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RESUMO
O MDA (Model-Driven Architecture) define um conjunto de práticas e padrões
para desenvolvimento de software por meio da transformação de modelos. O uso do
MDA pode resultar em melhorias no requisito de portabilidade, produtividade, facilidade
de manutenção, dentre outras características de qualidade. Contudo, na visão do MDA
há uma lacuna importante, já que não apresenta suporte adequado para elaboração do
projeto técnico da arquitetura (architecture design) e nem é considerada a concepção
da arquitetura do software. A ausência dessas características tem sido um campo fértil
para pesquisas, que estão no campo do MDA Centrado em Arquitetura ou ACMDA
(Architecture-Centric MDA). Nesse trabalho é apresentado um processo para fazer o
desenvolvimento de software por meio da geração automatizada de programas fonte de
software, com base na abordagem MDA. Nesse processo é considerado que o projeto
técnico da arquitetura será elaborado aplicando-se os conceitos do AOD (AspectOriented Design) e do POA (Pattern-Oriented Architecture). O processo foi avaliado
numa fábrica de software apresentando resultados satisfatórios quanto à produtividade
e à qualidade do produto de software.

Palavras-chave: Model-Driven Architecture; Model-Driven Architecture; PatternOriented Architecture; Arquitetura de Software; Gerador de Programas Fonte.

ABSTRACT
A Process to Automatic Source Code Generation: Applying Model-Driven
Architecture, Pattern-Oriented Architecture and Aspect-Oriented Design
The MDA (Model-Driven Archicture) defines a set of practices and standards for
software development through the transformation of models. The use of MDA can result
in improvements in the requirement for portability, productivity, ease of maintenance,
among other quality characteristics. However, the MDA process does not have practices
that address the designing of the software architecture, as the use of design patterns
and architectural styles, for example. The absence of these characteristics has been a
fertile field for research, which are in the field of MDA-centric architecture or ACMDA
(Architecture-Centric MDA). This paper presents a process to make software
development through automated code generation, based on the MDA approach. This
process is considered that the project's technical architecture will be developed by
applying the concepts of ODA (Aspect-Oriented Design) and POA (Pattern-Oriented
Architecture). The process was evaluated in a software factory with satisfactory results
on the productivity and quality of the software product.

Key-words: Model-Driven Architecture; Model-Driven Architecture; Pattern-Oriented
Architecture; Software Architecture; Source Code Generation.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Neste trabalho é proposto um processo para geração de programas a partir de modelos UML
(Unified Modeling Language), como sugerido no MDA (Model-Driven Architecture). O MDA é
um conjunto de tecnologias e técnicas que permitem o desenvolvimento de software a partir de
modelos, criado e publicado pela OMG (Object Management Group) em 2001. O MDA está
fundamentado em outros padrões também definidos pela OMG: UML para modelagem, MOF
(Meta-Object Facility) para definição de linguagens de modelagem, XMI (XML Metadata
Interchange) para armazenamento de modelos e QVT (Query View Transformation) para
transformação de modelos (Mellor et alii, 2005).
O MDA é uma especialização do MDD (Model-Driven Development), uma abordagem na qual se
considera que os modelos de análise e de projeto estão no mesmo nível dos programas fonte,
buscando transferir o trabalho da programação para a construção de modelos (Stahl e Volter,
2006). O objetivo do MDA e MDD é desenvolver sistemas completos de forma automatizada por
meio da ligação e da transformação de modelos e geração de programas. Na abordagem MDA
estão definidas quatro categorias de modelos, que são o CIM (Computer Independent Model), o
PIM (Platform Independent Model), o PSM (Platform Specific Model) e os programas fonte. O
CIM é usado para modelar os processos de negócio e a estrutura das informações. O PIM é um
modelo utilizado para descrever a estrutura do sistema sem levar em consideração a plataforma
na qual será implementado. Esse modelo pode consistir em diagramas de classes, estados,
sequência, dentre outros. O PSM baseia-se em um refinamento do PIM, no qual é considerada
uma plataforma específica e lida-se com sistema operacional, linguagem de programação,
tecnologia da plataforma (.NET, J2EE, CORBA, etc.), distribuição, dentre outros detalhes
técnicos. No MDA o programa fonte também é considerado como sendo um modelo, que é o
refinamento do PSM. As seguintes contribuições do MDA são destacadas em Biffl et alii (2007):
•

Melhoria da produtividade aliada à redução de prazo e custo, decorrente da automação da
geração de modelos e programas fonte.
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•

Maior foco no negócio, decorrente da mudança do enfoque do desenvolvedor que passa a
trabalhar principalmente no CIM e no PIM para construir modelos conceituais, ao invés
de ter que se aprofundar em detalhes lógicos e técnicos.

•

Aumento da portabilidade, visto que o mesmo PIM pode ser transformado em modelos
PSM para diferentes plataformas e linguagens.

•

Simplificação do processo de mudança, já que ela só precisa ser feita no CIM e no PIM, e
depois propagada para os modelos PSM e programas fonte automaticamente.

•

Aumento do reuso, por meio da reutilização das rotinas e das regras de transformação e
geração de programas fonte.

Em Stahl e Volter (2006) também é mencionado que o uso do MDA pode resultar em diversas
melhorias, tais como: (i) melhorias no requisito de portabilidade, devido à separação do
conhecimento de negócio de sua implementação numa tecnologia específica; (ii) aumento de
qualidade, devido ao reuso de padrões e práticas bem testadas no processo de transformação; (iii)
melhoria na facilidade de manutenção, devido à separação de interesses e obtenção de maior
consistência e geração de trilhas entre modelos e programas fonte. Contudo, o MDA apresenta
uma lacuna importante por não apresentar suporte adequado para elaboração do projeto técnico
da arquitetura (architecture design) (Marcos et alii, 2006), uma vez que a concepção da
arquitetura do software não é considerada na visão do MDA. A ausência dessa característica tem
sido um campo fértil para pesquisas, que estão na área do ACMDA (Architecture-Centric MDA)
e Aspect-Oriented MDA, e que propõem o uso do AOD (Aspect-Oriented Design), do POA
(Pattern-Oriented Architecture) e do AOP (Aspect-Oriented Programming) como meios para
estender o MDA, conforme ressaltam Marcos et alii (2006), Wampler (2003), Sanchez et alii
(2006) e France & Rumpe (2007).
Na filosofia do Pattern-Oriented Architecture (POA), a arquitetura de um software pode ser
construída por meio do reuso de soluções estruturais prontas, que são os padrões de projeto
(Buschmann et alii, 2007a). O POA pode trazer várias contribuições para aumento da qualidade e
produtividade como as mencionadas em Buschmann et alii (2007a e b) e Pressman (2006):
•

Prover soluções bem conhecidas e testadas para o projeto da arquitetura, reduzindo o
esforço e os riscos de especificação.

•

Prover meios para documentar as decisões pertinentes à arquitetura.
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•

Facilitar a comunicação entre os participantes do projeto por meio de um vocabulário
padronizado.

•

Descrever os atributos de qualidade associados a cada solução.

Segundo o Aspect-Oriented Design (AOD), a arquitetura de um software pode ser projetada e
implementada a partir da especificação de interesses arquiteturais (architectural concerns) como
persistência, apresentação, auditoria, dentre outros.

Segundo Garcia et alii (2006a), esses

interesses podem ser especificados e implementados por meio da aplicação de padrões de projeto.
O AOD é derivado do Aspect-Oriented Programming (AOP) que é uma técnica de programação
que permite endereçar umas das principais limitações da programação orientada a objetos, que é a
modularização dos interesses arquiteturais que atravessam vários elementos da estrutura do
software (crosscutting concerns), como persistência, tratamento de erros, segurança, dentre
outros (Wramper, 2003). O AOD provê mecanismos para identificar e projetar esses interesses e
depois combiná-los com o resto do software. Segundo Garcia et alii (2006a e b), o Portal
TAOSAD e Wrampler (2003), dentre os principais benefícios do AOD, destacam-se:
•

Centralizar a localização do código associado à implementação de uma funcionalidade
específica, por meio de um aspecto. Por exemplo, no AOP o programa pertinente à
persistência fica concentrado num aspecto, que depois é combinado com o resto dos
programas no momento da compilação. Isso aumenta a coesão e reduz o acoplamento
entre os elementos da arquitetura.

•

Automatizar o processo de geração de programas, combinando múltiplos aspectos para
gerar o software. Isso pode resultar em ganho de produtividade e qualidade, assim como
redução de custo.

Na abordagem do MDA, falta abordar a questão do projeto técnico da arquitetura, o que inclui o
tratamento dos requisitos não funcionais. Algumas pesquisas, como as realizadas por France e
Rumpe (2007) e por Wramper (2003), propõem a combinação do MDA com o AOD como meio
para lidar com os interesses transversais e outras, como as de Marcos et alii (2006) e as do Portal
TAOSAD, propõem a combinação do MDA com o POA para lidar com as decisões pertinentes à
arquitetura. No processo apresentado neste trabalho é proposta uma extensão ao MDA, por meio
do uso combinado do AOD e do POA.
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Apesar de o MDA apresentar uma lacuna quanto ao projeto da arquitetura, as ferramentas que o
utilizam propiciam vários benefícios para os desenvolvedores de software. Em Ambrosio (2003)
é apresentado um comparativo de algumas ferramentas e, em Meservy e Fenstermacher (2005),
há uma discussão sobre a adoção do MDA como meio de aumentar a produtividade e também é
apresentada uma avaliação baseada no uso do OptimalJ. No site Codegeneration, há uma lista
extensa de ferramentas para geração de programas fonte, compatíveis com o MDA e MDD.
Algumas delas, como o OptimalJ, AndroMDA, CodeAuthor, MyGeneration, nHibernate e
CodeSmith, dentre outras, foram testadas durante o desenvolvimento deste trabalho, como meio
para automatizar etapas do processo. Porém todas elas tanto esbarram na limitação de não deixar
explícitas as escolhas arquiteturais feitas pelos geradores ao criar os programas fonte, quanto
fornecem suporte limitado para que o arquiteto possa influenciar essas escolhas. Esse tipo de
abordagem carece de um mecanismo formal, padronizado e flexível que permita ao arquiteto
indicar o que deve ser gerado, já que cada software tem necessidades específicas e não deveriam
ser geradas nem mais nem menos linhas de programas e rotinas que o necessário.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um Processo para Geração Automatizada de Software
(batizado de PROGERAS) a partir de modelos UML, tendo como base o MDA, o AOD e o POA.
O MDA é usado como meio para fazer a transformação de modelos em programas fonte e o AOD
como meio para especificar os interesses arquiteturais (architectural concerns), por meio de
Aspectos Arquiteturais. Finalmente, o POA é usado como meio para implementar as táticas
arquiteturais (associadas a um ou mais padrões de projeto) especificadas a cada requisito. O
PROGERAS é um processo para desenvolvimento de software cujo foco está nas atividades de
engenharia (não nas atividades gerenciais). Sua principal característica é a produção
industrializada de programas fonte a partir de modelos PIM marcados (geração por meio de robôs
de software), ao invés da programação artesanal.
O processo proposto foi avaliado por dois anos na fábrica de software da empresa Compugraf
(www.compugraf.com.br), que fornece produtos e serviços para comunicação empresarial
(segurança digital, telecomunicações, centrais de atendimento e telefonia). O processo foi
aplicado na construção de sistemas para gerenciamento de informações (não foi testado com
outros tipos de sistemas). No PROGERAS, os modelos UML são criados e marcados por um
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arquiteto, a transformação de modelos em programas é feita com o apoio de uma ferramenta (um
robô de software) e depois os desenvolvedores fazem o trabalho de acabamento, inserindo
manualmente linhas adicionais de programas, e fazendo os testes necessários. A abordagem
apresentada neste trabalho, na versão atual, é capaz de gerar automaticamente apenas os
programas fonte associados à infra-estrutura (persistência, segurança, apresentação, tratamento de
erros, dentre outras questões). As rotinas associadas às regras de negócio precisam ser
construídas manualmente pelos programadores, como cálculos, relatórios, manipulação de
informações, dentre outras.

1.3 Resultados Esperados e Contribuições
Neste trabalho são produzidos dois resultados principais: o processo para geração de programas
fonte e um padrão de regras de marcação de modelos para aplicação de padrões de projetos.
Como resultado secundário foi construído um protótipo de uma ferramenta de geração de
programas fonte, que vem sendo usada na fábrica de software da Compugraf para gerar
programas em C#. O processo é demonstrado, neste trabalho, por meio de um exemplo de
programa (que foi desenvolvido para a Compugraf). Também são apresentados os resultados do
uso do PROGERAS na fábrica de software da Compugraf na construção de oito projetos
corporativos encomendados pelas áreas administrativas e financeiras da empresa.
Neste trabalho também é apresentado uma estrutura padronizada de regras de marcação de
modelos para orientar o processo de transformação. Por meio dessas regras, um arquiteto poderá
especificar a arquitetura de uma aplicação e depois, com apoio de ferramentas, gerar os
programas fonte pertinentes à infra-estrutura (camadas, persistência, segurança, monitoração,
tratamento de erros, dentre outros) do software. O PROGERAS ainda não possibilita a
especificação e geração de programas para as rotinas de negócio.
Espera-se, por meio desse processo, aumentar o desempenho na construção de software.
Possivelmente esse processo poderá trazer contribuições para empresas que produzem softwares,
tanto em relação à qualidade do software produzido, quanto em relação à redução do esforço de
construção. Talvez o processo proposto possa evoluir para tornar-se uma extensão ao MDA, o
que se pretende pesquisar no futuro.
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1.4 Método de Pesquisa
Este projeto de pesquisa considera as seguintes atividades:
1) Levantar referências bibliográficas sobre arquitetura de software, POA, MDA e AOD.
2) Documentar o processo: passos, entradas, saídas, papéis e ferramentas.
3) Propor um conjunto padronizado de regras de marcação para serem aplicadas num
modelo PIM, com a finalidade de orientar uma ferramenta MDA na geração de programas
fonte. Esta é a principal tarefa deste trabalho e pode ser resumida nos seguintes passos:
a. Especificar a arquitetura, por meio da indicação dos interesses arquiteturais
transversais e respectivos padrões de projeto que serão usados na sua
implementação.
b. Definir uma estrutura para regras de marcação que permite indicar interesses
arquiteturais e padrões de projeto. Neste trabalho são propostas, como exemplo,
marcas para apenas alguns requisitos, tais como persistência, apresentação,
geração de trilha de auditoria, monitoração de alguns indicadores de desempenho,
dentre outros.
c. Definir a sintaxe das regras de marcação.
4) Exemplificar o uso das regras de marcação propostas por meio de um exemplo.
5) Construir um protótipo de uma ferramenta de geração de programas fonte compatível com
essas regras e demonstrar a geração de programas fonte de um sistema de gerenciamento
de informações, cujas principais funções são cadastramento e consulta de dados por meio
desse protótipo.
6) Analisar alguns resultados já obtidos com o uso do PROGERAS na fábrica de software da
Compugraf, que já executou oito projetos usando esse processo.

1.5 Organização do Trabalho
No capítulo 2, Fundamentos Conceituais, estão apresentados alguns conceitos-chave importantes
para o entendimento do processo proposto. Sobre MDA são abordados mecanismos de marcação
e transformação, sobre POA são abordadas a organização dos padrões de projeto e sua aplicação
e, sobre o AOD, os fundamentos básicos do desenvolvimento orientado a aspectos.
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No capítulo 3, Estado-da-Arte da Pesquisa, são apresentadas algumas pesquisas que são
referências básicas para o processo proposto neste trabalho e que estão no contexto do MDA,
POA e AOD.
No capítulo 4, Processo para Geração Automatizada de Programas Fonte, é apresentado o
processo para marcação de modelos e geração de programas fonte. São descritas como as regras
de marcação devem ser usadas para especificação do projeto técnico da arquitetura e como
devem ser inseridas nos modelos.
No capítulo 5, Exemplo de Uso do Processo de Geração Automatizada de Programas Fonte, é
apresentado um exemplo de uso do PROGERAS. Inicialmente é descrito o sistema que será
utilizado como exemplo para demonstrar o PROGERAS e depois o processo de marcação e
geração automática dos programas fonte desse sistema.
No capítulo 6 são apresentados os resultados do uso do PROGERAS na fábrica de software da
Compugraf. São apresentados alguns resultados pertinentes à produtividade, à qualidade e à mãode-obra.
Finalmente, o capítulo 7, Conclusão, consiste em um resumo geral e na apresentação do resultado
do trabalho, bem como as contribuições e sugestões para futuras pesquisas.
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2 FUNDAMENTOS CONCEITUAIS
Neste capítulo são apresentados alguns conceitos básicos para o entendimento do PROGERAS:
organização dos padrões de projeto, mecanismos de transformação do MDA e fundamentos do
desenvolvimento orientado a aspectos.
A arquitetura de um software consiste em sua estrutura, decomposta em partes, na relação entre
elas e nas propriedades visíveis externamente que essas partes apresentam (cf. Bass et alii,
2003). Segundo Boucke e Holvoet (2006), a arquitetura é um artefato básico para o projeto, pois
mostra a estrutura das suas partes internas e o resultado das decisões técnicas que geram impacto
para os atributos de qualidade definidos para o sistema. O PROGERAS permite gerar os
programas fonte de um software a partir da especificação da sua arquitetura que deve ser
projetada para atender tanto aos requisitos funcionais como aos requisitos não funcionais, como
desempenho, facilidade de uso e segurança, dentre outros. Por exemplo, se o sistema precisa ter
alto desempenho, então é necessário considerar, no projeto da arquitetura, a decomposição do
processamento em múltiplos processos, o uso de mecanismos de processamento concorrente e a
comunicação entre processos. De acordo com Bass et alii (2000), se a facilidade de manutenção
é importante, então é vital fazer um projeto que considere a separação do sistema em
componentes, cada um se responsabilizando por uma função bastante específica. Essas decisões,
pertinentes à qualidade, basicamente são decisões associadas à arquitetura.

