos diagramas comportamentais, como são os casos
dos diagramas de atividades, de transição de estado e de seqüência.
Segundo France et al. (2006), os diagramas dinâmicos como especificados na nova
versão da UML podem ser utilizados de forma complementar. Diagramas de seqüência são
usados para descrever as interações entre as instâncias de objetos; diagramas de estado
determinam como estes objetos respondem às mensagens recebidas de acordo com os
diagramas de seqüência; e os diagramas de atividade servem para descrever o comportamento
procedimental dos métodos de um modelo.
A Infraestructure Specification apresenta a linguagem do ponto de vista dos
implementadores de ferramentas UML enquanto a Superstructure está mais associada à visão
do usuário da linguagem, os desenvolvedores de aplicações. Mas a estrutura do documento
baseada em unidades de linguagem não visa que o mesmo seja utilizado como um livro texto
(FRANCE et al. 2006).
Um conceito importante implementado na versão 2.0 da UML é a possibilidade de se
criar extensões da linguagem para propósitos específicos. Estas extensões podem ser feitas na
forma de perfis com a utilização de estereótipos que agregam características aos elementos de
linguagem pré-estabelecidos, ou alterando-se formalmente a semântica original da linguagem
UML, neste caso intervindo diretamente no meta-modelo da linguagem por meio das
definições MOF (FRANCE et al. 2006).
2.2.7 Object Constraint Language
A Object Cosntraint Language (OCL) é uma especificação de linguagem definida pela
OMG para a formalização da descrição de modelos UML (OMG, 2006d). Trata-se de uma
linguagem de modelagem de sistemas com suficiência de detalhes semânticos para expressar
condições, limites, consultas estruturadas (queries) e operações na forma de declarações
vinculadas às classes, relacionamentos e atributos da linguagem UML.
Apesar de seu formalismo e rigor de detalhes, a OCL constitui uma forma mais
simples de construção do que as linguagens de programação, isto por não estar vinculada a
nenhuma forma de implementação específica.
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Alguns autores consideram o nome da linguagem pouco apropriado, uma vez que a
OCL atualmente não se limita a ser uma linguagem de restrições, como foi concebida
inicialmente (WARMER & KLEPPE, 2003); por outro lado, trata-se de uma identificação já
bastante difundida e sua alteração não é considerada aplicável.
Há três aspectos importantes de serem considerados na linguagem OCL (OMG,
2006d):
a) OCL é uma linguagem de especificação e não de programação, isso faz com que uma
expressão OCL tenha que garantir que não promoverá nenhuma mudança de dados ou de
estado dos objetos referenciados. O que pode ocorrer é uma mudança de estado
especificada em um diagrama de estado a partir do resultado da avaliação de uma
expressão OCL.
b) A linguagem OCL não especifica expressões para controle de fluxo de processamento,
como os comandos loop e case, mas utiliza-se de expressões condicionais com a estrutura
if-then-else-endif. A linguagem também não permite chamadas de sub-rotinas, mas é
possível às expressões OCL referenciarem-se umas às outras desde que declaradas em um
mesmo modelo UML.
c) Assim como a maioria das linguagens de programação modernas, OCL é fortemente
tipada, não sendo válido criar expressões que comparem tipos de dados diferentes.
A utilização da linguagem OCL é essencial para construção de software em um
ambiente MDA, por tratar-se de um método formal para especificação de restrições e regras
que determinam o comportamento dos objetos quando transformados em programas
executáveis (ERIKSON et al., 2004). A linguagem UML usada isoladamente, não possui
detalhamento semântico suficiente para expressar todos os aspectos relevantes de uma
especificação de software.
As Figuras 6 a 9 mostram alguns exemplos de utilização da linguagem OCL
complementando modelos UML. Na Figura 6 é criada uma regra para validação da operação
income da classe Person, utilizando o comando condicional if-then-else-endif. Na Figura 7 é
preenchida uma lista definida pelo atributo employee da classe Company com regras de
validação associadas à consulta estruturada. Na Figura 8 é exemplificada a chamada a uma
operação associada ao objeto observer a partir da operação hasChanged da classe Subject.
Por último, na Figura 9 é exemplificada a definição de uma operação chamada turnorver para
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a classe LoyaltyAccount. Neste último caso, a operação é complementar às operações
possivelmente já definidas para a classe no modelo UML.
context Person
inv: income : Integer = self.job.salary->sum() in
if isUnemployed then
income < 100
else
income >= 100
endif

Figura 6 - Expressão OCL para criação de regra restritiva (OMG, 2006d)
context Company inv:
self.employee->select(age > 50)->notEmpty()

Figura 7 - Expressão OCL para definição de consulta estruturada (query) (OMG, 2006d)
context Subject::hasChanged()
post: observer^update(12, 14)

Figura 8 - Expressão OCL com envio de mensagem (OMG, 2006d)
context LoyaltyAccount
def: turnover : Real = transaction.amount->sum()
Figura 9 - Expressão OCL para definição de operação (WARMER & KLEPPE, 2003)

O documento “Object Constraint Language Specification Version 2.0” (OMG, 2006d)
contém a definição completa da linguagem OCL. Exemplos de utilização da linguagem em
especificações de software dentro dos padrões MDA são citados em Warmer & Kleppe (2003)
e Eriksson et al. (2004). Outras abordagens de desenvolvimento orientado por modelos
alternativas a proposta da OMG, como, por exemplo, as ferramentas baseadas em linguagens
de domínios específicos (DSML – domain-specific modeling language) também fazem uso da
linguagem OCL para a especificação de restrições associadas aos modelos de classes
(BALASUBRAMANIAN et al. 2006).
Gray et al. (2006) propõem uma extensão da linguagem OCL denominada ECL
(Embedded Constraint Language), como parte da construção de um mecanismo de
transformação de modelos. Neste caso a linguagem de restrições é utilizada para varrer
modelos de software e montar listas de classes com as respectivas propriedades que serão
processadas pelo algoritmo de transformação.
2.2.8 XML Model Interchange
Assim como as especificações OCL e QVT, o padrão XML Model Interchange (XMI)
é especificado na forma de extensão da especificação MOF, e está detalhado no documento
“MOF 2.0 XMI Mapping Specification Version 2.1” (OMG, 2005b). O padrão XMI é um
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esquema para documentos XML criados com o propósito de representar modelos de software
em linguagens baseadas no padrão MOF, como são os casos das linguagens UML e OCL.
Enquanto modelos UML eram utilizados na criação de artefatos independentes para a
especificação de sistemas, que eram humanamente interpretados durante o processo de
codificação de programas, a necessidade de se transportar modelos entre diversas ferramentas
de modelagem UML não era significativa. Com a evolução das ferramentas de automação de
geração de códigos-fontes baseados em modelos, a disponibilidade de um padrão para
armazenamento e comunicação de modelos tornou-se imprescindível. Para atender esta
demanda, a OMG estabeleceu um padrão de estrutura de documentos XML baseado nos
conceitos de meta-linguagem MOF, para armazenamento e comunicação de modelos e metamodelos (FRANKEL, 2003).
A especificação XMI estabelece uma série de regras, nomenclaturas (tags), atributos e
elementos para a geração de documentos XML a partir de modelos no padrão MOF, que
servem também para validar e importar modelos neste padrão. Isto permite a comunicação de
modelos entre ferramentas de diferentes fabricantes independentemente do formato escolhido
por cada um para armazenamento de modelos. Atualmente muitas ferramentas de modelagem
permitem a exportação e importação de arquivos XMI, e há também software que reconhecem
formatos proprietários de armazenamento de modelos sendo capazes de convertê-los para o
padrão XMI.
No desenvolvimento de aplicações em ambientes MDA, a existência de um formato
padrão para armazenamento de modelos tem mais um aspecto importante, que é a facilidade
para a criação de repositórios de modelos. O desenvolvimento de software baseado nos
conceitos MDA prevê a criação de bibliotecas de modelos em altos níveis de abstração, os
modelos PIM, de forma que possam ser combinados e reutilizados na geração de diversas
aplicações, como ocorrem com as bibliotecas de funções das linguagens de programação. A
catalogação destes modelos, assim como o reaproveitamento por demanda, depende da
existência de um padrão de armazenamento que permita inclusive a manipulação de modelos
de forma automatizada.
A especificação da linguagem UML versão 2.1 (OMG, 2006c) em vigor durante a
elaboração deste trabalho estabelece como condição para que uma ferramenta UML seja
considerada em conformidade com a especificação, a implementação das funcionalidades de
leitura e gravação dos modelos no padrão XMI, mesmo que este não seja o formato principal
de armazenamento da ferramenta.
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2.2.9 Resumo
A OMG, enquanto organização mantenedora do conceito MDA de desenvolvimento de
software, vêm estabelecendo por meio de especificações complementares, todo um arcabouço
de tecnologias para a viabilização da automatização da geração de software a partir de
modelos, o que justifica o termo Arquitetura em sua nomenclatura.
A Figura 10 apresenta uma visão geral da composição das tecnologias especificadas
pela OMG na implementação do conceito MDA. No nível superior, que é o mais abstraído de
tecnologia, são usadas as linguagens UML e OCL para se especificar as funcionalidades do
sistema. Os transformadores utilizam-se da tecnologia QVT para transformar estes modelos
independentes de plataforma em modelos UML específicos da plataforma destino. Em
seguida, estes modelos são transformados novamente gerando os códigos-fontes da aplicação.
Todo o ciclo esta baseado nas definições XMI e MOF da OMG.

UML / OCL

Modelo PIM
QVT

XMI /MOF

Modelo PSM
QVT
Executável

Figura 10 - Conceito MDA e tecnologias associadas

Nesta linha de trabalho, a linguagem UML, que desde a década de 90 vem se
consolidando como um padrão na especificação de software orientado a objetos, atualmente
sob o controle da OMG, evolui na direção de tornar-se cada vez mais flexível e abrangente. A
especificação MOF complementa esta flexibilidade facilitando a criação de linguagens de
modelagem específicas para cada situação, de forma que seja possível criar diversos tipos de
classes, por exemplo, a serem transformadas em diferentes entidades de bancos de dados ou
de programação, conforme a especificação de seus agentes transformadores. A criação destes
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agentes também é padronizada pela especificação complementar da meta-linguagem MOF
chamada de QVT.
A linguagem OCL atribui à linguagem UML a capacidade de especificar todos os
aspectos relevantes de um software, permitindo a elaboração de expressões de consulta
estruturada, especificações de restrições e regras de negócios.
A manipulação e o armazenamento de repositórios de modelos de software
independentes da ferramenta de modelagem utilizada são viabilizados pela implementação do
padrão XMI que vem sendo amplamente adotado pela comunidade de código livre e também
pelo mercado de ferramentas UML comerciais. Este conjunto de tecnologias representa o
cenário a ser adotado na elaboração do experimento de desenvolvimento e gerenciamento de
versões de sistemas personalizados, objeto deste trabalho.
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO PARA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO
3.1 Introdução
Neste capítulo apresentam-se os procedimentos e técnicas que são adotados para a
aplicação do conceito MDA no desenvolvimento de uma versão personalizada de um
fragmento de software de sistema ERP e atualização da personalização a partir de
manutenções na versão original.
Sommerville (2007) define método de engenharia de software como uma abordagem
estruturada para o desenvolvimento de software visando à otimização de qualidade e custo. O
que se pretende neste capítulo é apresentar um método para a execução do experimento
proposto neste trabalho. Este método é composto de uma seqüência ordenada de atividades e
técnicas da engenharia de software aplicadas em conjunto com os conceitos MDA. O
propósito deste método é direcionar o experimento que pretende avaliar a possibilidade de
diminuição do esforço para geração e manutenção de versões personalizadas de um sistema
ERP, utilizando-se a abordagem MDA.
Sommerville (2007) cita como exemplos de métodos de engenharia de software a
Análise Estruturada e a Orientação a Objetos, afirmando que todos os métodos são baseados
na construção de modelos que podem ser representados graficamente e que são utilizados
como especificações de requisitos ou modelos de projetos. O método elaborado para este
trabalho é derivado do método de Orientação a Objetos onde os modelos são convertidos de
especificações para programas executáveis de forma automática. Devido a esta característica,
os modelos precisam ser tratados com o mesmo rigor aplicado aos programas em relação à
acurácia, completeza e controle de versões.

