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RESUMO
O padrão SBVR foi introduzido com a intenção de se tornar a base para a
descrição formal e detalhada de entidades complexas, tais como regras de negócio,
dado o conjunto de construções que o padrão oferece. Este trabalho apresenta uma
pesquisa exploratória de uma tradução semiautomática de um modelo de domínio de
aplicação descrito por analistas de negócio, em linguagem natural controlada, e por
analistas de TI, em diagramas de classe UML, para um modelo do mesmo domínio
descrito em SBVR, de tal modo que possam ser comparados para avaliar a
consistência das interpretações dos analistas. A tradução proposta está ancorada no
enfoque de transformações unidirecionais de modelos, isto é, as definições de
transformações são aplicadas a um modelo de origem para gerar um modelo de
destino. Na pesquisa exploratória realizada, estudou-se o uso de dois modelos de
origem, sendo um representado por diagramas de classes UML e outro uma lista de
sentenças descritas em uma linguagem natural controlada, escritas na língua Inglesa.
A transformação descrita é ainda bastante limitada, pois contempla apenas parte dos
elementos do diagrama de classe da UML, admite sentenças em inglês segundo um
metamodelo bastante restrito e o modelo de destino em SBVR não tem um tratamento
formal capaz de detectar redundâncias e contradições decorrentes das traduções
feitas de modo independente a partir dos dois tipos de modelo de origem. A título de
exemplo, para se ter uma avaliação inicial e informal dos resultados da transformação,
ela é aplicada em um fragmento da norma ISO 19.152:2012 – Land Administration
Domain Model (Modelo de Domínio de Administração Territorial), que descreve um
modelo conceitual para administração territorial.
Palavras chaves: Transformação de Modelos; SBVR; Modelo de Domínio;
Processamento de Linguagem Natural; UML.

ABSTRACT
A semiautomatic translation of domains described using UML class diagrams
and controlled natural language to SBVR models
The SBVR standard was introduced with the intent of becoming the basis for
formal and detailed description of complex entities, such as business rules, given the
constructs it offers.

The present work presents an exploratory research of a

semiautomatic translation of a domain model described by business analysts, using a
controlled natural language, and by IT analysts, using UML class diagrams to a model
of the same domain described initially in SBVR, in such a way that those models can
be compared to evaluate the interpretation consistency achieved by the analysts. The
proposed translation is based on unidirectional model transformations, where
transformations patterns are applied to a source model to generate a target model.
The exploratory research, was studied the usage of two input models, one being
represented by UML class diagrams and the other represented by a list of sentences
written in a controlled natural language, derived from English. The transformation is
still very limited, because it only works with part of UML class diagrams, allows
sentences in English which conforms to a very limited metamodel and the target SBVR
model does not have a formal handling able to detect redundancies and results
contradictions in the translations made independently from the two source models. As
an example, to provide an initial and informal evaluation of the translation results, the
translation is applied to a fragment of the ISO 19.152:2012 – Land Administration
Domain Model standard, which describes a conceptual model of land administration.
Keywords: Model Transformation; SBVR; Domain Model; Natural Language
Processing; UML.
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação
Brooks (1987) em seu artigo seminal constata que a parte mais difícil na

construção de um sistema de software é decidir precisamente o que construir.
Sustenta que nenhuma outra parte do trabalho conceitual é tão difícil quanto
estabelecer os requisitos técnicos com detalhes. Este processo é conhecido como
elicitação de requisitos.
Um problema central na elicitação de requisitos é que estes são enunciados,
na maior parte das vezes, de modo informal em termos do domínio do problema a ser
resolvido, também denominado de domínio da aplicação, e não em termos do sistema
de software que auxiliará a solução do problema.
Uma das principais consequências de problemas com a má elicitação de
requisitos é o retrabalho, esforço que poderia ser minimizado, estimado em consumir
cerca de 40 a 50% de todo o custo de desenvolvimento do software, segundo Shull et
al. (2002).
Ryan (1993) diz que a tarefa de um analista de sistemas é retratada como um
meio de tradução entre dois mundos distintos, o da computação e o do domínio da
aplicação, também denominado de domínio do negócio. Ryan observa que não há
dúvida de que a linguagem do domínio da aplicação e o jargão do especialista de
computação é importante na especificação de sistemas, e que o analista / projetista
responsável deve exibir alguma fluência na linguagem do domínio para que o cliente
tenha confiança no resultado.
Sowa e Zachman (1992) dizem que cada perspectiva dos stakeholders que se
localizam em um contexto organizacional deve ser descrita segundo as linguagens
que lhes são próprias, utilizando abstrações que contêm determinados aspectos
específicos do negócio. Desse modo, o que ocorre nas comunicações, entre essas
perspectivas são traduções ou transformações: um modelo de uma perspectiva é
transformado em um modelo de outra perspectiva. Em suma, tem-se transformações
entre modelos.
Warmer e Kleppe (2003) afirmam que a modelagem de software foi,
tradicionalmente, um sinônimo para a produção de diagramas, sendo que a maioria
destes diagramas consiste de um número considerável de bolhas, setas, figuras e
texto. A informação disposta em tais modelos, tende a ser incompleta, informal,
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imprecisa e, algumas vezes, inconsistente. Muitas das falhas nestes modelos é
causada por limitação de expressividade dos tipos de diagramas utilizados.
Evans (2004) sugere a utilização de um modelo conceitual de domínio capaz
de permitir a derivação de requisitos do software que retenha as regras e a lógica do
domínio de negócio. Esses modelos devem ser construídos através da colaboração
dos desenvolvedores e dos especialistas no domínio. A comunicação entre eles deve
ser realizada por uma linguagem versátil e compartilhada, e que efetivamente permita
conectar o modelo de software com o modelo conceitual do domínio. Evans dá a esta
linguagem o nome de linguagem ubíqua.
No lado do desenvolvimento de software, diferentes linguagens são utilizadas
para projetar e implementar sistemas. Segundo Clark, Sammut e Willians (2008), o
uso de linguagens é uma das características distintivas dos seres humanos. Eles
mencionam outros usos de linguagens no processo de desenvolvimento de software,
tais como execução, análise, teste, visualização, interpretação, tradução e integração.
Clark, Sammut e Willians (2008) tratam do desenvolvimento de software sob a
ótica de que todos os aspectos, sejam eles de técnicas de implementação, técnicas
de projeto e abstrações, podem ser melhor resolvidos se houver uma linguagem
comum de referência. Os desenvolvedores tenderiam a ser mais produtivos se esta
linguagem comum dirigisse a utilização das linguagens empregadas ao longo do
processo de desenvolvimento, permitindo um rastreamento das abstrações até o
código. Ao invés de lidar com uma grande quantidade de tecnologias de baixo nível,
os desenvolvedores poderiam utilizar abstrações de linguagens poderosas e
ambientes de desenvolvimento que apoiassem seu processo de desenvolvimento.
A questão-chave subjacente ao que foi dito é, então, a obtenção de um modelo
conceitual do domínio do qual será derivada a especificação de um sistema de
software, de tal modo que seja compreendido tanto pelos especialistas de domínio
como pelos desenvolvedores.

Esse modelo conceitual deveria incluir tanto os

aspectos estáticos do domínio, como seus aspectos dinâmicos e restrições, inclusive
regras de negócio. Frequentemente esse modelo conceitual é descrito na linguagem
UML (OMG, 2015b).

No entanto, os esquemas gráficos da UML devem ser

complementados com expressões textuais – formais ou informais – para definir não
só restrições que não têm representação imediata nos diagramas, como regras de
negócio que podem requerer, por exemplo, navegação pelas associações dos
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diagramas, expressões que qualifiquem a necessidade ou a possibilidade de ações,
etc.
Tem-se então um duplo problema: de um lado, os especialistas de domínio
tendem a compreender mais claramente as complementações dos esquemas UML,
mas têm dificuldades para entender estes esquemas; de outro lado, ocorre o inverso
com os desenvolvedores. No fim das contas, esse modelo conceitual acaba sendo
insatisfatório para os dois lados e, portanto, não atende ao objetivo de desenvolver
um domínio que seja compreendido pelos interessados na construção de um sistema
de informação que opere neste domínio. Isto sem mencionar as limitações da UML
com respeito a ambiguidades de interpretação e a incapacidade de representar vários
conceitos e argumentos do domínio do problema.
Para tratar a complexidade do problema, Evans (2004) propõe que o modelo
conceitual do domínio deva estar centrado nos conceitos-chave do domínio definido
pelos especialistas de domínio e descritos numa linguagem comum, como estratégia
para manter o foco naquilo que é essencial ao domínio. Esse modelo deve evitar
particularidades técnicas ou detalhamentos não essenciais das operações de
negócio. Entretanto, ao propor a UML como a linguagem de modelagem dominante,
esta proposta esbarra no duplo problema mencionado.
Assim, o principal problema em questão é o da obtenção de um modelo
conceitual do domínio em uma única linguagem de modelagem. O modelo escrito
nesta linguagem poderia permitir a elaboração de um modelo de referência comum
aos interessados na construção do sistema de software. Ele poderia, idealmente, ser
parafraseado nas linguagens mais apropriadas para permitir sua compreensão tanto
pelos especialistas de domínio como pelos desenvolvedores como sugerido, por
exemplo, em Meziane, Athanasakis e Ananiadou (2008), Bajwa (2011), entre outros.
Um benefício adicional é que a validação do modelo conceitual do domínio, se ele
definir somente seus conceitos-chave, estaria concentrada somente neste modelo e
não em modelos que já estariam transformados nas linguagens dos interessados.
A complexidade dessa solução envolve, além de outros aspectos, o de se ter
um modelo conceitual do domínio elaborado por seus especialistas. Normalmente
tais modelos, usualmente referenciados como modelos do domínio de negócio, são
escritos em linguagem natural e, às vezes, em notações gráficas que apresentam
problemas similares aos da UML, já mencionados. Recentemente surgiu um padrão
para a elaboração de modelos de domínio de negócio que capta a semântica dos
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termos de negócio e de suas relações, assentado em definições formais subjacentes
a uma representação em linguagem natural restrita: o padrão SBVR (Semantics of
Business Vocabulary and Rules – Semântica de Vocabulário e Regras de Negócio),
proposta em (OMG, 2015a), cuja primeira versão é de 2008. Este padrão permite a
definição da semântica do vocabulário e das regras de negócio de um domínio de
negócio, estabelecendo o núcleo central de um modelo conceitual de determinado
domínio, com potencial para se tornar um modelo referencial escrito numa única
linguagem. No caso, com a vantagem de ter suporte formal.
Em suma, o problema de se ter um modelo de domínio escrito em duas
linguagens, por exemplo, UML complementado por linguagem textual, formal ou
informal, poderia ser inicialmente tratado se ele fosse transformado em um modelo
escrito somente em SBVR. Este modelo serviria de base comum para ser
convenientemente transformado para a linguagem apropriada aos interessados, tanto
do lado do domínio de negócio como de desenvolvimento.
Dentre as pesquisas relativas à transformação de esquemas UML para SBVR,
Cabot, Pau e Raventós (2010) propõem uma técnica para extração de vocabulário e
regras de negócio escritas em SBVR, a partir de esquemas UML complementados por
expressões formais em OCL (Object Constraint Language). (OMG, 2014). As
expressões em OCL permitem definir as restrições – por exemplo, regras de negócio
– que não podem ser representadas nos esquemas gráficos da UML. Quanto à
transformação de sentenças em linguagem natural para SBVR, Ramzam et al. (2014)
propõem a geração de modelos em SBVR, em que as sentenças de origem atendem
a um metamodelo proposto por eles para a construção de frases de uma linguagem
controlada para escrever requisitos. Ressalte-se que esses trabalhos utilizam técnicas
de transformação de modelos cujos modelos de origem e de destino são modelos
conformes a seus respectivos metamodelos com restrições definidas, seguindo as
linhas gerais de Cabot, Pau e Raventós (2010), Bézivin et al. (2006), Clark, Sammut
e Willians (2008) dentre outros. As transformações são realizadas de forma
automática, desde que os modelos de origem e destino não violem as restrições
impostas por seus metamodelos.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar uma tradução semiautomática de

modelos de domínio de aplicação descritos por analistas de negócio, em linguagem
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natural controlada, e por analistas de TI, em diagramas de classe UML, para modelos
correspondentes em SBVR (OMG, 2015a), de tal modo que possam ser comparados
para avaliar a consistência das interpretações dos analistas. Os modelos SBVR
contemplam somente as regras de negócio, não fazendo parte do escopo deste
trabalho a geração do vocabulário do negócio, como componente do modelo SBVR
resultante.
A tradução proposta está ancorada no enfoque de transformações
unidirecionais de modelos, isto é, as definições de transformações são aplicadas ao
modelo de origem para gerar um modelo de destino. No caso, há dois tipos de
transformação: de diagramas de classe UML para SBVR e de frases em linguagem
natural controlada – escritas na língua inglesa – para SBVR. A transformação é
semiautomática porque cada modelo de origem a ser transformado é submetido
manualmente à transformação apropriada, embora as transformações propriamente
ditas sejam feitas automaticamente.
A tradução descrita é ainda bastante limitada, pois contempla apenas parte dos
elementos do diagrama de classe da UML, admite sentenças em Inglês segundo um
metamodelo bastante restrito e o modelo de destino em SBVR não tem um tratamento
formal capaz de detectar redundâncias e contradições decorrentes das traduções
feitas de modo independente a partir dos dois tipos de modelo de origem. Assim, a
tradução resulta em dois modelos SBVR: um originado de esquemas UML e outro de
frases em linguagem natural controlada. As eventuais inconsistências entre esses dois
modelos devem ser analisadas segundo alguma técnica manual.
A título de exemplo, para se ter uma avaliação inicial e informal dos resultados
da transformação, ela é aplicada em um fragmento da norma ISO 19.152:2012 (ISO,
2012) – Land Administration Domain Model (Modelo de Domínio de Administração
Territorial) (ISO, 2012), que fornece um modelo conceitual para administração
territorial.
1.3

Trabalhos Relacionados
Jouault et al. (2008) afirmam que a transformação de modelos desempenha um

papel central no contexto da engenharia orientada a modelos (MDE – Model Driven
Engineering), pois os modelos são considerados o conceito de unificação neste tipo
de engenharia. As transformações de modelos devem ser automatizadas ao máximo,
esperando-se que a existência de técnicas e ferramentas de MDE seja comparável à
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oferta das ferramentas disponíveis para programação. Jouault et al. (2008) definem
uma linguagem de domínio específico para auxiliar as tarefas comuns de
transformações de modelo, denominada ATL – ATLAS Transformation Language
(Linguagem de Transformação ATLAS).
Essa linguagem é inspirada pelos requisitos da QVT (Query View Transform –
Transformação de Visão e Consulta) (OMG, 2008a), e é construída a partir do
formalismo da OCL (Object Constraint Language – Linguagem de Restrições em
Objetos) (OMG, 2014), possuindo características declarativas e imperativas. As
transformações seguem um padrão de transformação, baseado em modelos definidos
por metamodelos, tanto na entrada, na saída e na definição da transformação. As
transformações são unidirecionais, operando em um modelo que só é usado para
leitura e um modelo de saída que ´é usado somente para escrita.
Uma das bases da presente pesquisa é o trabalho de Cabot, Pau e Raventós
(2010) reconhecendo o papel central desempenhado pelo modelo conceitual de
domínio no desenvolvimento de sistemas de informação e o uso cada vez mais amplo
de UML como linguagem de modelagem destes modelos conceituais, eles
argumentam que ao procurar complementar os esquemas UML com expressões
formais OCL – Object Constraint Language (Linguagem de Restrições em Objetos)
(OMG, 2014), os especialistas do domínio, mesmo que tenham algum conhecimento
da UML, não compreendem o modelo conceitual.
Por outro lado, sustentam que o padrão SBVR (OMG, 2015a) não só permite
captar a semântica do vocabulário e de regras de domínio de negócio, como permite
a elaboração de um modelo conceitual de domínio que pode se tornar uma
representação comum para os especialistas de regras e os projetos de sistemas de
informação. Para se obter esse modelo conceitual comum, propõem uma tradução
automática de um modelo conceitual de origem escrito em UML e em OCL para um
modelo conceitual de destino escrito em SBVR, seguindo as diretivas da MDA (Model
Driven Architecture – Arquitetura dirigida por Modelos) (Warmer e Kleppe, 2003) e
utilizando a linguagem ATL – ATLAS Transformation Language (Linguagem de
Transformação ATLAS) (Jouault et al., 2008), como a linguagem do modelo de
transformação.
Bajwa (2014) e Ramzan et al. (2014) constituem outra base da presente
pesquisa. O primeiro trabalho tem como finalidade a obtenção de uma especificação
de restrições por um modelo UML escritas em inglês e a transformação desta
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especificação em cláusulas OCL. Para reduzir a complexidade do processamento da
linguagem natural (inglês), o autor usa o padrão SBVR, desempenhando o papel de
linguagem intermediária na transformação. O trabalho descreve um método para a
transformação de Inglês para SBVR e de SBVR para OCL. A primeira transformação
é uma das referências da presente pesquisa. O segundo trabalho propões a
transformação de um modelo de requisitos funcionais escritos em linguagem natural
controlada – definida por um metamodelo – em um modelo SBVR.
Esta pesquisa também é apoiada em parte por Bajwa, Lee e Bordbar (2011),
que propõem a tradução de especificações de regras de negócio escritas em
linguagem natural (Inglês) em regras de negócio SVBR (OMG, 2015a). A entrada da
transformação é constituída de duas partes: o vocabulário de negócio expresso em
um modelo de domínio descrito por um modelo de classes UML e um conjunto de
regras de negócio escritas em frases em Inglês. O processamento destas frases utiliza
um analisador sintático que, após a etiquetagem de partes da fala (POS – Parts of
Speech) da sentença, extrai os elementos básicos do SBVR, utilizando um algoritmo
proposto em Bajwa e Choudhary (2006).
Com respeito ao processamento de linguagem natural (PLN) adotado na
presente pesquisa, Manning et al. (2014) descrevem o processo de construção de um
sistema baseado em uma sequência de anotadores em um fluxo de análise de frases,
chamado de Stanford CoreNLP. Este framework evoluiu de um projeto desenvolvido
para atender uma necessidade específica, mas foi expandido para que pudesse
atender mais usuários, culminando na abertura de seu código-fonte em 2010. O
framework oferece uma API única, em Java, e oferece os recursos comuns às
aplicações de PLN, como por exemplo um etiquetador de partes da fala, e permite,
via API, a integração em cenários mais complexos.
1.4