2.1 Requisitos Transversais
Um dos princípios básicos da engenharia de software é a separação de interesses (separation of
concerns), conforme está exposto no Portal TAOSAD. Segundo esse princípio, um problema tem
múltiplas facetas ou interesses que precisam ser identificados e separados de modo que seja mais
fácil lidar com a complexidade. Dessa forma, os requisitos de qualidade previstos pela
engenharia, como robustez, adaptabilidade, facilidade de manutenção, reuso, dentre outros,
podem ser atingidos mais facilmente. Esses requisitos, também chamados de não funcionais,
estão associados às características de qualidade como as documentadas na ISO 9126. Geralmente
são chamados de interesses transversais (crosscutting concerns), pois podem atravessar (e afetar)
vários elementos da arquitetura: múltiplas classes, múltiplas camadas, múltiplos componentes.
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Neste trabalho o termo architectural concern é chamado de interesse arquitetural, como na
literatura do desenvolvimento orientado a aspectos. Boucke e Holvoet (2006) definem esse termo
como “uma área de interesse ou foco no sistema (...), um critério primário para decomposição do
software em partes menores, mais gerenciáveis e compreensíveis, e que tenham algum
significado para o engenheiro de software”1. Em Winck e Goetten (2006), o termo “interesse” é
definido como “um conjunto de características relevantes de uma aplicação, agrupadas por
similaridade. Um interesse pode ser dividido em um ou mais aspectos que representam os
requisitos da aplicação.”
Esses interesses estão diretamente ligados aos requisitos não funcionais que indicam, em termos
mensuráveis, um requisito que o software precisa apresentar como tempo de resposta ou
quantidade máxima de memória e de disco que poderá usar. Para Boucke e Holvoet (2006), um
interesse arquitetural, por sua vez, corresponde a uma parte ou área de foco da arquitetura. A
escolha da tática que será usada na sua implementação vai depender dos requisitos não funcionais
que o software precisa atender, e do trade-off entre eles (cf. Bass et alii, 2003). Por exemplo,
alguns mecanismos podem priorizar o desempenho em detrimento do uso de recursos (como
memória ou disco), enquanto outros farão o contrário. O requisito de desempenho orientará a
decisão sobre qual estratégia deverá ser utilizada na implementação de um ou mais interesses. Por
exemplo, a decisão sobre quais táticas serão utilizadas para implementar o interesse de
persistência será afetada por esse requisito.
Na tabela 2.1 são mostrados alguns exemplos das relações entre interesses arquiteturais
(transversais ou não), requisitos não funcionais e táticas de implementação (padrões de projeto).
Por exemplo, o interesse arquitetural de persistência está associado às funções de persistência de
objetos em banco de dados relacionais. A implementação desse interesse dará origem aos
módulos (classes, interfaces, componentes, dentre outros) localizados na camada de persistência.
As classes persistentes da camada de entidades de negócio também serão afetadas, já que podem
requerer, por exemplo, a implementação de interfaces específicas associadas à persistência. A
decisão sobre quais táticas serão usadas na implementação desse interesse vai depender dos
requisitos não funcionais que o software precisa atender. Se o software precisar apresentar
características que facilitem a sua manutenção, então se pode aplicar a tática da ocultação de
1

Tradução livre.
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informações que, segundo Bass et alii (2003), pode ser obtida por meio dos padrões de projetos
LAYERS (para divisão da arquitetura em camadas) e DAO (para encapsular o mecanismo de
persistência de cada entidade em módulos distintos). Cada padrão de projeto afeta um ou mais
requisitos não funcionais. Como exemplo, tem-se o AUDIT TRAIL indicado na tabela 2.1 que
permite facilitar alguns processos, como: (i) o de manutenção por meio da geração de log com
uma trilha de eventos ocorridos; (ii) o da segurança, por meio da geração de uma trilha das
transações executadas pelos usuários e (iii) o da disponibilidade, por meio da geração de log para
recuperação de falhas. Contudo, esse padrão de projeto pode comprometer outros requisitos não
funcionais, como desempenho e uso de recursos.
Tabela 0.1 – Alguns exemplos da associação entre interesses arquiteturais, requisitos não
funcionais e padrões de projeto (associados às táticas).
Fonte: elaborado pelo autor.
Interesses

Elementos

Requisitos Não funcionais associados

arquiteturais

afetados

Facilidade de

Segurança

Disponibilidade

Manutenção
Persistência

Classes da camada

a) LAYERS

a) USER

a) HEARTBEAT

de entidades de

b) DAO

AUTHENTICATION

b) TRANSACTIONS

a) AUDIT TRAIL

a) AUDIT TRAIL

a) RECOVERY

negócio
Tratamento

Todas as classes de

de exceções

todas as camadas

BLOCKS

(apresentação,

b) AUDIT TRAIL

persistência,
negócio, etc.)
Negócio

Classes das

a) LAYERS

a) AUDIT TRAIL

camadas de

BLOCKS

entidades e regras

b) AUDIT TRAIL

de negócio
Apresentação

a) RECOVERY

Telas da camada de

a) LAYERS

a) USER

apresentação e

b) MVC

AUTHENTICATION

camada de
persistência
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Por meio do Modelo de Domínio são especificados os objetos de negócio mais importantes no
contexto de um sistema (Jacobson et alii, 1999). Os objetos do domínio representam coisas,
papéis, lugares e eventos que existem no contexto no qual o sistema está inserido. Este modelo
basicamente consiste em um diagrama de classes onde estão modeladas as classes do projeto,
com seus atributos e suas relações. No PROGERAS, para gerar os programas fonte de um
software, o arquiteto terá que marcar o Modelo de Domínio para indicar os interesses
arquiteturais que devem ser aplicados a cada entidade e o padrão de projeto que deverá ser usado
na implementação de cada um deles.
Por exemplo, a classe “Cliente” de um modelo pode ser marcada com os seguintes interesses:
•

Negócio: para indicar que essa é uma entidade de negócio.

•

Apresentação: para indicar que deverão ser criadas telas para gerenciar os objetos dessa
classe.

•

Tratamento de erros: para indicar que deve haver um mecanismo para tratamento de erros
em todas as partes da aplicação pertinentes a essa classe (negócio, persistência,
apresentação, dentre outros).

Uma ferramenta de transformação PROGERAS vai gerar programas fonte por meio de templates,
cada um associado a um padrão de projeto e interesse arquitetural específico, indicados na
modelagem. Como alguns interesses podem se cruzar, os templates pertinentes precisam ser
combinados para gerar os programas. Por exemplo, aqueles para gerar os programas de
persistência terão que ser combinados com os que geram os programas de tratamento de erros.
Esse último terá que ser inserido dentro do primeiro durante a geração dos programas
(combinação aspectual) em pontos específicos (pontos de junção). No PROGERAS são usados
fundamentos do AOD para lidar com a combinação de templates e marcação baseada em
interesses arquiteturais, sendo cada template tratado como sendo um adendo.

2.2 Pattern-Oriented Architecture – POA
Para Mattsson et alii (2008), um método comum de construção da arquitetura consiste em montála a partir da combinação de um conjunto de padrões de projeto que vão permitir que o software
atinja os requisitos de qualidade especificados e as funcionalidades sejam alocadas em elementos
específicos .
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O Pattern-Oriented Architecture fornece um conjunto de mecanismos para que um software
possa ser construído segundo esse princípio, por meio do uso de padrões de projeto que são um
meio para documentar um problema e sua solução considerando um determinado contexto (cf.
Buschmann et alii, 2007a). Cada parte da arquitetura é decomposta em outras menores e essas
são recursivamente decompostas até que a decomposição, conforme julgamento do arquiteto, não
seja mais necessária. Esse processo normalmente segue até atingir um nível de detalhe que
permita sua programação.
Os padrões de projeto apresentam atributos de qualidade conhecidos, como melhoria de
desempenho, aumento da segurança, alta disponibilidade, dentre outros. No projeto da arquitetura
de um software, a escolha do padrão depende de uma decisão de projeto. Para Bass et alii (2003),
algumas possibilidades, dentre outras considerações pertinentes, seriam: (i) se o sistema requer
alto desempenho é necessário não só utilizar algum mecanismo para gerenciar as operações
baseadas no tempo, mas também garantir a frequência e o volume de comunicação entre os
elementos; (ii) se a facilidade e o prazo de modificação forem importantes, as responsabilidades
devem ser atribuídas aos elementos de forma que depois possam ser facilmente modificadas; (iii)
se a segurança for um fator crítico, então é necessário utilizar algum mecanismo para gerenciar e
proteger o acesso às informações pelos elementos do software .
Um projeto que aplique uma solução existente (um padrão de projeto), com conceitos bem
conhecidos, é mais fácil de construir que outro que introduza novos conceitos. O reuso de
soluções arquiteturais, para sistemas com requisitos similares, é tão benéfico como o reuso de
código. Ainda para Bass et alii (2003), quando uma decisão arquitetural pode ser reutilizada em
múltiplos sistemas, os benefícios e as consequências das decisões de projeto também são
transferidos.

2.3 Organização dos Padrões de Projeto
Os padrões são catalogados e documentados por meio de uma linguagem própria para esse fim,
que os organiza em diferentes categorias, descreve quando e como podem ser utilizados e
apresenta os trade-offs associados. O termo padrão de projeto também pode ser usado como um
termo genérico permitindo referenciar diferentes tipos de padrões que oferecem respostas para
problemas comuns presentes na maioria dos projetos de desenvolvimento de software. Em
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Pressman (2006) e Gamma et alii (2007), é proposta a organização dos padrões de projeto em três
categorias, como comentado a seguir e mostrado nas figuras 2.1 e 2.2:
•

Padrões Arquiteturais: definem uma estrutura global para o software, orientando sua
divisão em partes (subsistemas e componentes) e organizando o relacionamento entre
elas. Representam soluções com propriedades bem conhecidas e envolvem várias
entidades e suas relações. Alguns exemplos são: divisão do software em camadas
(LAYERS), estrutura cliente-servidor (CLIENT-SERVER) e padrões como BROKER
usado para distribuição e DAL para persistência. Padrões Arquiteturais também podem
ser chamados de Estilos Arquiteturais segundo Pressman (2006).

•

Padrões de Projeto: definem a organização interna de uma parte do software, como um
subsistema, uma camada, uma agregação de componentes ou um mecanismo para
comunicação entre componentes. Um Padrão de Projeto normalmente envolve mais de
uma classe e as interconexões entre os objetos e é geralmente chamado de
microarquitetura, conforme Gomaa (2004). Alguns exemplos são o DOMAIN OBJECTS
usados para subdividir internamente uma camada, o FACADE para prover um acesso
único a uma camada e o OBSERVER usado para gerar eventos de mudanças em um
elemento.

•

Padrões de Código: são padrões de baixo nível específicos para uma linguagem a fim de
implementar algum algoritmo. Nessa categoria estão padrões como o ITERATOR e o
INUMERATOR para navegar em coleções de objetos.

Essa organização toma por base diferentes níveis de abstração e detalhamento, a saber: (i)
Padrões Arquiteturais consideram o uso de estratégias de alto nível para organização das partes
do software; (ii) Padrões de Projeto são padrões de nível médio que permitem organizar uma
parte específica do software, mas não afetam a combinação global das partes e (iii) Padrões de
Código são de baixo nível e estão associados a alguma técnica específica de programação,
normalmente aplicada num método de uma classe.
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Figura 0.1 – Sequência de passos para seleção de padrões de projeto para construção da
arquitetura.
Fonte: elaborado pelo autor.

Neste trabalho é usado o termo padrão de projeto (com letras minúsculas) como termo genérico,
que faz referência a padrões de todas essas categorias. No PROGERAS, os padrões de projeto são
usados para implementar os interesses arquiteturais como persistência, apresentação, distribuição,
dentre outros.
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2.3.1 Processo de aplicação dos padrões de projeto
Na proposta do PROGERAS, a geração dos programas fonte é feita a partir do projeto da
arquitetura do software, que é especificada por meio da definição de padrões de projeto por
interesse arquitetural. O processo que será usado para seleção dos padrões de projeto está fora do
escopo do PROGERAS. Contudo, os processos descritos em Bushmann (2007b) e em Bass et alii
(2003) podem ser usados para essa finalidade.
Proposta de Buschmann
Segundo Buschmann (2007a e b), a especificação da arquitetura de um sistema começa com a
aplicação dos Padrões de Arquitetura, também chamado de entry-points. Depois da aplicação
desses padrões, a construção continua com a aplicação de Padrões de Projeto. A sequência de
padrões corresponde, portanto, a uma tomada sucessiva de decisões e de transformações. A cada
passo intermediário dessa sequência, a arquitetura deveria ficar o mais estável possível. Esse
processo é iterativo e descendente e continua até que o padrão de projeto aplicado não faça
referência a nenhum outro.
Um exemplo desse processo é apresentado na figura 2.1, na qual são mostrados alguns caminhos
de decomposição. A sequência em que os padrões são aplicados e a escolha que se faz de cada
alternativa poderá levar a um projeto resultante muito diferente.
Antes de decidir pela aplicação de um padrão de projeto, um importante passo é o entendimento
adequado do problema que será resolvido, de que forma o problema será resolvido e quais são os
trade-offs associados. Os padrões foram criados para serem usados por pessoas. São elas que, por
meio de análise e considerações, decidem quais são as respostas mais adequadas para cada tipo
de problema. Segundo Buschmann (2007a e b), a aplicação dos padrões de projeto para
implementação de uma linha de base de arquitetura não pode ser totalmente automatizada. Ainda
não existem mecanismos confiáveis que possam analisar automaticamente os requisitos
funcionais e não funcionais de um sistema e selecionar os padrões mais adequados. Quem faz a
escolha de quais padrões devem ser aplicados são os desenvolvedores. Somente depois que o
problema estiver bem entendido e os padrões adequados forem selecionados por um
desenvolvedor, é que a implementação dos padrões de forma automatizada poderá ser feita.
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Proposta de Bass et alii
Na proposta de Bass et alii (2003), o projeto estrutural da arquitetura começa após o
levantamento dos requisitos funcionais. O próximo passo é levantar os atributos de qualidade
relevantes para o projeto, que depois vão orientar o arquiteto na identificação dos interesses
arquiteturais a serem projetados. Bass et alii (2003) propõem que esses requisitos sejam
projetados por meio do uso de táticas arquiteturais bem conhecidas (padrões de projeto, estruturas
de dados, algoritmos, etc.), específicas para cada atributo de qualidade. É proposto o uso das
seguintes táticas:
•

Disponibilidade: atributo associado às falhas do sistema e suas consequências. Uma falha
ocorre quando o sistema deixa de prover um serviço consistente com sua especificação.
As táticas sugeridas são:
o Detecção de falhas: ping/echo, hearbeat, tratamento de exceções.
o Recuperação: votação, redundância, spare, rollback, sincronização do estado.
o Prevenção: uso de transações, monitoramento do processo, remoção do serviço.

•

Facilidade de ser modificado: atributo associado ao custo de se fazer uma mudança no
sistema. As táticas sugeridas são:
o Localização das mudanças: coerência semântica, antecipação das mudanças
previstas, generalização dos módulos, limitação da quantidade de opções,
abstração dos serviços comuns.
o Prevenção do ripple effect: ocultação de informação, manutenção da interface
existente, restrição da quantidade de rotas de comunicação, uso de um
intermediário.
o Postergamento do binding time: registro em tempo de execução, uso de arquivos
de configuração, polimorfismo, uso de componentes substituíveis, aderência a
protocolos definidos.

•

Desempenho: atributo associado ao tempo que o sistema consome para responder aos
eventos (interrupções, mensagens, requisições, dentre outros). As táticas sugeridas são:
o Demanda por recursos: aumento da eficiência computacional, redução do
overhead computacional, gerenciamento da taxa de eventos, controle da
frequência de amostragem.
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o Gerenciamento dos recursos: introdução de processamento concorrente,
manutenção de múltiplas cópias, aumento da disponibilidade de recursos.
o Arbitração de recursos: política de agendamento.
•

Segurança: atributo associado à capacidade do sistema de resistir ao uso não autorizado
enquanto provê os serviços para os usuários legítimos. As táticas sugeridas são:
o Resistência a ataques: autenticação dos usuários, autorização dos usuários,
manutenção da confidencialidade dos dados, manutenção da integridade, limitação
da exposição, limitação do acesso.
o Detecção de ataques: detecção de intrusão.
o Recuperação de ataques: recuperação e trilha de auditoria.

•

Facilidade de ser testado: atributo associado à facilidade com que o software pode ser
avaliado a fim de se identificar seus defeitos. As táticas sugeridas são:
o Gerenciamento das entradas e saídas: Record/playback, separação entre interface e
implementação, uso de rotinas e interfaces especializadas.
o Monitoração interna: uso de monitores internos.

•

Facilidade de uso: atributo que mede quão fácil é para o usuário executar uma
determinada tarefa e o tipo de ajuda que o sistema provê. As táticas sugeridas são:
o Separação entre interface do usuário e o restante do sistema.
o Suporte às iniciativas do usuário: cancelar, desfazer e agregar.
o Suporte às iniciativas do sistema: criar modelo do usuário (perfil), do sistema e da
tarefa a fim de propor ações automaticamente.

Cada atributo de qualidade (requisito não funcional) pode estar associado a um ou mais interesses
arquiteturais e para cada um deles existem várias táticas que podem ser aplicadas no projeto
técnico da arquitetura. Para o levantamento dos atributos de qualidade, Bass et alii (2003)
propõem o uso de cenários que, posteriormente, podem ser utilizados para especificação dos
interesses arquiteturais. Um cenário determina um requisito específico para um atributo de
qualidade e consiste nas seguintes partes:
•

Fonte de estímulo: a entidade que gerou o estímulo. Por exemplo, uma pessoa, outro
sistema de computador, dentre outros.

35

•

Estímulo: uma condição que precisa ser considerada quando é percebida pelo sistema.
Por exemplo, omissão, falha, timeout, resposta do usuário, dentre outras.

•

Ambiente: as condições em que o estímulo ocorre; pode ser em tempo de execução, na
compilação ou durante o projeto. Por exemplo, o sistema pode estar sobrecarregado ou
pode estar sendo executado normalmente quando o estímulo chegar.

•

Artefato: aquilo que foi estimulado, pode ser uma parte ou o sistema inteiro. Por
exemplo, tela, módulo, processo, canal de comunicação, dispositivo de armazenamento,
dentre outros.

•

Resposta: ação desempenhada pelo sistema depois de processar o estímulo. Por exemplo,
gravar alguma informação, notificar alguém, desabilitar ou habilitar alguma função,
dentre outras.

•

Medição da resposta: quando a resposta ocorre, ela deve ser medida de alguma forma
para que o requisito possa ser avaliado. Por exemplo, pode ser medida a quantidade de
elementos afetados, o esforço, o tempo, o custo financeiro, dentre outras avaliações.