3.2 Conceitos complementares da Engenharia de Software aplicados ao experimento
Considerando que o foco deste trabalho é o processo de atualização de versões
personalizadas de sistemas ERP, o experimento elaborado para a aplicação dos conceitos
MDA está baseado principalmente nos processos de análise de requisitos, modelagem,
verificação, validação e gestão de configurações da engenharia de software. Em uma
organização de desenvolvimento de sistemas ERP, muitas outras disciplinas da engenharia de
software são igualmente importantes, porém, para as fases do ciclo de vida de software no
qual este trabalho se concentra, estas foram identificadas como essenciais.
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A Análise de Requisitos é a parte da engenharia de software que orienta as ações para
o levantamento, documentação e controle de implementação das funcionalidades de um
software (SOMMERVILLE, 2007). No desenvolvimento de sistemas ERP, os requisitos do
software base são derivados de conceitos e práticas da administração empresarial e procuram
atender às necessidades comuns dos clientes, enquanto que para o desenvolvimento das
versões personalizadas, são considerados os requisitos específicos de cada cliente. Os dois
grupos de requisitos, os comuns e os específicos, estão sujeitos a evoluções constantes e
precisam ser controlados separadamente.
A disciplina Gestão de Configurações estabelece uma série de padrões e
procedimentos que orientam o controle das variações e evoluções de um sistema de software
(SEI, 2006). O desenvolvedor de sistemas ERP deve aplicar estes conceitos para garantir o
controle do produto entregue a cada cliente e poder desenvolver manutenções corretivas e
evolutivas no produto principal sem comprometer a estabilidade das versões derivadas. Em
um ambiente MDA, a gestão de configurações concentra-se principalmente nos modelos de
software, estendendo-se para os componentes ou programas que recebem algum tratamento
manual. Os programas que serão gerados automaticamente e que devem representar a maior
parte dos sistemas, não precisam ser controlados diretamente por serem controlados em seus
modelos de origem.
Os processos e técnicas de Verificação em engenharia de software têm o objetivo de
garantir que o software desenvolvido atenda as especificações (SEI, 2006). Particularmente
no caso do experimento desenvolvido neste trabalho, verificações por meio de testes devem
ocorrer a cada iteração ou requisito implementado para garantir que as variáveis medidas
sejam baseadas em implementações bem sucedidas. No desenvolvimento de sistemas ERP, as
verificações efetuadas por meio de testes de regressão (PAULA FILHO, 2003), tem um papel
fundamental para a garantia de que personalizações não afetem as funcionalidades comuns do
produto.
O conjunto das técnicas e procedimentos adotados para a especificação e construção
do sistema de software, aqui denominado de modelagem, está relacionado à área de processo
identificada por Solução Técnica no CMMI (SEI, 2006). No desenvolvimento de software
baseado nos conceitos MDA, a modelagem de software segue os princípios da análise e
desenho orientados por objetos (SOMMERVILLE, 2007). Esta é uma das atividades centrais
do ciclo de vida de software por ser a responsável pela concepção do produto que está sendo
construído.
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3.3 Aplicação dos conceitos MDA na personalização de sistemas ERP
O método para execução do experimento está subdividido em três processos que
representam momentos distintos no ciclo de vida de software aplicado ao desenvolvimento de
sistemas ERP, conforme ilustrado no diagrama de caso de uso da figura 12 e descrito a seguir:
a) Definição dos Mecanismos de Transformação: este processo consiste na análise e
extensão de estereótipos e marcações pré-existentes para a formação de uma base de
modelagem de aplicações. Cada estereótipo está associado a regras de transformação que
devem ser implementadas e testadas antes de serem utilizadas. Este processo deve ocorrer
por demanda dos processos Desenvolvimento de Versão Base e Personalização de Versão,
motivo pelo qual o mesmo é incluído nestes.
b) Desenvolvimento de Versão Base: este é o processo de modelagem, geração de
executável, teste e catalogação da versão do software que servirá de base para a
personalização. Para executar este processo, serão aplicados os estereótipos definidos no
processo descrito anteriormente, especificando-se o funcionamento esperado para o
software que está sendo desenvolvido, porém, sem se preocupar com as questões
específicas da implementação de códigos-fontes.
c) Personalização de Versão: neste processo serão geradas a versões do software que
efetivamente podem ser utilizadas pelos usuários finais. São tratadas por este processo as
personalizações iniciais, as atualizações por conseqüência de alterações da versão base,
como correções de erros, por exemplo, e também as personalizações adicionais ou
manutenções evolutivas das versões personalizadas. Durante a execução deste processo,
serão identificadas as particularidades de uso de um cliente específico e estes requisitos
serão traduzidos para a linguagem de modelagem construída pelas iterações do processo
Definição de Mecanismos de Transformação.
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Figura 11 - Casos de Uso do método EMDA

Em seguida são analisados os fluxos de atividades e as técnicas utilizadas para cada
um dos processos mencionados.

3.4 Definição dos mecanismos de transformação
A tecnologia de transformação de modelos MDA foi concebida para permitir que
sejam criadas linguagens de modelagem específicas para cada situação, desta forma, o
desenvolvedor de pacotes de software deve construir uma linguagem particular que resolva
cada situação possível de seu domínio de aplicação de forma própria. É neste ponto do
desenvolvimento MDA onde mais se exige criatividade e conhecimento técnico específico
sobre a plataforma na qual o produto final de software será gerado.
Uma linguagem de modelagem específica é constituída por estereótipos e marcações
associados às regras de transformação. Estereótipos são derivações de elementos de
modelagem existentes com uma semântica mais específica que o elemento original, as
marcações são atributos complementares dos estereótipos formados por pares nome e valor
(ERIKSSON et al. 2004). As regras são implementadas por programas que identificam os
estereótipos e marcações utilizadas em cada um dos elementos de um modelo de software e a
partir deste reconhecem os gabaritos que devem ser adotados na transformação do modelo em
código-fonte específico de determinada plataforma de execução.
A definição de uma linguagem de modelagem própria tende a ocorrer de forma
progressiva, no decorrer dos ciclos de desenvolvimento e manutenção de versões de um
software aplicativo, ao identificarem-se novas situações ou variações de situações definidas
anteriormente que levem às revisões e aprimoramentos da linguagem em uso.
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A maioria das ferramentas de transformação de modelos disponíveis traz uma série de
regras de transformação pré-definidas. Os estereótipos pré-existentes na ferramenta adotada e
os estereótipos padrões da linguagem UML são utilizados como pontos de partida para a
definição dos estereótipos específicos a serem criados na composição do perfil de linguagem
de modelagem do desenvolvedor. Estes estereótipos podem estar associados a qualquer
elemento de modelagem utilizado, por exemplo: classes, atributos, atividades, estados,
associações e mensagens.
O resultado deste processo é a criação e manutenção de um catálogo dos estereótipos e
marcações que serão utilizados na modelagem dos software aplicativos e as respectivas
rotinas de transformação dos modelos em códigos-fontes. Cada ciclo do processo deve tratar
de uma determinada característica ou requisito de software para o qual o desenvolvedor
inicialmente decidirá pela reutilização de algum estereótipo pré-definido ou criação de um
novo.
No decorrer do experimento deste trabalho, durante a construção da versão base do
software e também durante a construção da versão personalizada, as atividades do processo de
definição dos mecanismos de transformação serão executadas para identificação e, se
necessário, criação de elementos de linguagem que possam atender os requisitos
estabelecidos. Desta forma, estas atividades serão realizadas por demanda da elaboração do
software base ou das versões personalizadas.
O processo de definição de mecanismos de transformação considera a construção
inicial e posteriores manutenções de um ambiente produtivo baseado nos conceitos MDA. Em
função do impacto que a qualidade dos mecanismos de transformação terá na produtividade e
acurácia dos aplicativos que serão gerados, técnicas de teste devem ser aplicadas antes de sua
disponibilização para uso efetivo.
A Figura 12 apresenta o diagrama das atividades do processo de Definição dos
Mecanismos de Transformação que são detalhadas a seguir.
3.4.1 Pesquisar elementos de linguagem existentes
A principal fonte de referência para análise dos estereótipos e marcações pré-definidas
é documentação da ferramenta MDA adotada. A linguagem UML 2.0 estabelece uma série de
estereótipos e marcações que podem ou não serem tratados pela ferramenta, esta característica
deve ser logo identificada, ou seja, se a ferramenta gera códigos-fontes para estes elementos
da linguagem UML e em caso afirmativo, em que consistem estes códigos-fontes.
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Esta análise deve servir para iniciar a definição dos elementos de linguagem que serão
utilizados na modelagem do software aplicativos que será desenvolvido e o desenvolvedor
deve procurar começar a estabelecer associações entre os elementos e as situações, ou tipos de
requisitos onde serão utilizados.
Estereótipos e marcações, em geral, se complementam. Para cada estereótipo que
possua uma regra de transformação implementada pelo próprio fornecedor da ferramenta
MDA, deve existir um conjunto de marcações associadas, que podem ser obrigatórias ou
opcionais quanto à atribuição de valores. Uma situação bastante comum é o caso dos
estereótipos utilizados para indicar a geração de classes de persistência. Para estes, devem
existir marcações que permitam especificar as diversas características de como a classe será
implementada no sistema de gerenciamento de banco de dados, por exemplo: o nome da
tabela, atributos que serão usados como índice e frameworks que serão utilizados para criar o
modelo de acesso aos dados persistidos.

Figura 12 - Diagrama de Atividades da Definição de Mecanismos de Transformação

É importante observar que estereótipos, marcações e restrições podem ser associados a
qualquer tipo de elemento. Muitas vezes, um estereótipo definido para uma classe pode
demandar que determinadas marcações para atributos ou operações sejam utilizadas em
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conjunto, para que a geração do código-fonte atenda aos requisitos desejados. As relações
entre os elementos pré-definidos que a serem usados, precisam ser entendidas antes de se
começar a testar sua utilização para evitar o esforço de muitas gerações de códigos-fontes mal
sucedidas.
Mellor et al. (2005) ao proporem um processo MDA, estabelecem uma atividade de
identificação de domínios de problemas e os respectivos meta-modelos que serão usados para
resolvê-los. A atividade aqui proposta atende a recomendação destes autores.
Caso não se encontre elementos de linguagem pré-existentes na linguagem UML ou no
conjunto de transformadores padrão da ferramenta adotada para atender a um determinado
requisito, será necessário criar um novo elemento de linguagem.
3.4.2 Criar novo elemento de linguagem
A definição de um novo elemento de linguagem é decorrente da identificação de uma
característica ou requisito de software para o qual seja necessário definir um novo padrão e
uma nova regra de transformação, por não existirem elementos na linguagem padrão utilizado
que possam atender a esta necessidade. Um novo elemento pode ser construído pela primeira
vez visando uma determinada tecnologia e posteriormente ser reutilizado para outras
plataformas, o que confere a característica de portabilidade aos modelos UML desenvolvidos
sob a abordagem MDA.
A capacidade de se criar elementos de linguagem é conseqüência da aplicação da
tecnologia de meta-modelos descrita no capítulo 2. Para se criar um novo elemento de
linguagem é preciso desenvolver o meta-modelo PIM, especificando as meta-classes, seus
atributos e os relacionamentos entre estes elementos que em conjunto servirão de estereótipos
para a posterior modelagem do requisito de software. O meta-modelo criado será acrescentado
ao perfil da linguagem de modelagem em uso.
3.4.3 Codificar mecanismo de transformação
Após a identificação de um novo elemento de linguagem, ou ainda para que seja
modificado o comportamento de um elemento existente, será necessário definir o metamodelo destino, as regras de transformação e os gabaritos dos arquivos de programas que
serão gerados.
Estas atividades dependem muito da implementação da ferramenta de transformação
adotada, de modo geral, os seguintes passos precisam ser executados:
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a) Especificar o meta-modelo PSM: considerando a plataforma de destino que se
deseja que os modelos PIM sejam transformados, serão modeladas as meta-classes, seus
atributos e relacionamentos.
b) Definir as regras de transformação: a forma que um modelo PIM utilizando os
novos elementos de linguagem criados serão transformados em modelos PSM será
configurada por regras de transformação. Isso implica em determinar quantos elementos
devem ser criados no modelo PSM para cada elemento do modelo PIM, os tipos de classes
correspondentes e o tratamento que deverão ser dados para os relacionamentos.
c) Identificar o gabarito a ser criado ou modificado: Caso o elemento de linguagem que
estiver sendo criado ou o novo comportamento atribuído a um elemento existente exija a
criação de um tipo adicional de arquivo de programa em relação aos que já são criados, será
necessário elaborar um gabarito para este programa. Senão, o gabarito do tipo de programa
que será alvo das modificações precisa ser identificado.
d) Edição do gabarito: os estereótipos e marcas que foram criados ou modificados
precisam ser refletidos no gabarito de arquivo de programa correspondente. Estes gabaritos
devem conter estruturas de comandos condicionadas às marcas utilizadas e elementos
variáveis que serão substituídos pelos nomes atribuídos às classes e atributos do modelo. A
edição do gabarito deve estar de acordo com as regras semânticas da ferramenta de
transformação adotada.
3.4.4 Executar testes
Após a identificação de um tipo de requisito a ser atendido e ter-se passado pelas
atividades anteriores, poderá estar-se em uma das três situações:
a) um conjunto de elementos de linguagem já existentes foi identificado para ser
utilizado sem precisar de nenhuma implementação;
b) foram identificados elementos de linguagem que podem ser utilizados, mas com
alguma alteração; ou
c) precisou-se criar e codificar novos elementos de linguagem.
Em qualquer das três situações, será necessário testar se os elementos de linguagem
atendem satisfatoriamente o requisito.
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A técnica de teste a ser utilizada será o teste estrutural ou de caixa branca, o que
implica em especificar casos de teste com base na estrutura dos elementos de linguagem que
estarão sendo testados. Devem ser criados tantos casos de testes quanto forem necessários
para que sejam exercitados todos os estereótipos e todas as marcações que serão utilizadas
para atender-se a situação em análise.
Os casos de testes definidos serão executados a partir da elaboração de modelos PIM
que serão submetidos aos processos de transformação. Os códigos-fontes gerados serão
inspecionados para confirmação se foram criados corretamente e se as estruturas de códigos
esperadas para cada caso de teste modelado foi devidamente atendida, empregando-se aqui
uma abordagem estática de verificação.
Em seguida, os programas gerados serão validados pela compilação e execução direta
destes programas, ou quando necessário, pela construção de outros programas que executem
os que foram gerados pelo processo de transformação, passando os parâmetros necessários
para execução e direcionando os resultados pra um arquivo de saída que possa ser verificado.
Tanto as verificações estáticas quanto as validações dinâmicas poderão identificar
defeitos nos mecanismos de transformação ou problemas com a utilização dos elementos de
linguagem, exigindo que se retornem as atividades anteriores até que o requisito seja
corretamente atendido.
3.4.5 Catalogar elemento de linguagem
Com base nos resultados dos testes, serão registradas as instruções necessárias para
utilização dos elementos de linguagem novos, modificados ou simplesmente selecionados
entre os pré-existentes. Nos casos de criação de elementos novos ou modificação do
comportamento de elementos pré-existentes, uma nova versão do perfil da linguagem de
modelagem será armazenada para reutilização na modelagem dos software aplicativos a serem
construídos.