Contribuição
A contribuição principal deste trabalho é a geração de interpretações de um

domínio de aplicação em uma única linguagem, o Inglês Estruturado segundo o
padrão SBVR (OMG, 2015a), partindo deste domínio de aplicação descrito em duas
linguagens: UML (OMG, 2015b) e linguagem natural (Inglês) controlada. Atualmente
o modelo resultante restringe-se a cláusulas de regras de negócio.
Com respeito à parte do modelo de entrada representado em esquemas UML,
este trabalho utiliza as diretivas de transformação de Cabot, Pau e Raventós (2010).
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No entanto, a parte representada em linguagem natural controlada apresenta
distinções com respeito aos trabalhos de Bajwa (2014), Ramzam et al. (2014) e Bajwa,
Lee e Bordbar (2011).
Diferentemente de Bajwa (2014) e de Bajwa, Lee e Bordbar (2011), a tradução
de sentenças escritas em linguagem natural (Inglês) controlada em cláusulas SBVR
não realiza a análise sintática com o apoio de esquemas UML do modelo de domínio
em questão. Embora se reconheça que estes esquemas auxiliam a obtenção da
consistência das cláusulas do modelo SBVR resultante em relação aos conceitos do
modelo de domínio de entrada, representadas tanto em UML como em restrições
escritas em linguagem natural controlada, parte-se aqui do pressuposto que nem todo
especialista de domínio compreende os esquemas UML e, portanto, pode não utilizálos. Assim, ao invés de se procurar obter um único modelo de domínio SBVR
consistente com ambas representações de entrada, a abordagem proposta pode
permitir a identificação de eventuais inconsistências, acreditando-se que isto possa
auxiliar o alinhamento das interpretações dos especialistas de domínio e do sistema
de informação ao evidenciar as diferenças.
À diferença de Ramzam et al. (2014), as sentenças de entrada escritas em
linguagem natural controlada, não se reduzem a requisitos funcionais, pois o alvo
principal da pesquisa é o modelo de domínio do negócio, ou da aplicação, e não uma
descrição ou mesmo uma especificação de requisitos funcionais.
A solução apresentada ainda é bastante limitada, constituindo uma pesquisa
exploratória para o projeto de ferramentas de suporte para a geração semiautomática
de modelos conceituais de domínio, representadas em uma única linguagem comum
aos especialistas de negócio e aos projetistas de sistemas de informação, no caso um
modelo SBVR expresso somente em regras de negócio.
1.5

Método de Trabalho
O método de trabalho proposto para este estudo baseou-se na análise da

literatura correlata aos objetivos do trabalho e na condução de uma pesquisa
exploratória (GIL 2008). A hipótese considerada nesta pesquisa exploratória é que um
modelo de classes UML, complementado por frases em uma linguagem natural
controlada é passível de transformação semiautomática em um modelo SBVR.
Nesta exploração, foram usadas duas transformações: a transformação de
modelos UML em regras de negócio SBVR, e uma transformação complementar, de
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informações complementares a este modelo, descritas em uma linguagem natural
controlada.
Para a transformação de modelos UML para regras de negócio no formato
SBVR, foi utilizado o trabalho proposto por Cabot, Pau e Raventós (2010). A partir
desse trabalho, foi desenvolvida uma segunda transformação, que teve como modelo
de entrada frases escritas em uma linguagem natural controlada, apoiando-se
sobretudo nos trabalhos de Bajwa (2014) e Bajwa, Lee e Bordbar (2011), e no
Stanford CoreNLP (Manning et al., 2014. Estas frases foram transformadas em um
segundo conjunto de regras de negócio SBVR.
A pesquisa exploratória desenvolvida neste trabalho culmina na aplicação da
tradução proposta em fragmentos da norma ISO 19.152:2012 (ISO, 2012), relativa à
administração

territorial,

que

adota

diagramas

de

classe

UML

e

frases

complementares em linguagem natural (Inglês).
Atividades desenvolvidas:
•

Atividade 1: Estudo da literatura. Foram realizadas pesquisas bibliográficas
sobre Modelos de Domínio e Metamodelos. Em seguida, foi realizada uma
pesquisa sobre modelos de domínio formalizados e documentados. Nesta
pesquisa, destacou-se o modelo de domínio proposto pela ISO 19.152:2012
(ISO, 2012), para o entendimento do vocabulário básico e das regras de
negócios, relativas à administração territorial;

•

Atividade 2: Replicação dos resultados obtidos por Cabot, Pau e Raventós
(2010), a partir de um estudo detalhado desse trabalho. A transformação
descrita no trabalho foi encontrada no sítio da Universitat Politècnica de
Catalunya

(https://imp.upc.edu/en/gmc-en/tools/UML2SBVR/introduction-1),

juntamente com instruções de uso. Entretanto, algumas modificações nos
padrões de transformação foram necessárias, pois o autor usou versões mais
recentes dos componentes de software envolvidos no ambiente de
desenvolvimento proposto pelos autores.
•

Atividade 3: Com a transformação de modelos UML para regras de negócio em
SBVR, pôde-se fazer alguns ensaios relacionados às características da
linguagem ATL, para uso na criação de uma transformação de linguagem
natural controlada para regras de negócio SBVR, como por exemplo, a leitura

22

de arquivos XML gerados a partir do processamento de linguagem natural
usando o Stanford CoreNLP (Manning et al. 2014).
•

Atividade 4: A partir dos ensaios com o motor de transformação, iniciou-se
então a pesquisa de modelos de frases de complementação de descrição do
domínio que pudessem expressar alguns tipos de sentenças da norma ISO
19.152:2012. Foi gerada uma lista com as frases de complementação de
descrição, e, a partir desta lista, foi escolhido, por motivo de limitação da
pesquisa, um único modelo de frase a ser usado como base do metamodelo
de linguagem natural controlada.

•

Atividade 5: Um metamodelo foi construído a partir do modelo de frase
selecionado na Atividade 4. O metamodelo, apesar de bem restrito, mostrouse capaz de permitir a transformação das frases para regras de negócio em
SBVR.

•

Atividade 6: A partir do metamodelo construído na Atividade 5, foi documentado
o processo de criação do metamodelo e as instruções de utilização das duas
transformações na seção 5 deste trabalho.

•

Atividade 7: Foi escolhido um pacote de um dos modelos proposto pela ISO
19.152:2012 para a formalização das regras SBVR, para a prototipação e a
avaliação informal da proposta deste trabalho; O modelo está dividido em 4
pacotes, sendo eles: “Parte”, “Administrativo”, “Unidade Espacial” e
“Prospecção e Representação”. O pacote “Parte”, que descreve as partes
envolvidas em administração territorial, foi escolhido de modo pragmático: é o
menor pacote do modelo.

•

Atividade 8: As transformações foram então aplicadas nos diagramas de classe
do pacote “Parte” da norma ISO 19.152:2012. Seu resultado foi então
documentado na seção 6 deste trabalho.

1.6

Estrutura do Trabalho
A dissertação compõe-se de cinco outras seções, além desta Introdução.
A seção 2, “Linguagens de Descrição de Domínio”, contém a revisão

bibliográfica dos trabalhos existentes que tratam sobre os temas “Linguagens de
Domínio”, “Modelos de Domínio” e outros relacionados a esses temas.
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A seção 3, “Transformação de Modelos”, descreve técnicas de transformações
de modelos, bem como o padrão UML, utilizado para descrição de modelos de
domínio de software e o padrão SBVR, usado para descrição de regras de negócio,
assim como tecnologias envolvidas na transformação de modelos.
A seção 4, “Tradução Semiautomática de modelos UML e Linguagem Natural
Controlada para SBVR”, descreve o processo de construção de modelos SBVR
adotado neste trabalho e as características dos modelos de domínio necessárias para
permitir a sua tradução para regras de negócio no padrão SBVR.
A seção 5, “Exemplo de Aplicação”, descreve a utilização da tradução proposto
na seção 4 em um fragmento da norma ISO 19.152:2012 e comentários a respeito da
tradução.
A seção 6, “Conclusão e Trabalhos Futuros”, apresenta as considerações finais
acerca da experiência prática na construção dos metamodelos SBVR e de Linguagem
Natural Controlada, de sua aplicação efetuada na seção 5, além de rever as limitações
consideradas no desenvolvimento deste trabalho e sugestões para futuros trabalhos.
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2
2.1

LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE DOMÍNIO
Introdução
Nesta seção são discutidas a utilização de linguagens comuns em diferentes

etapas do desenvolvimento de software, jargões específicos e técnicas e linguagens
de descrição de domínio.
2.2

Linguagens de domínio em geral
Clark, Sammut e Willians (2008) argumentam que as linguagens utilizadas em

programação, em geral, podem ser classificadas em: linguagens de propósito
genérico, linguagens específicas de domínio, linguagens de modelagem ou
linguagens de programação.
Dizem também que, com relação à engenharia de sistemas e de software, é
apenas uma questão de tempo para que questões relacionadas à complexidade
surjam. Com a queda de preço dos equipamentos e o progresso no desenvolvimento
de técnicas de construção de software, a demanda por soluções mais sofisticadas
cresce incessantemente. Os requisitos necessários para atender soluções deste tipo
sempre relacionam diversos domínios de aplicação, e cada domínio produz requisitos
específicos que dificilmente podem ser aplicados em outros domínios.
Segundo Ryan (1993), não há dúvida que a linguagem do domínio da aplicação
e o jargão do especialista são importantes na especificação de sistemas e que o
analista / projetista responsável deve exibir alguma fluência na linguagem do domínio
para que o cliente tenha confiança no resultado. O mero entendimento da sintaxe ou
até mesmo dos detalhes semânticos específicos de uma linguagem não é o fator mais
crucial para minimizar as consequências do problema de comunicação.
Ainda segundo Ryan, o aspecto de maior significado são as suposições não
declaradas que refletem o conhecimento compartilhado (senso comum) de pessoas
familiarizadas com a situação social, do negócio e contextos técnicos dentro do qual
o sistema proposto irá operar.
Ryan finaliza, dizendo que não é algo factível esperar que o cliente (ou usuário
do software) aprenderá outra linguagem, a linguagem da computação, para que seja
possível seu total entendimento de uma linguagem de especificação obscura. E isto
não é factível por duas razões. A primeira, por que não é somente uma, mas várias
linguagens a serem aprendidas. E a segunda, e mais importante, porque os clientes
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de outras profissões (por exemplo, advogados e arquitetos) se valem do fato que o
profissional de TI (Tecnologia da Informação) neste caso é o responsável por
interpretar seus desejos e traduzir tais desejos no jargão especializado, ou seja, em
requisitos de software.
2.3

Linguagem Natural e Linguagem Natural Controlada
Evans (2004) apresenta uma técnica para o desenvolvimento de software

baseada em domínios. O ponto central da técnica diz respeito à linguagem utilizada,
em que toda equipe de projeto, sejam eles analistas de negócio ou de tecnologia,
utilize a linguagem do domínio chamada de linguagem ubíqua: a utilização de termos
comuns em níveis diferentes, tanto hierárquicos quanto entre equipes para facilitar a
disseminação do conhecimento sobre o negócio em questão.
Nilsson (2006) enfatiza que esta linguagem ubíqua, uma linguagem natural e
muito resumida sobre esse domínio, algo muito difícil de se manter bem definida e em
sincronia com o software.
Vernon (2013) acrescenta dizendo que a linguagem ubíqua é um padrão
utilizado por uma equipe de projeto para capturar os conceitos e termos específicos
de um domínio de negócio em um modelo de software. O software incorpora as
construções gramaticais formuladas e faladas pela equipe que se autoajuda
baseando-se nessas formulações.
Tracz, Coglianese e Young (1993) descrevem um processo de engenharia de
domínio, no qual o foco é a separação distinta entre a análise do domínio do problema
e a análise do universo da solução, argumentando que os processos até então
existentes focalizam a análise da solução. Dizem ainda que, diferente de abordagens
propostas por outros autores, tais como Prieto-Diaz (1988), que têm foco na
engenharia reversa e análise de casos existentes, seu foco não é no reuso e sim na
descrição de componentes bem especificados, visando uma arquitetura específica
para o domínio em análise.
O processo de engenharia de domínio descrito por Tracz, Coglianese e Young
(1993), tem como finalidade determinar o que está contido no domínio de interesse.
Para isso, é necessária a participação de especialistas do domínio em questão, a
análise dos sistemas existentes e a documentação existente sobre o domínio. Uma
das saídas deste processo é um dicionário de dados baseado na terminologia
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específica do domínio, contendo o termo (ou conceito) do domínio, bem como uma
descrição dos relacionamentos entre os elementos do domínio.
Tracz (1995) apresenta uma implementação prática do modelo proposto por
Tracz, Coglianese e Young (1993), de um domínio baseado em um sistema de reserva
de assentos para um teatro. Neste exemplo, são apresentados os requisitos do
sistema:
Sou o responsável pelas finanças de uma peça que será realizada
pelo grupo teatral de nossa comunidade. Será uma apresentação
única, mas penso que seria interessante ter um programa de
computador para ajudar a pessoa que irá receber os pedidos de
ingressos por telefone e correio. Dependendo de seu funcionamento,
gostaria de usá-lo para outras apresentações de nosso grupo.
O teatro que usaremos terá assentos reservados (por fileira e número
do assento). Cobraremos $10 por assentos na orquestra e $7 por
assentos no mezanino.
Gostaríamos que o programa pudesse nos informar coisas como:
quantos ingressos foram vendidos, quantos estão disponíveis e qual é
o faturamento atual. Para ajudar o bilheteiro, gostaríamos de mostrar
o arranjo dos assentos, mostrando quais estão disponíveis e quais já
foram vendidos. (TRACZ, 1995, p. 51)

A partir desta descrição, e com um pouco de conhecimento sobre o assunto, é
possível obter o seguinte fragmento de dicionário de domínio:
Tabela 1 – Dicionário de Domínio
Termo / Conceito

Descrição

Apresentação

A data, horário, local e nome de uma produção teatral.

Bilheteiro

A pessoa responsável por interagir com o aplicativo, responder
questionamentos de clientes e lidar com os ingressos e o
faturamento.

Cadeira

Um lugar para se sentar em uma apresentação. É localizado em
uma fileira, em uma área de um teatro.

Cadeiras Reservadas

Uma modalidade de venda de ingressos que permite que o cliente
escolha o lugar que irá sentar, determinado por fileira e número
de assento.

Cliente

A pessoa que interage com o bilheteiro para cotar, comprar, trocar
ou devolver ingressos.

Fileira

Uma sequencia de cadeiras numeradas.

Ingresso

O item adquirido pelo cliente, que permite assistir uma
apresentação em um teatro, ocupando uma cadeira.
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Termo / Conceito

Descrição

Mezanino

A seção contendo os assentos mais distantes do palco em um
teatro.

Orquestra

A seção contendo os assentos mais próximos do palco em um
teatro.

Seção

Uma sequencia de fileiras nomeadas.

Teatro

Um local de apresentações, com fileiras e cadeiras numeradas

Fonte: Adaptado de Tracz (2005, p. 52).

O dicionário apresentado enumera diversos termos / conceitos relacionados ao
domínio descrito, bem como a relação entre estes conceitos, descrita através de
linguagem natural. Tracz diz também que o dicionário realiza uma tarefa crucial no
processo de modelagem de domínio, já que deve garantir o uso de uma terminologia
consistente e inequívoca dos termos utilizados no domínio.
Mesmo com a formalização do dicionário de conceitos, não é possível fornecer
uma caracterização completa e exata de uma frase bem formada, segundo Manning
e Schütze (1999). Segundo Sapir (1921):
Se uma linguagem fosse completamente “gramatical”, ela seria uma
máquina perfeita de expressão conceitual. Infelizmente, ou felizmente,
nenhuma linguagem é tiranicamente consistente. Todas as gramáticas
têm brechas. (Sapir, 1921, p. 39)

Esta falha é decorrente do modo com que se lida com as linguagens. Segundo
Manning e Schütze (1999), o objetivo das ciências linguísticas é caracterizar e explicar
a gama de observações linguísticas que nos cercam, incluindo conversa, escrita e
outras mídias. Parte disto está relacionado com o processo cognitivo dos seres
humanos, da maneira com que os humanos adquirem, produzem e entendem as
linguagens; parte está relacionada ao entendimento do relacionamento entre a
linguagem falada e o mundo; e outra parte está relacionada às estruturas linguísticas
pelas quais a linguagem se comunica.
Ainda segundo Manning e Schütze, a impossibilidade acima mencionada de se
fornecer uma caracterização completa e exata de uma frase falada bem formada,
deve-se ao fato de que as pessoas estão sempre ignorando regras linguísticas e
gramaticais para satisfazer sua necessidade de comunicação.
Segundo Fuchs e Schwitter (1996), a obtenção de especificações formais a
partir de requisitos informais é difícil, visto que é necessário que se leve em
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consideração as diferenças existentes entre os mundos conceituais do domínio da
aplicação e do desenvolvimento de software.