Com base nessas informações, específicas para um atributo de qualidade, o arquiteto deverá
definir a tática que será empregada para que o sistema possa atender o requisito de qualidade
(derivado da medição da resposta). Cada tática pode ser projetada por meio da aplicação de um
ou mais padrões de projeto. A combinação das táticas selecionadas vai orientar como cada
interesse arquitetural específico deverá ser implementado.
Na ISO 9126 está estabelecido um conjunto de características que normalmente devem ser
fornecidas por um produto ou serviço e as quais podem ser usadas como referência para o
planejamento das táticas. O ATAM (Attribute-based Trade-off Analysis Method) também pode
ser usado como ferramenta para facilitar o processo de avaliação dos objetivos de negócio e da
arquitetura. Esse método, segundo Falconer (2008), permite avaliar o trade-off entre as táticas
selecionadas, de modo que os requisitos mais importantes para o negócio sejam priorizados.
Por exemplo, o interesse de persistência pode ser implementado por meio de um banco de dados
relacional utilizando o padrão de projeto DAO (Data Access Object). A implementação da
persistência pode ser feita de diferentes formas, usando a API do driver nativo do servidor de
banco de dados ou a biblioteca ODBC. O uso da API poderá proporcionar melhor desempenho,
mas dificultará a portabilidade do software. O ODBC, por sua vez, facilitará a portabilidade, mas
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pode prejudicar o desempenho, já que tem múltiplas camadas de código. Por meio do ATAM é
possível analisar o trade-off entre essas diferentes abordagens e outros mecanismos selecionados,
de modo que possa ser feita a escolha da abordagem mais adequada.
O mesmo ocorre com o interesse de auditoria. Um software pode apresentar a necessidade de
gerar logs sempre que determinadas transações ou eventos ocorrerem. O log pode, por exemplo,
ser gerado em arquivos TXT ou XML. A geração de log em arquivos TXT normalmente é mais
rápida e proporciona maior desempenho. Contudo, a informação pode ser mais difícil de ser
analisada, já que o arquivo não terá uma estrutura padrão, de maneira que possa ser interpretada
por um software. O log XML, por sua vez, pode ser analisado mais facilmente, já que sua
estrutura segue um formato padronizado; porém, essa abordagem pode comprometer o
desempenho do software, já que terá mais camadas de programas necessárias para montar e
gravar os dados em formato XML.
As propostas de Buschmann (2007a e b) e Bass et alii (2003) se complementam, já que as táticas
são um meio para identificar quais padrões de projeto podem ser usados na implementação de
cada requisito não funcional. Na proposta do PROGERAS, os programas fonte serão gerados por
meio de templates, construídos para elaborar os programas de um ou mais padrões de projeto
para um interesse arquitetural específico. No projeto da arquitetura, devem ser indicados os
padrões de projeto que devem ser aplicados para cada interesse arquitetural, com o objetivo de
atender um requisito não funcional. Para escolha do padrão de projeto, pode ser usada uma
abordagem como a de Bass et alii (2003) ou Buschmann et alii (2007a e b): neste trabalho, ambas
serão usadas com o PROGERAS.

2.4 Aspect-Oriented Design – AOD
O Aspect-Oriented Software Development (AOSD) começou com a programação por meio do
Aspect-Oriented Programing (AOP). Com o AOP foram estabelecidos os fundamentos básicos
do desenvolvimento orientado a aspectos, cujo objetivo é separar o código associado ao negócio
dos interesses transversais (cf. Winck e Goetten, 2006). Esses interesses correspondem às
características como mecanismos de auditoria (log), tratamento de exceções, persistência,
distribuição, dentre outros. Na programação orientada a objetos, sem o conceito de aspectos, o
código para implementar esses interesses fica espalhado por vários objetos. A junção desses
interesses leva o sistema a uma condição chamada de código espalhado (scattering) e código
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emaranhado (tangled). Por exemplo, quando há um conjunto de objetos persistentes no software,
o código que implementa a função de persistência precisa ser inserido em todas as classes
correspondentes – dessa forma o código de persistência fica espalhado em várias classes. Numa
única classe também podem ser implementados vários aspectos, como persistência, tratamento de
erros, log, dentre outros. Nesse caso ocorre a situação de código emaranhado.
Segundo Wampler (2003), na visão do AOP, o sistema é composto a partir da modularização dos
interesses transversais, que são encapsulados em módulos separados (aspects) e depois
combinados (weaving) com o resto dos programas fonte, em pontos bem definidos (join points),
de forma automática. O AOP provê mecanismos para fazer a combinação dos aspectos com a
lógica de negócio e criar a aplicação, auxiliada por uma ferramenta. É válido ressaltar que, sem o
apoio da automação, a mudança de um aspecto iria requerer uma grande dose de trabalho manual
(sujeita a erro) por parte dos programadores.
Os mecanismos básicos do AOP para fazer a combinação dos aspectos com o resto do programa
são os pontos de junção (join points), pontos de atuação (pointcuts), adendos (advice) e os
aspectos (aspects):
(i) Pontos de junção são os pontos de um programa em que os aspectos serão combinados
(inseridos). São exemplos de pontos de junção a execução de métodos, a atribuição de valores a
atributos ou objetos, criação de um objeto, tratamento de exceção, dentre outros. Por exemplo,
pode ser definido um mecanismo padrão para geração de log sempre que determinados métodos
de algumas classes, que são pontos de junção, forem executados.
(ii) Os pontos de atuação são mecanismos do AOP usados para definir um ponto de junção. São
como uma regra definida pelo programador para especificar os pontos de junção pertinentes a um
determinado interesse. Para gerar log sempre que determinados métodos de algumas classes
forem executados, é necessário definir um ponto de atuação. Por exemplo, no AspectJ, versão do
Java para AOP, para escrever um ponto de atuação que possa capturar a execução dos métodos da
classe Transacao cujos nomes começam com a palavra Executar e que retornam um valor
do tipo inteiro e que recebem qualquer combinação de parâmetros, pode-se informar uma regra
como execution (int Transacao.Executar*(...));
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(iii) O adendo é o trecho de programa, similar a um método, usado para programar o código que
deverá ser executado no ponto de junção, conforme definido no ponto de atuação. Na definição
do adendo, o programador pode definir em que momento o código deverá ser executado: pode ser
durante (around), após (after) ou antes (before) do ponto de junção. Por exemplo, o adendo pode
ser programado para gerar log antes da execução de um método. No AspectJ, esse adendo
poderia ser programado da seguinte forma:
Before() : execution (int Transacao.Executar(*)){
//adendo para gerar o log
GravarLog(“Executando a operação X”);
}
(iv) As regras para a combinação aspectual são formadas pelos pontos de atuação mais os
adendos. Os pontos de atuação identificam os pontos de junção pertinentes e os adendos definem
a ação que deverá ser executada. O aspecto é a unidade de programa que contém todo o programa
fonte pertinente: pontos de atuação, adendos, instruções e declarações. Os aspectos são
programados de forma similar a uma classe. Segue um exemplo de aspecto em AspectJ para
gerar log sempre que os assessores set() e get() de qualquer atributo de qualquer classe for
executado:
public Aspect Geralog {
pointcut LerAtributo():call(* *get*(..)) || call( * *Get*(..));
pointcut AcessoAtributo():LerAtributo() || call(* *set*(..)) || call(*
*Set*(..));
before() : LerAtributo() {
/// corpo do adendo para gerar log do para função set()
...
}
before() : AcessoAtributo() {
// corpo do adendo para gerar log para função set() e get()
...
}
}

Em Bass et alii (2004), é proposto um método para elaboração do projeto técnico da arquitetura
baseado no conceito do AOSD. Para cada atributo de qualidade que seja pertinente no projeto em
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questão, os autores propõem uma tática para abordá-lo que resulta na identificação de um aspecto
candidato. Alguns interesses podem não estar associados a um único componente da arquitetura,
como segurança, por exemplo. Esses são interesses transversais e dão origem aos aspectos
arquiteturais, segundo o Portal TAOSAD. Bass et alii (2004) aplicam os mesmos conceitos
pertinentes ao AOP para construção da arquitetura:
•

Pontos de junção arquiteturais: são pontos específicos na arquitetura do software, como
classes, métodos, domínios, dentre outros.

•

Pontos de atuação arquiteturais: são mecanismos para referenciar uma coleção de pontos
de junção de arquiteturais.

•

Adendo arquitetural: é a especificação de uma transformação a ser aplicada num ponto de
junção arquitetural.

•

Aspecto arquitetural: são visões da arquitetura que consistem em definições de pontos de
atuação e em adendos arquiteturais.

No PROGERAS são usados fundamentos concebidos no AOD para identificar, no projeto da
arquitetura, os interesses arquiteturais cuja implementação será feita por meio de aspectos. Por
exemplo, os interesses de persistência, apresentação, tratamento de exceções, auditoria,
distribuição, dentre outros, podem ser especificados e implementados separadamente. O processo
permite que sejam discriminados padrões de projeto específicos para realizar cada um desses
interesses arquiteturais.

2.5 Model-Driven Architecture – MDA
Para Mattsson et alii (2008), a idéia básica do MDD consiste em capturar as informações do
projeto por meio de modelos e em aumentar o nível de abstração com o qual o desenvolvedor
trabalha, de modo a reduzir o volume de tarefas desgastantes, tediosas e sujeitas a erros que
passam a ser executadas por ferramentas. Dessa maneira, modelos detalhados, programas fonte,
programas de testes, dentre outros artefatos, podem ser gerados automaticamente por meio de
ferramentas a partir de modelos com alto nível de abstração.
O MDA é derivado do MDD e propõe uma abordagem para desenvolver sistemas completos de
forma automatizada por meio da ligação e transformação de modelos e geração de programas,
usando padrões propostos pela OMG: MOF para construção de metamodelos, UML como uma
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linguagem de uso geral para construção de modelos, XMI como um formato para intercâmbio de
modelos entre ferramentas, OCL para expressar restrições e o QVT para especificar
transformações de modelo para modelo.
No MDA a construção de um sistema começa com a construção dos modelos (diagramas de
classes, diagramas de sequência, diagramas de estados, etc.), depois esses são transformados em
outros mais detalhados e em seguida o programa fonte é gerado a partir deles para linguagem e
plataforma específicas. Se o sistema precisar ser modificado, então as modificações serão feitas
nos modelos; se o aplicativo precisar ser transportado para outra plataforma, basta gerar
novamente os programas, a partir dos mesmos modelos, para essa outra plataforma. No padrão
MDA são definidas três categorias de modelos: CIM (Computer Independent Model), PIM
(Platform Independent Model) e PSM (Platform Specific Model).
•

O Modelo Independente de Computação ou CIM é usado para delinear os processos de
negócio. Esse modelo pode ocultar muitas informações pertinentes ao processamento e
independe da forma como o sistema será implementado. Esse tipo de modelo é criado
tanto para entender o problema quanto para capturar conceitos pertinentes que serão
utilizados para construção dos demais modelos.

•

O Modelo Independente de Plataforma ou PIM é o modelo que descreve a estrutura do
sistema sem levar em consideração a plataforma na qual o sistema será implementado. O
modelo, que pode ser de diagramas de classes, estados, sequência, dentre outros, pode
considerar o uso de múltiplos padrões de projeto (cf. MDAGUIDE, 2003).

•

O Modelo Específico de Plataforma ou PSM apresenta um refinamento do PIM, no qual é
considerada uma plataforma específica. O modelo PSM lida com o sistema operacional,
linguagem de programação, tecnologia da plataforma (.NET, J2EE, CORBA, etc.),
distribuição, dentre outros detalhes técnicos. O PSM também pode considerar o uso de um
ou mais Perfis UML (UML Profile) que podem facilitar o processo de modelagem e
construção de certas partes de um sistema.

No MDA são propostos meios para transformar um modelo em outro, por exemplo, um PIM em
um PSM, como mostrado na figura 2.2. A transformação começa com o mapeamento entre os
modelos, que pode ser feito com base nos tipos dos elementos ou em marcas. Na primeira
abordagem pode-se especificar que um elemento de certo tipo será transformado em outro de tipo
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diferente. Por exemplo, classes podem ser mapeadas para tabelas em um diagrama entidaderelacionamento. No segundo caso pode-se incluir marcações no modelo que vão orientar o
processo de transformação, como estereótipos, tagged values, dentre outros. Por exemplo, uma
classe pode ser marcada como persistente para orientar o processo de transformação para que seja
gerado um modelo no qual é mostrada a visão de persistência da arquitetura.
Ainda segundo o MDAGUIDE (2003), as marcas precisam ser estruturadas e padronizadas para
que possam ser processadas de forma automatizada e coerente. No MDA não foram definidos
modelos de marcação, mas a OMG definiu alguns deles por meio de perfis UML, que consideram
o uso de um conjunto padronizado de marcas.

No processo PROGERAS é proposta uma

estrutura padronizada de marcas para orientar o processo de transformação de modelos para
programas fonte. Essas marcas permitem indicar o padrão de projeto que deverá ser aplicado na
implementação de cada interesse arquitetural.
O processo de transformação proposto pelo MDA consiste em transformar um modelo de origem,
com marcações, em um modelo de destino, como mostrado na figura 2.3. De acordo com France
et alii (2004), a transformação de modelos pode ser classificada como vertical ou horizontal . A
transformação vertical ocorre quando um modelo de origem é transformado em outro num
diferente nível de abstração: um PIM num PSM ou programas fonte e a transformação de um
PSM em programas fonte. A transformação horizontal envolve a transformação de um modelo
em outro que está no mesmo nível de abstração: um PIM em outro PIM ou um PSM em outro
PSM. A transformação horizontal normalmente é usada para suportar a evolução de modelos, por
exemplo, para fazer reestruturação de modelos, transformando um modelo PIM em outro PIM.
O processo de transformação pode ser feito manualmente, por um desenvolvedor, ou de forma
automatizada, por meio de uma ferramenta. O MDA também considera a transformação de um
PIM marcado diretamente em programas fonte, sem passar por um PSM, sendo esse processo
chamado de transformação direta.
Mellor et alii (2005) acrescentam que quando houver necessidade de gerar novamente um
modelo de destino do tipo programa fonte, é necessário assegurar que o código adicionado
manualmente não seja substituído pelo código regerado. O conceito de áreas protegidas pode
atender essa necessidade, já que o momento em que um modelo é regerado, a função de
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mapeamento tenta preservar o conteúdo inserido manualmente, demarcado pelas áreas protegidas
no programa fonte.

Figura 0.2 – Processo de desenvolvimento com MDA
Fonte: MDAGUIDE (2003, p. 46)

O MDA traz vários benefícios, como aumento da velocidade de desenvolvimento, melhoria da
qualidade (que será uniforme entre as várias partes do programa fonte gerado de forma
automática), maior facilidade na implementação de mudanças (que serão feitas nos templates ou
rotinas de transformação) e aumento da facilidade de uso, segundo Stahl (2006). O desenvolvedor
fica livre das tarefas rotineiras e normalmente sujeitas a erros. Quanto mais bem definida estiver
a arquitetura do software que vai ser desenvolvido, mais repetitivo será o trabalho de
programação.

Nessa situação, o trabalho de desenvolvimento normalmente consiste em

atividades de copia-e-cola, que pode ser seguido de algumas modificações no programa fonte.
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Essa parte do trabalho é mais braçal que intelectual e poderia ser executada com muito mais
qualidade por um gerador de código. Os componentes básicos da infra-estrutura, por exemplo,
podem ser gerados automaticamente, assim como padrões de arquitetura e algoritmos.

Figura 0.3 – Processo de transformação do MDA
Fonte: MDAGUIDE (2003, p. 16 - adaptado)

2.5.1 UML Profiles
A OMG propôs um conjunto de extensões para o UML2, conhecidas como Perfis UML (UML
Profile), cuja finalidade é ajustar a linguagem para áreas técnicas específicas, algumas para
modelagem de negócio e outras para certas tecnologias. Um perfil UML é um conjunto de
extensões ao UML baseadas nos mecanismos de extensão da linguagem. Um perfil para uma
aplicação específica é um meio padronizado para expressar as semânticas dessa aplicação por
meio do UML, conforme apresentado em Fuentes et alii (2003). Alguns dos Perfis UML
disponíveis atualmente são:
2

Conforme exposto no site www.uml.org
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•

Platform Independent Model (PIM) & Platform Specific Model (PSM) for Software Radio
Components (também conhecido como UML Profile for Software Radio)

•

UML Profile for CORBA®

•

UML Profile for CORBA® Component Model (CCM)

•

UML Profile for Enterprise Application Integration (EAI)

•

UML Profile for Enterprise Distributed Object Computing (EDOC)

•

UML Profile for Modeling QoS and Fault Tolerance Characteristics and Mechanisms

•

UML Profile for Schedulability, Performance and Time

•

UML Profile for System on a Chip (SoC)

•

UML Profile for Systems Engineering (SysML)

•

UML Testing Profile

Com essas extensões é possível fazer uso do MDA para gerar os programas fonte e fazer
transformação de modelos de forma automática. As estruturas existentes no UML 2.0, por
exemplo as extensões, por serem tipificadas, podem ser processadas e alteradas de forma simples
pelas ferramentas de transformação.
Segundo Ambrosio (2003), até 2003 existiam mais de 40 ferramentas que incorporavam de
alguma forma os conceitos do MDA, como modelagem baseada em UML, geração de código e
transformação entre modelos. Alguns exemplos são o Rational Rose da IBM, o JUDE da Change
Vision, ArcStyler da Interactive Objects Software, o OptimalJ da Compuware e o AndroMDA que
é uma ferramenta de código aberto, dentre outras. Algumas destas ferramentas implementam toda
a visão MDA e permitem tanto a edição e a transformação de modelos quanto a geração de
programas fonte. Em outras são implementadas somente algumas das abordagens, como a
geração de programas fonte a partir de um modelo UML criado em outra ferramenta. No portal
www.codegeneration.net há uma extensa lista de ferramentas compatíveis com o MDA e o UML.
France e Rumpe (2007) ponderam que muitas dessas ferramentas, apesar dos variados recursos
que oferecem, têm pontos fracos importantes, tais como não deixar explícitas as escolhas
arquiteturais que foram feitas pelos geradores ao criar os programas fonte e fornecer suporte
bastante limitado para que o arquiteto possa influenciar nessas escolhas. Dessa forma, não é
possível garantir que o programa gerado vá atender a todos os requisitos não funcionais que o
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software deve apresentar. Para atingir esse objetivo, será necessário executar algum trabalho
manual de reconstrução de parte do programa produzido pelo gerador ou adição de novo código.
No processo PROGERAS é proposto um conjunto padronizado de marcas para orientar o
processo de transformação dos modelos em programas fonte. Essas marcas são compostas por
regras, por meio das quais o arquiteto expressará suas decisões sobre a arquitetura. Elas serão
interpretadas por uma ferramenta para gerar programas fonte de forma automática (por meio de
uma ferramenta de software), a partir de um conjunto de modelos UML marcados. Dessa forma
um arquiteto poderá orientar o gerador na seleção de padrões de projeto específicos para
implementar cada interesse arquitetural.