3.5 Desenvolvimento de aplicação base
Durante o processo Desenvolvimento de Aplicação Base a versão principal do
software a ser personalizada será construída, representando as fases de elaboração, realização
e manutenção do produto principal de um software ERP. Porém, o resultado final do produto
deste processo ainda não é o software executável, mas o modelo do software em formato XMI
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que servirá de artefato de entrada para a fase seguinte, onde o software aplicativo receberá as
caracterizações particulares ao usuário final, será transformado em software executável e
entregue.
Nesta fase, os modelos são transformados em executáveis para que possam ser testados
e validados, mas após os testes, estes executáveis são descartados, porque não são executáveis
definitivos para uso de nenhum cliente.
Enquanto a versão do software base estiver sendo desenvolvida, os requisitos
identificados deverão demandar a seleção de elementos de linguagem a serem adotados e
eventualmente definidos e construídos, acionando, nestes casos, as atividades do processo de
Definição de Mecanismos de Transformação.
Meservy e Fenstermacher (2005) descrevem o ciclo de vida MDA de software em
cinco fases:
a) formalização dos requisitos em um modelo computacionalmente independente
(CIM);
b) elaboração dos modelos independentes de plataforma (PIM);
c) transformação destes para modelos de plataforma específica (PSM);
d) geração de códigos-fontes; e
e) distribuição do sistema.
Para os objetivos deste trabalho, embora todas as etapas descritas por Meservy e
Fenstermacher (2005) sejam executadas, algumas adaptações precisam ser notadas.
Software ERP, em geral, são desenvolvidos com base em processos de negócios, que
devem ser mapeados em alguma linguagem e ferramenta própria para este fim, por exemplo,
em diagramas de atividades, como os que são usados neste trabalho. Estes diagramas formam
os modelos CIM (Computacional Independent Model).
A elaboração do modelo independente de plataforma ocorrerá no desenvolvimento da
aplicação base e também na personalização de versão. A utilização de estereótipos e
marcações deve estar dissociada da plataforma computacional que será utilizada, apesar de se
ter estabelecido uma única plataforma para a geração do produto final deste experimento, isto
para manter-se a conformidade com os conceitos MDA. As relações entre os elementos de
modelagem e o software gerado devem ser preocupações exclusivas do processo de Definição
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de

Mecanismos

de

Transformação,

possibilitando

a

abstração

do

processo

de

desenvolvimento de produto quanto à tecnologia que será adotada e permitindo a flexibilidade
de reutilização dos modelos.
Neste experimento não será necessário a definição formal de duas etapas de
transformação, modelos PIM para PSM e depois de modelos PSM em programas, porque as
duas etapas ocorrem de forma automatizada pelos mecanismos transformadores. Quando os
arquivos XMI dos modelos são analisados a procura dos estereótipos e marcações para
identificação das transformações necessárias, está ocorrendo a transformação dos modelos
PIM em PSM. Ainda no mesmo processamento, os gabaritos relacionados aos elementos
identificados são usados como modelos de códigos-fontes, lacunas identificadas nos gabaritos
são substituídas pelas definições dos modelos e estes gabaritos são gravados na forma de
arquivos de programas. Este é o processo de transformação dos modelos PSM em códigosfontes.
Uma diferença importante entre o método de execução do experimento deste trabalho e
os métodos tradicionais de desenvolvimento de sistemas ERP está no gerenciamento de
versões. Como os artefatos que serão passados para a fase responsável pela personalização
não são apenas códigos-fontes, mas principalmente modelos UML, é preciso considerar as
características específicas deste tipo de arquivo.
A Figura 13 apresenta o diagrama de atividades que resume este processo conforme
descrito nos subitens a seguir.
3.5.1 Capturar requisitos em modelo CIM
Sistemas ERP em geral são desenvolvidos a partir de vários projetos, cada qual
responsável pela implementação de um conjunto limitado de funcionalidades que representam
o escopo do projeto. Estas funcionalidades devem estar relacionadas a um processo
empresarial ou um conjunto de processos relacionados, que são o ponto de partida para o
trabalho do analista de sistemas responsável pela elaboração dos software aplicativos que
deverão compor o sistema.
Antes de se começar a modelar o sistema, será necessário elaborar a documentação dos
requisitos que o software deverá atender no formato computacionalmente independente, ou
CIM (Computacional Independent Model), onde se detalha o comportamento do software do
ponto de vista do usuário.
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A especificação do modelo CIM do software a ser desenvolvido neste experimento
será representada por um diagrama de caso de uso e um diagrama de atividades que, em
conjunto, deverão servir para identificar funcionalmente o que se pretende construir em cada
fase do experimento.

Figura 13 - Diagrama de Atividades do Desenvolvimento de Versão Base

3.5.2 Especificar testes
Diferentemente do que ocorre quando um desenvolvedor programa diretamente em
uma determinada linguagem de programação, em um ambiente MDA, para cada componente
gerado há uma série de artefatos intermediários que o desenvolvedor não precisa tomar
conhecimento. Este é um dos fatores de otimização do tempo de desenvolvimento do conceito
MDA, porém, uma de suas conseqüências é o aumento da dificuldade em se detectar erros
quando o software gerado pelo modelo não funciona. Por esta razão, o modelo de ciclo de
vida de desenvolvimento mais adequado para o desenvolvimento MDA é muito próximo do
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modelo conhecido por Test-Driven Development ou TDD (MARTIN, 2007), que implica em
se construir o teste para cada passo ou requisito de uma aplicação a ser desenvolvida antes
mesmo da codificação.
Mesmo que os estereótipos e agentes transformadores já se encontrem bastante
estáveis, uma nova aplicação em MDA deve ser construída e testada em pequenos ciclos, cada
domínio ou interface modelada, deve ser submetida à geração de código e teste.
Uma vez que se tenha definido o próximo requisito ou conjunto de requisitos que será
implementado, deverão ser elaborados os casos de testes que irão validar se a implementação
foi bem sucedida. Devem ser usados testes estruturais e funcionais combinados. Para os
acessos a bancos de dados, ou chamadas de uma camada de aplicação para outra, como por
exemplo, a camada de apresentação chamando serviços da camada de processamento lógico,
os testes estruturais são mais efetivos, nestes casos devem-se criar os programas de testes
antes mesmo de se iniciar a construção do aplicativo. As interfaces de usuário devem ser
validadas pela execução de testes funcionais que serão especificados neste momento e
realizados conforme forem geradas versões executáveis do software.
Com o objetivo de propor uma abordagem automatizada para geração de dados para
testes, Lamari (2007) apresentam uma linguagem para geração de casos de testes de
transformação de modelos. De modo geral, o algoritmo funciona a partir da análise dos
relacionamentos do meta-modelo, gerando uma lista de relacionamentos válidos e
obrigatórios que representam os casos de testes de decomposição estrutural.
3.5.3 Elaborar modelo PIM
Nesta atividade os requisitos identificados anteriormente serão traduzidos para a
linguagem de modelagem de software, utilizando os elementos de linguagem criados ou
selecionados pelas atividades de definição de mecanismos de transformação. O resultado
desta atividade é o modelo independente de plataforma (PIM) que especifica a solução
computacional para os requisitos sem determinar a arquitetura ou tecnologia de
implementação.
Este é o momento da construção lógica do software, onde serão modeladas as classes
com base nos estereótipos pré-definidos para atender os tipos de requisitos do software, a
estas classes serão adicionados os atributos, operações e relacionamentos, todos estes
elementos sujeitos a aplicação de estereótipos e marcações que permitam especificar
detalhadamente as características e comportamentos esperados do software a ser gerado.
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Adicionalmente, devem ser modelados os diagramas dinâmicos do software, que
podem variar de acordo com a ferramenta de transformação adotada entre diagramas de
atividades, de estado, de seqüência ou combinações entre estes. Nos diagramas dinâmicos, as
classes e operações do modelo estático serão referenciadas definindo-se a lógica da troca de
mensagens entre os objetos da aplicação.
Ainda como parte da modelagem independente de plataforma, devem ser associadas
aos diversos elementos de modelagem as regras e restrições no formato de declarações OCL.
Com este recurso, podem ser inseridas operações e atributos dinâmicos, que serão criados
condicionalmente em tempo de geração de códigos-fontes, assim como podem ser
especificados os filtros e condições para seleção de registros em bancos de dados e também
para validação de entradas de dados por interfaces.
3.5.4 Gerar modelos PSM e programas
Esta é uma operação que deverá ser automatizada pela utilização de software
compatível com as definições MDA, e consiste na transformação dos modelos independentes
de plataforma elaborados na construção do software aplicativo em modelos para plataforma
específica elaborados na definição dos mecanismos de transformação. As regras de
transformação também já devem estar definidas, implementadas e testadas.
As ferramentas de transformação MDA em geral funcionam a partir da análise de
arquivos XMI para identificação lógica dos modelos de origem e destino, assim como das
regras de transformação, por isso, antes que as rotinas de transformação sejam executadas, os
modelos devem ser gravados ou exportados para este formato.
Os modelos PSM não devem ser editados, qualquer alteração neste nível de abstração
deve ser feita a partir dos meta-modelos e das regras de transformação, desta forma, a maioria
das ferramentas de transformação executa a transformação dos modelos PIM para PSM e já
convertem estes modelos em códigos-fontes da plataforma de destino do software em uma
única operação.
Opcionalmente, ao final da geração dos programas, estes poderão ser compilados,
empacotados e instalados para testes de validação da construção. Embora o software gerado
até este momento não deva estar totalmente funcional, as estruturas e interfaces
provavelmente já poderão ser verificadas.
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3.5.5 Complementar códigos-fontes
O estágio atual das ferramentas de geração de códigos-fontes ainda não permite que
aplicações sejam completamente geradas sem nenhuma intervenção manual. Mesmo com a
utilização da linguagem OCL para especificação de condições e restrições, diversos requisitos
precisarão ser implementados por alteração manual dos programas, ainda que seja esperado
que todos os programas necessários sejam criados automaticamente e atendendo a arquitetura
definida pelos mecanismos de transformação.
Cicchetti et al. (2007) analisaram a questão da personalização de programas gerados
por ferramentas automatizadas e observaram que algumas destas ferramentas,

embora

facilitem a personalização de programas pela utilização de repositórios, geralmente incorrem
em alguns problemas: a) muitas vezes é difícil identificar em que parte dos programas deve
ser feita a personalização; b) as modificações manuais são difíceis de serem verificadas e
validadas; e c) o excesso de modificações manuais compromete a integridade dos modelos.
As personalizações de códigos são necessárias, mas precisam ser desenvolvidas
criteriosamente, observando-se como a ferramenta de transformação trata as personalizações.
Um recurso comum destas ferramentas é reservar áreas para inserção de códigos manuais que
são preservadas por ocasião da sobreposição dos programas, outras ferramentas separam os
arquivos de programas que são gerados automaticamente dos arquivos próprios para
personalizações que nunca são sobrepostos, ou seja, se não existirem dentro da estrutura de
pastas, serão criados, caso já existam, presume-se que possam ter sido alterados e, portanto
são mantidos.
3.5.6 Executar testes
Cada ciclo de desenvolvimento onde um conjunto de requisitos esteja completamente
implementado, uma versão executável será gerada, montada em um pacote de arquivos que
possa ser instalado na plataforma selecionada e efetivamente instalada no ambiente de testes.
Em seguida serão executados os testes definidos na atividade Especificar Testes, e o
resultado de cada passo de teste deve ser registrado. Os resultados insatisfatórios devem, além
de serem registrados, ter os resultados obtidos descritos para comparação com os testes
subseqüentes.
Os testes serão executados até o final da especificação de testes, a não ser que um
determinado passo do teste provoque uma falha que impeça a execução dos passos seguintes.
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Enquanto forem identificados defeitos nos testes do software que descaracterizem os
requisitos implementados, todo o ciclo de desenvolvimento deverá ser repetido ou revisado,
buscando-se uma versão funcional e estável do software.
3.5.7 Catalogar versão
Segundo Hnetynka e Plasil (2004), as ferramentas de gestão de configurações baseadas
no conceito CVS (Concurrent Version System) não atendem ao MDA, porque versões comuns
de meta-modelos MOF são freqüentemente compartilhadas entre projetos diferentes, e o
conceito original, por prever um identificador único de versões por ambiente, não suporta o
gerenciamento dos meta-modelos que podem evoluir de versão mesmo depois de terem sido
copiados ou compartilhados. Na prática, este problema é enfrentado pelos fabricantes de ERP
mesmo sem fazerem uso dos repositórios de meta-modelos, uma vez que uma única versão de
um determinado produto precisa ser personalizada e gerenciada para um grande número de
clientes. Enquanto as versões personalizadas são distribuídas, as equipes que mantêm as
funcionalidades do produto principal continuam trabalhando em novas versões. Para
contornar este problema, as empresas têm estabelecido processos de gerenciamento de versão
com intenso trabalho manual de comparação de códigos-fontes.
A OMG especifica um padrão para o armazenamento de meta-modelos MOF no
documento “MOF2 Versioning” (OMG, 2005a). A especificação cita dois projetos de
ferramentas em conformidade com o padrão estabelecido: Adaptative Repository e JSR147
(JSR147, 2006).
Para atender o objetivo do experimento deste trabalho, considerando que todo o
processo será executado por uma única pessoa e as versões serão geradas linearmente, é
dispensável a adoção de uma ferramenta específica de gerenciamento de versões, sendo que o
controle de versões entre o software base e a personalização será exercido manualmente pela
separação de versões em pastas eletrônicas distintas.
Um aspecto importante desta atividade para o experimento será identificar o que
precisará ser catalogado ou armazenado, além do modelo do software em formato XMI para
atender as personalizações posteriores, o que representa um dos fatores de avaliação do
experimento proposto.
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3.6 Personalização de versão
Neste processo será desenvolvida a versão final do software que em um ambiente
comercial seria entregue ao usuário com todas as particularidades contratadas. As atividades
deste processo estão representadas no diagrama da Figura 14.
3.6.1 Recuperar versão base
Esta atividade consiste simplesmente em se escolher a versão do software principal
que será utilizada para personalização, seguida pela criação de um novo projeto que terá como
plataforma principal de desenvolvimento a versão escolhida. A criação de um novo projeto de
software, dependendo das ferramentas de desenvolvimento utilizadas e do uso ou não de um
sistema automatizado para

controle de versões, pode estar sujeita a variações de

procedimentos técnicos necessários. O que é realmente importante nesta atividade são os
critérios utilizados para se garantir que a versão correta do software base seja utilizada para
implementação das personalizações.
Em um ambiente produtivo de software ERP, podem coexistir diversas versões do
mesmo produto e todas disponíveis para personalização e distribuição. Em uma situação de
implementação inicial, a versão base a ser utilizada é determinada pelas condições comerciais
acordadas e pela estabilidade das versões disponíveis. Por questões comerciais, a versão
oferecida a um cliente em um determinado projeto pode ser a última versão estável do
software ou alguma versão anterior com um número menor de funcionalidades disponíveis.
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Figura 14 - Diagrama de Atividade da Personalização de Versão