Para minimizar essa dificuldade,

propõe-se, dentre outras soluções, o uso de uma linguagem natural controlada, que é
um subconjunto da linguagem natural, com o propósito de facilitar a interpretação por
máquinas. Abordagens semelhantes são propostas, por exemplo, pela OMG (OMG,
2015a), em que um subconjunto da língua inglesa, chamado de Inglês Estruturado, é
utilizado para descrever regras de negócio, ou por De Almeida Ferreira e Da Silva
(2012), em que uma linguagem natural controlada, em conjunto com um mapeamento
entre um glossário de termos para requisitos especificados nesta linguagem natural
controlada e algumas transformações, é usada para a especificação de requisitos.
Bawja, Lee e Bordbar (2011) observam que a tradução de regras de negócio
escritas em linguagem natural por analistas de negócio para SBVR não só é
complexa, difícil e demorada, como também pode resultar em regras de negócio
erradas, devido a erros no processo. Eles sugerem uma abordagem automatizada
que possa traduzir estas regras descritas em linguagem natural para SBVR. A maior
dificuldade neste processo estaria na complexidade de construções presentes em
uma linguagem natural.

Para a descrição de regras no padrão SBVR, faz-se

necessária a tradução destas regras no formato descrito pelo padrão. O padrão será
discutido com mais detalhes, adiante.
2.4

UML (Unified Modeling Language)
O padrão UML (OMG, 2015b) é, o principal padrão em formalismo para análise

e projeto de software, segundo Berardi, Calvanese e De Giacomo (2005), sendo
amplamente usado no projeto de sistemas de software baseado em técnicas de
orientação a objetos. O UML consiste de diversos tipos de diagramas que fornecem
diferentes pontos de vista sobre o projeto em questão. O padrão foi concebido de
modo que arquitetos, engenheiros e desenvolvedores de software possam construir
ferramentas para análise, projeto e implementação de sistemas de software bem
como modelar processos de negócio e similares.
2.4.1 Visão Geral do Padrão UML
O padrão UML (Unified Modeling Language) é uma forma de notação gráfica,
mantida pelo OMG (Object Management Group). O padrão consiste de diversos tipos
de diagramas, uma linguagem para descrição de restrições e de um framework de
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ações. Cada um dos diagramas fornece uma visão específica a respeito do sistema
que está sendo projetado, podendo ser usados em diferentes níveis de abstração.
A especificação da linguagem para descrição de restrições (OCL – Object
Constraint Language) também é mantida pela OMG, em um padrão separado (OMG,
2014). Esta linguagem é usada para descrever restrições em modelos UML.
Do padrão UML, os itens relevantes para este trabalho são: 1) XML; 2) o padrão
de intercâmbio de metadados, XMI; 3) diagramas de classe; e 4) o padrão OCL. Os
dois primeiros serão apresentados na seção 3 como tecnologias de suporte à
transformação de modelos.
2.4.2 Diagramas de Classe UML
Um diagrama de classe em UML é uma notação gráfica para especificar e
modelar a estrutura estática de um sistema orientado a objetos. São, segundo Berardi,
Calvanese e De Giacomo (2005), um dos componentes mais importantes do padrão
UML. Estes diagramas são capazes de modelar um domínio em termo de objetos
representados através de classes (conceitos) e relacionamentos entre estas classes,
de forma declarativa.

Aqui são descritos apenas os elementos de interesse do

presente trabalho.
Segundo Berardi, Calvanese e De Giacomo (2005), uma classe é representada
por um retângulo na notação UML, e representa um objeto com características
comuns. Este retângulo pode ser dividido em três partes, sendo que a parte de cima
contém o nome da classe, que deve ser único dentro de um diagrama, a parte do meio
contém os atributos, que representam as características estruturais de uma classe, e
a parte de baixo, que contém os métodos e operações deste objeto, que representam
as características comportamentais. As características comportamentais das classes
UML não são relevantes ao escopo deste trabalho. O padrão UML (OMG, 2015b)
descreve um contêiner de classes, chamado pacote.
Na Figura 1 é mostrado o exemplo do diagrama de uma classe Telefone, com
dois atributos, o número e a marca do telefone, e duas operações, ultimoDiscado(),
que retorna o último número discado, e duracaoChamada(String), que retorna a
duração da chamada informada.
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Figura 1 – Classe Telefone

Fonte: Adaptado de Berardi, Calvanese e De Giacomo (2005, p.74)

Os atributos são únicos dentro de uma classe, mas diferentes classes podem
ter um atributo com o mesmo nome, podendo variar o tipo do atributo entre estas
classes. Os atributos podem possuir multiplicidade, que indica o número de valores
que a instância da classe permite armazenar. A multiplicidade pode ser expressa
através de um número, 1, por exemplo, ou então de uma faixa de valores, 2 a 4
(representada através da grafia 2..4), por exemplo. O símbolo * é usado para designar
a ausência de limite. Os atributos também podem ser de dois tipos, segregados de
acordo com seu tipo de dado: um atributo de dado, que possui um tipo de dado UML,
e um atributo de objeto, que é um atributo que possui uma classe como tipo. Um
atributo de objeto representa uma composição UML.
Uma operação ou método de uma classe é uma função do objeto representado
pela classe, que pode ter parâmetros associados e um tipo de retorno definido. Assim
como é o caso dos atributos, diferentes classes podem ter operações com o mesmo
nome, mas variando o tipo de retorno e/ou os parâmetros associados a esta operação.
O nome da função, o número e os tipos dos parâmetros de entrada e de saída também
recebem o nome de assinatura. O padrão UML permite também a sobrecarga de
operações, que é a presença de operações com o mesmo nome, mas assinaturas
diferentes.
As classes podem estar relacionadas entre si através de associações ou
generalizações. Uma associação é um relacionamento entre instâncias de duas ou
mais classes, e é composta por um nome e duas pontas. Cada ponta tem um nome,
e propriedades de multiplicidade, navegabilidade e agregação. A multiplicidade de
uma associação é especificada da mesma maneira que a multiplicidade de um
atributo.
A navegabilidade de uma associação pode ser interpretada como a
possibilidade de se alcançar aquela ponta. Se ambas as pontas são navegáveis, a
associação deve ser presentada por uma linha simples. Caso somente uma das
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pontas seja alcançável, esta ponta deve ser representada por uma seta. Os nomes
das associações devem ser únicos dentro de um diagrama.
A agregação indica um relacionamento do tipo parte-receptáculo. Uma parte
pode pertencer a mais de um receptáculo, e não existe vínculo entre a existência da
parte e do receptáculo. Um relacionamento de agregação é representado por um
diamante sem preenchimento na ponta conectada ao receptáculo.
Um relacionamento mais forte do tipo parte-receptáculo é chamado de
composição, que indica que há relação entre a existência da parte e do receptáculo.
Neste caso, a parte pode pertencer somente a um receptáculo, e é representado por
um diamante preenchido na ponta do receptáculo.
Um exemplo de associação A entre as classes C1 e C2 é mostrada na Figura
2.
Figura 2 – Associação de Classes

Fonte: Adaptado de Berardi, Calvanese e De Giacomo (2005, p.74)

Se um relacionamento entre classes possuir propriedades que descrevem a
associação, este relacionamento é feito através de uma classe de associação. Esta
associação pode possuir atributos e/ou operações. Por exemplo, a associação entre
duas classes, C1 e C2, com uma classe de associação A é mostrada na Figura 3.
Figura 3 – Associação de Classes com Classe de Associação

Fonte: Adaptado de Berardi, Calvanese e De Giacomo (2005, p.74)

Relacionamentos de generalização são representados por setas ocas e são
utilizadas para modelar herança. A seta aponta para a classe mais genérica, que é a
classe pai ou superclasse neste relacionamento. A outra classe é chamada de filha

32

ou de subclasse. Uma classe cujo nome é exibido em itálico é uma classe abstrata,
que não pode ser instanciada.
Uma classe abstrata costuma servir como alvo de generalização e ajuda a
melhor estruturar o sistema em projeto. Da mesma maneira, uma operação pode ser
abstrata,

que

indica

que

esta

operação

não

possui

implementação

e,

consequentemente, deve ser definida por uma subclasse.
Um exemplo de herança de classes, onde a classe Telefone é uma classe
abstrata, e duas classes, representando implementações de telefone celular e fixo,
pode ser visto na Figura 4:
Figura 4 – Exemplo de Herança de Classes.

Fonte: Adaptado de Berardi, Calvanese e De Giacomo (2005, p.79)

2.4.3 OCL (Object Constraint Language)
A linguagem OCL é uma linguagem de modelagem de software considerada
como um complemento ao padrão UML (Warmer e Kleppe, 2003). A linguagem OCL
também é um padrão da OMG (OMG, 2014). Os padrões da OMG estão fortemente
relacionados. Cada expressão escrita em OCL está baseada nos tipos que são
definidos nos diagramas UML (por exemplo, classes e interfaces).
Segundo Warmer e Kleppe (2003), as expressões escritas em OCL
acrescentam informações vitais aos modelos orientados a objetos e outros artefatos
de modelagem de objetos, informações estas impossíveis de serem expressas em
diagramas.

Na versão 1.1 do padrão UML, essas informações limitavam-se às

restrições sobre um ou mais valores de um sistema ou modelo orientado a objetos.
Na versão 2.0, as informações foram estendidas a consultas, referência de valores,
ou declaração de condições e regras de negócios.
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Ainda segundo Warmer e Kleppe, a modelagem de software sempre foi,
tradicionalmente, um sinônimo para a produção de diagramas, sendo que a maioria
destes diagramas consiste de um número considerável de bolhas, setas, figuras e
texto. A informação disposta em tais modelos tende a ser incompleta, informal,
imprecisa e, algumas vezes, inconsistente.
Expressões escritas em uma linguagem precisa e baseada em conceitos
matemáticos, como a OCL, fornecem diversos benefícios ao invés do uso de
diagramas para especificar um sistema de software ou um domínio de negócio. Essas
expressões também resolvem vários problemas de ambiguidade na interpretação,
podendo ser verificadas por ferramentas automatizadas para garantir que estão
corretas e consistentes com outros elementos do modelo.
Ainda segundo Werner e Kleppe, um modelo escrito em uma linguagem que
usa uma representação composta apenas por expressões formais, não são facilmente
aceitas. Muitas pessoas preferem um modelo representado por um diagrama, pois a
mensagem transmitida por figuras geométricas e setas são mais fáceis de interpretar.
Sendo assim, a combinação dos padrões UML e OCL oferece tanto expressões
formais como diagramas para o profissional de desenvolvimento de software. Sem as
expressões OCL, o modelo estaria severamente incompleto; sem os diagramas UML,
as expressões OCL iriam se referir a elementos não existentes no modelo, já que não
existe, por exemplo, uma maneira definida na OCL para especificar classes e
associações.

Somente quando as representações são combinadas é que as

restrições podem completar a especificação do diagrama.
As expressões OCL podem ser usadas em qualquer parte do modelo para
indicar um valor, que pode ser um valor simples (um número inteiro), uma referência
a um objeto, uma coleção de valores, ou uma coleção de referências de objetos. Uma
expressão OCL pode ser usada para fazer referência a um objeto específico em uma
interação ou em um diagrama de objetos.
A linguagem OCL é baseada na teoria matemática de conjuntos e na lógica de
predicados. Sua notação não usa nenhum símbolo matemático, o que permite que
pessoas sem formação em matemática ou em ciências da computação possa ler suas
expressões com menos dificuldade.
A linguagem também é fortemente tipada. Mesmo que a maioria dos modelos
não seja executada diretamente, grande parte das expressões OCL devem ser
escritas enquanto não existir uma versão executável do sistema. Sendo uma
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linguagem tipada, as expressões OCL podem ser verificadas durante a modelagem,
antes da execução. Esta característica é comparável a linguagens de programação
populares, tais como C# e Java.
Outra característica da linguagem OCL é que ela é uma linguagem declarativa.
Em linguagens imperativas, as expressões são descrições de ações que precisam ser
realizadas. Em linguagens declarativas, uma expressão diz o que precisa ser feito. A
linguagem OCL não possui efeitos colaterais, ou seja, a avaliação de uma expressão
OCL não altera o estado do modelo.
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2.4.4 Considerações sobre a semântica em diagramas UML
De acordo com o padrão UML (OMG, 2015b), um modelo será sempre um
modelo de algo. O artefato a ser modelado pode ser genericamente considerado um
sistema em algum domínio em questão. O modelo faz algumas considerações de
interesse do sistema, abstraindo todos os detalhes que poderiam ser descritos a partir
de um certo ponto de vista e com um determinado propósito. Para um sistema
existente,

o

modelo

pode

representar

uma

análise

das

propriedades

e

comportamentos deste sistema. Para um sistema em planejamento, o modelo pode
representar uma especificação de como o sistema deve ser construído e se
comportar.
Um modelo UML consiste, no essencial, de três categorias principais em
termos de elementos de modelos, cada qual podendo ser usado para realizar
considerações a respeito de tipos diferentes de características individuais do sistema
que está sendo modelado. Estas características são:
•

Classificadores, que descrevem conjuntos de objetos. Um objeto é um
indivíduo com estado e relacionamento com outros objetos. O estado de um
objeto identifica os valores de propriedades do classificador do objeto;

•

Eventos, que descrevem um conjunto de ocorrências possíveis.

Uma

ocorrência é algo que acontece e exerce alguma consequência com relação ao
sistema; e
•

Comportamentos, que descrevem um conjunto de execuções possíveis. Uma
execução é a realização de um conjunto de operações que podem gerar e
responder à ocorrência de eventos, incluindo acessos e alterações ao estado
de objetos.
A semântica de modelos UML por si só reflete o significado de considerações

feitas por um modelo UML a respeito do sistema modelado. Esta semântica pode ser
dividida em duas categorias:
•

Semântica estrutural, que define o significado dos elementos do modelo
estrutural UML a respeito dos indivíduos pertencentes ao domínio sendo
modelado, que podem ser verdadeiros em algum momento no tempo; e

•

Semântica comportamental, que define o modelo comportamental dos
elementos que fazem considerações sobre como os indivíduos pertencentes
ao domínio sendo modelado se alteram com o passar do tempo.
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A semântica estrutural do UML fornece a fundação para a semântica
comportamental. A semântica comportamental, define em termos de mudanças de
estado, como o estado do sistema é especificado através da modelagem estrutural.
Os constructos de modelagem estrutural do UML são construídos a partir de uma base
comum de conceitos fundamentais tais como tipo, namespace, relacionamentos e
dependências. Alguns constructos específicos de modelagem incluem uma série de
tipos de classificadores: tipos de dados, classes, sinais, interfaces e componentes,
construtos correspondentes para modelagem de valor e de instâncias, e construtos
para empacotamento e definição de perfis.
2.5

SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Rules)
Apresenta-se aqui um breve resumo do padrão SBVR – Semantics of Business

Vocabulary and Business Rules – (Semântica de Vocabulário e Regras de Negócio)
(OMG 2015a), definido inicialmente pelo OMG – Object Management Group em
dezembro de 2007. De modo informal, este padrão visa fornecer ferramentas para
modelar uma área de atividade de negócio, estruturando as palavras e frases que o
pessoal de negócio utiliza para falar do negócio.
2.5.1 O que é o SBVR?
A especificação do OMG (OMG 2015a) define o SBVR como um padrão para
a elaboração de modelos de domínio de negócio que capta a semântica dos termos
de negócio e de suas relações, assentado em definições formais subjacentes a uma
representação em linguagem natural restrita, cuja primeira versão é de 2008. Este
padrão permite a definição da semântica do vocabulário e das regras de negócio de
um domínio de negócio, estabelecendo o núcleo central de um modelo conceitual de
determinado domínio, capaz, portanto, de se tornar o modelo referencial escrito numa
única linguagem. No caso, com a vantagem de ter suporte formal.
O padrão define as regras de negócio como uma lei ou princípio que opera em
uma esfera particular de conhecimento, descrevendo, ou prescrevendo o que é
possível e permitido, sendo que isto também ocorre dentro da jurisdição de um
ambiente de negócio em particular.
Embora o SBVR não imponha uma linguagem para descrever a semântica de
vocabulários e regras de negócio, para as finalidades pragmáticas do presente
trabalho basta notar que a linguagem utilizada é orientada a fatos. Segundo Gailly
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(2013), linguagens orientadas a fatos são consideradas como uma alternativa à
modelagem entidade-relacionamento ou linguagens de modelagem orientada a
objetos. A principal característica das linguagens de modelagem orientadas a fatos é
que o mundo é visto como objetos desempenhando papéis, ao invés de um mundo
descrito como entidades que possuem atributos e participam em relacionamentos, ou
um

mundo

descrito

como

objetos

que

encapsulam

tanto

dados

quanto

comportamento.
Ainda segundo Gailly, as linguagens orientadas a fatos estão mais próximas da
linguagem natural, o que possibilita que os modelos sejam mais facilmente
verbalizados e consequentemente sejam mais fáceis de serem entendidos pelo
pessoal de negócio.