2.6 Conclusão
Neste capítulo foram apresentados alguns conceitos importantes na implementação do processo
PROGERAS, associados ao POA, AOD e MDA.
No POA é proposto que a construção da arquitetura do software seja feita a partir de padrões de
projeto. Para Greenfield e Short (2005), o uso de uma linguagem de padrões facilita o trabalho de
produção massiva de software e descreve como e quando usar os padrões e os trade-offs
associados. Os padrões oferecem respostas conhecidas e específicas para problemas que
aparecem recorrentemente em projetos de desenvolvimento de software.
No método do AOD é proposta a construção da arquitetura do software com base nos conceitos
do AOP, ou seja, por um conjunto de técnicas para fazer a separação de interesses pertinentes à
arquitetura que cruzam vários elementos, como segurança, persistência de dados, log, tratamento
de erros, dentre outros (cf. Wramper, 2003). No AOP esses interesses são chamados de
transversais (crosscutting concerns) e correspondem a áreas de foco dentro da arquitetura. Esses
interesses são implementados separadamente, por meio de aspectos, e depois combinados com o
resto do código, através da combinação aspectual (cf. Winck e Goetten, 2006). Em Bass et alii
(2004), Garcia et alii (2006a), Boucke e Holvoet (2006) e no portal TAOSAD é abordado o uso
do conceito de aspectos para a elaboração do projeto técnico da arquitetura.
Para Mellor et alii (2005), o MDA descreve uma visão para o desenvolvimento de software que
se baseia em ligar modelos de objetos para construir sistemas completos. No MDA, assim como
no desenvolvimento orientado por modelos (MDD), são propostas abordagens que utilizam
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modelos para automatizar as tarefas de desenvolvimento de software – é como se o trabalho de
programação fosse feito usando modelagem.
No processo PROGERAS são combinados os fundamentos do AOD, AOP e MDA, por meio de
um conjunto padronizado de marcas que permite gerar programas fonte por meio da
transformação de modelos UML.
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3 ESTADO-DA-ARTE DA PESQUISA
Na concepção do PROGERAS foram considerados os trabalhos de Marcos et alii (2006),
Wramper (2003), France et alii (2004), Sanchez et alii (2006), France e Rumpe (2007), Boucke e
Holvoet (2006), Garcia et alii (2006 a e b) e Bass et alii (2004) que abordam arquitetura de
software, POA, AOD e MDA. Na sequência, cada um desses trabalhos será apresentado
sucintamente.
Segundo Marcos et alii (2006), embora o MDA já esteja relativamente maduro, ele ainda
apresenta uma lacuna importante decorrente do fato de não prover suporte adequado para o
projeto técnico da arquitetura (architectural design). Nesse artigo os autores propõem uma
extensão ao processo MIDAS, que é um processo de desenvolvimento derivado do MDA, focado
em Sistemas de Informação Web. Essa extensão está no contexto do Architecture-Centric ModelDriven Architecture (ACMDA), que permite integrar as questões pertinentes à arquitetura à
abordagem MDA. Na proposta desses autores, a arquitetura é tratada como um aspecto diferente,
numa nova dimensão, que é ortogonal ao PIM e ao PSM. A sugestão é que seja criado um ou
mais modelos PIM com foco na arquitetura, e depois modelos PSM com igual foco. Por exemplo,
deve ser criado um modelo PIM e um PSM para as questões pertinentes à interface com o
usuário, outro para persistência, e assim sucessivamente. Dessa forma, o desenho da arquitetura
fica ortogonal aos modelos (PIM e PSM), que passam a considerar os mecanismos arquiteturais.
No PROGERAS, da mesma forma que no ACMDA, também é considerado o uso de modelos
PIM para a especificação dos interesses arquiteturais que, junto com outros requisitos, darão
origem à arquitetura do software em desenvolvimento.
France et alii (2004) apresentam uma abordagem para modelagem e transformação de modelos
baseada em padrões, que pode ser usada como base para o desenvolvimento de ferramentas
MDA. Nessa proposta, são incorporadas características ou marcas associadas a padrões de
projeto no modelo de origem para obter-se novos modelos, de forma automática, que contenham
instâncias desse padrão. No PROGERAS é usado um conceito similar: no modelo de origem são
indicados o interesse arquitetural e o padrão de projeto que deverão ser aplicados no processo de
transformação.
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No artigo de Wampler (2003), há uma discussão sobre as divergências entre a visão proposta pelo
MDA/MDD e sua realidade no mercado. Wampler destaca o problema de gerar automaticamente
modelos PSM detalhados a partir de modelos PIM com alto nível de abstração. O modelo PSM
gerado precisa atender aos requisitos mínimos de qualidade, eficiência, clareza, dentre outros.
Wampler propõe, nesse artigo, o uso da programação orientada a aspectos como meio de
automatizar a função de geração de programas fonte por meio do MDA e introduz o conceito de
MDA orientada a aspectos. Por meio do AOP, a lógica de negócio e os aspectos pertinentes aos
requisitos não funcionais (segurança, persistência, etc.) podem então ser projetados
separadamente, por meio de modelos PIM e PSM independentes. Esses modelos podem ser
combinados para gerar novos modelos. Esse artigo aborda a possibilidade de combinar o AOP
com o MDA, a mesma abordagem usada no PROGERAS.
Em seu artigo, Sanchez et alii (2006) apresentam os conceitos de requisitos orientados a aspectos
(AORE – Aspect Oriented Requirements) e do projeto técnico da arquitetura orientado a aspectos
(AOAD – Aspect Oriented Architecture Design). Os autores também discutem alguns dos
problemas que essas abordagens apresentam e apontam alguns mecanismos para tentar solucionálos. Nessas propostas não são abordadas a questão de como mapear os aspectos identificados nos
requisitos em artefatos da arquitetura de forma integrada. No artigo é proposto um meio para
automatizar o processo de geração da arquitetura, a partir dos requisitos, usando os mecanismos
do MDA. No processo do PROGERAS também é usado um mecanismo similar que permite gerar
os programas fonte do software a partir do Modelo de Domínio.
Em France e Rumpe (2007), é apresentada uma visão abrangente sobre o estado-da-arte da
pesquisa para o MDD. Os autores apontam que as linguagens de modelagem, atualmente, não
fornecem suporte adequado para criar visões específicas por interesse arquitetural transversal.
Como alternativa, eles apresentam o método AOM (Aspect-Oriented Modeling) que possibilita
projetar interesses arquiteturais separadamente, por meio de aspectos. Segundo os autores, nessa
abordagem os aspectos são tratados como visões que, por sua vez, consistem em um ou mais
modelos. Depois esses modelos podem ser consumidos por uma ferramenta MDA para gerar
programas em uma linguagem que não seja orientada a aspectos. No PROGERAS é aplicado o
mesmo principio, ou seja, que modelos orientados a aspectos podem ser usados para gerar
programas fonte em qualquer linguagem, orientada a aspectos ou não.
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Boucke e Holvoet (2006) investigam a relação entre interesses arquiteturais (architectural
concerns), orientadores arquiteturais (architectural drivers) e visões arquiteturais (architectural
views) a fim de avaliar como se manifestam os requisitos transversais. No artigo é proposto que
esses requisitos sejam tratados como aspectos arquiteturais, aplicando os fundamentos do AOD.
Os autores também recomendam o uso de padrões de projetos parametrizados para implementar
cada aspecto. Essa recomendação também foi aplicada no PROGERAS, proposto neste trabalho.
Em Garcia et alii (2006 a e b), há uma proposta para abordar as decisões arquiteturais
transversais, que normalmente ficam espalhadas por múltiplas visões da arquitetura. Para lidar
com essa questão, Garcia e demais autores propõem uma abordagem baseada nos fundamentos de
modularização e composição usados no desenvolvimento orientado a aspectos (AOD). Nessa
abordagem, os aspectos arquiteturais são capturados como unidades modulares que permitem
organizar a estrutura e os comportamentos pertinentes num único lugar. Os autores propõem um
mecanismo com base em templates para gerar modelos específicos por visão. No PROGERAS é
usado um mecanismo similar, no qual cada interesse arquitetural é capturado como um aspecto
modular, que é implementado por meio de um ou mais templates.
Bass et alii (2004) propõem um método para identificar e especificar táticas para implementar
requisitos não funcionais, como confiabilidade, facilidade de uso, facilidade de modificação,
desempenho, dentre outros. Nesse método, a arquitetura é projetada com base nesses requisitos,
mas aplicando os fundamentos do AOD. Os conceitos do AOD são transportados para o contexto
de arquitetura, sendo definidos pelos autores como aspectos arquiteturais, adendos arquiteturais,
pontos de junção arquiteturais e pontos de atuação arquiteturais, todos aplicados no PROGERAS.
Também são apresentadas propostas para identificar e especificar interesses arquiteturais na
forma de aspectos no Portal TAOSAD, em Zhao e Zang (2007), em Fuentes et alii (2003), em
Wang et alii (2007), em Wei e Qiu (2008) e em Garcia et alii (2006b). Todos esses artigos
apresentam abordagens nas quais os interesses arquiteturais são modelados separadamente, como
aspectos. Nos artigos de Wang et alii (2007) e Wei e Qiu (2008), também é proposto um
mecanismo de transformação MDA para combinar e gerar um software a partir de modelos
orientados a aspectos. No PROGERAS, os interesses arquiteturais também são abordados
separadamente, como aspectos, sendo que neste trabalho apenas um conjunto específico de
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interesses foi abordado: apresentação, persistência, negócio, dados, segurança e geração de log. O
processo pode evoluir para abordar outros tipos de interesses
Na concepção do PROGERAS foram combinados alguns dos principais fundamentos do MDA,
AOD e POA. O MDA forneceu os mecanismos e padrões básicos usados no processo de
modelagem e transformação. O AOD contribuiu com os mecanismos para se fazer a
encapsulação e a combinação dos interesses arquiteturais (architectural concerns). Finalmente, o
POA forneceu os meios para pôr em prática as táticas usadas na implementação dos interesses
arquiteturais especificados para o software.
Por meio do PROGERAS é apresentado um complemento ao MDA, que está embasado em uma
estrutura padronizada de regras de marcação de modelos para orientar o processo de
transformação. Essas regras permitem especificar os elementos de infra-estrutura da arquitetura
de uma aplicação e depois, por meio de ferramentas, gerar os programas fonte (camadas,
persistência, segurança, monitoração, tratamento de erros, dentre outros). No PROGERAS está
definido um conjunto de passos para marcação de modelos e uma estrutura padronizada de regras
de marcação.
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4 PROCESSO PARA GERAÇÃO AUTOMATIZADA DE PROGRAMAS
FONTE
A arquitetura de um software, segundo Bass et alii (2003), consiste em sua estrutura que, por sua
vez, se formam pelos elementos do software, pelas propriedades visíveis externamente
demonstradas por esses elementos e pelas relações entre eles . As necessidades do negócio vão
determinar os atributos de qualidade que a arquitetura do sistema precisará apresentar. Somadas a
outros requisitos técnicos (sistema operacional, linguagem, dentre outros) vão orientar o arquiteto
na identificação dos interesses arquiteturais relevantes e na seleção das abordagens técnicas que
serão utilizadas (padrões de projeto, algoritmos, estruturas de dados, dentre outras). Essas
características técnicas são transversais aos requisitos funcionais, que descrevem as capacidades,
os serviços e o comportamento do software. O mapeamento das funcionalidades do sistema na
estrutura de software vai determinar o suporte da arquitetura aos requisitos de qualidade.
A arquitetura de um software decorre de múltiplos interesses, alguns associados às funções de
infra-estrutura (persistência, geração de logs, tratamento de exceções, dentre outros) e outros
associados às funções de negócio, sendo que os primeiros são construídos para suportar o
segundo. A forma como os interesses arquiteturais são especificados varia em função dos
atributos de qualidade a que o software precisa atender. Segundo Bass et alii (2003), cada
interesse pode ser implementado por meio do uso de táticas arquiteturais bem conhecidas
(padrões de projeto), que permitem maximizar certos atributos de qualidade. Um padrão de
projeto pode estar associado a várias táticas, e vice-versa. Um padrão de projeto também pode
estar associado a mais de um interesse, e vice-versa. Por exemplo, numa implementação o
desenvolvedor pode criar um mecanismo para gerar trilha de log (para suportar a segurança) ou
trilha de testes (para suportar a facilidade de ser testado). Neste caso a tática de geração de log
pode ser aplicada na implementação de dois requisitos: segurança e facilidade de teste.
No processo de análise o arquiteto terá que compreender os requisitos envolvidos numa
implementação e fazer as escolhas de quais combinações de táticas deverão ser aplicadas para
que o sistema possa atingir os seus objetivos de qualidade e de funcionalidade. No PROGERAS
os padrões de projeto selecionados para implementação de cada interesse arquitetural são
indicados no próprio modelo, por meio de um mecanismo de marcação. O método de escolha das
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táticas está fora do escopo desse processo, no qual são consideradas apenas a marcação e a
transformação de modelos (pode-se usar as técnicas indicadas no capítulo 2). Posteriormente uma
ferramenta (um gerador de programas fonte) vai ler os modelos PIM marcados e transformá-los
para programa fonte usando os mecanismos de combinação aspectual.

4.1 Requisitos do Processo
Quanto ao mecanismo de marcação de modelos e geração de programas, o processo foi
concebido para atender aos seguintes requisitos:
•

Uma estrutura padronizada para marcação dos modelos deve ser usada com base no
recurso de tagged values, estereótipos e anotações do UML.

•

Utilização de uma ferramenta para automatizar o processo de geração de programas fonte.

•

A estrutura do software a ser gerado deve ser projetada com base em interesses
arquiteturais e padrões de projeto. Os padrões são escolhidos para atender a certos
atributos de qualidade que o software precisa respeitar.

•

Implementação de cada interesse por meio da aplicação de um ou mais padrões de
projetos.

•

Os interesses arquiteturais podem atravessar uns aos outros, sendo assim, o processo deve
ter mecanismos para combinar dois ou mais interesses e, por conseguinte, dois ou mais
padrões de projeto, no processo de geração de programas fonte.

•

Para cada padrão de projeto há um ou mais templates, sendo eles ativados em função das
marcas inseridas no modelo de entrada. Cada marca indica um interesse mais um padrão
de projeto.

•

Os templates podem receber parâmetros de entrada para direcionar a ferramenta de
geração de programas fonte, por exemplo, no caso da persistência uma string de conexão
ou um flag indicando se um determinado atributo de uma classe é persistente ou não,
dentre outros. A regra de marcação deve permitir que seja indicado o interesse
arquitetural, o padrão de projeto e também os parâmetros opcionais. Juntos, esses
elementos compõem um aspecto que será aplicado ao modelo para geração dos programas
fonte pertinentes.
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•

O processo não se limita a um estilo arquitetural específico, como LAYER ou FILTERS
AND PIPES ou BLACKBOARD, por exemplo. O estilo arquitetural é imposto por meio
dos padrões de projeto que o arquiteto aplica aos modelos, por meio das marcações.

•

O processo não deve limitar-se a uma linguagem, plataforma ou framework específico.

•

O processo deve poder ser usado em conjunto com diferentes metodologias, como RUP,
XP, Scrum, dentre outras.

Segundo Pressman (2006), um processo de desenvolvimento de software define um arcabouço
para as tarefas necessárias para construir um sistema. O processo fornece um roteiro, composto
por uma série de passos previsíveis, que ajuda o desenvolvedor a criar, dentro do tempo
especificado, um produto de software com a qualidade esperada. Os desenvolvedores devem
adaptar o processo às necessidades específicas de cada projeto. Tipicamente um processo é
composto pelos seguintes tipos de atividades:
•

Comunicação: atividades associadas à comunicação com o cliente e levantamento de
requisitos. Por exemplo, identificação dos interessados no projeto e reuniões com eles,
documentação das características e funcionalidades desejadas, priorização dos requisitos,
investigação das restrições e limitações que serão colocadas no sistema, dentre outras.

•

Planejamento: atividades para estabelecer um plano de trabalho, que descreve as tarefas,
os riscos, os recursos, os produtos de trabalho, dentre outros elementos.

•

Modelagem: atividades pertinentes à criação de modelos. Basicamente existem duas
atividades de modelagem, a análise e o projeto técnico (Pressman, 2006). As tarefas de
análise envolvem, dentre outras, levantamento, elaboração, negociação, especificação e
validação de requisitos para criação de modelos de análise. As tarefas técnicas envolvem,
dentre outras, criação do modelo de dados, projeto arquitetural e de componentes.

•

Construção: atividades de geração de código (manual ou automático) e os testes
necessários.

•

Implantação: atividades associadas à entrega do software ao cliente, que faz avaliação e
fornece feedback.

No PROGERAS as atividades têm foco no trabalho técnico de engenharia pertinente à
modelagem e construção. Sendo assim, para obter-se um melhor resultado esse processo pode ser
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combinado com outro que o complemente, como o SCRUM ou PMI/PMBOK, que tem enfoque
nas atividades de gerenciamento e comunicação – ambos se completariam.

4.2 Passos do Processo
O processo PROGERAS é composto por uma sequência de passos para obter-se programas fonte
de forma automática, por meio do uso de uma ferramenta, a partir de um diagrama de classes
UML. Os passos básicos do processo estão ilustrados na figura 4.1.
Passo 1 – Levantar Requisitos. A primeira tarefa é identificar os requisitos do software que será
desenvolvido: requisitos funcionais, não funcionais e tecnológicos. No PROGERAS não é
definido como esses requisitos devem ser levantados, o trabalho pode ser feito por meio de casos
de uso, cenários, histórias ou qualquer outro mecanismo. Esse trabalho normalmente é executado
por um Analista de Negócios.
Passo 2 – Criar o Modelo de Domínio. O próximo passo é elaborar o Modelo de Domínio, por
meio de um diagrama de classes UML, no qual são indicadas as entidades de negócio e as
relações entre elas. Esse trabalho é executado manualmente por um Analista de Sistemas.
Passo 3 – Projetar Arquitetura. O projeto da arquitetura é elaborado por meio da identificação
e especificação dos interesses arquiteturais, que podem ser projetados aplicando-se um método
como o proposto em Buschmann et alii (2007b) ou em Bass et alii (2003), descritos no capítulo
2. Para cada interesse arquitetural deve ser associado um padrão de projeto que permita que o
software possa atingir os objetivos de qualidade especificados. No PROGERAS, para cada
padrão de projeto/interesse haverá um template para geração de programas fonte. O Projeto da
Arquitetura é executado por um Arquiteto de software.
Passo 4 – Marcar o Modelo de Domínio. O próximo passo consiste em fazer a marcação do
Modelo de Domínio. Os elementos do diagrama de classes (domínios, classes, atributos e
operações) devem ser marcados com base no projeto da arquitetura e no padrão de Regras de
Marcação do PROGERAS. As marcações indicam o interesse arquitetural e o padrão de projeto
selecionado para sua implementação. Juntas, essas duas informações vão permitir que a
ferramenta selecione e execute o template correspondente. Esse trabalho também é executado
pelo Arquiteto de software.

jdhj

asdas

Figura 0.1 – Detalhamento da marcação do modelo e geração de código.
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Fonte: elaborado pelo autor.
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Passo 5 – Gerar programas fonte. Depois que os diagramas forem marcados, eles serão
processados por uma ferramenta, que receberá como entrada um ou mais diagramas de classes
(com marcações) correspondentes ao modelo PIM e, como saída, gerará os programas fonte numa
linguagem específica. Esse trabalho também é executado pelo Arquiteto de software. Essas
entradas e saídas estão ilustradas na figura 4.2, na qual é mostrado o diagrama de contexto de
uma ferramenta de geração de código compatível com o PROGERAS.
Ao processar as marcas associadas ao PROGERAS, o interesse arquitetural e o padrão de projeto
indicados vão orientar a ferramenta na seleção e na execução do template pertinente. Um
elemento, como uma classe, pode conter múltiplas marcações, cada uma associada a um template
diferente. Por exemplo, uma classe pode ter uma marcação para gerar o programa fonte associado
à classe da camada de negócio (interesse de negócio), outra para persistência (interesse de
persistência) e outra para gerar telas de pesquisa e edição (interesse de apresentação).
Dessa forma a ferramenta, por meio dos templates, vai gerar os programas fonte de infraestrutura da aplicação e depois as regras de negócio deverão ser inseridas manualmente por um
programador. Para isso, o programador deverá inserir novas linhas de programa, em áreas
protegidas, nos arquivos gerados pela ferramenta ou criar novas classes para herdar as geradas
pela ferramenta. Quando o programa fonte for regerado, a ferramenta preservará o conteúdo
inserido manualmente, demarcado por essas áreas, conforme observam Mellor et alii (2005).
Passo 6 – Adicionar linhas de programa manualmente. A ferramenta pode não gerar todo o
programa fonte e um programador deverá concluir o trabalho manualmente. Nesta etapa é
necessário assegurar que o código adicionado manualmente não seja substituído pelo código
regerado. Para isso as novas linhas de programa devem ser adicionadas em áreas protegidas,
demarcadas nos arquivos gerados pela ferramenta.
Passo 7 – Gerar o software executável. Finalmente os programas gerados pela ferramenta junto
àqueles construídos manualmente por um programador devem ser combinados num projeto e
compilados para dar origem ao aplicativo executável.
Por meio do processo PROGERAS, é proposto um complemento à visão MDA, cujo foco é
definir padrões para modelagem e transformação de modelos. Nesse processo é sugerida uma
estrutura padronizada de regras de marcação para indicar os padrões que serão usados na
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implementação de cada interesse arquitetural e uma seqüência de passos a serem seguidos para
marcar o modelo e transformá-lo em programas fonte.