Para os objetivos do experimento deste trabalho, a versão base disponível a cada fase
do experimento será única, sendo que para as implementações posteriores a inicial, haverá a
cada fase uma nova versão base com alguma alteração corretiva ou evolutiva.
Ao final da execução desta atividade, um novo projeto de software, com uma cópia dos
modelos da versão base a ser personalizada deverá estar disponível para a implementação dos
requisitos definidos para o novo projeto.
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3.6.2 Capturar novos requisitos em modelo CIM
Nas situações de implementação inicial ou complementar, que são motivadas pela
necessidade de personalizações novas ou adicionais, o desenvolvedor de sistemas ERP deve
refletir os requisitos solicitados nos diagramas de caso de uso e de atividades do sistema. Esta
é uma atividade de análise comportamental de como o software será usado, que gerará
modelos computacionalmente independentes (CIM)
3.6.3 Especificar testes
Da mesma forma e pelos mesmos motivos descritos na atividade 3.3.2
(Desenvolvimento de Versão Base/Especificar Teste), assim que os requisitos estiverem
definidos, deverá ser especificado como o software será validado. Serão desenvolvidos casos
de testes estruturais, para validação da lógica do sistema, e casos de testes funcionais, para
validação das interfaces.
Na elaboração dos casos de testes para as personalizações que serão desenvolvidas em
uma determinada fase do experimento, devem ser considerados quais os elementos do
software base estão sendo afetados, estes elementos deverão ser submetidos a testes de
regressão baseados nos casos de testes aplicados nas fases anteriores.
3.6.4 Aplicar personalizações anteriores
Nas situações de implementação complementar, corretiva ou evolutiva, é necessário
recuperar as personalizações realizadas anteriormente e reaplicá-las à versão do software base
selecionada.
Sem o uso de ferramentas e conceitos MDA, esta atividade seria executada pela
comparação dos programas modificados na personalização anterior seguida de análise e
reaplicação das alterações na versão mais recente dos mesmos programas. Todas as alterações
precisariam ser tratadas desta forma, classes, atributos, relacionamentos, domínios, operações,
programas de interfaces, estruturas de bancos de dados, quer tenham sido criados novos ou
modificados os existentes. É neste ponto do experimento deste trabalho que será feita a
verificação da hipótese se a aplicação dos conceitos MDA pode diminuir significativamente o
esforço necessário para atualização de versões personalizadas de sistemas ERP. Em vez de
serem comparados cada arquivo de programa, os modelos das versões do software é que serão
comparados, e por serem modelos abstraídos da plataforma de implementação, são
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substancialmente menos detalhados do que os programas, facilitando o trabalho de
reaplicação das alterações e diminuindo riscos de se cometerem erros.
Após a comparação dos modelos e reaplicação das personalizações anteriores na
versão atual do software, as ferramentas de transformação serão utilizadas para geração dos
programas que podem ser gerados automaticamente a partir dos modelos. Com estes
programas gerados, as alterações feitas manualmente no software base serão reaplicadas e em
seguida serão analisadas as alterações manuais feitas na versão personalizada anteriormente.
Para estes complementos, será necessário utilizar a técnica de comparação de programas,
porém, espera-se que com um volume de programas bastante inferior ao que seria necessário
tratar sem a utilização dos conceitos MDA.
Um exemplo bastante representativo de quanto se espera diminuir no volume de linhas
de códigos-fontes a serem comparadas é o caso dos atributos personalizados. Experiências
vividas na personalização de sistemas ERP demonstram que muitas das personalizações
solicitadas por clientes destes sistemas referem-se ao acréscimo de atributos às classes
existentes no software. Estes atributos representam informações adicionais que precisam ser
manipuladas e armazenadas atendendo a particularidades de cada empresa. Cada atributo
adicional, na maioria das vezes, exige a criação ou alteração das funções de recuperação e
armazenamento da informação representada por ele em cada uma das camadas da arquitetura
do sistema. Na implementação, um novo atributo pode significar a criação de mais de uma
dezena de funções novas distribuídas em diversas classes de implementação. Na comparação
de modelos PIM de software em formato XMI, um atributo adicional limita-se a um conjunto
de linhas delimitados por marcações de início e fim de especificação de propriedades.
3.6.5 Modelar personalização
Esta atividade somente é necessária para os casos de implementação inicial ou
complementar onde há novos requisitos para serem personalizados e é similar a atividade
descrita no item 3.5.3 (Desenvolvimento de Versão Base/Elaborar Modelos PIM). A principal
diferença é o fato de tratar-se de requisitos particulares de um cliente específico em vez de
funcionalidades gerais do sistema.
A modelagem dos requisitos será feita de acordo com a abordagem de independência
de plataforma sobre os diagramas estáticos e dinâmicos já existentes na versão atual do
software. As regras e restrições de comportamento modeladas por declarações OCL poderão
ser submetidas a alterações para atender os requisitos.
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Eventualmente, a modelagem de personalização pode exigir a criação ou modificação
de elementos de linguagem para atender determinadas situações. Nestes casos será necessário
executar o processo de definição de mecanismos de transformação descrito no item 3.4.
3.6.6 Gerar modelos PSM e programas
Neste momento é executada a atividade automatizada pela ferramenta de
transformação de modelos MDA, que deverá transformar os modelos PIM em PSM e
imediatamente transformá-los em códigos-fontes.
Com a execução deste processamento, estará disponível todo o conjunto dos
programas do software pronto para ser compilado, montado e instalado com as
funcionalidades básicas do sistema, faltando a implementação ou complementação das
funções que não forem possíveis de serem completamente especificadas na linguagem de
modelagem.
3.6.7 Complementar códigos-fontes
Atividade equivalente à descrita no item 3.5.5 (Desenvolvimento de Versão
Base/Complementar Códigos-Fontes), porém aqui aplicada ao atendimento de requisitos
particulares a um determinado cliente e somente nas situações de implementação inicial ou
complementar, uma vez que nas situações de implementação corretiva ou evolutiva não são
acrescentadas novas características personalizadas ao sistema além das que foram
desenvolvidas em versões anteriores.
3.6.8 Executar testes
Em qualquer uma das situações de implementação citadas no item 3.5
(Desenvolvimento de Versão Base), neste momento haverá uma nova versão personalizada do
software pronta para uso, que deve ser montada em um pacote de arquivos executáveis e
instalada para testes. Em seguida serão aplicados todos os testes detalhados na atividade
Especificar Testes, inclusive os regressivos que validarão se as funcionalidades originais do
software base não foram afetadas pelas personalizações.
Enquanto a execução dos testes apontar defeitos no software, todas as atividades
anteriores realizadas após a especificação dos testes precisarão ser retomadas e revistas até
que se produza uma versão funcional e estável do software.
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3.6.9 Catalogar versão
Como para a realização do experimento proposto neste trabalho não será adotado
nenhum sistema automatizado de controle de versões, a catalogação da versão personalizada
do software será feita pela guarda dos arquivos de modelagem e dos programas alterados
manualmente em uma estrutura de subdiretórios do sistema operacional. No decorrer das fases
do experimento serão catalogadas as versões representativas de cada situação de
implementação: inicial, complementar, corretiva e evolutiva.

3.7 Aferição de resultados
Com o objetivo de se avaliar a hipótese de que a abordagem MDA possa diminuir
significativamente o esforço necessário para a atualização de versões personalizadas de
sistemas ERP, será feita a comparação entre a quantidade de linhas de código geradas ou
modificadas automaticamente e a quantidade de linhas de código geradas ou modificadas
manualmente em cada fase do experimento. A partir dos valores apurados e tabulados para
cada fase, será calculado o percentual do esforço manual necessário para a implementação de
cada versão.

3.8 Resumo
Os passos para a realização do experimento proposto neste trabalho, relatados neste
capítulo, foram baseados em disciplinas na engenharia de software e nos conceitos MDA
apresentados no Capítulo 2, com o objetivo de se construir um plano para aplicação destes
conceitos na geração e manutenção de versões personalizadas de sistemas ERP. A realização
do experimento baseado neste plano é relatada no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 4 – DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO
4.1 Introdução
Este capítulo relata a implementação de um fragmento de software ERP seguindo o
método descrito no capitulo anterior. O objetivo da comprovação experimental é testar a
hipótese levantada e a aplicabilidade dos conceitos MDA na manutenção de versões
personalizadas de sistemas ERP.
O fragmento consiste em uma simplificação da funcionalidade de gerenciamento de
títulos de pagamento, incluindo uma interface padrão web e os respectivos objetos nas
camadas de serviço de aplicação e persistência de dados baseados na arquitetura J2EE. Esta
funcionalidade foi escolhida por ser bastante comum entre os sistemas ERP disponíveis no
mercado e de fácil entendimento de suas propriedades.
O capítulo também relata a escolha das ferramentas e a montagem do ambiente
utilizado no experimento.

4.2 Preparação do ambiente de desenvolvimento do experimento
Para montar um ambiente MDA, o primeiro passo é a seleção das ferramentas que
serão usadas. Segundo France et al. (2006), as melhores ferramentas comerciais entre as que
se propõe a implementar o padrão MDA ainda são muito limitadas em relação à
transformação de modelos. Algumas alternativas de ferramentas que permitem o acesso à
implementação UML para extensão da linguagem são: Xactium (2006), Adaptative Software
(2006) e Jean Bézivin (2006).
Childs at al. (2006) propõem uma linguagem para descrição de arquitetura baseada em
meta-modelos denominada CALM (2007), para ser usada em conjunto com o plug-in Cadena
(2007) para o ambiente de desenvolvimento Eclipse (2007). A proposta CALM/Cadena, a
princípio, pode parecer uma alternativa para resolver o problema da personalização de
sistemas, uma vez que é estabelecida uma arquitetura de camadas de abstração para o
desenvolvimento de aplicativos com o objetivo de facilitar a reutilização. Porém, o plug-in
criado para isto gera apenas o código estrutural da arquitetura, e o desenvolvedor precisa
completar a funcionalidade dos componentes manualmente.
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A OMG mantém um diretório de fornecedores de ferramentas MDA comerciais
(OMG, 2007) que pode servir de ponto de partida para empresas que preferem comprar a
utilizar softwares de código aberto. Entre as alternativas de ferramentas sem custo de
propriedade, que podem ser encontradas em grande variedade pela internet, as que mais se
destacam são: AndroMDA (2007), OMT, OpenMDA, CALM/Cadena, ATL e I-Logix’s
Rhapsody.
O elemento essencial de uma ferramenta MDA é a capacidade de transformar modelos
UML em programas, e muitas destas ferramentas fazem apenas isto, exigindo que o
desenvolvedor adote também um software de modelagem que gere arquivos em determinados
padrões para o qual o software de transformação foi desenvolvido. Desta forma, logo após a
seleção da ferramenta principal, ou seja, do software de transformação de modelos em
programas, é preciso selecionar a ferramenta de modelagem UML que gere arquivos no
padrão esperado pela ferramenta selecionada. O padrão mais comum é o XMI, neste caso,
algumas alternativas são: Magic Draw, ArgoUML, Poseidon e Rational.
O ambiente do desenvolvedor MDA, assim como em outras abordagens de
desenvolvimento de software, precisa ter também alguns aplicativos adicionais conforme o
tipo de software que se pretende desenvolver. Para a grande maioria das aplicações
comerciais é imprescindível a existência de um sistema gerenciador de banco de dados
(SGDB). As ferramentas MDA mais populares não fazem restrições ou estabelecem
preferências por nenhuma marca de SGBD, algumas opções bastante populares e sem custo
de aquisição são MySQL, OpenOffice.Base, Postgree e HSql.
Para o desenvolvimento de aplicações na arquitetura J2EE é necessário instalar um
servidor de aplicações, como, por exemplo, JBoss, Sun Application Service ou Tomcat.
Um editor de textos com opção para gravação de arquivos no formato ASCII puro, sem
caracteres especiais de formatação, completa o conjunto mínimo necessário para a
implementação de sistemas ERP conforme os conceitos MDA.
A Figura 15 apresenta o diagrama dos software necessários em um ambiente MDA e
os principais artefatos utilizados. O software de modelagem UML é utilizado para elaboração
dos modelos do software que são gerados no formato XMI. Estes modelos são submetidos à
ferramenta de tranformação de modelos devidamente parametrizada para os propósitos da
aplicação, gerando os arquivos de programas, que por sua vez, são manipulados pelo uso de
editores de programas para que sejam feitas as complementações necessárias. Os programas,
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depois de editados, são submetidos ao processo de compilação e empacotamento que é
realizado pelo uso de ferramentas que se encarregam de localizar o compilador, compilar os
programas fontes e montar os pacotes de software em um formato que possa ser instalado. No
caso da plataforma J2EE, a instalação é feita no contêiner de aplicações e, se necessário, no
banco de dados da aplicação.

Software de
Modelagem
UML

Editor de
Programas

Compilador
<<artifact>>
Modelos XMI

Transformador
MDA

<<artifact>>
Programas

Software de
Empacotamento
e Distribuição

<<artifact>>
Versão

Servidor de
Aplicações

<<use>>

Gerencidador de
Banco de Dados

Figura 15 - Diagrama do ambiente de desenvolvimento

A seleção da ferramenta de transformação de modelos para o laboratório deste trabalho
foi baseada em dois critérios principais; o primeiro foi a disponibilidade das funcionalidades
necessárias para a realização do método estabelecido para o trabalho, ou seja, permitir a
transformação de modelos PIM em PSM, gerar códigos fontes dos programas a partir dos
modelos PSM, permitir a criação e alteração de marcas e esterótipos de linguagem, permitir a
catalogação, comparação e reuso de arquivos XMI. O segundo critério foi a dispnibilidade da
ferramenta, observando as restrições financeiras do trabalho para aquisições de software
comerciais. Entre as diversas ferramentas analisadas optou-se pelo AndroMDA (2007), por
ser, entre as ferramentas disponíveis, a que melhor atendia as necessidades do trabalho.
O sítio da ferramenta na internet disponibiliza documentação suficientemente
detalhada para a instalação de um ambiente de desenvolvimento completo, incluindo
instruções para instalação e configuração de software adicionais necessários, de acordo com a
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plataforma para a qual se pretende desenvolver. Para este trabalho foi escolhida a plataforma
J2EE, mais uma vez pela disponibilidade dos software necessários para implementação desta
plataforma.
Seguindo as instruções, foram instalados e configurados os seguintes software:
a) Java (J2SE) Development Kit 5.0 (JDK 5.0) – Compilador e máquina virtual de
execução de aplicativos na plataforma Java;
b) Maven 2.0.4 – Sistema de empacotamento e distribuição de sistemas para a
plataforma Java, utilizado para instalação dos plugins AndroMDA e para a
automação da instalação dos projetos desenvolvidos neste laboratório;
c) Jboss Application Server 4.0.4 – Servidor de aplicações para a plataforma Java;
d) AndroMDA Application Plugin 3.2 – Software de transformação de modelos
UML em programas compiláveis e executáveis;
e) MagicDraw 11.6 – Software de modelagem de sistemas em linguagem UML
com geração de arquivos no padrão XMI;
f) MySQL Server 5.0 - Sistema gerenciador de bancos de dados
g) MySQL Connector/J version 3.1.13 – Driver de acesso ao gerenciador de banco
de dados MySQL para a linguagem Java;
h) Eclipse 3.2.1 – Sistema de desenvolvimento de software em plataforma Java,
utilizado neste laboratório para análise e alterações de programas gerados.