No SBVR este benefício é mais explorado através da

incorporação do Inglês Estruturado como uma das possíveis linguagens de
formalização. Isto permite que todo o vocabulário e as regras de negócio sejam
representados usando um número reduzido de estruturas e palavras comuns em
inglês.
Segundo Healy (2013), o padrão facilita o desenvolvimento e/ou especificação
do vocabulário e das regras de negócio na perspectiva do negócio, e não da equipe
de tecnologia (equipe de TI). O padrão também sugere que sejam usados os termos
do negócio e não os termos da equipe de TI. A junção do vocabulário com as regras
de negócio constitui um modelo de domínio compartilhado. Linehan (2007) estipula
que a linguagem SBVR atende os seis critérios definidos por Atkinson, Gutheil e Kiko
(2006) que qualificam modelos como ontologias.
Segundo a especificação do SBVR (OMG 2015a), o Inglês Estruturado é usado
para descrever tanto o vocabulário quanto as regras de negócio.

Este Inglês

Estruturado é uma forma controlada e restrita da linguagem natural inglês.
As sentenças escritas em SBVR neste trabalho são escritas em Inglês
Estruturado, pois ainda não se tem o Português Estruturado definido formalmente,
devido a várias questões de interpretação da língua portuguesa (i.e., flexões de
substantivos, tempos verbais, etc.).
Neste trabalho, alguns exemplos de regras SBVR estão aninhados com o texto.
Estes exemplos são descritos em Inglês Estruturado, usando diferentes estilos de
fontes:
•

substantivos são sublinhados;

•

verbos são descritos em itálico;
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•

valores literais e nome de instâncias são descritos com sublinhado duplo;

•

palavras-chave são descritas em negrito e;

•

texto não interpretado é descrito usando o estilo normal de fonte.

2.5.2 Vocabulário de negócio
O vocabulário de negócio é uma maneira estruturada de armazenar o
significado de termos e descrições de conceitos de negócio. O padrão SBVR (OMG
2015a) recomenda que os principais itens do vocabulário devem se encaixar em ao
menos entre dois dos itens a seguir:
•

Expressão, símbolos usados para comunicar (por exemplo, sons, texto,
diagramas, gestos), mas que estejam fora de seu significado, pois uma
expressão pode ter mais de um significado;

•

Representação, a conexão entre a expressão e o significado. Cada
representação amarra uma expressão a um significado;

•

Significado, o que é expresso por cada palavra (um conceito) ou por uma
sentença (uma proposição) e;

•

Extensão, o símbolo que o significado referencia, que pode ser qualquer coisa,
mesmo expressões, representações e significados quando estes forem o
sujeito do discurso.
O vocabulário de negócio do SBVR define conceitos substantivos (equivalentes

às classes UML), tipo fatuais (o equivalente às associações UML), instâncias
individuais tanto de conceitos substantivos quanto de tipos fatuais, e também de vários
conceitos especializados, tais como categorizações e esquemas de referência. Os
conceitos substantivos podem ser representadas por hierarquias de classes através
de relacionamentos com subtipos.
Segundo Linehan (2008), os tipos fatuais do SBVR identificam os
relacionamentos entre um ou mais papéis, mas cada tipo fatual tem um número fixo
de papéis. Tipos fatuais de papel único são chamados de características, capturando
aspectos de uma instância única (por exemplo, order is paid). Tipos fatuais com duplo
papel caracterizam relacionamentos entre dois papéis. Tipos fatuais com três ou mais
papéis também são permitidos (por exemplo, buyer purchases house from seller
through broker). Tipos fatuais de atribuição capturam relacionamentos mereológicos
(relacionamentos entre partes e o todo, por exemplo, order has items). Papéis de

39

tipos fatuais identificam os tipos de coisas que podem participar nos relacionamentos
correspondentes.
Conceitos de vocabulário podem ter definições dadas por regras que
descrevem derivações dos conceitos. Por exemplo, o tipo fatual grandfather of person
pode ser definido como a parent of a parent of the person. Tais definições formalmente
especificam a derivação de conceitos a partir de outros conceitos, possibilitando a
inferência (LINEHAN, 2008).
Conceitos também podem ter restrições, dadas através de regras estruturais.
Por exemplo, o tipo fatual person has parent pode ser restringido por uma regra de
necessidade que diz: Each person has exactly two parents. Restrições também
podem definir cardinalidades, como no último exemplo, ou especificar outros aspectos
estruturais de um conceito, como no exemplo: No parent of a person is a child of the
person (LINEHAN, 2008).
Conceitos também podem ter sinônimos, que permitem o fenômeno comum de
múltiplos nomes para a mesma ideia. Por exemplo, um vocabulário pode especificar
que client seja um sinônimo para o conceito substantivo customer, e customer orders
product para o tipo fatual customer purchases product (LINEHAN, 2008).
Linehan diz também que sinônimos podem estar associados com linguagens
humanas individuais para disponibilizar a base do suporte multilíngue. Os sinônimos
também podem identificar campos de assunto que podem especificar os tópicos ou
contextos que utilizam este sinônimo. Por exemplo, a profissão de medicina tem seu
linguajar próprio para muitos conceitos.
Os conceitos no SBVR podem ser descritos de duas diferentes premissas:
mundo aberto e mundo fechado. Segundo Hustadt (1994), a premissa de mundo
aberto descreve que podem existir fatos verdadeiros que não estão contidos no
contexto em análise; e a premissa de mundo fechado descreve que toda a informação
que não for verdadeira no contexto analisado será considerada falsa.
Por padrão, os conceitos são considerados como abertos (mundo aberto), mas
também podem ser explicitamente modelados como fechados (mundo fechado). Por
exemplo, um negócio pode especificar o conceito employee como mundo fechado
porque sempre será sabido exatamente quem é ou não é employee. O mesmo
negócio, entretanto, pode modelar o conceito phone number of employee como um
conceito mundo aberto, já que não se pode saber exatamente todos os números de
telefone de todos os empregados.
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As entradas do vocabulário podem ter informações de apoio, tais como
exemplos, notas e referências de origem. Estes itens permitem a documentação
destas entradas para os usuários do vocabulário.
2.5.3 Regras de negócio
As regras de negócio do SBVR se distinguem da maior parte dos outros
sistemas de regras pelo uso da lógica modal de regras aléticas (que impõe
necessidades invioláveis, mesmo em princípio) e lógica modal de regras deônticas
(que impõe obrigações, feitas para serem obedecidas, mas que podem ser violadas)
provenientes do mundo da filosofia e da lógica, de acordo com Halpin (2006).
O SBVR modela as regras como fórmulas de predicados, estendidas com as
lógicas modais. As fórmulas podem incorporar múltiplas lógicas modais, mas seu
significado é formalmente definido somente para as fórmulas que possuem somente
uma única lógica modal. A maioria das regras do SBVR empregam a semântica da
lógica de primeira ordem, mas a lógica de segunda ordem é possível de ser
empregada.
A lógica de predicados constitui a base das regras SBVR. Isso significa que
técnicas já estabelecidas de análise simbólica podem ser aplicáveis nestas regras. Os
benefícios potenciais incluem a validação de regras e a verificação de consistência
para identificar automaticamente problemas tais como regras conflitantes e situações
em que uma regra domina outras (i.e., uma segunda regra nunca tem efeito por que
a primeira regra é aplicada mais genericamente).
A especificação SBVR não se preocupa com problemas de computação rápida
e gerenciável, e talvez seja mesmo possível que usuários possam definir combinações
de vocabulários e regras de negócio que impliquem cálculos impraticáveis.
O SBVR também permite regras de exceção. Estas regras são particularmente
importantes em regras de autorização ou de controle de acesso. Por exemplo, alguém
pode ter uma regra padrão que diga The gate may not be opened, suplementada por
uma regra que imponha a exceção: The gate may be opened only for authorized
users. Definindo um employee como um authorized user no vocabulário de negócio
significará que o portão poderá ser aberto pelos employees.
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2.5.4 Vocabulários e Regras de Negócio em SBVR
Como foi visto, uma regra é uma formulação lógica formal e as regras de
negócio expressam, no caso geral, obrigações e necessidades. As regras de negócio
podem ser basicamente de dois tipos: estruturais, que regem como o domínio de
negócio é estruturado; e operativas, que regem a conduta das atividades do negócio,
podendo ser violadas, em contraste com as regras estruturais. As regras são sempre
construídas pela aplicação de necessidade ou obrigação de fatos.
A lógica modal alética possibilita regras estruturais tais como: It is possible
that an order has more than one line item. A lógica modal deôntica descreve regras
comportamentais tais como: Each order must be paid within 24 hours. A principal
diferença entre estes tipos de regras é que as regras estruturais definem
características de um modelo em si e por isso não podem ser violadas, enquanto as
regras comportamentais definem a expectativa de humanos ou sistemas
automatizados com o entendimento de que tais expectativas nem sempre serão
atendidas. (LINEHAN, 2008).
Todas as regras de negócio operacionais devem ser diretamente aplicáveis.
Para ser aplicável, uma regra operativa tem de ser definida de tal forma que as
violações possam ser detectadas. O regime de execução pode detectar uma violação
e tomar as medidas adequadas
A especificação SBVR define um vocabulário em Inglês Estruturado para
descrever vocabulários e estabelecer regras. Há muitas maneiras diferentes para que
este vocabulário e outros vocabulários em Inglês Estruturado, utilizando SBVR,
possam ser combinados com palavras comuns e estruturas para expressar definições
e demonstrações. No entanto, a semântica de definições e regras pode ser
formalmente representada em termos do vocabulário SBVR e, particularmente, em
termos de formulações lógicas (a conceitualização SBVR da lógica formal).
O Inglês Estruturado define quatro fontes de formalização de um conceito:
•

Termo, que é a designação de um substantivo (que não seja um conceito
individual);

•

Nome Próprio, que é a designação de um conceito individual;

•

Verbo, que é a designação de um fato, sendo normalmente um verbo, uma
preposição ou a combinação de um destes; e
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•

Palavra-chave, que é utilizada para designar os símbolos linguísticos utilizados
para construir expressões, palavras que podem ser combinadas com outras
designações para formar as declarações e definições.
Palavras-chave e frases são utilizadas para expressar cada tipo de formulação

lógica.

Alguns significados são usados para designar assuntos diferentes em

vocabulários ou contextos diferentes. Em Inglês Estruturado, um significado pode ser
seguido por parênteses colocando o nome de um vocabulário e/ou um campo de
assunto.
As entradas no conjunto de regras podem conter um dos seguintes itens: regra
de negócio estrutural, regra de negócio operacional, aviso de permissão e aviso de
possibilidade. Enquanto as regras de negócio restringem um grau de liberdade, os
avisos confirmam ou lembram que existe um grau de liberdade.
2.6

Conclusão
Nesta seção foram discutidos os aspectos de linguagens para descrição de

domínios de software. Clark, Sammut e Willians (2008) deixam claro a importância do
uso de linguagens específicas para o desenvolvimento de software, não só quando
se trata de linguagens técnicas. A técnica descrita por Evans (2004) ressalta a ideia
de Ryan (1993) com relação à importância de uma linguagem comum utilizada por
todos os membros de uma equipe de desenvolvimento de software.
Clark, Sammut e Willians (2008) também indicam a utilização de metamodelos
como uma forma de criação de uma linguagem que possa descrever domínios de uma
maneira semanticamente rica.
Apresentou-se também um padrão de descrição de regras de negócio, SBVR
(Semantics of Business Vocabulary and Rules), capaz de capturar a semântica dos
termos de negócio. Este padrão também é um metamodelo, permitindo tanto sua
extensão, como a geração de diferentes modelos com nível menor de abstração.
O padrão SBVR favorece a descrição de domínios semanticamente ricos, com
a utilização do Inglês Estruturado que facilita a escrita de regras, pois seu escopo
limitado evita o uso de estruturas linguísticas complexas.
Na seção 3 serão apresentados alguns conceitos de transformação de
modelos, definição de modelos através de metamodelos e uma linguagem de
definição de padrões de transformação, (ATLAS Transformation Language) (Jouault
et al., 2006), essenciais para o presente trabalho.
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3
3.1

TRANSFORMAÇÃO DE MODELOS
Introdução
Nesta seção são discutidos os conceitos-chave para a transformação de

modelos: metamodelos, transformação de modelos que estão de acordo com
metamodelos, e transformações específicas de modelos UML para SBVR e de
Linguagem Natural Controlada para SBVR.
3.2

Metamodelos
Nesta seção utilizam-se, salvo menção contrária, conceitos de Clark, Sammut

e Willians (2008). No contexto de linguagens de desenvolvimento de software, os
autores afirmam que para algum benefício ser alcançado, estas linguagens devem ser
definidas de modo unificado e semanticamente rico deve ser encontrada. Esta
maneira pode ser alcançada utilizando metamodelos.
Qualquer linguagem de programação oferece uma notação que facilita a
apresentação e a construção de modelos ou programas nesta linguagem. Esta
notação é conhecida como sintaxe concreta, que pode normalmente ser de dois tipos:
textual e visual. Uma sintaxe concreta textual pode assumir diversas formas, mas
consistindo basicamente de declarações de variáveis e objetos, para que estejam
disponíveis no programa, e expressões, que afirmam propriedades relacionadas às
variáveis e objetos declarados.

Uma sintaxe concreta visual consiste em uma

descrição através de diagramas e ícones, que representam diferentes visões a
respeito do programa ou modelo.

Um exemplo de sintaxe concreta visual é o

diagrama de classes UML.
A sintaxe abstrata de uma linguagem define o vocabulário de conceitos
fornecidos pela linguagem e como estes conceitos podem ser compostos para criar
modelos. Esta sintaxe é composta pela definição dos conceitos, o relacionamento
entre eles e o conjunto de regras de combinação destes conceitos. A sintaxe abstrata
não expressa o que os conceitos realmente significam.

Para que não haja

ambiguidades na interpretação dos conceitos faz-se necessária a definição semântica
destes conceitos.
Uma linguagem pode ser também usada para descrever modelos. As
linguagens de modelagem (que definem modelos) tradicionalmente foram vistas como
linguagens que possuem sintaxe informal e abstrata, enquanto as linguagens de
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programação (que descrevem programas) são significativamente mais concretas,
dada a sua necessidade de produzir artefatos executáveis. Por exemplo, UML tende
a focalizar na especificação, enquanto a linguagem Java enfatiza a implementação.
Mesmo assim essa distinção não é clara, visto que a linguagem Java possui
características de especificação, tais como expressões assertivas, e que pesquisas
foram feitas para desenvolver uma característica executável da linguagem UML
(MELLOR e BALCER, 2002).

Outra característica de diferenciação é que as

linguagens de modelagem tendem a ter sintaxe visual, enquanto as linguagens de
programação são textuais.
Metamodelos são modelos de linguagens de modelagem. O termo meta
significa transcender ou acima, enfatizando o fato de que um metamodelo descreve
uma linguagem de modelagem em um nível maior de abstração que a linguagem de
modelagem propriamente dita. Metamodelos também são modelos, mas capturam
características e propriedades essenciais da linguagem que está sendo modelada.
Metamodelos devem também fazer parte de uma arquitetura de metamodelos. Assim
como metamodelos podem ser usados para descrever modelos válidos ou programas
permitidos por uma linguagem, uma arquitetura de metamodelos permite que um
metamodelo seja visto como um modelo, que por sua vez também é um metamodelo.
Os metamodelos fornecem o benefício de definir linguagens com semântica
rica que se abstraem dos detalhes específicos da tecnologia de implementação.
Usando metamodelos, diferentes abstrações podem ser definidas e combinadas para
criar novas linguagens que são específicas para o domínio de um problema.
Metamodelos podem ser encontrados, por exemplo, na especificação UML (OMG
2015b) e também no SBVR (OMG 2015a). Também os metamodelos estão presentes
em diferentes domínios de aplicação e sob diversos pseudônimos: modelo de dados,
esquema de linguagem e esquema de dados, por exemplo.
Metamodelos são descritos em uma linguagem de metamodelagem, que é
descrita por um meta-metamodelo.