4.3 Ferramenta de Geração de Programas Fonte (robôs de software)
No PROGERAS as ferramentas de geração de programas fonte também são chamadas de robôs.
Elas recebem como entrada diagramas UML marcados e como saída geram programas fonte.
Alguns interesses arquiteturais, como persistência e auditoria, podem se cruzar. Por exemplo,
pode ser necessário gerar log de auditoria sempre que objetos de determinada classe forem
persistidos. Nesse caso estão sendo cruzados os interesses de persistência e geração de log. A
ferramenta precisará ter mecanismos para combinar dois ou mais padrões de projeto, por meio da
combinação dos templates pertinentes. O AOD fornece um mecanismo para essa finalidade, que é
o uso de pontos de junção e adendos. No PROGERAS os templates são tratados como adendos, e
dentro de cada template, devem ser definidos pontos de junção. A ferramenta fará a combinação
aspectual por meio da combinação dos templates.
Na figura 4.2 está ilustrada a estrutura de um gerador. A ferramenta vai ler o diagrama de classes
com as marcações, gravado em formato XMI (conforme definido no padrão MDA), e armazenálo internamente, por meio de um grafo de objetos. Esse modelo será processado e convertido,
também por meio de um módulo de transformação, em um novo modelo. Para realizar essa
tarefa, a ferramenta percorrerá todos os tagged values de cada elemento (domínios, classes,
atributos, relações e operações) para identificar aqueles pertinentes ao PROGERAS. A
ferramenta vai aplicar o padrão de projeto indicado para cada interesse e, como conseqüência,
novas classes e domínios serão criados, dando origem a um novo modelo. Posteriormente esse
novo modelo será processado pelo gerador de código que produzirá os programas fonte para uma
plataforma e linguagem específicas. Depois os programas gerados automaticamente e os criados
manualmente pelo desenvolvedor serão combinados e compilados para gerar o aplicativo
completo.
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Figura 0.2 – Processo de geração de programas fonte de um software usando um gerador
Fonte: Stahl (2006, p.157 e 295 - adaptado)

Uma ferramenta de geração de programas fonte compatível com o PROGERAS trabalhará com
múltiplos templates, um para cada padrão de projeto e interesse arquitetural. Por exemplo, para o
interesse de persistência, haverá um template que implementa o padrão de projeto DAO com
acesso ao banco de dados via ODBC e outro para o DAO que usa a API do driver nativo. A
mesma abordagem pode ser aplicada a outros interesses arquiteturais, como auditoria e
apresentação. O template pode gerar programas fonte de auditoria para gravar log em arquivo
TXT ou XML. O interesse de apresentação pode ser implementado com MVC, mas pode haver
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um template para web e outro para aplicações desktop. Cada template está associado a um padrão
de projeto diferente. Esses elementos estão representados na figura 4.3, que representa um
diagrama de contexto de um robô.

Figura 0.3 – Diagrama de contexto da ferramenta de geração de código com base no
PROGERAS.
Fonte: elaborado pelo autor.

Segundo a OMG, o MDA traz vários benefícios, como aumento da velocidade de
desenvolvimento, melhoria da qualidade (que será uniforme entre as várias partes do código),
facilidade para implementação de mudanças (que serão feitas nos templates ou rotinas de
transformação) e aumento da facilidade de uso, observa Stahl (2006). No MDA não existem
regras de marcação padronizadas, por meio do PROGERAS é apresentada uma proposta para
essa finalidade.

4.4 Regras de Marcação
No PROGERAS, as marcas indicam um interesse arquitetural, como proposto no AOD, e o
padrão de projeto que será usado na sua implementação, como proposto no POA. As marcas são
inseridas no modelo por meio de tagged values ou anotações e têm a forma Variável :=
Expressão. A variável indica o interesse (aspecto arquitetural) e a expressão indica o mecanismo
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de implementação que pode ser um valor atômico ou pode conter um conjunto de um ou mais
parâmetros, separados por ponto e vírgula. Cada parâmetro tem a forma Parâmetro = Valor,
representando o nome do parâmetro e o valor correspondente. Uma marca tem a seguinte
estrutura:
aspAspecto:={ Pattern=NOME;[outros parâmetros do pattern]}
Seguem alguns exemplos de marcas do PROGERAS:
aspPresentation:={Pattern=MVCWEB; Operations=CRUD; Screen=Form}
aspPersistency:={Pattern=DAODB}
aspAuditity:={Pattern=LOGTXT;Layer=DAL}
No primeiro exemplo, a marca está associada ao interesse de apresentação (aspPresentation) e
indica que para esse interesse deve ser aplicado o padrão de projeto MVCWEB (MVC para telas
html). Essa marca, que deve ser aplicada às classes, tem dois parâmetros: o Operations, que
indica as operações de CRUD (Create, Read, Update e Delete) que devem ser ativadas na tela, e
o Screen que indica o formato da tela (Screen=Form para formulário e Screen=Grid para
tabela).
O próximo exemplo é uma marcação do interesse de persistência, que será implementado por
meio do padrão de projeto DAO, usando banco de dados relacionais. Nesse padrão, para cada
classe marcada como persistente no Modelo de Domínio, será criada uma classe responsável por
ler e gravar os objetos correspondentes no banco de dados na camada de persistência. O exemplo
indica que será aplicado o padrão de projeto DAO para bancos de dados relacionais
(Pattern=DAODB), mas poderiam ser usados outros padrões aplicando DAO para XML, para
CSV, dentre outros. O template DAO pode ter múltiplos parâmetros, como os exemplos
indicados na tabela 4.1.
No Modelo de Domínio são inseridas marcas para indicar os interesses arquiteturais relevantes ao
projeto e os padrões de projeto aplicados na implementação de cada um deles. Quando uma
ferramenta processa o Modelo de Domínio ela cria novos modelos, um para cada interesse
arquitetural, uma entidade do modelo pode aparecer em um ou mais modelos. Uma entidade pode
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ser marcada com mais de um interesse, como mostrado na figura 4.4, como os seguintes
exemplos:
•

Interesse de negócio, para indicar que é uma entidade de negócio.

•

Interesse de persistência, para indicar que será persistida no banco de dados.

•

Interesse de apresentação, para indicar que será visualizada e atualizada por meio de telas
(interface com usuário).

•

Interesse de monitoração, para indicar que as operações de construção e destruição de
objetos serão monitoradas.

Figura 0.4 – Projeções do modelo de domínio por interesse arquitetural.
Fonte: elaborado pelo autor.
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Quando um template é construído, nas suas definições deve ser indicado o nome do padrão de
projeto associado, o nome do interesse arquitetural, a lista de parâmetros permitidos e a relação
dos arquivos com os modelos de programas fonte (arquivos de template).
Na figura 4.5 estão indicados os interesses arquiteturais e os padrões de projeto para os quais
foram criados os templates no protótipo do gerador usado na fábrica da Compugraf. Para cada
interesse arquitetural pode haver uma ou mais implementações de padrões de projeto. Cada
implementação está associada a um template, que será usado pela ferramenta para geração de
programas fonte. Por exemplo, existem três implementações de persistência: DAODB,
DAOXML e DAOCSV. O template DAODB gera código para persistência de bancos de dados
relacionais usando o padrão de projeto DAO (Data Access Objects), o DAOXML gera código
para persistir objetos em arquivos XML e o DAOCSV em arquivos CSV (Coma-Separated
Values).

Figura 0.5 – Templates implementados no protótipo da ferramenta de geração de
programas fonte (batizado de Genesys) criado para demonstrar o PROGERAS.
Fonte: elaborado pelo autor.
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O nome do interesse arquitetural será atribuído arbitrariamente pelo desenvolvedor que constrói o
template. Contudo, a estrutura dos nomes deve ser padronizada, para facilitar a sua memorização
e o trabalho de marcação de modelos. Devem-se evitar dois nomes diferentes para o mesmo
interesse arquitetural, pois isso geraria ambigüidade e dificultaria o uso do processo e da
ferramenta de geração de programas fonte.
No protótipo criado optou-se pelos nomes indicados na figura 4.5, que são compostos pelo
prefixo “asp” (de “aspecto”) seguido do nome do interesse em inglês. Foi usada a língua inglesa
para que depois o processo possa ser entendido mais facilmente por desenvolvedores de outros
países.

Tabela 0.1 – Exemplo de parâmetros de um template para gerar código de persistência.
Fonte: elaborado pelo autor.
Contexto
Classe

Interesse
aspPersistency

Atributo

aspPersistency

Domínio

aspPersistency

Valor
{ Pattern = DAODB; [Operations = [C][R][U][D]; ReadAll=Yes|No;
AccessMethod=DML|USP] }
Operations  operações que serão criadas no programa fonte, pode
ser Create, Read, Update e Delete.
ReadAll  indica que a entidade terá a opção de ler todos os objetos
do repositório numa única consulta.
AccessMethod  indica o método de acesso aos registros das tabelas
do banco de dados. Pode ser DML (Data Manipulation Language)
para comandos SELECT ou USP (User Stored Procedures) para
acesso por meio de Procedures SQL.
{ Pattern = NONE }
Para que um atributo seja tratado como não persistente, é necessário
desassociar o padrão de projeto associado à persistência.
{Pattern = DAODB}
Pattern  nome do padrão de projeto. Quando um domínio recebe
essa marcação, então todas as classes contidas nele serão tratadas
como persistentes. Se uma delas não for pertinente, então ela deverá
ser marcada com Pattern = NONE.
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4.5 Conclusão
O PROGERAS aborda a transformação de modelos PIM marcados para programas fonte,
aplicando uma transformação direta (não são geradas versões intermediárias dos modelos). O
desenvolvimento começa com a elaboração do Modelo de Domínio e a próxima tarefa baseia-se
na criação da estrutura do software. Essa estrutura será projetada tomando como referência os
interesses arquiteturais relevantes, que podem ser identificados e projetados com base nos
requisitos não funcionais que a aplicação precisa atender. Isso pode ser feito por meio de
cenários, como proposto por Bass et alii (2003 e 2004).
Os elementos do diagrama de classes (domínios, classes, atributos e operações) são marcados
para indicar os padrões de projeto indicados na arquitetura. As marcações indicam o interesse
arquitetural e o padrão de projeto que será utilizado. Juntas, essas duas informações vão permitir
que uma ferramenta selecione e execute o template correspondente.
Uma ferramenta de geração de programas fonte compatível com o PROGERAS poderá trabalhar
com múltiplos templates, um para cada padrão de projeto. Por exemplo, para o interesse
arquitetural de persistência, haverá um template para implementar o padrão de projeto DAO com
acesso ao banco de dados via ODBC e outro para o DAO que usa a API do driver nativo. No
capítulo seguinte é mostrado um exemplo de uso do processo e das regras de marcação.
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5 EXEMPLO DE USO DO PROCESSO DE GERAÇÃO AUTOMATIZADA
DE PROGRAMAS FONTE
Neste capítulo é mostrado um exemplo de aplicação do processo PROGERAS: um software real,
que foi construído para a Compugraf Comunicação Empresarial (www.compugraf.com.br), para
automatizar o processo de reembolso de despesas de funcionários. Nessa empresa os funcionários
podem fazer reembolsos de despesas e de estudos. As despesas reembolsadas são aquelas que os
funcionários incorrem ao atender um cliente ou fornecedor, como hospedagem, refeição, dentre
outras. A empresa também reembolsa cursos universitários, de línguas e cursos técnicos.
O exemplo aqui apresentado foi simplificado (devido à restrição de tamanho deste texto), mas o
projeto original aborda também reembolso para terceiros (prestadores de serviços), reembolso de
deslocamentos com veículo próprio, notas de débito entre empresas, múltiplas alçadas de
aprovação, dentre outras funções. O sistema original tem aproximadamente 40 entidades de
negócio, enquanto que o exemplo simplificado tem apenas 11.

5.1 Contexto
A empresa tem aproximadamente 200 funcionários, que estão espalhados em quatro filiais,
dispersas geograficamente. Três delas estão no estado de São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Os
funcionários de todas as filiais podem fazer reembolsos.
5.1.1 Despesas
Um despesa pode ser paga com recursos próprios ou por meio de adiantamento de recursos.
Depois de pagar uma despesa para o atendimento de um cliente ou fornecedor, o funcionário
deve prestar contas à empresa para receber de volta o valor gasto. Para isso é necessário
apresentar o “Relatório de Prestação de Contas de Despesas” com os seguintes dados:
•

Identificação do funcionário

•

Identificação do cliente ou fornecedor

•

Identificação do projeto (opcional)

•

Descrição da finalidade da despesa

•

Relação dos comprovantes associados (cupons ficais, notas fiscais, recibos, etc.)
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O funcionário deve apresentar esse relatório junto com os comprovantes (em anexo) para
assinatura e aprovação de seu gerente. Na ausência de um gerente, um diretor da empresa
também pode aprovar. Depois de aprovado, o relatório deve ser encaminhado à área financeira,
que vai contabilizar as despesas (por tipo: refeição, combustível, estacionamento, etc.) e
provisionar o pagamento ao funcionário. Caso algum comprovante não seja válido, o relatório
será recusado pela área financeira e o funcionário terá que refazê-lo. Os pagamentos ocorrem
duas vezes por semana, às terças-feiras e às quintas-feiras.
Caso o funcionário conheça antecipadamente o valor da despesa, ele poderá pedir um
adiantamento em dinheiro. Esse pedido é feito por um gerente ou um diretor usando um
formulário específico, no qual são indicadas as seguintes informações:
•

Identificação do funcionário

•

Descrição do motivo da despesa

•

Valor

O formulário deve ser encaminhado ao Departamento Financeiro, que vai provisionar o
pagamento. Depois de prestar contas, caso o funcionário ainda seja credor ele receberá o valor da
diferença, caso ele seja devedor terá que devolver o saldo.
5.1.2 Estudos
A empresa tem a política de reembolsar despesas com estudos para todos os funcionários que
tenham no mínimo seis meses de registro. O padrão é reembolsar dois terços do valor do curso,
sendo que a somatória dos reembolsos de um mês não pode ultrapassar 20% do valor do salário
bruto do funcionário. A critério do gerente, o curso pode ser reembolsado integralmente e o valor
não será abatido da bolsa de estudos (20% do salário).
Somente determinados tipos de cursos podem ser reembolsados, que são aqueles associados à
função que o funcionário desempenha na empresa. Podem ser cursos universitários, curso de
línguas e cursos técnicos. Cabe ao gerente do funcionário avaliar o curso e autorizar o reembolso;
na ausência do gerente, um diretor pode fazer a aprovação. Para ter direito ao reembolso, quando
o funcionário planejar fazer um curso ele deverá antes preencher um “Formulário de Solicitação
de Reembolso de Estudo”, no qual deverá informar os seguintes dados:
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•

Identificação do funcionário

•

Descrição do curso

•

Instituição

•

Duração do curso

•

Datas e valores das parcelas

•

Percentual de reembolso (indicado pelo gerente ou diretor)

•

Valor a ser abatido da bolsa de estudos (indicado pelo gerente ou diretor)

O funcionário deve apresentar esse formulário com a aprovação de seu gerente, por meio de
assinatura. Na ausência de um gerente, um diretor da empresa também poderá aprovar. Ao
aprovar, o gerente deverá indicar no formulário se o reembolso deverá ser abatido da bolsa de
estudos e se o reembolso é integral e não de dois terços. Depois o formulário deverá ser
encaminhado ao Departamento de Pessoal. Somente cursos previamente aprovados poderão ser
reembolsados.
Posteriormente o funcionário deverá efetuar o pagamento de cada parcela com recursos próprios
e depois solicitar o reembolso. Para receber o reembolso, o funcionário terá que preencher o
“Relatório de Solicitação de Reembolso de Parcela de Curso”, indicando as seguintes
informações:
•

Identificação do funcionário

•

Descrição do curso

•

Instituição

•

Data e valor da parcela

O formulário deverá ser encaminhado ao Departamento de Pessoal, que calculará o valor do
reembolso, considerando a bolsa mensal e os valores previamente aprovados pelo gerente do
funcionário (ou um diretor). Esse departamento encaminhará para o Departamento Financeiro
uma solicitação para que o pagamento seja contabilizado e provisionado.
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5.2 Requisitos
O processo PROGERAS começa com o levantamento dos requisitos funcionais, não funcionais e
tecnológicos, que vão orientar o arquiteto na especificação da arquitetura e, por conseguinte, na
marcação do modelo.
5.2.1 Requisitos Funcionais
Considerando a sistemática de reembolsos da Compugraf, o software deverá apresentar as
seguintes funcionalidades e mecanismos para:
•

Consultar o banco de dados de funcionários;

•

um gerente ou um diretor solicitar um adiantamento para um funcionário;

•

o Departamento Financeiro contabilizar e provisionar o pagamento do adiantamento ao
funcionário;

•

o funcionário fazer a prestação de contas de despesas;

•

o gerente do funcionário, ou um diretor da empresa, aprovar um relatório de prestação de
contas;

•

o Departamento Financeiro contabilizar e provisionar o pagamento de despesas ao
funcionário;

•

o funcionário solicitar a aprovação de um curso;

•

o gerente do funcionário, ou um diretor, aprovar o curso, o valor do reembolso (dois
terços ou integral) e indicar se o curso será abatido da bolsa ou não;

•

o Departamento de Pessoal controlar o uso da bolsa de estudos pelos funcionários;

•

o funcionário solicitar o reembolso de um curso;

•

o Departamento Financeiro contabilizar e provisionar o pagamento de um curso ao
funcionário;

•

parametrização dos reembolsos: percentual da parcela, percentual do salário, datas de
pagamento, dentre outras.
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5.2.2 Requisitos Não funcionais
O sistema deve respeitar os seguintes requisitos:
•

Funcionalidade:
o Precisão – os valores dos reembolsos devem ser calculados com precisão de duas
casas decimais.
o Interoperabilidade – o sistema deverá ser integrado ao sistema de contabilidade e
folha de pagamento, sem denegrir o desempenho ou a segurança desses sistemas,
para consulta e atualização de dados.
o Segurança – deve haver um controle de segurança parametrizável de modo que
somente as pessoas autorizadas possam aprovar reembolsos e pagamentos.
Somente os usuários autorizados poderão visualizar os salários dos funcionários
da empresa e alterar os parâmetros do sistema.