4.3 Fase 1 – desenvolvimento do software base
4.3.1 Projeto
O fragmento de sistema ERP desenvolvido neste laboratório consiste em um aplicativo
para gerenciamento de títulos de pagamento contendo as seguintes informações: número de
identificação do título; cedente; banco; data de emissão; data de vencimento; valor original
para pagamento; valor dos juros; valor da multa; data de pagamento; valor total; e situação do
título. As informações cedente e banco são provenientes de cadastros específicos.
As funcionalidades disponibilizadas pelo aplicativo são as seguintes: uma tela de
visualização dos títulos; botões para cálculo do valor total de cada título; e uma tela de
manutenção para cada um dos cadastros da aplicação. O cálculo do título atualiza o valor total
do título a partir da soma do valor original com os valores de multa e juros.
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A Figura 16 apresenta o modelo CIM do fragmento de software ERP descrito e
implementado como versão base do experimento, formado por um diagrama de classes e um
diagrama de casos de uso. O diagrama de classes mostra a estrutura da classe principal Título,
com seus atributos, operação e relacionamentos com as classes de apoio Cedente e Banco,
que também têm seus atributos especificados. O diagrama de casos de uso mostra as funções
que o usuário do aplicativo poderá executar. O software foi desenvolvido em três camadas
lógicas: cliente web, serviço de aplicação e persistência de dados.

Cedente

Titulo

TituloStatus
+Novo
+Calculado
+Pago
+Cancelado

*

+Numero
+Data Emissao
+Data Vencto
+Valor
+Juros
+Multa
+Data Pagamento
+Status
+Valor Total

1

+CNPJ
+cedente +Nome

Banco
*

1
+banco

+CalcularValorTotal()

Cancelar
Título

+Numero
+Agência
+Conta
...

Cadastrar
Título

Consultar
Título
Pagar
Título
Calcular
Título

Figura 16 - Modelo CIM da versão base

Para o teste do software base foram gerados casos de testes estruturais e funcionais. Os
estruturais tiveram o objetivo de verificar a implementação das operações de cálculo e de
recuperação de registros do sistema, independentemente das interfaces de uso. O objetivo do
teste funcional foi a validação das interfaces web da aplicação, abrangendo a inclusão,
alteração e exclusão de registros de pagamentos (Anexo C).
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4.3.2 Definição dos mecanismos de transformação
Para a implementação dos requisitos definidos para a versão base do aplicativo, o
próximo passo, seguindo o método descrito no Capítulo 3, foi identificar os estereótipos e
marcações que seriam usados para atendê-los.
Para implementar a persistência de dados, foi identificado no perfil da linguagem UML
que acompanha a ferramenta MDA o estereótipo <<Entity>>, que deve ser associado a todas
as classes que se pretende que sejam gerados os mecanismos de persistência no banco de
dados.
As entidades persistentes deveriam ter telas de manutenção com a implementação das
operações de inclusão, alteração e exclusão. Para estas funcionalidades foi identificado o
estereótipo <<Menageable>> para ser usado em conjunto com <<Entity>>.
A modelagem dos estados possíveis dos títulos de pagamento demandava a criação de
listas de referência com um conjunto fixo de possibilidades. O estereótipo <<Enumeration>>
foi identificado para atender esta situação.
Por terem sido definidas duas operações a serem implementadas no aplicativo, e que
precisariam ser capazes de manipular um conjunto de objetos, era necessário que se criasse
uma classe utilitária. O estereótipo identificado para isso foi <<Service>>.
O modelo de arquitetura em múltiplas camadas selecionado para o desenvolvimento do
experimento, exigiu a definição de uma classe de empacotamento dos dados a serem
disponilizados das camadas de persistência para a camada de apresentação. Para isso foi
identificado o estereótipo <<ValueObject>> que, uma vez utilizado em uma classe associada
à outra classe do tipo <<Entity>>, gera automaticamente o código que instancia e converte os
dados da classe de persistência para a classe de apresentação.
Considerando que os principais sistemas ERP atualmente no mercado disponibilizam
interfaces web, optou-se por gerar as interfaces de uso deste experimento no padrão web.
Foram identificados no perfil de linguagem da ferramenta selecionada, os estereótipos
<<FrontEndUseCase>> e <<FrontEndApplication>>, que quando aplicados a casos de uso
no modelo da aplicação, geram programas para interfaces de uso web. O primeiro indica que
uma interface deve ser criada, e o segundo, que esta seja a tela de abertura do aplicativo.
Para a implementação de uma interface de gerenciamento de títulos que
corrrespondesse à classe de apresentação modelada com o estereótipo <<ValueObject>>, foi
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identificado que poderia ser utilizado o estereótipo <<FrontEndView>> no diagrama de
estado da aplicação, indicando em que estado a tela deveria ser apresentada. Para a
configuração

da

tela,

foram

identificadas

as

seguintes

marcações:

andromda.presentation.web.action.tablelink, andromda.presentation.web.view.fieldtype
e andromda.presentation.web.view.column.
Cada um dos estereótipos identificados foi testado individualmente em um modelo de
aplicativo criado especificamente para isso, no qual classes de cada estereótipo foram
elaboradas da forma mais simples possível que permitisse observar o comportamento da
ferramenta de transformação para cada caso.
Nos testes, a tela gerada pelo uso do estereótipo <<FrontEndUseCase>> mostrou-se
inadequada para o experimento por vir carregada com faixas de publicidade e informações
sobre o grupo mantenedor da ferramenta MDA. Para contornar este problema, foi identificado
o gabarito de programa associado a este estereótipo e as linhas responsáveis pela geração dos
elementos indesejáveis foram removidas. Após testes de validação da alteração, substituiu-se
o gabarito pela nova versão personalizada para este trabalho.
4.3.3 Implementação estrutural
A ferramenta de transformação MDA adotada para o experimento foi concebida para
gerar software em uma arquitetura de quatro camadas distribuídas em apresentação
(presentation layer), lógica de negócios (business layer), acesso a dados (data access layer) e
persistência de dados (data stores). Para atender a esta arquitetura, foi necessário identificar
as classes de implementação por camada. Para as classes representativas das entidades da
aplicação, que são Título, Cedente e Banco, foi atribuído o estereótipo <<Entity>>. O
mecanismo de transformação para a plataforma J2EE interpreta este estereótipo gerando a
estrutura de dados do sistema de gerenciamento de banco de dados e também as classes da
camada de acesso a dados. Estas classes receberam também o estereótipo <<Menageable>>
para que fossem criadas as interfaces web para inclusão, alteração e exclusão de registros das
entidades.
Para especificação da camada de apresentação foram geradas as classes TituloVO e
TituloVO[]. A primeira concentra todos os atributos de Título que serão utilizados na
montagem da tela principal da aplicação, incluindo os atributos resultantes dos
relacionamentos com as classes Cedente e Banco. A criação da classe TituloVO[] foi
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necessária para representar a lista de títulos que são apresentados e manipulados na tela do
sistema.
Na implementação da camada de lógica de negócios, foi especificada a classe
TituloService que contém as operações que devem ser tratadas nesta camada. Estas operações
são chamadas na camada de apresentação pela classe TitulosController que faz o papel de
controladora das operações disponíveis na interface de uso do sistema.
A classe que contém os estados dos títulos de pagamentos, denominada TituloStatus,
foi especificada com o estereótipo <<Enumeration>> que indica um tipo de classe que é
persistida no banco, mas com valores fixos, não sendo necessária a implementação das
operações de inclusão, alteração e exclusão.
A Figura 17 apresenta o diagrama de classes PIM da versão base do software
implementado.

Figura 17 – Diagrama de classes PIM da aplicação base

A partir do modelo de classes, foram gerados os primeiros artefatos da aplicação para
verificação da modelagem. Todas as classes necessárias foram criadas pela ferramenta de
transformação, incluindo as classes referentes aos mecanismos de persistência de dados; todas
as operações de leitura e gravação dos atributos foram implementadas automaticamente; as
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integrações entre as classes de negócios e as classes de persistências foram geradas; todos os
relacionamentos modelados foram implementados automaticamente.
Para as operações especificadas na classe TituloService, foram criadas chamadas para
uma classe de implementação. O objetivo deste comportamento da ferramenta de
transformação é separar as operações que precisam ser codificadas manualmente em arquivos
de programas próprios. Durante o processo de transformação dos modelos, se estes arquivos
não são encontrados em suas respectivas pastas, eles são gerados, caso já existam, não são
sobrepostos. Desta forma, o desenvolvedor é auxiliado pela ferramenta na construção de todas
as classes, não precisando gerar nenhuma classe especifica manualmente, porém após a
execução de implementações manuais, não corre o risco destas serem sobrepostas por
programas gerados automaticamente.
A única codificação manual necessária foi a implementação da operação
trazerTodosTitulos(). Como a estrutura da operação foi criada automaticamente, todo o
código gerado manualmente foram as duas linhas de programa listadas na Figura 18.

Collection tituloVOs = getTituloDao().loadAll(TituloDao.TRANSFORM_TITULOVO);
return (TituloVO[])tituloVOs.toArray(new TituloVO[0]);

Figura 18 - Código implementado manualmente para a operação trazerTodosTitulos

Para o teste estrutural da implementação, foi gerado o programa de testes listado no
Anexo A e três registros foram inseridos manualmente na tabela Titulo. O resultado da
execução do teste foi o arquivo de log listado na Figura 19 onde as 3 últimas linhas
apresentam as informações número do título, valor e data de vencimento.

12:28:27.657
12:28:27.687
12:28:33.475
12:28:34.577
12:28:34.577
12:28:34.577

INFO
INFO
INFO
INFO
INFO
INFO

-

Initializing ServiceLocator
Initializing TituloService
testTrazerTodosTitulos:
1234
100.0 10/11/07
645
90.0
06/06/07
83
100.0 10/11/07

Figura 19 - Log do teste estrutural da implementação da versão base

4.3.4 Implementação de interfaces de uso
Na ferramenta MDA escolhida para este trabalho, os aspectos dinâmicos da aplicação
devem ser modelados por meio dos diagramas de caso de uso e de estado. Segundo o manual
da ferramenta (ANDROMDA, 2007), uma aplicação deve ser dividida em casos de uso, sendo
que cada um represente um conjunto lógico de operações único na aplicação. Na prática, a
ferramenta cria uma interface web para cada caso de uso que tiver o estereótipo
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<<FrontEndUseCase>>. Para a interface que se pretende que seja a tela inicial da aplicação,
o caso de uso correspondente deve ainda receber o estereótipo <<FrontEndApplication>>.
Para os propósitos deste trabalho, apenas uma interface de uso era necessária para a
consulta e gerenciamento de títulos de pagamentos. O caso de uso da aplicação base ficou
como mostrado na Figura 20.

Figura 20 - Caso de uso da aplicação base

A realização dos casos de uso na ferramenta selecionada, ocorre pela associação de
diagramas de estado a cada caso de uso da aplicação. Para a construção de uma tela de
gerenciamento de títulos que fosse carregada com todos os títulos cadastrados imediatamente
em sua abertura e tivesse associado a cada linha um botão para o cálculo do título, o diagrama
de estado desta interface foi construído com 3 estados (Figura 21):
1) Popular: este primeiro estado do diagrama é uma necessidade de implementação, e não
um estado vizivel ao usuário do software. Este estado permite a modelagem de uma
chamada à operação que constrói a lista de títulos a partir da leitura dos registros do banco
de dados. Para que o código referente a este comportamento fosse construído, foi
configurada uma ação de entrada no estado Popular associada à operação popularTitulos
da classe TitulosController.
2) Visualizar: estado que representa a montagem da interface de uso, o que é indicado pela
atribuição do estereótipo <<FrontEndView>>. Para especificar o conjunto das
informações que devem ser apresentadas na interface, a transição do estado anterior para
este foi configurada com uma variável de página com a especificação das colunas que
seriam montadas na interface.
3) Calcular: este estado foi criado para representar o resultado da operação de cálculo de
cada linha de título. A transição para este estado foi configurada com marcações indicando
que a ação representada por esta transição relaciona-se a cada linha de registro apresentada
na tela. Esta transição foi configurada também para indicar que o identificador de registro
da variável de página deveria ser passado para o estado Calcular, sendo que este foi
configurado com uma ação de entrada chamando a operação calcularTitulo.
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A classe TitulosController foi criada com o propósito de servir de interface entre a
camada de apresentação e a camada de processamento. As operações que foram chamadas a
partir das transições do diagrama de estado foram especificadas nesta classe, que foi associada
à classe TitulosSevice, que é classe de implementação das operações do aplicativo.

Figura 21 - Diagrama de estado da aplicação base

Todas as classes necessárias para a montagem do aplicativo especificado foram criadas
automaticamente pela ferramenta de transformação MDA. Os arquivos de programas para as
interfaces web no formato jsp também foram criados sem necessidade de intervenção manual,
desta forma, nenhum arquivo de programa precisou ser criado manualmente.
Dois arquivos de programa em Java precisaram ser alterados manualmente (Anexo B).
O primeiro foi o TituloServiceImpl.java onde foram implementados os procedimentos
calcularTitulo e trazerTodosTitulos. O segundo foi o TitulosControllerImpl.java onde as
operações popularTitulos e calcularTitulos foram configuradas para chamar as operações
respectivas da classe TituloService.
A tela principal do gerenciamento de títulos ficou conforme apresentado na Figura 22,
onde podem ser observados os links do lado direito desta para as telas de manutenção de
cadastros (Entity Management) e de retorno à tela principal (Gerenciador de Títulos).
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A Figura 23 apresenta a tela criada para as operações de inclusão, alteração e exclusão
de registros das classes de entidade persistentes da aplicação. Os dados da tela apresentada
referem-se à entidade Titulo, porém a troca para as telas respectivas às outras entidades da
aplicação é feita pela seleção da mesma no campo do tipo combo-box no canto inferior direito
da tela indicado por “Select other entity”.
Testes funcionais foram executados confirmando o funcionando do aplicativo. Por não
estarem sendo utilizadas neste experimento nenhuma ferramenta de controle de versões, o
arquivo XMI contendo a modelagem do aplicativo e os 3 arquivos de programas alterados
manualmente foram guardados em um diretório do sistema operacional como versão
catalogada.