O processo de criação de um metamodelo,

segundo Clark, Sammut e Willians (2008), é composto por cinco passos: 1) definição
da sintaxe abstrata; 2) definição das regras de formação e meta-operações; 3)
definição da sintaxe concreta; 4) definição da semântica e; 5) construção de
mapeamentos para outras linguagens.
Os autores definem também uma escala de 5 níveis de metamodelagem, que
é capaz de medir a qualidade de um metamodelo. Os níveis são:

45

a) Nível 1: é o nível mais baixo. Exige que uma sintaxe abstrata seja definida sem
que seja avaliada por uma ferramenta; a semântica da linguagem definida será
informal e incompleta, e terá poucas, até mesmo nenhuma, regra de formação;
b) Nível 2: neste nível a sintaxe abstrata estará relativamente completa. Uma
quantidade considerável de regras de formação estará definida e partes, ou até
mesmo o modelo completo, poderão ser analisados em uma ferramenta. A
semântica ainda estará informalmente definida.
c) Nível 3: a sintaxe abstrata estará completa e testada. A sintaxe concreta foi
definida para a linguagem, mas foi parcialmente formalizada. A sintaxe concreta
será descrita em termos de exemplos informais e não por um modelo preciso.
Algumas considerações sobre a extensibilidade da linguagem serão feitas, mas
não serão formalizados ou testados.
d) Nível 4: a sintaxe concreta foi formalizada e testada. Os usuários serão capazes
de criar modelos de forma visual ou textual, e poderão verificar que estes modelos
resultam em uma sintaxe abstrata válida. A linguagem foi refatorada para permitir
reuso e extensibilidade. Alguns modelos da semântica estarão disponíveis.
e) Nível 5: é o nível mais alto. Todos os aspectos da linguagem estarão definidos,
incluindo a semântica. O modelo semântico será executável, permitindo aos
usuários da linguagem realizar operações semanticamente ricas na linguagem,
tais como simulação, avaliação e execução. A arquitetura da linguagem permitirá
bons níveis de reuso, e terá exemplos reais de utilização. O metamodelo completo
não dependerá de nenhuma tecnologia externa.
3.3

Transformação de modelos em geral
Segundo Cabot, Pau e Raventós (2010), o padrão UML falha ao permitir que

pessoas de negócio definam em seu próprio linguajar as políticas e regras que
definem o seu negócio. Segundo Bézivin (2001), existe um consenso de que o padrão
UML foi um instrumento para a transição das técnicas de produção de software
orientadas a código para técnicas orientas a modelos. Sendo o padrão UML um dos
possíveis metamodelos usados no desenvolvimento de software, surge a necessidade
de um framework de integração dos metamodelos usados no desenvolvimento de
software, ou seja, um metamodelo de metamodelos. Cada um destes metamodelos
seria responsável por definir uma linguagem para descrever um domínio específico.
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Ainda segundo Bézivin, o principal desafio aparece quando esses modelos
podem ser usados diretamente como insumo na produção de software. Os modelos
desenvolvidos usando análise orientada a objetos, anteriormente eram fornecidos aos
programadores como material de inspiração para a construção do software. A partir
do momento que se tem a visão de que os modelos podem utilizados como insumo,
estes modelos deixam de ser apenas contemplados e passando a ser consumidos
graças a utilização de padrões, tais como o XMI (OMG, 2005). O padrão XML (Bray
et al., 1998) fornece não só um meio de intercâmbio de informações, mas também a
base tecnológica para que ferramentas de modelagem baseadas em metamodelos
sejam criadas, dando origem à Engenharia Dirigida por Modelos (MDE – Model Driven
Engineering).
Um dos pilares da abordagem adotada pela MDE é a transformação de
modelos, segundo Jouault et al. (2008). Uma das soluções propostas para o problema
da transformação de modelos foi a introdução de uma linguagem de domínio
específico chamada ATL (ATLAS Transformation Language), proposta por Jouault et
al. (2006). A linguagem ATL é inspirada nos requisitos propostos pelo padrão OMG
QVT (OMG, 2008), e é construída a partir do formalismo da linguagem OCL. A
linguagem ATL é uma linguagem híbrida, usando conceitos declarativos e
imperativos.
Segundo Jouault et al. (2008), a comunidade MDE usa três conceitos básicos.
O primeiro é o conceito de modelo, que representa um sistema, capturando suas
características e fornecendo conhecimento sobre ele. A MDE está interessada
somente em modelos que possam ser expressos em linguagem precisa.
O segundo é o conceito de metamodelo, que é a base conceitual de uma
linguagem de modelagem, quando um modelo é utilizado para descrever outro
modelo. Frequentemente esses metamodelos são considerados como definições
abstratas de uma linguagem de modelagem.
Como já foi dito, os metamodelos são descritos em uma linguagem chamada
linguagem de metamodelagem.

Sua base conceitual é definida em um modelo

chamado de meta-metamodelo, constituindo o terceiro conceito básico da
comunidade MDE.
A transformação proposta por Jouault (2006), tem seu funcionamento básico
apresentado na Figura 5.
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As transformações no contexto da MDE – Model Driven Engineering – seguem
uma implementação recorrente conhecida por padrão de transformação na Figura 5.
Tab representa um programa de transformação, cuja execução resultará na criação
automática do modelo Mb a partir do modelo Ma. Estes três elementos (Tab, Mb e
Ma) são modelos definidos pelos metamodelos MMt, MMb e MMa, respectivamente.
O metamodelo MMt corresponde à sintaxe abstrata da linguagem de transformação
ATL.
Figura 5 – Padrão de transformação de modelos

Fonte: Adaptado de Jouault et al. (2008, p. 32).

A OMG propõe um padrão de meta-metamodelo, chamado MOF (Meta Object
Facility) (OMG, 2006). Um exemplo de metamodelo no contexto da OMG é o padrão
UML.

O processo de desenvolvimento proposto pela MDE é uma série de

transformações de modelos. Essas transformações geralmente são refinamentos de
modelos previamente transformados para reduzir seu nível de abstração, sendo
também possível realizar algum tipo de conversão. O objetivo final é a obtenção de
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um modelo que possua detalhes suficientes para geração automática de código
executável. Um exemplo dessa transformação é mostrado na Figura 6.
Figura 6 – Visão geral da abordagem da transformação ATL

Fonte: Adaptado de Jouault et al. (2008, p. 33).

A linguagem ATL é aplicada no contexto do padrão de transformação mostrado
na Figura 6. Neste padrão, o modelo de origem Ma é transformado em um modelo Mb
de acordo com a definição de transformação descrita no arquivo mma2mmb.atl escrito
em linguagem ATL. Neste contexto, todos os metamodelos estão de acordo com o
MOF.
As definições de transformação em ATL formam módulos. Um módulo deve
conter a seção obrigatória de cabeçalho, a seção de importação, e uma sequencia de
auxiliadores (helpers) e regras de transformação. A seção de cabeçalho contém a
palavra-chave module e o nome do módulo. A seção de importação contém a palavrachave create seguida do nome da variável de saída e o tipo de seu metamodelo,
seguida da palavra from, da variável de entrada e o tipo de seu metamodelo. Os
modelos de origem e destino devem estar de acordo com os metamodelos indicados.
Em seguida, a definição de transformação deve apresentar os auxiliadores, se houver,
e as regras de transformação.
Os auxiliadores fornecem regras reutilizáveis no contexto da definição de
transformação para operações e atributos. Um auxiliador pode ser definido em um tipo
OCL ou em tipo do metamodelo de origem. Os auxiliadores de operação definem
operações no contexto de um elemento do modelo ou no contexto de um módulo.
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Podem ter parâmetros de entrada e é permitido o uso de recursão. Os auxiliadores de
atributo são usados para associar valores a partir de elementos do modelo de origem.
Assim como os auxiliadores de operações, eles têm um nome, um contexto e um tipo.
A diferença é que os auxiliadores de atributo não têm valores de entrada.
As regras de transformação compõem os elementos básicos de construção da
linguagem ATL, sendo usados para descrever a lógica de transformação. As regras
podem ser descritas de uma maneira declarativa ou imperativa.
Uma regra declarativa é chamada de regra pareada. Uma regra pareada é
composta de um padrão de entrada e um padrão de saída. O padrão de entrada
designa um conjunto de tipos de entrada (provenientes do metamodelo de entrada e
do conjunto de tipos disponíveis em OCL) e uma guarda (uma expressão booleana
em OCL). O padrão de saída é composto por um conjunto de elementos. Cada um
dos elementos designa um tipo de saída (provenientes do metamodelo de saída), e
um conjunto de amarrações.

Uma amarração é uma referência para uma

característica do tipo de saída (por exemplo, em UML poderia ser uma classe, um
atributo ou um final de associação).
Figura 7 – Exemplo de Regra de Transformação ATL

Fonte: Adaptado de Jouault et al. (2008, p. 34-35)

Na regra descrita na Figura 7, a regra de transformação é chamada de
Class2Table. O padrão de entrada especifica uma variável do tipo Class. O padrão de
saída contém um elemento do tipo Tabela, designado à variável out, e um outro do
tipo Column, designado pela variável key. Estes elementos têm vínculos que
especificam expressões para inicialização de suas características. O símbolo ‘<-‘ é
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usado para inicializar a variável do lado esquerdo com o valor proveniente da
avaliação da expressão do lado direito.
Algoritmos de transformações mais complexas talvez não possam ser escritos
de maneira puramente declarativa.

Para isso, a linguagem ATL oferece duas

construções imperativas básicas: 1) Regras Invocadas, que são como procedimentos
invocados por seu nome, podendo receber argumentos; e 2) Blocos de Ação, que são
uma sequência de comandos imperativos que podem ser usados com ou em
combinação com um padrão de saída em regras pareadas ou invocadas.

Os

comandos imperativos disponíveis em ATL incluem condições, laços de repetição e
atribuições.
O algoritmo de execução de uma transformação ATL começa pela chamada de
uma regra opcional marcada como ponto de entrada. Esta regra, por sua vez, pode
chamar outras regras invocadas. Então, o algoritmo começa a executar as regras
pareadas (sendo que algumas delas podem conter blocos de ação). O pareamento e
aplicação destas regras é separada em duas fases. Na primeira fase, todos os
padrões de regras são pareados com o modelo de entrada. Para cada pareamento, o
elemento de saída é criado. Na segunda fase, as amarrações dos modelos de saída
são executadas. Não existe uma ordem para o pareamento de regras e a criação de
elementos de saída. Os blocos de ação, caso estejam presentes, são executados
após a parte declarativa da regra.
3.4

Tecnologias envolvidas
Para o desenvolvimento deste trabalho, algumas tecnologias serão utilizadas.

São elas: XML, XMI, Processamento de Linguagem Natural e o framework Stanford
CoreNLP.
3.4.1 XML (Extensible Markup Language)
O padrão XML (Bray et al., 1998), descreve uma classe de objetos de dados
chamados de documentos XML e parcialmente descreve o comportamento de
programas de computador que processam estes documentos. O XML é um perfil de
aplicação, ou forma restrita da SGML (Standard Generalized Markup Language) (ISO,
1986). Em termos de estrutura, os documentos XML são compatíveis com
documentos SGML.
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O padrão especifica uma maneira de formatar os dados em um arquivo. Os
documentos XML consistem de elementos, cada um deles representando um
fragmento de dados. Um elemento consiste em uma marcação de início, o conteúdo
e uma marcação de fim. O conteúdo e a marcação de fim são opcionais em algumas
situações. A marcação de início começa com o sinal de menor (<), e termina com o
sinal de maior (>). Uma marcação de fim inicia com o sinal de menor e a barra (</), e
termina com o sinal de maior (>). Tanto a marcação de início quanto a marcação de
fim possuem um nome, e o nome das duas marcações deve ser o mesmo. Esta
estrutura é ilustrada na Figura 8:
Figura 8 – Estrutura básica de um elemento XML
Fonte: Adaptado de Grose, Doney e Brodsky (2002, p. 18)

O texto “<nome atributos>” é uma marcação de início. O texto “nome” indica o
fragmento de dados representado pelo elemento e “atributos” indica uma lista opcional
de atributos e seus respectivos valores. O conteúdo dos elementos pode conter texto,
elementos ou os dois. O texto “</nome>” é a marcação de fim. Esta marcação pode
ser omitida caso não exista “conteúdo”, através do formato exibido na Figura 9:
Figura 9 – Elemento XML sem a marcação final
Fonte: Adaptado de Grose, Doney e Brodsky (2002, p. 18)

A Figura 10 mostra um exemplo de um trecho válido de XML.
Figura 10 – Trecho válido de XML

Fonte: Adaptado de Grose, Doney e Brodsky (2002, p. 18)

No trecho XML apresentado na Figura 10, existem quatro elementos XML. O
elemento “livro” possui um atributo chamado “titulo” e seu valor é “The Object
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Constraint Language Second Edition”.

O elemento “livro” possui outros dois

elementos “autor”, cada um com um atributo chamado “nome”. O elemento
“comentário” possui texto em seu conteúdo.
Os elementos devem ser aninhados, a marcação de início e fim para um
elemento devem estar no nível mais alto de um documento, ou ambos devem ter o
conteúdo do mesmo elemento XML.
Como um único documento XML pode conter elementos e atributos que são
definidos e usados por diferentes softwares, tais documentos podem conter elementos
e / ou atributos que possuam o mesmo nome, mas significado diferente dependendo
de sua aplicação. Para evitar essas ambiguidades, uma extensão ao padrão XML foi
proposta, chamada de XML Namespaces. Um namespace XML define o contexto para
elementos e atributos em um documento XML. Um namespace é composto por um
prefixo e uma URI (Uniform Resource Identifier) (Berners-Lee, Fielding e Masinter,
1988), que serve de identificador único para o namespace. Um nome expandido é
definido pelo nome do namespace e o nome local. O nome local é o nome do elemento
/ atributo. Para um nome N identificado em um namespace por uma URI I, o nome do
namespace é I. Para um nome N que não está presente no namespace, o nome do
namespace não possui valor.
3.4.2 XMI (XML Metadata Interchange)
O padrão XMI (OMG, 2005) é um padrão usado para a troca de informação de
meta dados através de XML (Extensible Markup Language), o formato considerado
universal para representação de dados na Internet, segundo Grose, Doney e Brodsky
(2002).
O padrão XMI também é parte da MDA (Model Driven Architecture) definida
pela OMG, e os padrões UML e XMI estão fortemente relacionados, sendo que o
padrão UML define a notação gráfica de muitos conceitos de orientação a objeto,
enquanto o padrão XMI define apenas alguns.
Dentre os principais benefícios do padrão XMI, destacam-se: o padrão fornece
uma representação padronizada de objetos em XML, permitindo ao intercâmbio de
objetos usando XML; o padrão especifica como criar esquemas XML a partir de
modelos; o padrão permite que um aplicativo crie documentos XML simples que
possam ser aprimorados juntamente com seu aplicativo; e o padrão permite que
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trabalhe com XML sem ser um especialista em XML, porém, o conhecimento em XML
pode ser usado para ajustar a representação de objetos em XML.
Segundo Grose, Doney e Brodsky (2002), o padrão XMI faz-se necessário
porque o XML não é orientado a objetos. Sendo assim, existem diversas formas de
se mapear um objeto para XML, devido à flexibilidade do XML. O intercâmbio de
objetos pode tornar-se um problema, visto que cada ferramenta pode desenvolver sua
forma de mapeamento de objetos.
O XML emergiu como uma maneira fácil e poderosa para o armazenamento de
dados. Técnicas de orientação em objetos estão presentes em muitas das linguagens
de programação popularmente utilizadas. Entretanto, o padrão XML não foi
desenvolvido com o conceito de orientação a objetos. O padrão define, através de
esquemas, tipos, que apesar de parecidos com o conceito de objetos de orientação a
objetos, não oferece suporte a herança, ou mesmo o próprio modelo de objetos. O
objetivo do padrão XMI é aproximar o padrão de orientação a objetos com o padrão
XML, fornecendo um mapeamento padronizado de objetos definidos através do
padrão UML para XMI.
Visto que o padrão XMI define o mapeamento entre objetos e XML, não se faz
necessária a definição de uma representação XML para os objetos, já que o padrão
XMI o faz. O padrão XMI usa XML como base, não estendendo sua funcionalidade,
mas sim usando as funcionalidades disponíveis no padrão XML. Sendo assim, um
documento XMI é também um documento XML, e cada esquema XMI também é um
esquema XML.
Ainda segundo Grose, Doney e Brodsky (2002), o padrão XMI, ao padronizar
o intercâmbio de metadados usando XML, também permite que dados sejam
intercambiados. Modelos, por exemplo, de um ponto de vista podem ser considerados
metadados por que estão definindo objetos. Para uma ferramenta de modelagem, o
modelo se trata de dados de entrada, não metadados. O padrão XMI permite que
sejam transmitidos modelos usando o padrão XML, bem como instâncias destes
modelos. Para usar o padrão XMI com modelos, faz-se necessário a definição de um
metamodelo. A especificação UML (OMG 2015b) define que um modelo UML, que é
também um metamodelo. Um modelo UML em particular é tão somente uma instância
de um metamodelo UML.
Para o registro de objetos no padrão XMI, o padrão descreve duas alternativas.
Na primeira, o conteúdo dos objetos é registrado em documentos XMI, onde todos os
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elementos XML estão de acordo com a especificação XMI (o documento XML precisa
ter como elemento raiz o elemento XMI). Na segunda, pode-se ter um único
documento XML contendo elementos que não estão relacionados com o padrão XMI
e elementos que estão de acordo com o XMI. Para ambos os casos, o namespace
XML da especificação XMI deve ser declarado http://www.omg.org/xmi, e o atributo
version presente neste namespace também deve declarar a versão da especificação
XMI que está sendo obedecida. A título de exemplo, a Figura 11 apresenta um
documento XMI:
Figura 11 - Documento XMI válido

Fonte: Adaptado de Grose, Doney e Brodsky (2002, p. 59)

Neste exemplo, foi usado o modelo com documento contendo somente
elementos XMI.