•

Confiabilidade:
o Recuperabilidade - em caso de falha, o sistema não poderá ficar fora do ar por
mais que 24 horas.

•

Facilidade de Uso (Entendimento, Aprendizado, Operação):
o O sistema será utilizado por todos os funcionários da empresa, espalhados
geograficamente. Os funcionários não poderão ser treinados individualmente no
uso do sistema, sendo necessário, portanto, que seja de fácil uso e aprendizado.

•

Facilidade de Manutenção:
o Facilidade de ser Analisado – o sistema será instalado nos terminais de todos
usuários espalhados geograficamente. No caso de algum erro, normalmente não
será possível enviar um desenvolvedor ao local para analisar e resolver o
problema. Dessa forma o sistema precisará gerar logs que possam ser enviados
para área de TI para que sejam analisados e que indiquem tanto as operações
efetuadas pelo sistema quanto os dados associados.
o Facilidade de mudança – na fábrica de software da Compugraf trabalham
aproximadamente 30 desenvolvedores (na data de elaboração deste texto) e
qualquer um deles deve poder fazer eventuais manutenções nesse sistema.
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5.2.3 Requisitos Tecnológicos
A empresa já possui outros sistemas em produção e o sistema de reembolsos deverá ser
compatível com a plataforma existente:
•

Usar Banco de Dados MS-SQL Server 2005.

•

Ser programado em C# com .NET 3.5.

•

Usar a tecnologia WPF para construção das telas e respeitar o padrão de cores, fontes,
dentre outros da empresa (no .NET é chamado de tema).

•

Ser distribuído pela intranet usando a tecnologia ClickOnce.

•

Poder ser executado em estações com Windows XP, 2MB de memória e usar no máximo
20M do disco rígido.

•

Fazer controle de acesso por meio dos dados cadastrados no Active Directory.

5.3 Modelo de Domínio
O Modelo de Domínio, representado na figura 5.1, é composto pelos domínios “Funcionário”,
“Reembolso” e “Financeiro”. No do domínio “Funcionário” estão as entidades associadas aos
dados dos funcionários que fazem reembolso e aos chefes que aprovam:
•

Funcionário: um funcionário da empresa, chefe ou não. Nessa tabela existem os atributos
nome, departamento, cargo, salário, data de contratação, gerente do departamento.

•

Empresa: dados da empresa onde o funcionário está registrado. A Compugraf é composta
por cinco diferentes razões sociais.

•

DadosFuncionario: dados do funcionário específicos ao processo de reembolso de
despesas e estudos, como valor mensal da bolsa de estudos, percentual de reembolso por
curso e se o funcionário está autorizado a fazer reembolso de estudos.

•

CursoFuncionario: registro de um curso do funcionário, para que ele possa fazer o
reembolso de estudos.

•

ParcelaCurso: parcelas do curso, para o funcionário solicitar reembolso.

As entidades associadas às solicitações de reembolso e às aprovações estão localizadas no
domínio “Reembolso”:

71

•

TipoDespesa: tipos de despesas para solicitação de reembolso, como

combustível,

hospedagem, táxi, refeição, dentre outras.
•

Projeto: projetos executados pela empresa, aos quais podem estar associados uma ou
mais despesas de funcionário.

•

ComprovanteDespesa: registro de um comprovante de despesa, como um cupom fiscal
ou uma nota fiscal. Cada comprovante deve estar associado a um tipo específico de
despesa.

•

Reembolso: solicitação de reembolso de despesa, que deve estar associado a um ou mais
comprovantes quando se tratar de reembolso de despesas ou a uma parcela de curso,
quando for reembolso de estudos. Quando for uma despesa, pode estar associado a um
projeto.

•

Adiantamento: registro de um adiantamento dado a um funcionário.

Finalmente há o domínio “Parametros”, onde estão as entidades associadas à parametrização do
sistema:
•

ParametrosCalculo: parâmetros tanto para o cálculo dos valores de reembolso de estudos
e datas de pagamento quanto para contabilização dos reembolsos.

5.4 Projeto da Arquitetura
O Sistema de Reembolsos deverá ser integrado com outros três sistemas, descritos na figura 5.2:
•

Contabilidade: integração por meio de um WebService, no qual há um serviço para
enviar para a contabilidade os dados de um pedido de reembolso ou adiantamento.

•

Folha de Pagamento: que contém as entidades funcionário e departamentos. A
integração deverá ser feita por meio de uma DLL, na qual estão incluídos os objetos de
negócio desse sistema. O Sistema de Reembolsos vai instanciar objetos e chamar os
métodos pertinentes.

•

Projetos: neste sistema estão as entidades e os itens do projeto bem como as condições de
pagamentos, dentre outras. A integração será feita da mesma forma que com a Folha de
Pagamento.
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Figura 0.1 – Modelo de Domínio do Sistema de Reembolso de Despesas.
Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 0. 2 – Diagrama de Componentes do Sistema de Reembolsos.
Fonte: elaborado pelo autor.

O Sistema de Reembolsos será estruturado em camadas, por meio do padrão de projeto
LAYERS. Esse padrão arquitetural é usado para dividir a arquitetura, de modo a facilitar a
implementação e manutenção do sistema, criando blocos com baixo acoplamento e alta coesão.
As camadas são implementadas para se comunicarem umas com as outras respeitando uma
seqüência específica de mensagens. Num projeto bem construído, uma camada A usa os serviços
da B, mas a B não usa os serviços de A, ou seja, a comunicação flui numa única direção
(Buschmann et alii, 2007a e b). O Sistema de Reembolsos será composto pelas seguintes
camadas, conforme a figura 5.3:
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•

User Interface Layer (UIL) ou Camada de Interface com Usuário – em que estão
encapsuladas as telas do sistema, usadas pelos usuários.

•

Application Layer (APL) ou Camada de Aplicação – em que estão os objetos e os serviços
específicos da aplicação, como mecanismos para geração de relatórios, função de login
dos usuários, dentre outros.

•

Business Rule Layer (BRL) ou Camada de Regras de Negócio (também chamada de
Camada de Serviços de Negócio) – em que são providas as funcionalidades
administrativas e operacionais que o sistema precisa suportar. Por exemplo, criação de
reembolso, aprovação, concessão de adiantamentos, dentre outros.

•

Business Entitties Layer (BEL) ou Camada de Entidades de Negócio – em que residem as
entidades de negócio com as quais os serviços de negócio operam. Por exemplo,
Reembolso, Comprovante, Funcionário, dentre outros.

•

Data Access Layer (DAL) ou Camada de Persistência de Objetos – em que estão
implementadas as funções de leitura e gravação de objetos de negócio na camada BEL.

•

Infra-structure Layer (IFL) ou Camada de Infra-estrutura – em que estão implementados
serviços como tratamento de erros, geração de logs, controle de acessos (segurança)
dentre outros que são utilizados pelas demais camadas.

•

Data Base Layer (DBL) ou Camada de Banco de Dados –associada ao banco de dados,
que no Sistema de Reembolsos será implementada por meio do MS-SQL Server.

De modo a reduzir o acoplamento entre as camadas, cada uma delas será acessada pelas demais
por meio de uma fachada, aplicando-se o padrão de projeto FACADE. Esse padrão faz com que
exista um único ponto de acesso, reduzindo o acoplamento entre as partes do sistema.
Com base nos requisitos apresentados (funcionais e não funcionais) os seguintes interesses
arquiteturais podem ser identificados: apresentação, persistência, controle de acesso, geração de
logs e tratamento de erros. No PROGERAS não há imposição de um conjunto padrão de passos
para identificação dos interesses arquiteturais: na Compugraf foi usada a abordagem proposta por
Winckler et alii (2006) para seleção de aspectos na programação com AspectJ. Cada interesse
deve ser especificado e construído como um aspecto separado da arquitetura, que deverá ser
implementado por meio de um padrão de projeto o qual é definido para maximizar ou minimizar
algumas características da aplicação. Por exemplo, maximizar o desempenho, minimizar o uso de

75

recursos, facilitar a manutenção, dentre outros, que são os requisitos não funcionais. No
PROGERAS também não é imposto um roteiro para seleção dos padrões; em vista disso, no
projeto do Sistema de Reembolsos foi usada a abordagem proposta por Bass et alii (2003) que
recomenda a criação de cenários de atributos de qualidade para escolha dos mecanismos que
serão usados na construção do software (implementação dos interesses arquiteturais).

Figura 0.3 – Diagrama de Pacotes descrevendo as camadas do Sistema de Reembolsos.
Fonte: elaborado pelo autor.
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O interesse de apresentação aplica-se a todas as entidades que precisam ser cadastradas ou
consultadas pelos usuários, como o reembolso e os comprovantes, por exemplo. Para cada
entidade que apresentar esse interesse, deverá ser criada uma ou mais telas, conforme a
necessidade. As telas, que serão encapsuladas na “Camada de Interface com Usuário”, também
devem ser construídas por meio de um padrão de projeto específico, o MODEL-VIEWCONTROLER ou MVC. Nesse padrão estão claramente separadas a máscara da tela (VIEW), as
funções de controle (CONTROLER) e as entidades de negócio (MODEL). O MVC simplifica as
mudanças de aparência nas telas (look-and-feel skins), a personalização de preferências de
usuários e as mudanças estruturais. Segundo Buschmann et alii (2007a), por meio desse padrão,
esses objetivos podem ser atingidos sem que seja necessário fazer mudanças nas funções centrais
do sistema e nas regras de negócio.
O interesse de persistência aplica-se às entidades que serão mantidas em banco de dados. Nesse
projeto o mecanismo de persistência será implementado por meio do padrão de projeto DATA
ACCESS LAYER (DAL) e DATA ACCESS OBJECTS (DAO). As classes que serão geradas
para esta finalidade serão implementadas na Camada de Persistência. A camada de persistência
(padrão de projeto DAL), segundo Buschmann et alii (2007a), tem a função de abstrair a
tecnologia de banco de dados que será usada para a função de persistência dos objetos. O padrão
de projeto DAO provê uma interface abstrata para algum tipo de banco de dados (neste exemplo
o MS-SQL Server) ou mecanismo de persistência, sem expor os detalhes técnicos associados.
Para cada objeto de negócio persistente é criada uma ou mais classes nas quais estão
implementadas as funções de persistência. A maior vantagem desse padrão é proporcionar uma
separação clara e simples das camadas de negócio e de persistência, que podem evoluir
independentemente. Quando aplicado o DAO, as mudanças numa camada normalmente resultam
em pequeno impacto na outra.
Por meio do interesse arquitetural de controle de acesso, que está associado ao requisito de
segurança, deverá ser possível indicar quais usuários podem acessar cada entidade. Esse interesse
aplica-se somente às entidades críticas, como a entidade funcionário, por exemplo, onde estão
registradas informações sigilosas como o salário de cada colaborador. Para esse interesse deverá
ser utilizado o padrão de projeto FIREWALL PROXY. Segundo Buschmann et alii (2007a), por
meio desse padrão a permissão de acesso pode ser verificada cada vez que um serviço é
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requisitado, como os serviços providos pelas camadas de persistência e apresentação, por
exemplo. As classes geradas ficarão contidas na Camada de Infra-estrutura.
O interesse de monitoração pode ser aplicado às classes mais acessadas, a fim de monitorar-se o
volume de consultas, atualizações e inclusões. Dessa forma será possível avaliar-se, em tempo de
execução, a quantidade de recurso e processamento consumido. A monitoração deverá ser feita
por meio do padrão HEART BEAT. Segundo Hanmer (2007), por meio desse padrão é possível
monitorar uma tarefa específica, para saber se e como ela está funcionando. As classes geradas
ficarão contidas na Camada de Infra-estrutura.
O interesse de tratamento de erros será utilizado em todo o sistema a fim de padronizar o
mecanismo utilizado para lidar com as situações de exceção. A função de tratamento de erros
será implementada por meio dos padrões de projeto RECOVERY BLOCKS, MINIMIZE
HUMAN INTERVENTION, MAINTENACE INTERFACE, SOMEONE IN CHARGE,
ESCALATION e FAULT OBSERVER. Esses padrões provêem meios, segundo Hanmer (2007),
para detectar os erros, gerar log e notificar alguém sobre sua ocorrência. As classes geradas
ficarão contidas na Camada de Infra-estrutura.
Finalmente, o interesse de geração de logs será utilizado pelos mecanismos associados aos
demais interesses para futura análise, por exemplo, as funções de tratamento de erros e de
monitoração. A função de geração de logs deverá ser implementada por meio do padrão de
projeto LEADER/FOLLOWERS, que permite gerar logs com pouco impacto no desempenho do
sistema (cf. Buschmann et alii, 2007a). Essas funções serão implementadas na Camada de Infraestrutura.
Algumas descrições das estruturas desses padrões de projetos e de outros, assim como os tradeoffs associados, estão documentadas em Buschmann et alii (2007a e 2007b), Hanmer (2007) e
Gamma et alii (2007).

5.5 Marcação do Modelo
Os artefatos do Modelo de Domínio (domínios, classes, atributos e relações) serão marcados para
indicar os padrões que serão usados na implementação de cada interesse arquitetural. Alguns
exemplos de marcas associadas à classe “Reembolso” estão indicadas na tabela 5.1.
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Todas as classes de negócio serão marcadas com o aspecto “aspBusinessEntity” e o padrão
“BEL” para gerar os programas fonte da camada de entidades de negócio (BEL), na ferramenta
de geração de programas há um conjunto de templates para esse padrão. O padrão BEL tem um
parâmetro adicional que é o rótulo (label) da classe, o qual será usado como título das telas e em
mensagens de erro e log. Para os atributos marcados também existem outros parâmetros para
indicar se o atributo aceita valor nulo (Null=true), rótulo, regras de consistência (validation) e
tamanho do campo (size).
Por meio da parametrização do interesse de persistência, o arquiteto vai indicar o mecanismo que
deve ser usado para persistência dos objetos. Para usar o padrão DAO com banco de dados
relacionais, no protótipo da ferramenta de geração de programas é indicado o padrão DAODB,
com o parâmetro “Write=true” para indicar que essa classe permite atualização. Para indicar que
devem ser criados mecanismos para carregar objetos com base no atributo “TipoReembolso”,
esse atributo é marcado com o parâmetro “ReadBy=true”. Para indicar os mecanismos da camada
de armazenamento de dados, que será encapsulada no banco de dados, indica-se o interesse
arquitetural de armazenamento de dados. O padrão “DDL+DML” é usado para gerar os scripts
para criação das tabelas e índices (DDL – Data Definition Language), além dos scripts para criar
as stored procedures para fazer INSERT, DELETE e UPDATE nessas tabelas.
O mecanismo de controle de acesso é gerado na camada de infra-estrutura (IFL), por meio da
marca associada ao interesse arquitetural “aspUserAccessControl”, que será implementado por
meio do padrão de projeto FIREWALL PROXY. Na camada de persistência de todas as classes
marcadas com esse padrão, será inserida uma verificação de permissão de acesso dos usuários,
em todas as funções de leitura, atualização, exclusão e inclusão.
O mecanismo de geração de log é especificado por meio do interesse “aspTracking”. O padrão
LOGCG foi definido na Compugraf para indicar, em cada registro de cada tabela do banco de
dados, alguns dados da última atualização feita no registro: nome do usuário, data e hora,
identificação do sistema usado e motivo da atualização.
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Tabela 0.1 – Exemplos de marcas associadas à classe “Reembolso”.
Fonte: elaborado pelo autor.
Elemento

Interesse

Marca

Classe

Negócio

aspBusinessEntity := {Pattern=BEL; Label=Pedido
de Reembolso}

Atributo

Persistência

aspPersistency := {Pattern=DAODB; Write=true}

Armazenamento de dados

aspDatabase := {Pattern=DDL+DML}

Controle de acesso

aspUserAccessControl := {Pattern=UAC}

Trilha para auditoria

aspTracking := {Pattern=LOGCG}

Negócio

aspBusinessEntity := {Null=true; Label=Data de

DataAprovacaoChefe
Atributo

aprovacao do chefe}
Negócio

aspBusinessEntity :=

ValorReembolso

{Validation=GreaterThanOrEqualTo(0)}

Atributo

Negócio

aspBusinessEntity := {Size=2;

TipoReembolso

Validation=List(DE,ES); Label=Tipo do
reembolso}
Persistência

aspPersistency := {Pattern=DAODB;
ReadBy=true}

5.6 Geração dos Programas Fonte
Associado a cada padrão há um ou mais templates, que será (ão) processado(s) por uma
ferramenta para gerar os programas fonte. Por exemplo, para o interesse de persistência, padrão
DAODB, foram criados os seguintes templates:
•

DAO.cs – processado uma vez para cada entidade persistente, para criar a classe
responsável pelas funções de persistência. O nome da classe gerada terá o prefixo “dao”,
como “daoReembolso.cs”.

•

DaoFacade.cs – processado apenas uma vez para gerar uma fachada, por meio do padrão
de projeto FACADE, para a camada de persistência (DAL). Na fachada serão gerados os
métodos

para

carregar,

“Reembolso_ReadObject(long
oReembolso )”.

atualizar,

apagar

id)”

“Reembolso_WriteObject(

e

e

incluir

objetos,

como

beReembolso
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•

Repository.cs – processado apenas uma vez para gerar uma classe onde estão os métodos
de acesso ao banco de dados. Tem métodos para conectar, desconectar, iniciar uma
transação, dentre outros.

A ferramenta de geração de programas fonte receberá como entrada as definições do projeto
(linguagem de programação, diretórios nos quais os arquivos serão armazenados, dentre outras
informações) e o diagrama de classes UML. Depois processará o diagrama e montará
internamente um grafo com as classes e os interesses especificados. Para cada interesse a
ferramenta elencará os padrões parametrizados e processará os templates associados. A estrutura
de uma ferramenta está representada nas figuras 4.2 e 4.3, no capítulo anterior.
Quando for necessário usar um padrão para o qual ainda não existem os templates, esses
precisarão ser criados antes que os programas fonte sejam gerados. Pode ser necessário,
inclusive, definir-se um novo interesse arquitetural, por exemplo, o interesse de distribuição,
serialização de objetos, dentre outros.

5.7 Programação Manual
As regras de negócio precisarão ser programadas, pois o PROGERAS permite especificar e gerar
somente as rotinas de infra-estrutura. Por exemplo, ao criar um objeto para reembolso de estudos,
é necessário calcular o valor do reembolso (normalmente dois terços da parcela) e a somatória
dos reembolsos já pagos no mês. Essa rotina terá que ser programada manualmente. Nesse
projeto outras partes do programa também serão construídas manualmente: algumas telas, os
relatórios e alguns scripts SQL (por exemplo, os scripts de backup).