Figura 22 -Tela principal da aplicação base – fase 1

Figura 23 - Tela de manutenção de entidades persistentes – fase 1
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4.4 Fase 2 – Personalização de versão
4.4.1 Projeto
A observação de diversos projetos de personalização de sistemas ERP indica uma alta
freqüência de solicitações por parte dos clientes destes sistemas, por inclusão de campos para
informações complementares às existentes em determinadas entidades do software de sistema
adquirido. Outro tipo de personalização bastante comum é a solicitação de alterações das
regras de cálculo.
Para representar estas duas situações, ainda que de forma bastante simplificada, a
versão personalizada do aplicativo experimental foi submetida às seguintes alterações:
inclusão de um campo para informar o valor do desconto atribuído a cada título; e alteração
do cálculo do valor total do título subtraindo-se o valor do desconto.
Os casos de testes da versão base foram também adaptados para atender as
personalizações descritas. O programa para teste estrutural não precisou ser alterado, apenas o
resultado esperado para a operação de cálculo do valor total do título foi redefinido.
4.4.2 Implementação
Uma nova estrutura de diretórios e arquivos para implementação do aplicativo foi
criada utilizando-se os recursos da ferramenta MDA adotada, gerando também um arquivo no
padrão XMI já carregado com as definições dos elementos de linguagem da ferramenta.
Por tratar-se da primeira versão personalizada do software base, não foi necessário
adotar nenhum critério para seleção da versão que seria usada como base, bastando recuperar
o modelo do aplicativo catalogado na primeira fase do experimento (Figura 24).

Figura 24 – Pacote da versão personalizada é criado a partir da versão base
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O arquivo XMI catalogado na implementação da versão base foi copiado para a nova
estrutura de diretórios da versão personalizada. Antes de qualquer alteração, a versão
personalizada passou pelos procedimentos de transformação, compilação, montagem e
instalação, para verificação de possíveis defeitos na importação dos modelos.
Verificando-se que a transformação dos modelos da versão base em uma nova
estrutura de implementação e com um novo nome de identificação do pacote pôde ser
realizada sem problemas, o próximo passo foi a aplicação dos arquivos de programa alterados
manualmente na implementação da versão base. Estes arquivos precisaram ser adaptados
substituindo-se as referências ao nome da instância de banco de dados utilizada e do pacote
(Java package) da nova implementação.
A partir da confirmação de que a importação da modelagem da versão base foi bem
sucedida, as personalizações especificadas para a segunda fase do experimento passaram a ser
modeladas, afetando a definição das classes Titulo e TituloVO e do diagrama de estado.
O processo de transformação dos modelos e geração de programas foi novamente
executado para geração das interfaces de uso e componentes de processamento com as
modificações modeladas. A operação de cálculo de títulos, implementada por alteração
manual na versão base, precisou ser alterada para passar a considerar o valor do desconto. A
versão personalizada foi compilada, empacotada e instalada no servidor de aplicação J2EE.
Os testes estruturais foram executados confirmando o funcionamento das operações de
cálculo de títulos e de recuperação dos registros do banco de dados. A tela do aplicativo
personalizado submetido aos testes funcionais é apresentada na Figura 25.

4.5 Fase 3 – atualização da versão base
4.5.1 Projeto
Com o objetivo de verificar se tanto alterações que afetem a modelagem quanto os
pontos de intervenção manual da versão base do aplicativo, foram implementadas as seguintes
alterações: apresentação do nome do cedente de cada título nas linhas da tela de visualização;
criação do atributo nome na entidade Banco; apresentação do nome do banco nas linhas da
tela de visualização de títulos; e alteração da regra de cálculo do valor total do título para
somar os juros e multas apenas nos casos em que a data de pagamento fosse maior que a data
de vencimento.
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Figura 25 - Tela de visualização de títulos da versão personalizada – fase 2

A versão do aplicativo alterada foi a versão catalogada na primeira fase do
experimento. Os casos de testes estruturais foram alterados para verificar o resultado da
operação trazerTodosTitulos no que se refere aos novos atributos nome do cedente e nome
do banco, assim como para verificar os resultados da operação calcularTitulo nas situações
de data de pagamento igual à data de vencimento; data de pagamento inferior a data de
vencimento e data de pagamento superior a data de vencimento (Anexo D).
A Figura 26 mostra que, tanto a versão gerada pela fase 2 do experimento quanto a
nova versão da fase 3, são derivações do mesmo pacote de versão gerado na fase 1.

Figura 26 - Versão base é atualizada gerando um novo pacote
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4.5.2 Implementação
No modelo de classes, a classe TituloVO foi alterada, substituindo-se os atributos
cedente e banco, que originalmente eram do tipo numérico, para nome do cedente e nome
do banco respectivamente, os tipos destes atributos passaram a ser texto. A classe Titulo, por
ser a classe de acesso aos dados persistentes da entidade não foi alterada, nesta classe os
atributos cedente e banco são criados pelos mecanismos de transformação em resposta a
modelagem dos relacionamentos de associação entre a classe Titulo e as classes Cedente e
Banco (Figura 27).
O diagrama de estado também foi alterado para passar a apresentar os novos atributos
nome do decente e nome do banco na tela de visualização de títulos.

Figura 27 - Alterações no modelo de classes da aplicação base

Antes de se fazer as alterações manuais correspondentes à alteração da regra de
cálculo, foi necessário executar as rotinas de transformação que geraram automaticamente as
novas versões dos programas relacionados às classes Banco, TituloVO e TituloVO[]. Esta
última, tratando-se de uma classe para montagem de coleções de objetos da classe Titulo,
embora não tenha sido alterada no modelo de classes, foi alterada pelo mecanismo de
transformação.
Como a ferramenta de transformação não sobrepõe os programas com sufixo impl, a
implementação original do cálculo de título foi mantida, bastando alterar a função
acrescentando a condição para soma de juros e multa somente nos casos onde a data de
vencimento fosse superior a data de pagamento (Anexo B, Figura 36).
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Para que a tela de visualização de títulos trouxesse o nome do cedente e do banco, foi
necessário alterar também o programa TituloDaoImpl.java, fazendo com que a rotina de
transformação de objetos de persistência para objetos de apresentação recuperasse os nomes
dos objetos em suas classes de origem, utilizando-se os atributos de identificação como
parâmetros (Anexo B, Figura 37).
A nova versão da aplicação foi gerada e instalada, os casos de teste (Anexo C) foram
executados confirmando o funcionamento das operações de visualização e cálculo de títulos, e
a versão foi catalogada na estrutura de diretórios do experimento (Figura 28).

Figura 28 - Tela de visualização de títulos da versão base – fase 3

4.6 Fase 4 – atualização da versão personalizada
4.6.1 Projeto
O objetivo desta fase do experimento é avaliar a efetividade do uso dos conceitos
MDA pra o gerenciamento de versões personalizadas de sistemas ERP. Ao chegar nesta fase,
havia disponível três versões do fragmento de sistema ERP que implementa a funcionalidade
de gerenciamento de títulos de pagamento: a primeira implementação, feita a partir dos
requisitos iniciais do experimento (fase 1); a personalização do sistema com a inclusão da
informação de desconto nos títulos de pagamento (fase 2); e uma versão evolutiva da
primeira onde foram acrescentadas as informações nome do cedente e nome do banco, e a
regra de cálculo de títulos foi alterada (fase 3).
Para a conclusão do experimento, as alterações implementadas nas fases 2 e 3, ambas
sobre a versão catalogada na fase 1, foram consolidadas em uma nova versão personalizada e
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atualizada, como é mostrado na Figura 29, observando-se que a versão da fase 1 também foi
utilizada para comparação e identificação das alterações. Para testar os resultados desta fase
do experimento foram criadas versões dos casos de testes anteriores que permitissem verificar
a convergência das versões.

Figura 29 - Pacotes das fases 2 e 3 convergem para uma versão personalizada e atualizada

4.6.2 Implementação
Um dos fatores importantes desta fase do experimento foi não precisar intervir
manualmente nos modelos do aplicativo. Embora neste caso, pela simplicidade dos requisitos,
este fosse o caminho mais fácil, não seria representativo de uma atualização de versão de um
sistema ERP, onde os modelos são extensos e complexos. Para garantir que a atualização de
versão ocorresse de forma sistemática, conforme previsto no método para o experimento
descrito no Capítulo 3, o procedimento adotado foi a comparação dos arquivos XMI gerados
em cada uma das fases anteriores.
A comparação poderia ser executada aplicando-se uma de duas estratégias distintas
a) Criando-se uma cópia da versão atualizada (fase 3) para ser adotada como nova
versão personalizada, comparando-se, em seguida, a antiga versão personalizada (fase 2) com
a versão base inicial (fase 1), e aplicando as diferenças encontradas na nova versão; ou
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b) Comparando a versão atualizada (fase 3) com a versão base inicial (fase 1), e
aplicando as diferenças encontradas na versão personalizada (fase 2).
Na prática, o que deve determinar a estratégia de comparação mais adequada é a
complexidade das alterações entre as versões. A versão que apresentar o maior número de
diferenças em relação à versão inicial deve ser adotada para receber as atualizações ou
personalizações, porque desta forma, as diferenças que precisarão ser movidas de um arquivo
XMI para outro serão menores.
Para este experimento, foi adotada a estratégia b, embora as alterações de modelo
feitas durante a fase de atualização tenham sido mais complexas do que as alterações de
modelo para a personalização. Esta decisão foi tomada por ter como conseqüência um volume
maior de alterações no modelo a serem transferidas de uma versão para a outra, permitindo
uma observação mais abrangente sobre o reflexo das alterações diretas nos arquivos XMI no
modelo gráfico da aplicação.
A comparação entre os arquivos XMI da primeira e segunda versão do aplicativo base
permitiu identificar 6 linhas alteradas. As diferenças eram referentes às especificações
modificadas dos atributos cedente e banco, que passaram a ser nome do banco e nome do
cedente. Outras 7 linhas foram identificadas referentes à criação do atributo nome na classe
Banco. As primeiras 6 linhas foram copiadas para o arquivo XMI da versão personalizada,
substituindo as 6 linhas originais equivalentes. As 7 linhas novas foram inseridas no arquivo
destino. Outras linhas alteradas foram identificas, porém, como eram referentes à
identificação da versão do projeto e a alterações de posição de apresentação gráfica dos
elementos de modelagem, estas foram ignoradas (Anexo D).
Após a execução das rotinas de transformação de modelos, foram comparados os
arquivos com sufixo Impl, onde as implementações manuais haviam sido efetuadas. A partir
das diferenças identificadas, o arquivo de programa TituloServiceImpl.java da nova versão
foi corrigido, aplicando-se a nova regra de cálculo alterada na fase 3 para a personalização da
versão 2 (Anexo B, Figura 38). Outra alteração manual de programa identificada entre as
versões da fase 1 e fase 3 foi o tratamento dos atributos nomeCedente e nomeBanco na
classe TituloDaoImpl (Anexo B, Figura 37).
A última versão da aplicação deste experimento foi gerada e executada, os casos de
testes estruturais foram executados confirmando o funcionamento das operações de
visualização e cálculo de títulos, os testes funcionais foram executados confirmando a
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implementação dos requisitos das fases 2 e 3 nas novas versões das interfaces web, conforme
mostrado na Figura 30.

Figura 30 - Tela de visualização de títulos personalizada e atualizada – fase 4
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1 Contagem de linhas de código
Para a aferição do esforço de codificação manual despendido na implementação de
cada versão do aplicativo, foram executados os seguintes passos de contagem de linhas de
código, considerando-se os programas do tipo java e jsp:
a) Foram criadas 4 pastas, uma para cada fase do experimento, onde foram copiados
todos os arquivos com extensão .java e .jsp gerados por cada fase.
b) Os diretórios foram listados e comparados para verificar se haviam arquivos
diferentes entre as pastas.
c) Foi criada uma planilha de cálculo contendo na primeira coluna a lista dos arquivos
considerados na comparação (Figura 31).
d) Contou-se o total de linhas de código dos programas gerados na fase 1 preenchendose a coluna F1 da planilha.
e) Contou-se o total de linhas de código dos programas gerados na fase 2 preenchendose a coluna F2 da planilha.
f) Foram comparados os programas que sofreram modificações entre as fases 1 e 2 e
contadas as linhas modificadas ou inseridas pela ferramenta MDA, digitando-se os resultados
na coluna F2-F1.
g) Contou-se o total de linhas de código dos programas gerados na fase 3 preenchendose a coluna F3 da planilha.
h) Foram comparados os programas que sofreram modificações entre as fases 1 e 3 e
contadas as linhas modificadas ou inseridas pela ferramenta MDA, digitando-se os resultados
na coluna F3-F1.
i) Contou-se o total de linhas de código dos programas gerados na fase 4 preenchendose a coluna F4 da planilha.
j) Foram comparados os programas que sofreram modificações entre as fases 2 e 4 e
contadas as linhas modificadas ou inseridas pela ferramenta MDA, digitando-se os resultados
na coluna F4-F2.
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k) Foram contadas as linhas modificadas ou inseridas manualmente nos programas
com sufixo Impl em cada fase do experimento e os resultados foram inseridos no final da
planilha (últimas 4 linhas).
l) Os resultados obtidos foram tabulados e comparados percentualmente, conforme
mostrados na Figura 32.
Programa
ActionServlet.java
application-help.jsp
banco-crud.jsp
Banco.java
BancoDao.java
BancoDaoBase.java
BancoDaoImpl.java
BancoForm.java
BancoImpl.java
BancoManageableDao.java
BancoManageableDaoBase.java
BancoManageableService.java
BancoManageableServiceBase.java
BancoValueObject.java
banco_help.jsp
breadcrumbs.jsp
CalcularTituloForm.java
calendar-js.jsp
cedente-crud.jsp
Cedente.java
CedenteDao.java
CedenteDaoBase.java
CedenteDaoImpl.java
CedenteForm.java
CedenteImpl.java
CedenteManageableDao.java
CedenteManageableDaoBase.java
CedenteManageableService.java
CedenteManageableServiceBase.java
CedenteValueObject.java
cedente_help.jsp
CriteriaSearch.java
CriteriaSearchConfiguration.java
CriteriaSearchParameter.java
CriteriaSearchProperties.java
error-page.jsp
form-validation.jsp
GerenciadorDeTitulos.java
GerenciadorDeTitulosFormImpl.java
help-layout.jsp
HibernateByteBlobType.java
HibernateStringClobType.java
index.jsp
login-form.jsp
main-layout.jsp
ManageableServiceLocator.java
ManageBanco.java