A versão da especificação utilizada foi declarada no atributo

xmi:version=”2.0”. Foi usado também um namespace para designar os objetos
específicos que foram gravados neste documento (o namespace a). Caso não sejam
usados namespaces, os nomes das classes devem usar o nome qualificado (incluindo
pacotes, se houver), para evitar ambiguidades. Na linha 2, foi declarado um elemento
pertencente ao namespace a, chamado carro.
O elemento XMI também pode usar um atributo id, único dentro do documento,
mas que pode não ser único se considerado no contexto de outros documentos XMI
para designar relacionamentos entre objetos. Também pode usar o atributo uuid
(Universally Unique Identifier), similar ao atributo id, só que permite a identificação
única no contexto de qualquer documento XMI. O atributo type é utilizado para
identificar o tipo do objeto. Por último, um atributo label pode ser usado para conter
qualquer informação a respeito do objeto em questão.
Os valores relativos aos objetos que estão sendo registrados podem ser
separados em dois tipos: dados e objetos. Os dados são valores primitivos (números,
strings, etc.), enquanto os objetos serão salvos por referência (através dos
identificadores atribuídos aos atributos id e type).
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3.4.3 Processamento de Linguagem Natural
Nesta seção será apresentada uma técnica chamada Processamento de
Linguagem Natural (PLN), utilizando-se, salvo menção contrária, conceitos de Liddy
(2001).

Processamento de Linguagem Natural é uma gama de técnicas

computacionais motivadas por teorias para análise e representação de textos
naturalmente produzidos em um ou mais níveis de análise linguística com o propósito
de alcançar o processamento de linguagem semelhante à humana para uma gama de
tarefas ou aplicações.
A PLN tem suas origens na década de 1950 como uma interseção entre a
inteligência artificial e a linguística, segundo Nadkarni, Ohno-Machado e Chapman
(2011). A PLN originalmente era apartada da busca de informações em textos, que se
utiliza de técnicas estatísticas para indexar e pesquisar grandes volumes de texto de
forma eficiente. Com o tempo, a PLN e a busca de informações se fundiram.
O principal objetivo prático do processamento de linguagem natural consiste
em converter um trecho de texto em uma estrutura de dados que seja amigável aos
programadores e que descreva o significado deste trecho de texto no contexto de
determinada aplicação prática. Não existe consenso sobre a forma ou a existência de
tal estrutura de dados estão relacionados com essa aplicação. Por exemplo, um
sistema de PLN pode ter como objetivo interpretar uma pesquisa feita por um usuário
expressa através de linguagem usada no dia a dia, da mesma forma como se
estivesse falando com um bibliotecário. O conteúdo dos documentos pesquisados
seria exibido de acordo com o nível de entendimento da pergunta realizada.
As representações mais simples dessa estrutura de dados são geralmente
motivadas por aplicações específicas, ou pela crença de que estas estruturas captam
aspectos mais genéricos a respeito da linguagem natural. Elas podem descrever
informação sintática (por exemplo, etiquetagem de partes da fala, interpretação e
análise sintática de frases) ou informação semântica (definição de gênero, extração
de entidades nomeadas, marcação de papel semântico e resolução de anáforas).
A análise teórica de Chomsky (1956) forneceu uma estimativa da dificuldade
do problema tratado pelo PLN, e foi base para a criação de uma gramática livre de
contexto. O uso destas gramáticas livres de contexto também foi explorado por
Chomsky (1956), que identificou gramáticas mais restritivas, baseadas em padrões
de pesquisa de texto usando expressões regulares. Expressões regulares são
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sequências de caracteres que definem um padrão de pesquisa, usadas para
pesquisar padrões ou realizar substituições em trechos de texto.
Dado o tamanho e extensão, a natureza irrestrita e ambiguidades da
Linguagem Natural, a abordagem baseada em gramáticas livres de contexto,
construídas a partir de regras puramente simbólicas, construídas à mão, levam a dois
principais problemas: 1) o PLN tem como objetivo extrair o significado (semântica) do
texto, mas a quantidade de regras gramaticais pode tornar-se não gerenciável; e 2)
apesar que regras escritas à mão podem tratar jargões específicos, a evolução destas
gramáticas evoluem lentamente.
As abordagens de PLN podem ser divididas em quatro categorias: simbólica,
estatística, conexionista e híbrida. A abordagem simbólica realiza uma análise
profunda do fenômeno linguístico e é baseada em uma representação explícita dos
fatos a respeito da linguagem através de esquemas de representação e algoritmos
associados bem conhecidos. Um exemplo desta abordagem pode ser visto em
sistemas baseados em lógica ou regras. A principal fonte de conhecimento sobre o
fenômeno linguístico é proveniente de regras e léxicos desenvolvidos manualmente.
A

abordagem

estatística

aplica

diversas

técnicas

matemáticas

e

frequentemente usa grandes volume de textos para desenvolver modelos
aproximados dos fenômenos linguísticos baseados em exemplos reais destes
fenômenos sem necessitar de conhecimentos linguísticos específicos. Ao contrário da
abordagem simbólica, a abordagem estatística usa dados observáveis como principal
fonte de conhecimento. Esta abordagem tem sido utilizada em tarefas como
reconhecimento de fala, interpretação e etiquetagem de partes da fala.
A abordagem conexionista, de forma semelhante à abordagem estatística,
também desenvolve modelos generalistas a partir de exemplos dos fenômenos
linguísticos. O que difere estas abordagens é o fato de a abordagem conexionista
combina aprendizado estatístico com teorias de representação e, com isso, permite a
transformação, inferência e manipulação de formulações lógicas.
A abordagem híbrida baseia-se na utilização das características das
abordagens simbólica, estatística e conexionista em conjunto que permita a resolução
dos problemas de PLN de uma maneira mais eficiente e flexível.
A abordagem simbólica e estatística coexistiram desde os dias iniciais desta
área de conhecimento. A abordagem conexionista apareceu no início da década de
1960. Na década de 1980, a abordagem estatística voltou a ganhar popularidade com
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a disponibilidade de recursos computacionais críticos e com a necessidade de abordar
contextos mais amplos e próximos do mundo real. A abordagem conexionista também
se recuperou de críticas anteriores, através da demonstração da utilidade de redes
neurais em PLN.
Dentre as possíveis aplicações da técnica de PLN, destacam-se três técnicas
relativas ao contexto deste trabalho, sendo: etiquetagem de partes da fala, análise
sintática e extração de informação.
A etiquetagem de partes da fala tenta classificar cada palavra com uma etiqueta
única que identifica sua função semântica dentro de uma sentença, baseado no
conjunto de etiquetas Penn Treebank (Marcus, Marcinkiewicz e Santorini, 1993). O
Penn Treebank é um corpus, isto é, um conjunto de elementos estruturados seguindo
determinados princípios, de 4,5 milhões de palavras em Inglês anotadas de acordo
com sua participação na parte da fala, constituído de 36 etiquetas de partes da fala e
mais 12 etiquetas específicas para pontuação e símbolos monetários. O objetivo deste
corpus é facilitar o processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala e
sentenças de linguagem falada, do Inglês. Alguns exemplos de etiquetas estão
descritos na Tabela 2:
Tabela 2 – Algumas etiquetas de partes da fala presentes no Penn Treebank
Etiqueta

Descrição

DT

Determinantes (artigo, numeral, pronome adjetivo, etc.)

IN

Preposição / conjunção subordinada

JJ

Adjetivo

NN

Substantivo no singular

VB

Verbo na forma base

VBD

Verbo no pretérito

VBZ

Verbo na terceira pessoa do presente do singular

.

Pontuação de término de sentença

Fonte: Adaptado de Marcus, Marcinkiewicz e Santorini (1993, p. 5).

A obtenção das etiquetas é feita, inicialmente, de forma automática, através de
uma cascata de algoritmos estocásticos e baseados em regras, em que as etiquetas
são classificadas com uma taxa de erro entre 2 a 6%. Em seguida, as etiquetas são
revisadas manualmente e corrigidas se necessário.
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O Penn Treebank também oferece auxílio para a interpretação estrutural de
frases, prática conhecida como chunking, que é o reconhecimento de unidades de alto
nível de estrutura sintática, segundo Manning e Schütze (1999). Esta interpretação é
feita através de modelos estatísticos e sua análise está fora do escopo deste trabalho.
Assim como as etiquetas de partes da fala, o Penn Treebank apresenta uma
lista de etiquetas, como por exemplo as indicadas na Tabela 3:
Tabela 3 – Algumas etiquetas de análise estrutural
Etiqueta

Descrição

S

Sentença, frase ou oração

ADJP

Sintagma adjetival ou frase adjetival

ADVP

Sintagma adverbial ou frase adverbial

NP

Sintagma nominal ou frase nominal

VP

Sintagma verbal ou frase verbal

X

Incerto ou desconhecido

Fonte: Adaptado de Marcus, Marcinkiewicz e Santorini (1993, p. 10).

Para a frase “The quick brown fox jumped over the lazy dog.”, a etiquetagem
de partes da fala é exibida na Figura 12. A visualização foi gerada usando a ferramenta
BRAT (Stenetorp, 2012):
Figura 12 – Etiquetas de partes da fala

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para a frase “The quick brown fox jumped over the lazy dog.”, a árvore estrutural
é a seguinte:
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Figura 13 – Exemplo de árvore de análise estrutural

Fonte: Elaborado pelo autor.

Neste exemplo, o analisador sintático identificou que o trecho “The quick brown
fox” corresponde ao sujeito da frase (corresponde à etiqueta NP, na linha 3 da árvore
estrutural), e “the lazy dog” corresponde ao predicado.
Uma ferramenta de apoio à etiquetagem é o WordNet (Fellbaum, 1998), um
banco de dados de relações léxicas que auxilia na extração de relacionamentos
léxicos. Um problema no uso da etiquetagem de partes da fala é a designação de
etiquetas erradas em função de ambiguidades que o Inglês permite, como por
exemplo, o termo “books”, que pode ser associado como um substantivo (plural de
livros) e também como um verbo (reservar).
A análise sintática é usada para identificar a estrutura gramatical de uma
sentença. Para isto é necessário tanto um interpretador quanto uma gramática. O
resultado deste processamento é uma representação desta sentença que revela a
dependência estrutural dos relacionamentos entre as palavras.
A extração de informação é uma área de aplicação cujo foco é o
reconhecimento, a etiquetagem e a extração de elementos-chave de um trecho de
texto em uma representação estruturada. Dentre os elementos-chave, destacam-se
nomes (de pessoas ou empresas) e localidades.
3.4.4 O Framework Stanford CoreNLP
O Stanford CoreNLP (Manning et al. 2014) é um framework escrito em
linguagem Java, que fornece os passos comuns de processamento de linguagem
natural, incluindo segmentação, etiquetagem de parte da fala, análise sintática e
semântica. O framework é baseado na abordagem estatística, mas possui facilidades
para a construção de soluções através da abordagem híbrida (Liddy, 2001). Segundo
Manning, mesmo existindo outros conjuntos de ferramentas de PLN, o Stanford
CoreNLP é um dos mais utilizados.
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A implementação deste framework é realizada através de um modelo de canal
onde é aplicada uma sequência de anotadores, capazes de acrescentar informações
ao texto em análise. A implementação provê modelos de interpretação da língua
Inglesa, e modelos parciais para as línguas Chinesa, Francesa, Alemã e Árabe.
Os anotadores disponíveis são:
•

tokenize: desmembra o texto em uma sequência de símbolos;

•

cleanxml: remove a maioria, senão todas, as marcações XML;

•

ssplit: divide uma sequencia de símbolos em sentenças;

•

truecase: determina a validade de letras maiúsculas / minúsculas;

•

pos: marca os símbolos com as etiquetas de partes da fala;

•

lemma: gera a forma base de cada um dos símbolos;

•

gender: identifica o gênero de nomes;

•

ner: identifica entidades nomeadas (nomes de pessoas, locais, organizações e
outros) e números (dinheiro, números, data, hora, duração, conjuntos);

•

regexner: implementa o ner em sequencias de símbolos, para identificar
entidades nomeadas que não estejam presentes no modelo;

•

parse: realiza análise sintática completa, incluindo os constituintes e
dependências, baseada em um interpretador probabilístico;

•

sentiment: análise do sentimento expresso por uma sentença, baseada em um
modelo probabilístico;

•

dcoref: detecta menções e resolução de referências nominais e pronominais;
Neste trabalho será utilizado este framework para a realização da etiquetagem

de partes da fala e análise sintática das frases descritivas do domínio.
O framework também oferece um recurso chamado TokensRegex (CHANG e
MANNING, 2014), que permite a definição de padrões e o mapeamento de símbolos
para objetos semânticos (os mesmos usados na etiquetagem de partes da fala). O
TokensRegex é baseado no trabalho de Thompson (1968), em que, diferentemente
das expressões regulares que paream sequências de caracteres, há o pareamento de
sequências de símbolos. Um símbolo pode ser uma expressão regular, no formato
utilizado por exemplo na linguagem de programação Java, uma palavra, uma etiqueta
de parte de fala ou uma entidade nomeada (capturada pelo anotador ner). Com isso,
é possível combinar os métodos estatísticos disponíveis em outros anotadores com
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um sistema controlado por regras, tendo-se assim uma abordagem híbrida, de acordo
com Liddy (2001). O TokensRegex permite a definição dos seguintes tipos de regras:
•

Texto: aplicadas diretamente no texto, ignorando a segmentação de símbolos,
pareadas de acordo com expressões regulares definidas nas sequências de
caracteres;

•

Símbolos: aplicadas nos símbolos, pareiam de acordo com expressões
regulares definidas para os símbolos;

•

Composicional: aplicada nas regras pareadas anteriormente (texto, símbolos,
ou regras composicionais anteriores), sendo aplicadas repetidamente até não
retornarem resultados; e

•

Filtragem: aplicadas nas regras pareadas anteriormente, e os símbolos
pareados são omitidos da saída.
A aplicação inicial do TokensRegex foi descrita em Chang e Manning (2012),

para a implementação de um etiquetador de referências temporais de textos e
extração destas referências para subsequente manipulação e interpretação, chamado
SUTime. Por exemplo, para um documento de 19/09/2011, o SUTime resolveria a
data referida por last Friday como 16/09/2011. O SUTime é capaz de identificar quatro
tipos de referências temporais: horário, duração, intervalo e conjunto (por exemplo,
todo terceiro domingo do mês).
Usando novamente como exemplo a frase “The quick brown fox jumped over
the lazy dog”, e supondo que se deseja identificar os atributos de “fox”, poderia-se
usar a expressão “(?$foxtype [{pos:JJ}]+) fox” no TokensRegex e extrair o
resultado. A expressão é composta por um grupo de captura nomeado (?$foxtype),
uma expressão para captura de um ou mais símbolos do tipo JJ ([{pos:JJ}]+,
sendo que JJ é a etiqueta correspondente ao adjetivo, e o sinal + corresponde a uma
ou mais repetições do símbolo), e a palavra fixa fox. O resultado está ilustrado na
Figura 14:
Figura 14 – Exemplo do TokensRegex

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.5

Transformação de modelos UML/OCL em SBVR
Segundo Cabot, Pau e Raventós (2010), o padrão SBVR pode ser visto sob

cinco principais aspectos: a comunidade (a empresa na qual as regras de negócio
estão sendo estabelecidas), o corpo de significados compartilhados (conjunto de
conceitos, fatos e regras compartilhadas pela comunidade), a formulação semântica
(a maneira pela qual os significados compartilhados são obtidos), lógica formal (a
teoria que serve de base para a formulação semântica, ou, a lógica de primeira ordem
do modelo) e a representação de negócio (a representação da formulação semântica
em diferentes vocabulários aceitáveis e passíveis de utilização pela comunidade,
como, por exemplo, a linguagem natural).
Ainda segundo Cabot, Pau e Raventós (2010), o padrão SBVR foi proposto
para atender o propósito de permitir que as pessoas de negócio definam, em seu
próprio jargão, as políticas e regras que definem seu negócio, independentemente de
projetos de sistemas de informação. A técnica introduzida pelos autores pode ser
considerada como técnica de um método de engenharia reversa, dentro de uma
abordagem contextualizada de Model Driven Design (MDD) ou Model Driven
Architecture (MDA). A transformação é definida como uma transformação de modelo
para modelo, entre os metamodelos UML/OCL e SBVR. A transformação utiliza a
linguagem ATL (Jouault et al., 2008) para a construção de uma definição de
transformação capaz de realizar a transformação de modelos UML para SBVR e
transformação de restrições em OCL para SBVR, que buscam mapear os diferentes
elementos do modelo UML/OCL para gerar os trechos correspondentes de regras de
negócio expressas em SBVR. As definições de transformação foram descritas
inicialmente usando a sintaxe concreta do SBVR e depois foram formalizados na
linguagem de transformação ATL.
Segundo Cabot, Pau e Raventós, dado um esquema conceitual de um sistema
de software descrito em UML, composto por classes, tipos de dados, atributos,
associações, generalizações, conjunto de generalizações, classes de associação e
restrições OCL, pode ser traduzido, respectivamente, através da aplicação de um
padrão de tradução apropriado para cada um destes elementos. Ainda segundo os
autores, um modelo UML é consistente com a especificação UML caso ele possa ser
expresso como uma instância válida do metamodelo UML.
fragmento do metamodelo UML é exibida na Figura 15.