5.8 Conclusão
Neste capítulo foi apresentado um exemplo de aplicação do PROGERAS e foi demonstrado
como o processo deve ser usado. Esse processo, assim como as ferramentas associadas, já vem
sendo usado na Compugraf há dois anos e alguns produtos de software foram construídos
seguindo esse processo. No capítulo seguinte é apresentada uma análise dos resultados obtidos
nesses projetos.
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
A idéia inicial que deu origem ao processo PROGERAS nasceu da elaboração de um artigo, em
2006, no qual foram abordados os fundamentos teóricos do mapeamento entre modelo de classes
e entidades-relacionamento. Para demonstrar a teoria apresentada, foi desenvolvido um protótipo
de software capaz de ler as definições de tabelas, em formato XML, e gerar definições de classes.
Essa ferramenta foi usada na fábrica de software da Compugraf, no desenvolvimento de quatro
sistemas.
Posteriormente esse protótipo evoluiu para um software de geração de programas fonte a partir de
templates, sendo possível gerar as camadas de persistência, objetos de negócio e scripts de banco
de dados. Essa foi a primeira fase do projeto. Depois, em meados de 2007, foi criada uma nova
versão dessa ferramenta, capaz de gerar os programas a partir de diagramas de classes UML,
armazenados em formato XMI, a segunda fase do projeto. Finalmente, em 2008, foi criada nova
versão da ferramenta, na qual foi introduzido o conceito de geração de programas por padrões de
projeto e por interesse arquitetural. Essa versão é capaz de gerar todas as camadas de um
software.
Com o uso repetido da última versão da ferramenta em vários projetos, foi definido um processo
de desenvolvimento de software para geração automatizada de programas. Essas fases estão
descritas a seguir.

6.1 Fase Um
Na fase inicial foi construído um protótipo de uma ferramenta capaz de gerar os programas fonte
nas linguagens VB6 e C# a partir de um Modelo Entidade-Relacionamento, cujas definições
precisavam ser armazenadas num arquivo XML com formato específico. Os programas gerados
incluíam as classes de negócio e as rotinas de persistência dos objetos em banco de dados
relacional MS-SQL 2000. Essa ferramenta foi usada na construção de quatro sistemas na
Compugraf:
•

Sistema de Estoques, cuja construção foi abortada durante o projeto.

•

APM – Sistema de planejamento e apontamento dos projetos de desenvolvimento de
software.
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•

CRM (com foco no relacionamento comercial)

•

Sistema de Conciliação de Cartões de Crédito

Alguns dados desses projetos estão sumarizados na tabela 6.1. O principal benefício observado
nesses projetos foi a redução do esforço de programação, porém foram observadas as seguintes
dificuldades:
•

Havia pouca flexibilidade, já que os programas gerados não podiam ser modificados. Se
fossem, as mudanças seriam perdidas caso os programas fossem regerados.

•

Os templates eram rígidos, não havia recursos de parametrização que pudessem
influenciar o conteúdo dos programas gerados.

•

A ferramenta não levava em conta os requisitos não funcionais de cada sistema, assim os
programas eram gerados aplicando sempre os mesmos mecanismos, especificados nos
templates.

Considerando as limitações identificadas, o objetivo passou a ser a concepção de uma nova
ferramenta, que fosse mais flexível e compatível com padrões vigentes, como UML.

6.2 Fase Dois
Em meados de 2007 foi criada uma nova versão da ferramenta, capaz de gerar os programas a
partir de um Modelo de Classes e Objetos. Esse modelo podia ser extraído de um diagrama de
classes UML, em formato XMI. Nesta fase ainda não havia sido definido um processo, havia
apenas o protótipo de uma ferramenta.
A ferramenta era capaz de gerar as camadas de objetos de negócio, de persistência e de dados
(script para criação das tabelas e stored procedures do banco de dados). Essa versão da
ferramenta trabalhava com templates específicos para as camadas de negócio, persistência e
dados. Havia diferentes versões de cada template para cada camada, cada um para gerar uma
versão diferente de programa, aplicando um conjunto diferente de padrões de projeto.
abordagem foi usada na construção de dois sistemas na fábrica de software da Compugraf:
•

Sistema de Pesquisa de Satisfação (Peugeot)

•

Sistema de Contabilização de Eventos Financeiros (V1)

A
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Alguns dados desses projetos estão sumarizados na tabela 6.1. Nesses projetos foi observado que
a ferramenta ficou mais flexível, por permitir que o arquiteto pudesse indicar que padrões
deveriam ser usados ao gerar os programas fonte de cada aplicativo. Contudo, nesses projetos
foram observadas as seguintes dificuldades:
•

A ferramenta gerava programas que usavam mecanismos complexos de heranças e
reflexão para combinar os códigos gerados pelos diferentes templates.

•

Os programas gerados eram de difícil entendimento, debug e reuso e por isso houve uma
grande rejeição por parte dos programadores.

•

Nos dois projetos executados os prazos não foram cumpridos devido às dificuldades
técnicas encontradas pelos programadores.

•

Houve grande dificuldade nos trabalhos de manutenção, devido à complexidade dos
programas fonte gerados.

Considerando as dificuldades e limitações identificadas, foi avaliada a possibilidade de se usar
ferramentas de mercado. Foram avaliadas as seguintes ferramentas:
•

CodeAuthor, MyGeneration, nHibernate e

CodeSmith – essas ferramentas geram

programas a partir do esquema do banco de dados e vem com alguns templates para a
camada de persistência. Nessas ferramentas, quando um template é alterado para uma
necessidade específica de um sistema, todos os demais projetos que forem gerados a partir
de então são afetados. Dessa forma é necessário criar uma biblioteca de templates e, para
cada projeto, indicar qual template deverá ser usado como referência para fazer a geração
dos programas.
•

AndroMDA – extremamente complexa de ser instalada e usada, não tem interface gráfica
e nem templates para C#.

•

OptimalJ – foi a ferramenta mais completa dentre as avaliadas, porém tem suporte apenas
para a plataforma Java. Essa ferramenta pode gerar as camadas de negócio, persistência,
webservices e armazenamento de dados. Caso o sistema gerado tenha alguma
característica particular, os templates pertinentes precisam ser ajustados (como nas
ferramentas indicadas anteriormente).
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O objetivo era buscar ferramentas que fornecessem flexibilidade, isto é, que permitissem ao
arquiteto orientar a forma como os programas deveriam ser gerados (em função dos requisitos
arquiteturais), os quais deveriam ser fáceis de entender, depurar e estender. Contudo, as
ferramentas avaliadas apresentaram um problema em comum: geravam um código padrão e o
desenvolvedor não conseguia influenciar (ou controlar) o conteúdo dos programas gerados. Para
isso era necessário alterar os templates, o que influenciava a geração de todos os demais
programas.

6.3 Fase Três
Em meados de 2008 foi criada uma nova versão da ferramenta, na qual foi introduzido o conceito
de geração de programas por padrões de projeto e por interesse arquitetural. Para cada interesse
arquitetural havia um ou mais padrões de projetos, que devem ser selecionados pelo arquiteto, ao
especificar um sistema e para cada padrão havia um ou mais templates. Como um interesse
arquitetural pode atravessar vários elementos da arquitetura, foram criados mecanismos
“inteligentes” para combinar os vários templates, aplicando-se os fundamentos da combinação
aspectual.
O processo PROGERAS foi definido após o uso dessa versão da ferramenta em três projetos na
fábrica de software da Compugraf. Até o presente, com essa ferramenta, foram executados os
seguintes projetos:
•

Sistema de Reembolsos (exemplo apresentado no capítulo 5).

•

Sistema de Contabilidade

•

Sistema de Pagamentos

•

Sistemas de Compras

•

Sistema de Vendas de Seguros (Santander)

•

Sistema de Contabilização de Eventos Financeiros (V2)

•

Escrituração Fiscal

•

APM - Gerenciamento de Projetos (V2)

O PROGERAS foi usado na Compugraf em conjunto com SCRUM para complementar o
processo com as atividades de planejamento e gerenciamento do trabalho. Essa nova abordagem
(processo mais ferramenta) permitiu maior flexibilidade, pois o arquiteto passou a ter meios para
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indicar os interesses arquiteturais pertinentes para cada projeto específico e os padrões que
deviam ser usados na geração dos programas fonte. Até o momento foram observadas as
seguintes dificuldades:
•

Exigiu mudança de paradigma por parte dos desenvolvedores que tiveram que se
qualificar para projetar a arquitetura em função de interesses arquiteturais.

•

As ferramentas de modelagem UML não tratam das marcações do PROGERAS e podem
ser construídos modelos errados dificultando o processo de geração.

•

Os meios para capturar adequadamente os requisitos não funcionais, que são usados para
orientar o arquiteto na seleção dos padrões, está fora do escopo do PROGERAS. Isso
pode resultar na especificação de projetos arquiteturais inadequados.

Após a execução desses oito projetos, foram observados ganhos significativos de desempenho e
qualidade no trabalho de programação. Alguns detalhes desses projetos estão sumarizados na
tabela 6.1.
Foram observadas algumas dificuldades relacionadas ao controle das versões dos templates
usados para gerar cada versão de cada sistema. Ao gerar os programas fonte de um sistema,
vários templates precisam ser combinados, pois muitos dos interesses arquiteturais se cruzam. Se
um template sofre manutenção para correção de bugs ou implementação de melhorias, quando os
programas de um sistema são regerados podem ocorrer incompatibilidades com as partes do
programa que foram escritas manualmente. Sendo assim, foi detectada a necessidade de criar um
mecanismo para controlar as características de cada versão de cada template, assim como as
versões que foram usadas para gerar cada versão de cada sistema. O controle precisa ser feito não
em função dos templates, mas em função dos interesses arquiteturais e padrões indicados para
cada sistema gerado, pois em geral os desenvolvedores desconhecem quais templates foram
usados, visto que os arquitetos especificam a arquitetura do sistema e marcam os modelos
indicando os interesses arquiteturais e os padrões que devem ser aplicados, e não os templates
que devem ser usados.
Em relação à tabela acima, convém destacar que os primeiros seis sistemas foram construídos
com as duas primeiras versões da ferramenta de geração de programas fonte e os demais
aplicando o processo PROGERAS. O esforço previsto (quantidade de programadores
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multiplicada pela quantidade de meses do projeto) foi calculado considerando o uso do processo
de geração automatizada de programas.
Tabela 0.1 – Sistemas construídos na fábrica de software da Compugraf.
Fonte: elaborado pelo autor.

6.4 Análise dos Projetos
A seguir estão descritos os dados dos projetos executados após a definição do processo
PROGERAS, na terceira versão da ferramenta de geração de programas fonte.
6.4.1 Sistema de Reembolsos
Os detalhes do Sistema de Reembolsos já estão descritos no capítulo 5, no qual é apresentado
como exemplo de aplicação do PROGERAS. Com esse projeto houve a primeira aplicação da
terceira versão da ferramenta de geração de programas. Os templates para os padrões básicos,
para gerar os programas associados aos interesses de negócio, persistência, armazenamento de

87

dados e apresentação tiveram que sofrer vários ajustes: havia alguns bugs e problemas de
desempenho e faltaram alguns recursos (tratamento de certos tipos de dados, consistência de
valores dos atributos, dentre outros). Até o momento a ferramenta havia sido testada apenas para
gerar sistemas de experimento.
Nesse sistema os seguintes interesses arquiteturais foram considerados:
•

Negócio – todas as classes foram marcadas como entidades de negócio e foram geradas
dentro dessa camada.

•

Persistência – nesse sistema, todas as classes de negócio são persistentes em banco de
dados relacional.

•

Armazenamento – as classes persistentes são marcadas a fim de gerar os programas
fonte (scripts SQL) para criação dos objetos (tabelas, visões, etc.) do banco de dados.

•

Apresentação – algumas classes são expostas por meio de telas para os usuários, para que
possam ser executadas operações de consulta e atualização de dados. Contudo, nesse
sistema a maior parte das telas foi construída manualmente, devido às particularidades
solicitadas.

•

Segurança – como algumas classes são críticas quanto à segurança, somente alguns
usuários têm permissão para consulta e um grupo ainda mais reduzido tem permissão para
atualização.

•

Geração de trilha – as classes cujos objetos podem ser atualizados pelos usuários são
marcadas para que sejam geradas trilhas (para mudanças) em arquivos de log.

O esforço real de desenvolvimento (horas/homem por mês) foi maior que o previsto devido não
só à necessidade de se fazer ajustes na ferramenta e templates, mas também às dificuldades dos
programadores em trabalhar com os programas gerados. Houve, ainda, dificuldade por parte dos
desenvolvedores com a marcação dos diagramas UML devido à mudança de paradigma.
Neste projeto a programação manual foi necessária tanto para a construção de várias telas e
relatórios, quanto algumas rotinas de negócio (cálculo do valor do reembolso, cálculo dos
reembolsos de estudos já feitos no mês por funcionário, dentre outros) e também algumas
VIEWS no banco de dados para acessar dados provenientes de outros sistemas.
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6.4.2 Sistema de Contabilidade
Esse sistema é usado para consolidar os dados contábeis (fiscais e gerenciais) de todas empresas
do grupo Compugraf (o grupo é composto por trinta empresas). Esse sistema tem interfaces por
meio de webservices para prover serviços de contabilização para outros sistemas, suas telas
foram construídas com WinForm para consulta e atualização das informações e os relatórios
foram construídos com CrystalReports.
Nesse sistema foram considerados os interesses arquiteturais de Negócio, Persistência,
Armazenamento, Apresentação, Segurança (controle de acessos), Geração de Trilha e também o
interesse de:
•

Tratamento de Erros – que foi considerado para facilitar a manutenção e o suporte,
devido ao fato de o sistema ser instalado em diferentes computadores. Todos os dados de
todos os erros serão gravados em arquivos de log, para facilitar a análise de eventuais
problemas.

Para esse projeto, foram construídos os templates para o padrão MVC com WinForm. Porém a
maior parte das telas foi construída manualmente, devido às particularidades requeridas pelo
cliente. Mais uma vez o esforço real, em homens/hora, foi maior que previsto devido à curva de
aprendizado da equipe de desenvolvimento e à necessidade de construção de novos templates.
A programação manual foi necessária tanto para a construção de várias telas e relatórios como
para algumas rotinas de checagem de consistência dos objetos, WebServices e VIEWS no banco
de dados, que acessam dados provenientes de outros sistemas.
6.4.3 Sistema de Pagamentos
Esse sistema é usado pela área financeira para programar os pagamentos da empresa, que são
realizados de diferentes formas: EDI com bancos, impressão de cheques, dinheiro, borderôs,
dentre outros. Esse sistema permite: (i) fazer o planejamento dos pagamentos, em função do
fluxo de caixa disponível; (ii) enviar e receber dados por EDI; (iii) imprimir cheque e borderô;
dentre outras funções. Esse sistema é integrado com o Sistema de Contabilização de Eventos
Financeiros, por meio de WebService, e é construído em ambiente desktop e Winform.
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Nesse sistema foram considerados os interesses arquiteturais de Negócio, Persistência,
Armazenamento, Apresentação, Segurança (controle de acessos), Geração de Trilha além de
Tratamento de Erros.
Durante o projeto houve a necessidade de melhorar os templates que geram as classes da camada
de negócio para incluir mecanismos para clonar objetos, e na camada de persistência para fazer
buscas avançadas no banco de dados.
Todas as telas desse sistema foram construídas manualmente, devido às particularidades
requeridas pelo cliente que exigiram um comportamento dinâmico. As telas usadas no módulo de
manutenção, para configuração e parametrização do sistema não precisaram de manutenção.
Nesse projeto trabalharam cinco desenvolvedores e, para facilitar a disseminação do
conhecimento, durante o processo todos os templates já construídos foram documentados, dando
origem a um material que descreve a arquitetura de referência dos sistemas gerados por meio da
ferramenta de geração de código fonte do PROGERAS: camadas, classes, interfaces, dentre
outras características. Houve atraso nesse projeto, que só ocorreu por conta de má interpretação
dos requisitos, e não por problemas na construção. A construção, por meio da geração
automatizada de programas fonte, usou um esforço menor que o estimado.
6.4.4 Sistemas de Compras
Por meio desse sistema os funcionários da empresa solicitam compras de equipamentos, serviços,
locações, dentre outras necessidades. As solicitações de compras são cadastradas pelos
funcionários e aprovadas por um diretor. Quando aprovadas, os solicitantes recebem um aviso,
por correio eletrônico, e o pagamento ao fornecedor é provisionado no sistema de contas a pagar.
Quando chegam a nota fiscal e os boletos, o funcionário da área financeira registra os
documentos, para que a compra possa ser devidamente contabilizada e paga.
Esse sistema é usado por todos os funcionários da empresa, mas os diretores têm acesso
diferenciado, já que também têm a função de aprovar compras. A área contábil também tem
acesso específico para realizar a classificação contábil das compras (tipo de despesa, centro de
custo, dentre outras tarefas).
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O Sistema de Compras é um sistema web e está integrado ao Sistema de Contabilização de
Eventos Financeiros, por meio de WebService. Nesse sistema foram considerados os interesses
arquiteturais de Negócio, Persistência, Armazenamento, Apresentação, Segurança (controle de
acessos), Geração de Trilha e também Tratamento de Erros.
Nesse projeto foram construídas manualmente as telas tanto para cadastramento de Ordens de
Compra, quanto para aprovação e para classificação contábil. Essas telas têm particularidades
específicas, por usar assistentes que auxiliam o usuário no cadastramento da informação. O
módulo de manutenção do sistema foi construído usando as telas geradas automaticamente.
Algumas regras de consistência também foram construídas manualmente, pois elas requerem a
verificação do estado de objetos de várias classes. Também foram programados manualmente
vários scripts SQL para migração de dados, já que essa é a versão dois desse sistema.
Não houve necessidade de mudar nenhum dos templates existentes, que foram usados como se
apresentavam. Houve atraso nesse projeto devido a mudanças nos requisitos, solicitadas pelo
cliente. A construção, por meio da geração automatizada de programas fonte, usou um esforço
menor que o estimado.
6.4.5 Sistema de Vendas de Seguros
Esse projeto foi contratado por um cliente externo, especificamente a área de vendas de seguros
de um banco. O sistema é usado por um call Center para registrar as vendas de seguro para
clientes do tipo pessoa física. O sistema recebe do mainframe uma lista de clientes os quais a
central de vendas deverá contatar (por meio de telefone) e oferecer o produto de seguro. As
vendas efetuadas devem ser registradas no sistema e depois devem ser transferidas de volta para o
mainframe. Essa troca de informações é feita por meio de troca de arquivos CSV (Comma
Separated Value).
O sistema de vendas também está integrado ao sistema de telefonia, que tem um recurso de
discagem automática. A lista de números de telefone mais os códigos dos clientes são cadastradas
numa tabela, num banco de dados, e o sistema de telefonia faz a discagem de forma automática,
consultando essa tabela. Quando uma pessoa atende o telefone, a chamada é transferida para um
operador que tenta fazer a venda do seguro. Ao receber a chamada, o sistema de vendas
automaticamente traz o cadastro do cliente para a tela do operador. Essa integração entre
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aplicativos e telefonia é conhecida como CTI (Computer Telephony Integration). Depois de
realizar a venda, o operador transfere a chamada para o seu supervisor, que valida os dados do
seguro com o cliente e confirma a operação.
O Sistema de Vendas é um sistema web e foram considerados os interesses arquiteturais de
Negócio, Persistência, Armazenamento, Apresentação, Segurança (controle de acessos), Geração
de Trilha e também Tratamento de Erros. Além desses ainda foram considerados os seguintes
interesses arquiteturais:
•

Persistência: foi construído um novo conjunto de templates para persistência de objetos
em arquivos CSV.