F1
50
21
180
141
159
277
13
90
19
16
121
21
121
55
29
23
34
2007
166
125
157
274
13
77
19
16
117
21
108
43
25
620
130
487
124
42
4
87
330
24
175
194
3
56
36
120
120

F2
50
21
180
141
159
277
13
90
19
16
121
21
121
55
29
23
34
2007
166
125
157
274
13
77
19
16
117
21
108
43
25
620
130
487
124
42
4
87
330
24
175
194
3
56
36
120
120

F2-F1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F3
50
21
186
157
163
284
13
103
19
19
127
24
146
67
33
23
34
2007
166
125
157
274
13
77
19
16
117
21
108
43
25
620
130
487
124
42
4
87
330
24
175
194
3
56
36
120
123

F3-F1
0
0
6
16
4
7
0
13
0
3
6
3
25
12
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

F4
50
21
186
157
163
284
13
103
19
19
127
24
146
67
33
23
34
2007
166
125
157
274
13
77
19
16
117
21
108
43
25
620
130
487
124
42
4
87
330
24
175
194
3
56
36
120
123

F4-F2
0
0
6
16
4
7
0
13
0
3
6
3
25
12
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
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ManageCedente.java
117
117
ManageTitulo.java
170
170
menu.jsp
44
44
messages.jsp
34
34
PatternMatchingExceptionHandler.java
204
204
PopularTitulosForm.java
34
34
PrincipalStore.java
37
37
RemoteServiceLocator.java
89
89
ServiceLocator.java
168
168
StrutsValidator.java
214
214
titulo-crud.jsp
376
376
Titulo.java
269
285
TituloDao.java
265
269
TituloDaoBase.java
523
534
TituloDaoImpl.java
84
84
TituloForm.java
280
293
TituloImpl.java
19
19
TituloManageableDao.java
18
18
TituloManageableDaoBase.java
286
286
TituloManageableService.java
24
24
TituloManageableServiceBase.java
241
254
titulos-de-pagamento.jsp
43
43
titulos-de-pagamento_help.jsp
17
17
TitulosController.java
146
146
TitulosControllerFactory.java
12
12
TitulosControllerImpl.java
38
38
TitulosDePagamentoCalcular.java
77
77
TitulosDePagamentoCalcularFormImpl.java
222
222
TituloService.java
34
34
TituloServiceBase.java
155
155
TituloServiceBean.java
170
170
TituloServiceException.java
106
106
TituloServiceHome.java
28
28
TituloServiceImpl.java
61
61
TituloServiceTest.java
0
0
TituloStatus.java
178
178
TituloStatusEnum.java
159
159
TituloValueObject.java
151
163
TituloVO.java
297
307
titulo_help.jsp
61
61
Visualizar.jsp
43
43
VisualizarCalcular.java
77
77
VisualizarCalcularFormImpl.java
222
222
Visualizar_help.jsp
17
17
Linhas Totais
12900 12979
Modificações Automáticas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
4
11
0
13
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
10
0
0
0
0
0
79

117
170
44
34
204
34
37
89
168
214
376
269
265
523
84
280
19
18
286
24
241
43
17
146
12
38
77
222
34
155
170
106
28
61
0
178
159
151
306
61
43
77
222
17
13011

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0

117
170
44
34
204
34
37
89
168
214
376
285
269
534
84
293
19
18
286
24
254
43
17
146
12
38
77
222
34
155
170
106
28
61
0
178
159
163
316
61
43
77
222
17
13090

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0

111

111

TituloDaoImpl.java
2
TitulosControllerImpl.java
7
TituloServiceImpl.java
9
1
8
Modificações Manuais
16
1
10
Figura 31 - Planilha para tabulação da contagem de linhas de programas

2
8
10
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Fase

Software Base

Personalização
Fase 2
79

Alteração do
Software Base
Fase 3
111

Personalização com
Correções
Fase 4
111

Automáticas

Fase 1
12900

Manuais

16

1

10

12916
NA

80
1%

121
8%

10 (+ 13 na
comparação de
arquivo XMI = 23)
134
17% (programas +
XMI)

Totais
Manuais/Totais
%

Origem

Figura 32 - Tabulação das linhas de código de cada fase do experimento

5.2 Análise dos resultados
Entre os aspectos positivos do experimento, pode-se observar que o número de linhas
geradas ou alteradas automaticamente nas fases 3 e 4 foi o mesmo, 111 linhas, porque pela
utilização de mecanismos automatizados, o código adicionado na fase 3 foi exatamente o
mesmo adicionado na fase 4, o que demonstra uma característica importante da abordagem de
desenvolvimento por modelos que é a padronização rigorosa dos programas gerados.
A comparação de arquivos XMI envolve significativamente menos linhas para
manipulação do que a comparação de programas, como pode ser observado na fase 4 deste
experimento. Com apenas 13 linhas de modificação no arquivo de modelagem XMI, foram
geradas ou alteradas 111 linhas de códigos-fontes. Isto se deve ao fato de que utilizando os
conceitos de camadas de abstração MDA, muitos dos detalhes de implementação de códigosfontes são abstraídos dos modelos por fazerem parte dos mecanismos de transformação dos
modelos PIM para PSM e código.
Para permitir uma comparação de escala entre o aplicativo gerado por este
experimento e um sistema ERP real, foram levantados números representativos do tamanho e
complexidade de um sistema ERP de origem sueca e disponível para o mercado brasileiro. Os
modelos que se teve acesso referem-se à versão 2003 do aplicativo completo, que abrange 85
módulos distribuídos entre as seguintes áreas de negócios: contábil e financeira; vendas,
suprimentos e distribuição; manutenção e prestação de serviços; produção; projetos e recursos
humanos. Foi comparado o número de classes dos dois sistemas para demonstrar a relação de
tamanho entre eles, e comparados os números de atributos e associações destas classes para
demonstrar a relação de complexidade. A versão do ERP utilizado foi desenvolvida
exclusivamente para a plataforma Windows com uma arquitetura cliente/servidor, por este
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motivo, as classes do sistema eram todas referentes às entidades persistentes, classes
utilitárias de operações e classes de especificação de domínios. Para manter a compatibilidade
da contagem de elementos, foram consideradas apenas as classes destes mesmos tipos no
modelo do aplicativo gerado pelo experimento.
Os resultados da comparação foram os seguintes:
Classes

Associações

Atributos

Sistema RP

2371

6097

16850

Experimento

5

5

18

Escala

1:500

1:1000

1:1000

Estes números indicam que o aplicativo gerado pelo experimento tem uma relação
aproximada de 1:500 no que se refere ao tamanho da aplicação, porém, como os atributos e
associações têm uma relação aproximada de 1:1000, pode-se afirmar que o grau de
complexidade dos objetos desta aplicação é de aproximadamente 50% (500/1000) em
comparação com o sistema ERP real analisado.
Os requisitos personalizados na fase 2 do experimento representam uma situação
bastante simples e também muito comum na personalização de sistemas ERP, consistindo no
acréscimo de um atributo a uma classe de negócio existente e a utilização deste atributo em
uma regra de cálculo. O reflexo desta alteração foi de 0,6 % de linhas de código afetadas (80
linhas geradas e modificadas na fase 2 dividida por 12916 linhas da fase 1), sendo que apenas
1 destas 80 linhas precisou ser alterada manualmente, representado um esforço de
programação de apenas 1,25%.
O esforço necessário para atualizar a versão personalizada na fase 2 com as alterações
aplicadas na forma de manutenção corretiva da fase 3, foi significativamente baixo em
comparação ao esforço que seria necessário para aplicar a atualização manualmente. Devido
ao uso da ferramenta MDA, foram manipuladas 13 linhas no arquivo de modelagem XMI e
10 linhas de arquivos de programas para correção da regra de cálculo, totalizando uma
intervenção manual em 23 linhas de código, apenas 17% do total de linhas geradas ou
modificadas na atualização.
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5.3 Resumo
Cada uma das quatro fases do experimento geraram versões funcionais do aplicativo
com a implementação de um conjunto distinto de requisitos. Para os propósitos deste trabalho,
o dado mais relevante do experimento foi a aferição do percentual de linhas de código que
precisaram ser geradas ou modificadas manualmente na implementação da fase 4.
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS
6.1 Conclusões
Os resultados obtidos no experimento deste trabalho confirmam parcialmente a
hipótese levantada. O conceito MDA de geração automática de códigos-fontes, aplicado na
manutenção da versão personalizada do fragmento de software ERP desenvolvido, reduziu
significativamente a necessidade de intervenções manuais nos programas, porém, limitandose as funcionalidades mais simples do software, como as operações de inclusão, consulta,
alteração e exclusão de registros. Para a modelagem das complexas regras de negócio que
fazem parte de uma aplicação ERP, o estágio atual das ferramentas MDA ainda não está
adequado, existindo diversos obstáculos para serem superados.
As maiores dificuldades encontradas para o desenvolvimento do trabalho foram as
relacionadas à ferramenta MDA utilizada. Confirmando as observações de France et al.
(2006), as ferramentas disponíveis atualmente ainda são muito limitadas na implementação do
padrão proposto pela OMG. Durante a fase de escolha da ferramenta, observou-se que várias
ferramentas que implementam a geração de códigos-fontes a partir de modelos UML, são
ferramentas MDD e não MDA, ou seja, somente são capazes de gerar códigos-fontes a partir
de modelos desenvolvidos especificamente para uma determinada plataforma de
implementação. Estas ferramentas não implementam a transformação de modelos PIM em
PSM, que é um dos pontos fortes da tecnologia MDA, mas sim, transformam modelos PSM
em códigos-fontes incompletos e limitados em suas funcionalidade.
Foram também encontradas ferramentas que implementam a transformação de
modelos PIM em PSM, mas que não disponibilizam nenhum perfil de linguagem pronto para
ser reutilizado, exigindo conhecimentos avançados em UML e na linguagem de destino das
aplicações para a construção dos estereótipos e mecanismos de transformação. Ainda entre as
ferramentas pesquisadas que implementam a transformação de modelos PIM para PSM, a
maioria não disponibiliza nenhum tratamento para expressões OCL, essencial para
implementação de restrições e outras regras de negócios.
A partir da escolha da ferramenta AndroMDA (2007), houve um período de vários
meses de aprendizagem de uso para se começar a obter os primeiros resultados, o que indica
que a curva de aprendizagem deste tipo de ferramenta não se limita ao conhecimento dos
padrões, mas sim de como o padrão foi implementado pela ferramenta. Como visto no
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Capítulo 2, muitas ferramentas vêm sendo construídas utilizando formas próprias de
transformação de modelos, por este motivo, para se aprender a utilizá-las é preciso abstrair-se
dos conceitos UML e MDA e entender qual é a semântica adotada pela ferramenta no
processo de transformação, indicando um campo de expansão da própria padronização.
Embora um dos motivos para a escolha do AndroMDA tenha sido o tratamento de
expressões OCL citado na documentação da ferramenta, descobriu-se no decorrer dos
experimentos que o uso deste recurso depende da implementação dos mecanismos de
transformação das expressões OCL para a linguagem de destino da aplicação. Esta
característica inviabilizou o uso completo da linguagem OCL durante o experimento.
Particularmente no desenvolvimento das localizações de sistemas ERP, onde alterações de
regras de cálculos são freqüentes para atender a legislação de cada país, este recurso é
essencial para a adequação do conceito MDA ao desenvolvimento de sistemas ERP. Por
conseqüência, as alterações de regras de cálculo implementadas nas fases 2, 3 e 4 do
experimento precisaram ser feitas de forma quase totalmente manual. Mesmo para uma
empresa de desenvolvimento de sistemas ERP, este pode ser um obstáculo importante para a
utilização de ferramentas MDA, a empresa precisaria antes de poder começar a desenvolver
suas aplicações, dedicar um esforço substancial na pesquisa e desenvolvimento de
mecanismos para o tratamento de expressões OCL. Sem este recurso, um dos principais
aspectos dos sistemas ERP, a automação de regras de negócios, não pode ser tratada por
modelos e continuará sendo totalmente implementada por codificação manual.
Foram identificados defeitos nos aplicativos gerados, relacionados principalmente às
interfaces de uso, que revelaram um potencial aumento de dificuldade na depuração de
códigos-fontes gerados automaticamente quando comparados com a geração manual. Devido
ao uso da ferramenta de transformação, um defeito detectado no aplicativo pode ter 4 origens
distintas: 1) erro de modelagem da aplicação; 2) erro na modelagem dos estereótipos; 3)
defeito da ferramenta de transformação; e 4) defeito no gabarito do programa. Uma vez que a
ferramenta passe por um processo minucioso de testes e depuração antes de ser utilizada,
assim como os mecanismos de transformação de modelos, o risco de ocorrência de defeitos na
aplicação final deve ser menor, por diminiuir-se o número de oportunidades de erro do
desenvolvedor que trabalha mais com modelos do que escrevendo códigos-fontes. Por outro
lado, qualquer defeito destes elementos de transformação pode ter um impacto muito maior,
por dois motivos: o primeiro é a probabilidade deste defeito se propagar em diversos
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programas gerados automaticamente, como foi observado por Poernomo (2006), e o segundo,
é pela dificuldade em se detectar e corrigir o defeito em sua origem.
De modo geral, observa-se que apesar das limitações na modelagem de regras de
cálculo e das dificuldades em depuração do código-fonte gerado, o uso da ferramenta MDA
facilitou significativamente a implementação de classes elementares do sistema, como as
classes de persistência e as interfaces web para manutenção dos cadastros. A adaptação do
mecanismo de transformação para gerar interfaces web personalizadas, sem informações do
fornecedor da ferramenta, foi fácil e eficiente, de forma que todas as versões do experimento
puderam ser geradas sem que se precisasse mais voltar àqueles mecanismos.
Ainda que a tecnologia MDA não se encontre em um estado de implementação
suficientemente adequado para atender todo o desenvolvimento de um sistema ERP,
considerando que estes sistemas, em geral, têm um número considerável de classes de apoio
que são implementadas simplesmente com as operações de inclusão, alteração e exclusão, o
uso desta tecnologia pode ser indicado para a implementação específica destes tipos de
classes. Também na construção de sistemas de pequeno porte, que em muitas empresas são
utilizados para suprir necessidades específicas do negócio, funcionando como sistemas
satélites aos sistemas ERP, as ferramentas MDA podem ser úteis. Nestes casos, é possível
diminuir o esforço que seria necessário na construção de padrões de interfaces e de acessos,
reutilizando os que são disponibilizados com as ferramentas.
Para o desenvolvimento integral de sistemas ERP, o uso da tecnologia MDA ainda não
é uma alternativa viável. O estágio atual de maturidade das ferramentas MDA não atende a
complexidade destes sistemas e o grau de confiabilidade do ambiente de desenvolvimento
que eles exigem.
Este trabalho contribui com a discussão acadêmica sobre a adoção dos conceitos MDA
demonstrando o potencial de colaboração do uso de ferramentas baseadas nesta abordagem
para o desenvolvimento de alguns aspectos dos sistemas ERP, ao mesmo tempo em que notase a existência de obstáculos importantes para que esta tecnologia possa atender toda a
complexidade dos sistemas ERP e suas demandas por personalizações.