Uma visão de um
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Figura 15 – Fragmento do Metamodelo UML

Fonte: Cabot, Pau e Raventós (2010, p. 5)

Para ilustrar esse conceito, o modelo UML da Figura 16 mostra um esquema
conceitual simples, representando o relacionamento “belongs to” entre os conceitos
Product (onde cada Product possui um UPC – Universal Product Code, código
universal de produto e price – preço) e Family (que possui um code – código). Nessa
representação, um Product pertence exatamente a uma Family, enquanto uma Family
pode possuir diversos Products. A Figura 17 mostra a sintaxe abstrata equivalente
deste modelo UML.
Figura 16 – Um modelo UML simples

Fonte: Adaptado de Cabot, Pau e Raventós (2010, p. 5)
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Figura 17 – Um modelo UML simples exposto como uma instância do metamodelo
UML

Fonte: Cabot, Pau e Raventós (2010, p. 5)

Um modelo UML pode ser complementado com expressões OCL. O uso de
uma linguagem de propósito genérico (textual) como a OCL faz-se necessária para
representar todos os tipos de restrições que não podem ser expressas usando
somente os constructos gráficos fornecidos pela linguagem de modelagem. Essas
expressões OCL também podem ser usadas como uma linguagem de pesquisa para
definir operações ou regras de derivações nos modelos UML.
Em OCL, restrições invariantes (invariants, restrições estáticas, representadas
por instâncias da metaclasse Constraint da Figura 15), são definidas no contexto de
um tipo específico, chamado de tipo de contexto da restrição. A expressão OCL, em
si, que descreve a condição de restrição, é chamada de corpo da restrição. O corpo
da expressão OCL é uma expressão booleana, devendo satisfazer todas as instâncias
do seu tipo de contexto.
O padrão SBVR (OMG 2015a) pode ser visto por cinco diferentes aspectos: a
comunidade (a organização na qual as regras de negócio serão estabelecidas), o
corpo de significados compartilhado (conjunto de conceitos, fatos e regras
compartilhadas pela comunidade), a formulação semântica (a maneira na qual a
semântica dos significados compartilhados é capturada), lógica formal (a fundação
teórica que dá suporte à formulação semântica, ou, simplesmente, a lógica de primeira
ordem) e a representação de negócio (a representação da formulação semântica em
diferentes vocabulários aceitos e disponíveis para uso pela comunidade na forma de
linguagem natural). A transformação proposta por Cabot, Pau e Raventós focaliza o
corpo de significados e a formulação semântica, sendo somente estes necessários
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para a realização da transformação.

A Figura 18 mostra um fragmento do

metamodelo SBVR no contexto descrito.
Figura 18 – Fragmento do metamodelo SBVR

Fonte: Cabot, Pau e Raventós (2010, p. 7)

Segundo Cabot, Pau e Raventós, os significados, elementos primários do
SBVR, são divididos em conceitos e proposições. Os conceitos são classificadores de
coisas (conceitos substantivos) e classificadores de estados e ações (conceitos
verbais ou tipos factuais). Além disso, um significado pode ter diferentes tipos de
representação (designação, definição, espaço reservado, forma de tipo factual ou
declaração) dependendo do subtipo do significado instanciado.
A Figura 19 mostra a representação em SBVR de parte do modelo UML
anteriormente exibido na Figura 16. Os principais elementos desta representação são:
1) duas instâncias do tipo ObjectType representando os conceitos Family e Product,
identificados pela designação textual family e product, respectivamente; 2) uma
instância de AssociativeFactType (um subtipo de FactType usado para expressar
associações, neste caso, entre Product e Family (identificada pela designação
belongs to) com dos papéis de tipo factual (representando as duas pontas de
AssociativeFactType, uma apontando para o conceito Family e a outra para o conceito
Product); três instâncias de IsPropertyOfFact (“family has code”, “product has UPC” e
“product has price”) e as designações correspondentes para especificar os nomes dos
tipos factuais.
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Figura 19 – Representação SBVR de um modelo UML simples

Fonte: Cabot, Pau e Raventós (2010, p. 7)

Diferente da representação do modelo UML da Figura 16, a representação
SBVR da Figura 19 não inclui as restrições gráficas presentes, como, por exemplo, as
restrições de multiplicidade nos atributos ou nas pontas da associação). Em vez
disso, a representação SBVR inclui constructos específicos, chamados de
formulações semânticas, para estruturar ou restringir o significado das regras ou a
definição de contexto, sendo elas as formulações lógicas e as projeções.
As formulações lógicas são utilizadas para estruturar proposições e,
posteriormente, especializadas em formulações de lógica modal, operações lógicas,
quantificações e formulações atômicas. A Figura 20 mostra os diferentes tipos de
quantificações SBVR que podem ser usados nas formulações.
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Figura 20 – Quantificações em SBVR

Fonte: Cabot, Pau e Raventós (2010, p. 7)

Um segundo tipo de formulação semântica disponível no padrão SBVR é
chamado de projeção. Projeções são utilizadas para formular definições, agregações
e questões, como por exemplo, a definição da classe abstrata Pessoa com as
subclasses Masculino e Feminino podem ser definidas através de uma projeção. A
projeção define o conceito substantivo (ou nominal) Pessoa equivalente a uma classe
UML abstrata. A definição é estruturada através de uma disjunção de instâncias dos
conceitos substantivos Masculino e Feminino criados para representar as subclasses.
Segundo Linehan (2008), a construção de um vocabulário de negócio a partir
do zero pode ser um trabalho árduo. Muitos setores, linhas de negócio e áreas de
tecnologia da informação, têm como ponto de partida desta construção estruturas já
existentes em documentos XML ou XSD (XML Schema Definition), diagramas de
classe UML, modelos de entidade-relacionamento, ou mesmo em modelos de banco
de dados. A criação de vocabulários de negócio semelhantes ao proposto pelo SBVR,
baseados nessas fontes, pode economizar uma quantidade significativa de esforço e
também garantir que estes vocabulários estão alinhados com os recursos disponíveis.
3.6

Transformação de modelos em Linguagem Natural Controlada para SBVR
Bajwa, Lee e Bordbar (2011) descrevem uma técnica em que é possível a

tradução de textos em linguagem natural (Inglês) contendo regras de negócio para um
modelo SBVR. Segundo os autores, esta tradução faz-se necessária durante a
modelagem de uma aplicação, na qual um analista de negócio e stakeholders do
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negócio definem os requisitos e as regras de negócio para esta em linguagem natural
de modo não apropriado para o processamento computacional. Para permitir este
processamento, os requisitos e as regras deveriam estar descritas em alguma
representação formal. Os autores focalizam a atenção nas regras de negócio, que
poderiam ser descritas segundo o padrão SBVR da OMG (2008b).
Essas regras, descritas em SBVR, podem ser utilizadas para gerar outras
representações formais, como por exemplo, bancos de dados, repositórios de regras
de negócio e componentes de software.
Segundo os autores, a tradução de regras de negócio escritas em linguagem
natural para SBVR, baseia-se em três etapas.
A primeira etapa é responsável por realizar o processamento da linguagem
natural utilizando o Stanford CoreNLP, sendo:
•

Processamento léxico, responsável por separar as sentenças, segmentar as
sentenças em símbolos, realizar a etiquetagem de partes da fala e realizar a
análise morfológica;

•

Análise sintática, usando o interpretador baseado em regras derivado de
Bajwa, Samad e Mumtaz, (2009); e

•

Análise semântica, em que é realizada a etiquetagem de papéis de acordo com
Bryant et al. (2003), onde os papéis são: ator, coautor, ação, objeto temático e
beneficiário. Estas etiquetas serão usadas na identificação dos componentes
que irá ocorrer na terceira etapa.
Segundo os autores, os conceitos básicos do SBVR, tais como conceito

nominal, conceito geral, conceito individual, tipo de objeto, conceitos verbais, atributos
e quantificadores são identificados através do texto processado por PLN através das
seguintes regras:
•

Todos os substantivos próprios são traduzidos para conceitos individuais;

•

Todos os substantivos comuns que aparecem no sintagma nominal são
traduzidos para conceitos nominais ou conceitos gerais;

•

Todos os substantivos comuns que aparecem no sintagma verbal são
traduzidos para tipo de objeto;

•

Todos os verbos de ação são traduzidos para conceitos verbais;

•

Todos os verbos auxiliares e conceitos substantivos são mapeados para tipos
factuais;
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•

Os adjetivos e substantivos possessivos são convertidos para atributos; e

•

Os artigos e números cardinais são traduzidos para quantificadores.
A segunda etapa é responsável por validar os termos extraídos na primeira

etapa exportadas em um modelo UML do domínio em questão. Esta etapa extrai do
modelo UML todas as classes, objetos, atributos, operações e associações.
O vocabulário SBVR é gerado, então, a partir do modelo UML de entrada.
Todas as classes são convertidas para conceitos nominais, os atributos das classes
são convertidos em conceitos individuais, e todas as operações das classes são
convertidas em conceitos verbais.

As associações e as generalizações são

convertidas em tipos factuais binários, que são compostos de dois conceitos nominais
e um conceito verbal. Em seguida, o vocabulário é confrontado com os elementos e
o vocabulário SBVR gerados na primeira etapa, resultando em: conceitos individuais
são mapeados em classes UML, e os conceitos verbais são mapeados em métodos
de uma classe.

Se o mapeamento puder ser realizado, a saída desta etapa é

encaminhada para a próxima etapa.
A terceira e última etapa é responsável por gerar as regras em formato SBVR
e aplicar a notação SBVR. As regras são geradas a partir da saída da etapa de
processamento de linguagem natural. Para gerar uma regra, cria-se um tipo factual,
que mapeia um conceito nominal e um conceito verbal. Segundo os autores, a
formulação atômica é usada para encontrar um tipo factual adequado no vocabulário.
Para os diferentes tipos de formulações lógicas em SBVR, são aplicadas as seguintes
regras:
•

Operações lógicas: usadas para combinar uma ou mais expressões, utilizando
operadores lógicos, em símbolos identificados no texto de entrada.

Por

exemplo, os símbolos “not” e “no” são convertidos em negação, “AND”
convertido em uma conjunção e “OR” convertido em uma disjunção;
•

Quantificação: usada para especificar o escopo de um conceito por uma
variável. Os tipos básicos de quantificações são identificados, por exemplo,
pelos símbolos “more than” ou “greater than”, que são mapeados em uma
quantificação do tipo “at least n”, o símbolo “less than” é mapeado em uma
quantificação do tipo “most n”, e o símbolo “equal” é mapeado no quantificador
“exactly n”.
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•

Formulações modais: usadas para especificar o significado de outras
formulações lógicas, por exemplo, os símbolos de verbos modais “can” ou
“could” são mapeados na formulação de possibilidade.
O passo final da terceira etapa consiste na aplicação do formato SBVR nas

descrições textuais. Os formatos utilizados são os mesmos descritos na seção 2.5.1.
3.7

Conclusão
A seção 3 apresentou os conceitos de transformação de modelos utilizados

neste trabalho, uma visão geral das características do padrão UML, especialmente o
diagrama de classes.

Apresentou também uma visão geral de uma linguagem

específica para transformação de modelos, a ATL, e uma visão do conceito de
semântica na forma como é apresentado no padrão UML.
Na seção 4 apresenta-se uma transformação semiautomática de modelos,
usando modelos UML e trechos de texto em linguagem natural controlada, bastante
restrita, como fonte de conhecimento para a descrição de regras de negócio no padrão
SBVR, capaz de capturar a semântica dos termos de negócio em questão.
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4

TRADUÇÃO SEMIAUTOMÁTICA DE MODELOS UML E LINGUAGEM
NATURAL CONTROLADA PARA SBVR

4.1

Introdução
Nesta seção será discutida a tradução de modelos de domínio descritos em

diagramas de classe UML e em linguagem natural controlada para SBVR proposto
para este trabalho, detalhando inicialmente o tipo de pesquisa utilizado – pesquisa
exploratória, a delimitação da unidade-caso para a exploração, a definição do
parâmetro de controle e o fato a ser explorado.
4.2

Pesquisa exploratória
A pesquisa exploratória é realizada sobre um problema ou questão de pesquisa

tratando geralmente de assuntos pouco conhecidos ou com um amplo campo de
tópicos a serem pesquisados. O objetivo desse tipo de estudo é procurar padrões,
ideias ou hipóteses para tornar mais acurado o conhecimento da questão de pesquisa.
Como qualquer exploração, a pesquisa exploratória depende da intuição do
explorador (neste caso, da intuição do pesquisador). A ideia não é testar ou confirmar
uma determinada hipótese. As técnicas tipicamente utilizadas para a pesquisa
exploratória são, normalmente, estudos de caso, observações de ensaios ou de
exemplos, análise de séries históricas, e seus resultados fornecem geralmente dados
qualitativos ou quantitativos (GIL, 2008). A pesquisa exploratória avaliará quais teorias
ou conceitos existentes podem ser aplicados a um determinado problema ou se novas
teorias e conceitos devem ser desenvolvidos.
A pesquisa exploratória traz a possibilidade de se desenvolver um estudo
inédito ou de interesse de uma determinada temática. Sendo assim, este tipo de
pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com o
objetivo de torná-lo mais explícito. De modo geral, esse tipo de pesquisa constitui um
estudo preliminar ou preparatório para outro tipo de pesquisa. O planejamento da
pesquisa exploratória é bastante flexível e, em muitos casos, ele assume a forma de
pesquisa bibliográfica, de estudo de caso ou mesmo de preparação de um estudo de
caso.
Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica procura a produção do
conhecimento a partir de referências teóricas publicadas em documentos e/ou textos
(publicações avulsas, boletins, jornais, periódicos, revistas, livros, pesquisas,
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monografias, teses, material cartográfico e meios de comunicação audiovisuais, como
rádio, televisão e filmes). Pode ser realizada independentemente ou, também, como
parte da pesquisa descritiva ou experimental, quando é feita com o intuito de recolher
informações e conhecimentos prévios acerca de um problema para o qual se procura
resposta ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar. Em ambos os casos,
busca-se compreender e analisar as contribuições culturais, sociais, tecnológicas e
científicas existentes sobre um determinado tema ou problema.
O estudo de caso é caracterizado pela investigação de um ou de poucos
objetos, sujeitos ou grupos, de maneira que permita a coleta de informações de sua
ampla e detalhada realidade. Este estudo caracteriza-se por grande flexibilidade de
procedimentos, sendo impossível estabelecer um roteiro rígido que determine com
precisão como deverá ser desenvolvida a pesquisa. Porém, na maioria dos estudos
de caso, é possível distinguir as seguintes fases: delimitação da unidade-caso, coleta
de dados, análise e interpretação dos dados, e redação do relatório.
Ainda segundo Gil (2008), pode-se delimitar inicialmente a pesquisa
exploratória às etapas que permitam as tomadas de decisão para a elaboração do
protocolo do estudo de caso. Em geral, essas etapas são constituídas pela formulação
do problema e a delimitação da unidade-caso. A finalidade da pesquisa exploratória é
a busca de resposta de um questionamento sobre um determinado fenômeno
materializado na formulação do problema. Uma vez formulado o problema, a próxima
etapa é a definição da unidade-caso, na qual se estabelecem os critérios para a
seleção dos casos de estudo. Define-se aqui o máximo de casos abordados pela
pesquisa, bem como a delimitação de quando e onde ocorrerão as observações.
A forma escolhida para este trabalho é a investigação de uma unidade-caso, a
aplicação da tradução semiautomática de modelos UML e trechos de texto em
linguagem natural controlada complementares, para SBVR. Para tanto, será utilizada
como exemplo trechos da norma ISO 19.152:2012 (ISO, 2012), que adota diagramas
de classe da UML e frases em linguagem natural. Este trabalho não representa um
estudo de caso completo. Os resultados aqui obtidos, servirão de base para
elaboração de um estudo de caso futuro, após a avaliação do poder expressivo do
metamodelo das sentenças em linguagem natural controlada, ainda muito restrito.
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4.3

Formulação do problema e delimitação da unidade-caso
Neste trabalho, o problema a ser investigado é a possibilidade de obtenção de

um modelo conceitual de domínio em uma única linguagem de modelagem, quando
há dois modelos conceituais elaborados por especialistas de domínio e
desenvolvedores de sistemas de informação. Em particular, um modelo descrito em
uma linguagem natural controlada e outro em esquemas UML.
A unidade-caso do presente trabalho restringe-se ao estudo da solução do
problema fundamentado principalmente nos trabalhos de Cabot, Pau e Raventós
(2010) e de Bajwa (2014), que propõem a tradução de modelos descritos em UML e
OCL, e em linguagem natural controlada, respectivamente, em modelos descritos em
SBVR. A decisão inicial para a elaboração do protocolo de um estudo de caso, a ser
realizado em um trabalho futuro, é a de que o estudo dessa unidade-caso deve ser
refinado e expandido antes da definição do protocolo. A principal regra desta decisão
deve-se às dificuldades tanto da tradução de esquemas UML menos restritos como
os assumidos no presente trabalho, como da definição da linguagem controlada
restrita e da combinação dos modelos em SBVR resultantes quando comparados à
especificação do SBVR. Desse modo, a expressividade dos modelos SBVR obtidos
foi restringida a um subconjunto mais restrito que o subconjunto adotado por Cabot,
Pau e Raventós (2010).
O estudo da unidade-caso é realizado em um fragmento da norma ISO
19.152:2012 (ISO, 2012), apresentada na seção 5, a qual descreve a atividade de
gestão e administração territorial. Esta descrição é detalhada em diagramas de classe
UML e em texto escrito em linguagem natural (Inglês). Partes do texto definem
restrições complementares aos esquemas UML, que podem ser assimilados a uma
frase de linguagem natural controlada.
Da forma como são apresentados, os diagramas UML dos trabalhos
mencionados, não podem ser facilmente comparados, mesmo utilizando métodos
conhecidos, por exemplo, o método proposto por Kelte, Wehren e Niere (2005), que
sugere a comparação de modelos dispostos no mesmo formato, XMI. Independente
da disponibilidade de modelos no formato XMI, conforme discutido na seção 3, esta
comparação não seria capaz de comparar conceitos comuns do domínio expresso em
diferentes diagramas e, por consequência, não seria possível comparar a semântica
dos conceitos descritos (EVANS, 1998). Como linguagem de descrição de domínios,
o presente trabalho sugere a utilização da linguagem Inglês-Estruturado do SBVR.