•

Monitoração: em centrais de atendimento o desempenho é um requisito muito
importante. Quanto mais rápido ocorrer o atendimento (nesse caso, a venda do seguro)
maior será o número de contatos realizados por hora e, por conseguinte, melhor será o
resultado da operação de vendas. Como o sistema de vendas é uma das principais
ferramentas do operador, é necessário medi-la constantemente, a fim de identificar os
gargalos, tempos de transição entre telas, tempos de cadastramento, dentre outras
operações, para que o aplicativo não comprometa o tempo de atendimento. Para coletar
esses dados, associados ao interesse arquitetural de monitoração, foi construído um
conjunto de templates para implementar o padrão de projeto HEART BEAT.

As telas para registro e confirmação das vendas foram construídas manualmente, devido às
particularidades associadas à integração com a plataforma de telefonia. O módulo de manutenção
do sistema foi construído usando as telas geradas automaticamente. Algumas regras de
consistência também foram construídas manualmente, assim como os programas que carregam as
listas de clientes para o sistema de telefonia.
Apesar de ter sido necessário construir templates novos para os interesses de persistência e
monitoração, o esforço para construção do sistema foi menor que o previsto. A equipe já
conhecia o processo PROGERAS e a arquitetura de referência dos sistemas gerados, ambos já
documentados.
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6.4.6 Sistema de Contabilização de Eventos Financeiros (Versão 2)
A finalidade desse sistema é gerar na contabilidade um conjunto de lançamentos pertinentes a um
evento financeiro, por exemplo: venda, compra de equipamentos, aluguel de imóveis, pagamento
de salários, dentre outros. Outros sistemas acessam o Sistema de Contabilização de Eventos
Financeiros por meio de WebService e indicam o tipo do evento e seus parâmetros (valores,
datas, histórico, dentre outros dados). Esse, por sua vez, está integrado ao Sistema de
Contabilidade, também por meio de WebService, para solicitar a gravação dos lançamentos
gerados.
Nesse sistema foram considerados os interesses arquiteturais de Negócio, Persistência,
Armazenamento, Apresentação (apenas para o módulo de manutenção), Segurança (controle de
acessos), Geração de Trilha, Tratamento de Erros e Monitoração.
Foram programados manualmente o WebService e as rotinas para gerar os lançamentos
contábeis. O restante dos programas foi gerado automaticamente, seguindo o processo
PROGERAS, já conhecido pela equipe. O esforço real foi menor que o previsto, conforme
indicado na tabela 6.1.
6.4.7 Sistema de Escrituração Fiscal
Nesse projeto, que está na fase de construção dos programas, será construído o sistema para
registro de documentos fiscais: notas fiscais de diferentes tipos (produto, serviço,
telecomunicação, dentre outras), recibos, cupons fiscais, dentre outros. A partir desses dados
serão apurados os impostos que a empresa precisa pagar, os créditos e retenções de impostos,
livros de entradas e saídas (compras e vendas), dentre outras obrigações exigidas pelo fisco.
Foram considerados os interesses arquiteturais de Negócio, Persistência, Armazenamento,
Apresentação, Segurança (controle de acessos), Geração de Trilha e Tratamento de Erros.
Algumas telas terão que ser construídas manualmente, devido às características requisitadas pelo
cliente que (atualmente) não podem ser geradas automaticamente.
6.4.8 APM – Sistema para Gerenciamento Ágil de Projetos (Versão 2)
O objetivo desse sistema, que ainda está em construção, é ajudar os gerentes de desenvolvimento
de software da fábrica da Compugraf no planejamento e controle dos projetos. Os pacotes de
trabalho, assim como suas alocações, serão cadastrados nesse sistema e os desenvolvedores farão
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apontamentos diariamente. Dessa forma será possível extrair relatórios para acompanhar o
trabalho feito contrapondo ao pendente, o custo, o prazo, o esforço, dentre outros dados
importantes.
Nesse projeto foram considerados os interesses arquiteturais de Negócio, Persistência,
Armazenamento, Apresentação, Segurança (controle de acessos), Geração de Trilha e Tratamento
de Erros. Provavelmente serão usadas as telas geradas automaticamente, visto que o público alvo
é a própria equipe de desenvolvimento, que conhece bem as características dessas telas.

6.5 Análise dos Dados Coletados
A partir da análise dos dados desses projetos, foi possível observar alguns pontos positivos e
negativos do PROGERAS, pertinentes à produtividade, à qualidade do produto e à adequação da
mão-de-obra. Essas características do processo destacaram-se bastante quando comparadas com o
histórico da fábrica de software da Compugraf na qual havia sérios problemas de refluxo de
trabalho por causa de defeitos no aplicativo produzido e da falta de padrões antes da adoção do
PROGERAS. Somente os programadores que construíam os softwares conseguiam dar
manutenção em tempos aceitáveis e era constante extrapolar os prazos previstos.
6.5.1 Produtividade
A produtividade dos programadores, na fábrica de software da Compugraf, é por volta de 1.200
linhas de programa (LOC) por programador por mês em aplicações C# com SQL. No ano de
2009 (quando o processo PROGERAS passou a ser usado em todos os projetos) em média 90%
das linhas de programa passaram a ser geradas automaticamente, aumentando significativamente
o desempenho do trabalho de construção dos sistemas conforme as figuras 6.1 e 6.3. Já o esforço
de especificação aumentou em 30%, na média, em homens/hora. Antes, o esforço investido nos
projetos da fábrica era dividido, na média, em 20% para especificação, 50% para programação,
20% para testes de sistema e ajustes e 10% para implantação (incluindo migração de dados e
treinamento), como apresentado na tabela 6.2. Nessa distribuição não estão considerados os
trabalhos de manutenção decorrentes de refluxo por conta de defeitos de software. Considerando
os últimos três projetos executados em 2009, nos quais a equipe já estava habituada ao processo,
essa distribuição média mudou para 34% para especificação, 34% para programação, 19% para
testes de sistema e ajustes e 13% para implantação. No total a redução de esforço foi de
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aproximadamente 22%, sendo que o comparativo entre linhas digitadas e geradas é mostrado na
figura 6.1.
Na tabela 6.2 está demonstrado um projeto que antes consumiria 300 horas de trabalho. Com a
adoção do PROGERAS esse mesmo projeto consumirá 235 horas, o que representa uma redução
de 22% no esforço total.
O esforço de especificação aumentou principalmente devido ao tempo despendido com a
marcação dos modelos. Como a ferramenta de modelagem usada na fábrica não dá suporte às
regras de marcação do PROGERAS, ocorrem dois problemas: as marcas não são validadas, os
erros de digitação precisam ser localizados manualmente; e o trabalho é lento, por não haver um
mecanismo como um assistente que auxilie o arquiteto na inclusão das marcas do diagrama
UML. Com a formalização do processo e a publicação das regras de marcação, talvez algum
fabricante de ferramenta de modelagem UML se interesse em implementar suporte para as regras
de marcação do PROGERAS.
Tabela 0.2 – Comparativo antes e depois da adoção do PROGERAS.
Fonte: elaborado pelo autor.

O esforço para especificação dos sistemas aumentou, visto que passou a ser necessário um
trabalho mais metódico de modelagem, seguido da tarefa de marcação do modelo, para geração
dos programas fontes. Por outro lado, o esforço investido na programação e testes reduziu-se,
visto que os programas gerados (89% dos programas fontes, conforme a figura 6.1) apresentaram
um padrão de qualidade constante, consistente e conhecido. O esforço de programação também
foi menor assim como o trabalho de testes, e no final o ganho (em homens hora) representou, na
média, 22% do esforço total do projeto.
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Ainda falta analisar se a quantidade de linhas geradas (demonstrada na figura 6.1) é coerente com
a quantidade que seria digitada manualmente, caso o processo PROGERAS não fosse usado.
Pode ser que as ferramentas de geração de programas estejam gerando mais linhas que o
necessário, afetando o resultado favoravelmente para o processo PROGERAS. Foi observado,
durante esses projetos, que os arquitetos, algumas vezes, marcaram interesses arquiteturais que
não eram relevantes para o sistema, fazendo com que fossem geradas mais linhas de programas
que o necessário. Nesses casos, os modelos tiveram que ser revistos quanto à marcação dos
interesses arquiteturais e os programas foram regerados.

LOC
93.027;
11%
Manual
Gerado
736.195;
89%

Figura 0.1 – Comparativo entre linhas de código geradas e as inseridas manualmente.
Fonte: elaborado pelo autor.
Considerando-se apenas as linhas de programas inseridas manualmente, foi possível observar que
estão concentradas nas camadas de apresentação, de regras de negócios e de aplicação, junto a
scripts SQL e uma pequena quantidade na camada de entidades de negócio, como demonstrado
na figura 6.2, na qual estão representadas as seguintes camadas de programação: UIL – User
Interface Layer; APL – Application Layer; BRL – Business Rules Layer – BEL – Business Entity
Layer; IFL – Infrastructure Layer. As razões por que essas linhas de programas não puderam ser
geradas automaticamente, por camada, são:
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•

Apresentação: as telas geradas atualmente pelos robôs do PROGERAS, tanto web como
desktop, são telas básicas, que exercem as funções de CRUD (Create, Read, Updade e
Delete) para cada entidade. Para os sistemas listados na tabela 6.1, os clientes
apresentaram o requisito de telas mais complexas, que atualmente não podem ser geradas
pelos robôs. Para resolver este problema, os templates precisam evoluir.

•

Regras de Negócio: atualmente o PROGERAS não tem mecanismos que permitem
especificar regras de negócio (apenas regras de consistência para os atributos das classes).
Por conseguinte, essa parte dos sistemas precisa ser programada manualmente.

•

Aplicação: na camada de aplicação estão implementados mecanismos específicos, que
atualmente não podem ser especificados e gerados automaticamente por meio dos
mecanismos do PROGERAS. Contudo, essa parte do programa pode fazer uso das rotinas
e funções geradas.

•

Scripts SQL: alguns dos programas da tabela 6.1 são evoluções de programas existentes;
foi necessário construir vários scripts para fazer a migração de dados da versão antiga
para nova versão do sistema. Também foi necessário construir Stored-Procedures para
extração de dados para construção de relatórios. Esses scripts foram construídos
manualmente.

•

Entidades de Negócio: algumas regras de consistência mais complexas, que fazem mais
que testar domínios de valores para atributos, precisaram ser programadas manualmente.
Por exemplo, regras que fazem cálculos matemáticos.

•

Outras: arquivos de configuração e parametrização gerados pelo VisualStudio específicos
para cada projeto.

Nas figuras 6.3 e 6.4 estão apresentados os volumes e comparações das linhas de programas por
camada para os sistemas construídos aplicando-se o processo PROGERAS. Aproximadamente
40% das linhas de programa (as geradas automaticamente e as inseridas manualmente) estão
concentradas na camada de negócio. Depois 24% estão concentradas na camada de apresentação
e 25% na camada de persistência. O restante das linhas estão distribuídos entre as camadas de
regras de negócio, aplicação, infra-estrutura (segurança, log, dentre outros) e banco de dados
(scripts SQL).
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LOC Manuais por camada

OUTRAS
16%

APL
11%

BEL
1%

BRL
6%
IFL
0%

SQL
12%

UIL
54%

Figura 0.2 – Linhas de código inseridas manualmente por camada.
Fonte: elaborado pelo autor.

6.5.2 Qualidade
Depois da adoção do PROGERAS na fábrica de software da Compugraf, foi observada uma
redução no retrabalho decorrente do refluxo pós-implantação. Tal fato ocorria por diversos
problemas, como deficiência no processo de teste e má qualidade no trabalho de programação.
Com o PROGERAS apenas os programas inseridos manualmente ainda podem apresentar essa
deficiência, em média, 10% do total das linhas de programa.
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Figura 0.3 – Comparativo entre linhas de código geradas e as inseridas manualmente por
camada.
Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 0.4 – Linhas de Código (LOC) por camada.
Fonte: elaborado pelo autor.
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6.5.3 Mão-de-obra
Após a adoção do PROGERAS ficou evidente a lacuna de conhecimento por parte dos
desenvolvedores da fábrica de software da Compugraf: foi necessário reciclar os arquitetos em
conceitos pertinentes à arquitetura, como desenvolvimento orientado por aspectos, a padrões de
projeto e a MDA. Foi também necessário treinar os programadores na arquitetura de referência
dos programas gerados pelos robôs.
No início de 2009, quando o PROGERAS passou a ser usado em todos os projetos da fábrica de
software da Compugraf, observou-se forte resistência por parte de alguns desenvolvedores, que
alegaram estar sendo tolhidos em seu “dom artístico” de produzir software. Dois profissionais se
demitiram por conta disso, o que na época representou 10% da equipe.
Para contornar esse problema, foram feitos alguns treinamentos para deixar claro como funciona
o processo, os ganhos que estavam sendo buscados (produtividade e qualidade) e um dos maiores
benefícios para os programadores: deixar de digitar linhas de programas repetitivas, que não
requerem conhecimento especializado, liberando os programadores para trabalhos mais nobres.
Depois de algum tempo os programadores passaram a entender melhor a arquitetura de
referência, gerada pelos robôs, e passaram a contribuir para sua melhoria, como o uso de
diferentes APIs para persistência visando melhorar o desempenho, mudanças na forma de
tratamento de erros e nos mecanismos para geração de logs, dentre outros. Todas as sugestões
foram acatadas, a qualidade dos programas gerados melhorou significativamente e os
programadores passaram a se engajar na adoção e evolução do PROGERAS.

6.6 Conclusão
Após a aplicação do PROGERAS em projetos reais, foi possível observar que o processo se
mostrou mais eficiente na geração de algumas partes específicas dos sistemas: entidades de
negócio, persistência, banco de dados e infra-estrutura. Porém ainda apresenta limitação para
gerar outras partes, como observado com as telas e regras de negócio. Também foi constatado
que o esforço para especificação de sistemas passou a ser maior que antes, principalmente devido
à falta de suporte da ferramenta de modelagem para as regras de marcação do PROGERAS.
Finalmente, para que alguns resultados satisfatórios pudessem ser obtidos, foi necessário reciclar
a equipe em novos conceitos pertinentes à arquitetura e à programação.
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Foi observado ganho médio de produtividade de 22% nos projetos, decorrente da redução do
esforço com programação, testes e inspeção de código. Também houve ganho de qualidade
quanto ao produto gerado e à documentação.
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7.1 CONCLUSÃO
Por meio do PROGERAS é proposto um processo de geração automática de programas fonte
com base no MDA. Para orientar o processo de geração de código, são usadas regras de marcação
padronizadas, inseridas em modelos UML por meio de tagged values, extensões e anotações.
Essas regras indicam o interesse arquitetural e o padrão de projeto que deverá ser usado ao gerar
os programas fonte. O PROGERAS é uma proposta de extensão ao MDA, aplicando os conceitos
do AOD e do POA para gerar programas de forma automatizada a partir de um diagrama de
classes (PIM). Com essa proposta, acredita-se ser possível não só obter-se um elevado nível de
automação no processo de produção do software, forçar o uso de padrões, aumentar a qualidade e
a consistência, como também ganhar produtividade.

7.1 Resultados obtidos
O objetivo inicial de propor um processo para geração automatizada de software foi atingido por
meio da proposta do PROGERAS. O processo proposto foi avaliado por dois anos na fábrica de
software da Compugraf por meio da construção de oito sistemas para gerenciamento de
informações (não foi testado com outros tipos de sistemas). Neste trabalham foram apresentados
os resultados positivos e negativos observados nestes projetos.
O processo apresentado foi capaz de gerar automaticamente apenas os programas fonte
associados à infra-estrutura (persistência, segurança, apresentação, tratamento de erros, dentre
outras questões), porém as rotinas associadas aos processos de negócio tiveram que ser
construídas manualmente pelos programadores assim como partes da camada de apresentação.
Também foi proposto um padrão de regras de marcação de modelos para aplicação de padrões de
projetos e foi construído um protótipo de uma ferramenta de geração de programas fonte, que
vem sendo usada na fábrica de software da Compugraf para gerar programas em C#.
Foi observado que, por meio desse processo, foi possível aumentar o desempenho na construção
de software. Possivelmente esse processo pode trazer contribuições para empresas que produzem
aplicativos, tanto em relação à qualidade, quanto em relação à redução do esforço de construção.

102

7.2 Evolução da Pesquisa
Alguns aspectos do processo PROGERAS precisam ser aprofundados em estudo futuro. Para
facilitar o trabalho de especificação de um sistema e, por conseguinte, a marcação de modelos, é
preciso investigar melhor o mapeamento entre requisitos não funcionais e interesses arquiteturais.
Outra consideração é que no PROGERAS os interesses arquiteturais são implementados por meio
de padrões de projeto que são codificados em templates. Também é necessário explorar mais
profundamente quais padrões de projetos podem ser usados para implementar cada tipo de
interesse arquitetural.
Na proposta atual do PROGERAS, considera-se que o programa fonte pertinente às regras de
negócio será inserido manualmente por um programador. Contudo, o processo poderá evoluir de
modo que essa parte do programa também possa ser gerada de forma automática. Sendo assim, é
necessário investigar como as regras de negócio podem ser expressas por meio de modelos e
regras de marcação para serem utilizadas por uma ferramenta de geração de programas.
O PROGERAS foi usado na fábrica de software da Compugraf para a construção de sistemas
novos. Falta avaliar o processo em projetos de evolução ou manutenção de sistemas existentes.
Nos projetos listados na tabela 6.1, foi observado que quando os templates são evoluídos e um
sistema é regerado, podem ocorrer incompatibilidades entre os programas escritos manualmente e
os gerados. Como esse fato resulta em trabalho extra quando um programa existente sofre
manutenção, é necessário criar um mecanismo eficiente para controle dos templates usados para
geração de cada sistema, mantendo uma trilha das mudanças implementadas em cada versão.
Finalmente, o PROGERAS foi concebido para poder ser usado em conjunto com diferentes
métodos de desenvolvimento de software, como RUP, XP, FDD, Scrum, dentre outros. Fica para
um estudo futuro avaliar como o PROGERAS poderá ser combinado com esses métodos
(clássicos e ágeis) e os benefícios e os problemas decorrentes dessa combinação.
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