6.2 Propostas para trabalhos futuros
Os dois grandes obstáculos encontrados na realização do experimento, que foram, a
falta de recursos para modelagem das regras de cálculo da aplicação e a dificuldade de
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depuração de defeitos nas aplicações geradas, sugerem a oportunidade de trabalhos de
pesquisas futuras sobre a implementação de transformadores para a linguagem OCL e
também na área de testes e depuração de modelos UML.
Este trabalho limitou-se a aplicação de um dos aspectos da tecnologia MDA que é a
geração automática de códigos-fontes, porém outros aspectos importantes relacionados
principalmente a arquitetura de aplicações podem ser estudados e avaliados quanto a sua
utilização no desenvolvimento de sistemas ERP.
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Anexo A – Código-fonte do programa de teste estrutural
(versão final)
package net.cevabr.ebase.appl;
import
import
import
import
import
import
import

net.cevabr.ebase.ServiceLocator;
net.cevabr.ebase.appl.TituloVO;
org.apache.commons.logging.Log;
org.apache.commons.logging.LogFactory;
org.testng.annotations.Configuration;
org.testng.annotations.Test;
java.util.Formatter;

public class TituloServiceTest {
private Log logger = LogFactory.getLog(TituloServiceTest.class);
private TituloService tituloService;
private static String TituloRowFormat = "%-11s %-6s %-12tD";
/**
* Initialize test suite
*/
@Configuration(beforeSuite=true)
public void initializeTestSuite() {
// Initialize ServiceLocator
logger.info("Initializing ServiceLocator");
ServiceLocator locator = ServiceLocator.instance();
locator.init("testBeanRefFactory.xml", "beanRefFactory");
// Initialize TituloService
logger.info("Initializing TituloService");
tituloService = locator.getTituloService();
}
@Test
public void testTrazerTodosTitulos() {
logger.info("testTrazerTodosTitulos:");
TituloVO[] titulos = tituloService.trazerTodosTitulos();
for (int i=0; i<titulos.length; i++) {
tituloService.calcularTitulo(titulos[i].getId());
};
titulos = tituloService.trazerTodosTitulos();
for (int i=0; i<titulos.length; i++) {
Formatter formatter = new Formatter();
formatter.format(
TituloRowFormat,
titulos[i].getNumero(),
titulos[i].getValor(),
titulos[i].getDtVencto(),
titulos[i].getDtPagto(),
titulos[i].getDesconto(),
titulos[i].getJuros(),
titulos[i].getMulta(),
titulos[i].getValorTotal()
);
logger.info(formatter.toString());
}}
Figura 33 - TituloServiceTeste.java
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Anexo B – Códigos-fontes alterados manualmente
protected net.cevabr.ebase.appl.TituloVO[] handleTrazerTodosTitulos()
throws java.lang.Exception
{
Collection tituloVOs =
getTituloDao().loadAll(TituloDao.TRANSFORM_TITULOVO);
return (TituloVO[])tituloVOs.toArray(new TituloVO[0]);
}
protected void handleCalcularTitulo(java.lang.Long id)
throws java.lang.Exception
{
Titulo tituloPago = getTituloDao().load(id);
tituloPago.setValorTotal(tituloPago.getValor() +
tituloPago.getMulta() + tituloPago.getJuros());
getTituloDao().update(tituloPago);
}
Figura 34 - Alteração no programa TitulosServiceImpl.java – fase 1

public final void popularTitulos(ActionMapping mapping,
net.cevabr.ebase.web.PopularTitulosForm form, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws Exception
{
TituloVO[] titulosListDummyList =
getTituloService().trazerTodosTitulos();
form.setTitulosList(titulosListDummyList);
}
public final void calcularTitulo(ActionMapping mapping,
net.cevabr.ebase.web.CalcularTituloForm form, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws Exception
{
getTituloService().calcularTitulo(form.getId());
}
Figura 35 - Alterações no programa TitulosControllerImpl.java – fase 1

if ((tituloPago.getDtVencto().compareTo(tituloPago.getDtPagto()))<0)
{
tituloPago.setValorTotal(tituloPago.getValor()+tituloPago.getMulta()+
tituloPago.getJuros());
}
else if ((tituloPago.getDtVencto().compareTo(tituloPago.getDtPagto()))>=0)
{
tituloPago.setValorTotal(tituloPago.getValor());
}
Figura 36 - Codificação da regra de cálculo de títulos – TituloServiceImpl.java – fase 3

101

Anexo B – Códigos-fontes alterados manualmente
(continuação)
public void toTituloVO(
net.cevabr.ebase.appl.Titulo sourceEntity,
net.cevabr.ebase.appl.TituloVO targetVO)
{
// @todo verify behavior of toTituloVO
super.toTituloVO(sourceEntity, targetVO);
targetVO.setNomeCedente(sourceEntity.getCedente().getNome());
targetVO.setNomeBanco(sourceEntity.getBanco().getNome());
// WARNING! No conversion for targetVO.banco (can't convert
sourceEntity.getBanco():net.cevabr.ebase.appl.Banco to java.lang.Long
}
Figura 37 - Alterações no programa TituloDaoImpl.java – fases 3 e 4

protected void handleCalcularTitulo(java.lang.Long id)
throws java.lang.Exception
{
// @todo implement protected void
handleCalcularTitulo(java.lang.Long id)
Titulo tituloPago = getTituloDao().load(id);
if (
(tituloPago.getDtVencto().compareTo(tituloPago.getDtPagto()))<0 )
{
tituloPago.setValorTotal(tituloPago.getValor()tituloPago.getDesconto()+tituloPago.getMulta()+tituloPago.getJuros());
}
else if (
(tituloPago.getDtVencto().compareTo(tituloPago.getDtPagto()))>=0 )
{
tituloPago.setValorTotal(tituloPago.getValor()tituloPago.getDesconto()); }
getTituloDao().update(tituloPago);
}
Figura 38- Alterações no programa TituloServiceImpl.java – fase 4
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Anexo C – Casos de testes
Fase 1 – Versão base
No./Tipo Descrição
1.1
Inserir registros manualmente nas tabelas
Estrutural Banco(2), Cedente(2) e Titulo(3). O programa
de teste deverá instanciar a classe Titulo,
executar a operação trazerTodosTitulos e
listar todos os registros encontrados.
1.2
O programa de teste deverá instanciar a classe
Estrutural Titulo, executar a operação
trazerTodosTitulos, executar a operação
calcularTitulo e listar todos os registros
encontrados.
1.3
Informar a URL da aplicação
Funcional (http://localhost:8080/ebase) na barra de
endereços do browser, verificar se as colunas
apresentadas representam as definições do
projeto
1.4
Clicar sobre a opção entity management na
Funcional lateral do quadro de dados
1.5
Selecionar um título da lista, alterar as
Funcional informações de todos os campos e clicar no
botão update
1.6
Incluir um novo título e clicar no botão create
Funcional
1.7
Selecionar um título e clicar no botão delete
Funcional
1.8
Selecionar a opção Banco no combo box de
Funcional seleção de entidades
1.9
Selecionar um banco da lista, alterar as
Funcional informações de todos os campos e clicar no
botão update
1.10
Incluir um novo banco e clicar no botão create
Funcional
1.11
Selecionar um banco e clicar no botão delete
Funcional
1.12
Selecionar a opção Cedente no combo box de
Funcional seleção de entidades
1.3
Selecionar um banco da lista, alterar as
Funcional informações de todos os campos e clicar no
botão update
1.14
Incluir um novo banco e clicar no botão create
Funcional
1.15
Selecionar um banco e clicar no botão delete
Funcional

Resultado esperado
Listagem dos 3 registros
inseridos manualmente.

O valor total de cada registro de
Titulo deve ser igual à soma dos
campos valor + multa + juros.
Ter a página de visualização de
títulos carregada. Colunas da
tabela títulos devem ser
apresentadas conforme definidas
no modelo UM.
Ter a página de manutenção da
tabela de Títulos carregada
Operação de gravação bem
sucedida
Operação de gravação do novo
título bem sucedida
Operação de exclusão bem
sucedida
Ter a página de manutenção de
Banco carregada
Operação de gravação bem
sucedida
Operação de gravação do novo
banco bem sucedida
Operação de exclusão bem
sucedida
Ter a página de manutenção de
cedentes carregada
Operação de gravação bem
sucedida
Operação de gravação do novo
título bem sucedida
Operação de exclusão bem
sucedida
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1.4
Clicar sobre a opção Gerenciador de Títulos
Funcional na lateral do quadro de dados
1.5
Clicar no botão calcular de cada linha da
Funcional aplicação
Fase 2 – Personalização
No./Tipo Descrição
2.1
Informar um valor de desconto para 2 dos 3
Estrutural registros da tabela de Títulos, incluir o campo
desconto no programa do caso de teste 1.1 e
executá-lo novamente.
2.2
Executar o programa do caso de teste 1.2
Estrutural novamente.

2.3
Informar a URL da aplicação
Funcional (http://localhost:8080/ecustom) na barra de
endereços do browser, verificar se as colunas
apresentadas representam as definições do
projeto
2.4
Clicar sobre a opção entity management na
Funcional lateral do quadro de dados
2.5
Funcional
2.6
Funcional
2.7
Funcional
No./Tipo
3.1
Estrutural

3.2
Estrutural

Ter a página de visualização de
títulos montada novamente e
refletindo as alterações dos
passos anteriores
Ter os títulos recalculados a cada
operação.
Resultado esperado
Visualizar os 3 registros listados
corretamente no log do
programa de testes.
O valor total de cada registro de
Titulo deve ser igual à soma dos
campos valor, multa e juros,
menos o valor do campo
desconto.
Ter a página de visualização de
títulos carregada. Observar a
apresentação da coluna desconto

Ter a página de manutenção da
tabela de Títulos carregada.
Observar a apresentação da
coluna desconto.
Selecionar um título da lista, alterar a
Operação de gravação bem
informação de desconto clicar no botão update sucedida
Incluir um novo título e clicar no botão create Operação de gravação do novo
título bem sucedida
Selecionar um título e clicar no botão delete
Operação de exclusão bem
sucedida
Fase 3 – Manutenção da versão base
Descrição
Resultado esperado
Incluir os campos nome do cedente e nome do Visualizar os 3 registros listados
banco no programa do caso de teste 1.1 e
corretamente no log do
executá-lo novamente.
programa de testes. Observar os
campos nome do banco e nome
do cedente.
Alterar os registros de títulos: 1º) data de
Os valores calculados serão:
vencimento menor que data de pagamento; 2º) 1º) valor total = valor + multa +
data de vencimento igual à data de
juros
pagamento; e 3º) data de vencimento maior
2º) valor total = valor
que data de pagamento
3º) valor total = valor
Executar o programa do caso de teste 1.2
novamente.
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3.3
Informar a URL da aplicação
Ter a página de visualização de
Funcional (http://localhost:8080/ebase) na barra de
títulos carregada. Observar a
endereços do browser, verificar se as colunas
apresentação das colunas nome
apresentadas representam as definições do
do cedente e nome do banco
projeto
3.4
Clicar sobre a opção entity management na
Ter a página de manutenção da
Funcional lateral do quadro de dados
tabela de Títulos carregada.
3.5
Selecionar a opção Banco no combo box de
Ter a página de manutenção de
Funcional seleção de entidades
Banco carregada
3.6
Selecionar um banco da lista, alterar as
Operação de gravação bem
Funcional informações de todos os campos clicar no
sucedida. Observar campo nome
botão update
3.7
Incluir um novo banco e clicar no botão create Operação de gravação do novo
Funcional
banco bem sucedida
3.8
Selecionar um banco e clicar no botão delete
Operação de exclusão bem
Funcional
sucedida
Fase 4 – Atualização da versão personalizada
No./Tipo Descrição
Resultado esperado
4.1
Executar o programa do caso de teste 3.1
Visualizar os 3 registros listados
Estrutural novamente
corretamente no log do
programa de testes. Observar os
campos desconto, nome do
banco e nome do cedente.
4.2
Alterar os registros de títulos: 1º) data de
Os valores calculados serão:
Estrutural vencimento menor que data de pagamento e
1º) valor total = valor – desconto
+ multa + juros
valor de desconto diferente de zero; 2º) data
2º) valor total = valor - desconto
de vencimento igual à data de pagamento e
valor de desconto diferente de zero; e 3º) data 3º) valor total = valor
de vencimento maior que data de pagamento e
valor de vencimento igual à zero.
Executar o programa do caso de teste 3.2
novamente.
4.3
Informar a URL da aplicação
Ter a página de visualização de
Funcional (http://localhost:8080/ecustom) na barra de
títulos carregada. Observar a
endereços do browser, verificar se as colunas
apresentação das colunas
apresentadas representam as definições do
desconto, nome do cedente e
projeto
nome do banco
4.4
Clicar sobre a opção entity management na
Ter a página de manutenção da
Funcional lateral do quadro de dados
tabela de Títulos carregada.
4.5
Selecionar a opção Banco no combo box de
Ter a página de manutenção de
Funcional seleção de entidades
Banco carregada
4.6
Selecionar um banco da lista, alterar as
Operação de gravação bem
Funcional informações de todos os campos e clicar no
sucedida. Observar campo nome
botão update
4.7
Incluir um novo banco e clicar no botão create Operação de gravação do novo
Funcional
banco bem sucedida
4.8
Selecionar um banco e clicar no botão delete
Operação de exclusão bem
Funcional
sucedida
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Anexo D – Tela de comparação de arquivos XMI

Figura 39 - Comparação entre arquivos XMI das fases 1 e 3