74

A conversão para um vocabulário SBVR pode ser uma tarefa passível de erros
para pessoas que desconheçam o padrão SBVR. Para solucionar este problema, este
trabalho sugere a utilização da transformação de modelos UML proposta por Cabot,
Pau e Raventós (2010) combinada com a técnica de tradução de linguagem natural
para SBVR pesquisada por Bajwa (2014). A transformação de Cabot, Pau e Raventós
em si não é suficiente para capturar a descrição semântica dos termos utilizados, de
modo a fornecer uma interpretação mais acurada de seus significados no domínio em
pauta, mas facilita a identificação dos principais termos a partir dos diagramas de
classe fornecidos. Em contrapartida, a técnica de tradução de Bajwa é capaz de
traduzir os descritivos em linguagem natural para SBVR, com boa precisão, usando
um framework de processamento de linguagem natural, o Stanford CoreNLP (Manning
et al., 2014).
4.4

Técnica de Tradução
Nesta pesquisa foi utilizada o mesmo metamodelo SBVR adotado por Cabot,

Pau e Raventós (2011), baseado no metamodelo original (OMG, 2008b), com o intuito
de tornar o processo de mapeamento o mais didático possível.

Com base na

linguagem de transformação ATL apresentada por Jouault et al. (2008), foram
utilizados dois padrões de transformação de modelos, sendo o primeiro o mesmo
utilizado por Cabot, Pau e Raventós e outro desenvolvido especialmente para tratar
as construções de linguagem natural controlada descritas nesta seção. A Figura 21
mostra a transformação a partir do diagrama de classes UML e a Figura 22, a partir
da linguagem natural controlada.
Figura 21 – Diagrama da tradução de UML para SBVR

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 22 – Diagrama da tradução de LNC para SBVR

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.4.1 Metamodelo SBVR de saída
O metamodelo SBVR utilizado é um subconjunto do padrão SBVR (OMG
2015a). Este subconjunto é, por sua vez, um subconjunto do metamodelo SBVR
utilizado por Cabot, Pau e Raventós (2010), como apresentado na delimitação da
unidade-caso. O metamodelo foi descrito na seção 3.5.
4.4.2 Metamodelo UML de entrada
O metamodelo UML utilizado é um subconjunto do padrão UML 2.5 (OMG
2015b). Os aspectos do metamodelo que são tratados na transformação são: Pacote,
Tipo, Classe, Classe de Associação, Tipo de Dados, Importação de Elementos,
Propriedade, Atributo, Associação, Composição, Propriedade de Classe de
Associação, Generalização e Conjunto de Generalizações. Estes aspectos são os
mesmos tratados por Cabot, Pau e Raventós (2010), apresentados na seção 3.5.
Para cada um dos aspectos tratados, Cabot, Pau e Raventós descrevem uma
regra de transformação que realiza a transformação do modelo.
4.4.3 Padrão de Transformação de UML para SBVR
A transformação utilizada nesta pesquisa segue a transformação apresentada
por Cabot, Pau e Raventós (2010) descrita na seção 3.5, está disponível no sítio da
Universitat

Politècnica

de

Catalunya

(https://imp.upc.edu/en/gmc-

en/tools/UML2SBVR/introduction-1), juntamente com instruções de uso. Entretanto,
foi necessária uma alteração na implementação da transformação, para que ela
operasse de modo apropriado. A investigação de erros recorrentes na transformação
mostrou ocorrências de atribuição de conceitos (concept) de variáveis (variable) a
instâncias do elemento linguístico realidade (actuality) do SBVR.
Os fundamentos linguísticos do SBVR, apresentados no capítulo 8 do padrão
(OMG, 2015a), estão assentados no denominado Triângulo Semiótico/Semântico de
Charles Sanders Peirce (OMG, 2015a, p. 21). Resumidamente, um dos vértices do
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Triângulo de Peirce denota o significado (meaning), outro denota a coisa (thing) – um
objeto de um mundo possível – e o outro a expressão (expression.). Há então a
separação fundamental entre expressão e significado. Em outras palavras, o
significado (conceito, proposição) corresponde a uma coisa (ou uma situação), a qual
é denotada por uma expressão (expressão de declaração), que, por sua vez,
representa o significado.
Os vértices do Triângulo de Peirce constituem então tipos linguísticos. A coisa,
por sua vez, tem uma hierarquia de subtipos:
•

res (do latim, coisa): a coisa que não é um significado;

•

estado de coisas (state of affairs): uma situação, um evento, uma atividade,
que não é uma proposição. Exemplo de situação: a locadora EU-RENT possui
10.000 carros para alugar. A proposição “A locadora EU-Rent possui 10.000
carros para alugar”, corresponde àquela situação. Se a situação for percebida
em um mundo possível, ela é real (actual). Se ela for apenas concebível
(planejada, desejada) e não percebida em um mundo possível, então ela não
é real. Assim, a proposição pode ser verdadeira ou falsa; e

•

realidade (actuality): uma situação que é real, ou seja, que realmente acontece.
Para os fins da explicação da violação mencionada, basta dizer que um dos

subtipos de significado é o conceito (concept), definido como uma unidade de
conhecimento criada pela combinação única de características, isto é, de abstrações
de propriedades de uma coisa. Finamente, a variável (variable), é definida (OMG,
2015a, p. 146-147) como uma referência a um conjunto, cujo referente pode variar ou
é desconhecido. No SBVR os referentes da variável são defindos por dois conceitos
verbais: “variable ranges over concept” e “logical formulation restricts variable”. No
caso, tem-se a primeira definição, sendo que o padrão estabelece que a variável
refere-se a instâncias no máximo de um único conceito.
Consequentemente, no SBVR, atribuições como segue, em que TipoDe indica
o tipo de um elemento linguístico do SBVR, <: representa a relação de subtipo e := o
operador de atribuição:
TipoDe(actuality) <: TipoDe(thing) := TipoDe(concept) <: TipoDe(meaning),
provocam uma violação dos tipos linguísticos fundamentais do Triângulo de Peirce,
em que há uma separação entre a coisa e o significado que lhe corresponde.
Adotou-se então, para o presente trabalho, uma solução pragmática que
permitiu a execução esperada da transformação em questão para modelos do
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metamodelo UML de entrada: ignorar tais atribuições, comentando-as no código ATL.
Desconsiderou-se aqui a análise das implicações dessa solução, o que deverá ser
feito futuramente.
4.4.4 Metamodelo da Linguagem Natural Controlada de entrada
Neste trabalho exploratório inicial, a interpretação do domínio do negócio por
um analista de negócio será restringida por uma Linguagem Natural Controlada capaz
de identificar elementos, descrever algumas de suas propriedades em termos de
valorações relativamente simples e expressar relações entre os elementos
identificados. Supõe-se, obviamente, que o tipo de analista de negócio considerado
não conhece o Inglês Estruturado do SBVR e utiliza frases escritas, no caso, em um
Inglês restrito.
O Anexo C da especificação do SBVR (OMG, 2015a) justifica a utilização do
subconjunto da UML – usualmente conhecido como BOM – Business Object Model
(Modelo de Objetos de Negócio) – para apresentar várias cláusulas da especificação.
Os diagramas em BOM não representam comportamento, apenas entidades (objetos)
contendo propriedades (ou atributos) e associações entre estes elementos, com o
objetivo de modelar uma rede de objetos que representam relacionamentos do
domínio

de

negócio.

Assim,

diagramas

em

BOM

podem

representar

convenientemente um subconjunto significativo de frases em SBVR que interpretam
aspectos do domínio do negócio.
Havendo uma correspondência entre frases escritas em uma determinada
Linguagem Natural Controlada e diagramas em BOM, esta linguagem poderia ser
considerada como a linguagem de entrada em questão. Um diagrama aparentado do
BOM, amplamente utilizado há bastante tempo para modelar domínios de negócio, é
o diagrama de Entidade-Relacionamento (Chen, 1976), embora tenha sido concebido
para modelar esquemas conceituais de negócio a serem implementados em banco de
dados. Apesar de a proposta original de Chen ter um grau de expressividade menor
do que modelos BOM em UML – por exemplo, a ausência de generalizaçãoespecialização -, ela é capaz de representar de modo apropriado domínios de negócio
com as limitações estipuladas anteriormente. Além disso, o enfoque diagramarelacionamento atende ao requisito de se ter uma correspondência similar àquela
entre cláusulas SBVR e diagramas BOM, uma vez que (Chen, 1983), definiu regras
de correspondência entre frases escritas em Inglês e diagramas entidade-
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relacionamento. Desse modo, neste trabalho, as frases em Inglês que podem ser
transformadas em cláusulas SBVR devem abranger, no mínimo, os tipos de frases
definidos por Chen (1983) como instâncias concretas do metamodelo da Linguagem
Natural Controlada de entrada. No mínimo, pois, como será visto adiante, é possível
dotar o metamodelo de entrada com mais expressividade, como por exemplo ser
capaz de expressar relações de especialização.
Descreve-se, em seguida, a linha geral de raciocínio que levou à definição das
regras de conversão de frases escritas em Inglês para diagramas entidaderelacionamento, tal como definidos em Chen (1976). Assume-se, no presente
trabalho, a premissa de que o Analista de Negócio escreve sua interpretação do
domínio de negócio em Inglês de modo similar ao descrito em Chen (1983). Outra
premissa é baseada na prática comum de se ter diagramas simplificados em UML
equivalentes a diagramas entidade-relacionamento. Assim, há uma correspondência
entre Classe e Entidade, Associações Simples e Relacionamentos e Atributos (UML)
e Atributos (E-R).
Segundo Chen (1976), a técnica de diagramação de entidade-relacionamento
foi considerada por muitos como uma técnica útil na modelagem de requisitos de
informações, por ser de fácil compreensão tanto entre analistas de TI quanto usuários
de negócio.
Chen afirma ainda que, para a construção de um novo banco de dados usando
sua técnica, é necessária a revisão de documentação de uma versão anterior deste
banco de dados (se houver) e a especificação funcional do novo sistema. Esta
documentação ou especificação está descrita em uma linguagem natural (Inglês), e
seu conteúdo não é facilmente decifrável em esquemas de banco de dados, definidos
por sua técnica. Desse modo, existe a necessidade de criar as regras que
transformem esses descritivos em diagramas de entidade-relacionamento.
A respeito dos diagramas de entidade-relacionamento, Chen (1976) diz:
Uma entidade é uma “coisa” que pode ser identificada distintamente.
Uma pessoa, empresa ou evento são exemplos de uma entidade. Um
relacionamento é uma associação entre entidades. Por exemplo,
“filho-pai” é um relacionamento entre duas entidades do tipo “pessoa”.
(Chen, 1976, p. 10)

Em um diagrama de entidade-relacionamento, um retângulo representa os
tipos de entidade, enquanto um losango representa os tipos de relacionamento. Em
algumas situações faz-se necessário mostrar as características de entidades e
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relacionamentos em termos de seus atributos e valores. Para a representação de
valores, um círculo é usado., e uma linha entre a entidade/relacionamento e o valor
representa o atributo. A Figura 23 mostra um exemplo desse tipo de diagrama.
Figura 23 – Exemplo de diagrama de entidade-relacionamento

Fonte: Chen (1983, p. 128)

Na Figura 23, são mostrados dois diagramas relativos às mesmas entidades,
EMP (empregado) e PROJ (projeto), e um relacionamento entre elas, WORKS-FOR.
No primeiro diagrama, são mostrados somente as entidades e o relacionamento. No
segundo, são mostrados seus atributos, EMP#, EMP-NAME e AGE, e seus
respectivos valores, NUMBER, NAME e NUMBER-OF-YEARS. Os relacionamentos
também podem possuir atributos, por exemplo, STARTING-DATE é um atributo do
relacionamento WORKS-FOR, que descreve a data em que um empregado específico
iniciou em um projeto específico.
Segundo Chen (1983), certos modelos de construções gramaticais em Inglês
podem ser comparados com diagramas de entidade-relacionamento. Chen propõe as
seguintes regras para a tradução de sentenças em Inglês baseadas nesses modelos
em diagramas de entidade-relacionamento:
•

Regra 1: Um substantivo simples (por exemplo, person ou chair) em Inglês
corresponde a uma entidade em um diagrama;
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•

Regra 2: Um verbo transitivo em Inglês corresponde a um tipo de
relacionamento em um diagrama;

•

Regra 3: Um adjetivo em Inglês corresponde a um atributo de uma entidade em
um diagrama;

•

Regra 4: Um advérbio em Inglês corresponde a um atributo de um
relacionamento em um diagrama;

•

Regra 5: Se a sentença tem a forma “There are ... X in Y”, esta sentença pode
ser reescrita na forma “Y has ... X”;

•

Regra 6: Se a sentença tem a forma “The X of Y is Z”, e Z é um substantivo
próprio, X pode ser tratado como o relacionamento entre Y e Z. Neste caso,
tanto Y quanto Z representam entidades;

•

Regra 7: Se a sentença tem a forma “The X of Y is Z”, e Z não é um substantivo
próprio, X pode ser tratado como um atributo de Y e Z. Neste caso, Y representa
uma entidade e Z representa um valor;

•

Regra 8: Os operandos de operações numéricas ou algébricas podem ser
considerados atributos;

•

Regra 9: Um gerúndio em Inglês corresponde em uma entidade convertida a
partir de um relacionamento;

•

Regra 10: Uma cláusula em Inglês é uma entidade de alto nível abstraída de
um grupo de entidades de baixo nível e relacionamentos interconectados em
um diagrama; e

•

Regra 11: Uma sentença em Inglês corresponde a uma ou mais entidades
conectadas por um tipo de relacionamento, no qual cada entidade pode ser
decomposta (recursivamente) em entidades de baixo nível interconectadas por
tipos de relacionamento.
As Regras 1 e 2 podem ser exemplificadas através da frase “A person may own

a car and may belong to a political party”. Nesta frase, as palavras person, car e
political party são substantivos e, de acordo com a Regra 1, são correspondentes a
tipos de entidade. Own e belong to são verbos transitivos (ou sintagmas verbais) e
correspondem com tipos de relacionamentos de acordo com a Regra 2. A Figura 24
representa o diagrama equivalente desta tradução.
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Figura 24 – Exemplo das Regras 1 e 2 de Chen (1983)

Fonte: Chen (1983, p. 131)

Em um outro exemplo, a frase “A 40-year-old person works on a project with
project number 2175 for 20% of his time”, as palavras person e project, substantivos,
são transformados em entidades de acordo com a Regra 1 de Chen. A sentença “40year-old” é um sintagma adjetival, modificando (definindo uma característica) a
palavra (entidade) person, adicionando uma característica, a idade de person. De
maneira semelhante, o sintagma adjetival “with project number 2175” define uma
característica à palavra (entidade) project, o número de projeto. Ambos exemplos
mostram a Regra 3 de Chen.
A sentença “works on” define um relacionamento entre as palavras (entidades)
person e project. A sentença “20% of his time” modifica o sintagma adverbial “works
on”, também definindo uma característica ao relacionamento, que é o percentual do
tempo de uma pessoa (person) que será dedicado à determinado projeto (project).
Essa situação mostra a Regra 4 de Chen. A Figura 25 – Exemplo das Regras 3 e 4
de Chen (1983) representa o diagrama equivalente desta tradução.
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Figura 25 – Exemplo das Regras 3 e 4 de Chen (1983)

Fonte: Chen (1983, p. 132)

Além disso é necessário considerar que as frases que representam
interpretações do modelo do domínio serão processadas e, portanto, devem ter
formas apropriadas para um modelo de processamento. Para tanto, as frases
precisam ser reescritas.
O metamodelo da Linguagem Natural Controlada (LNC) de entrada é baseado
no modelo de etiquetagem proposto por Marcus, Marcinkiewicz e Santorini (1993),
discutido na seção 3.4.3., e também no trabalho de Chen (1983). As frases propostas
como modelo neste trabalho comportam três tipos de definições, compatíveis tanto
com o diagrama de classes UML (OMG, 2015b) e os diagramas de entidaderelacionamento de Chen (1977), ambos limitados basicamente a definição de classes
/ entidades, associações simples / relacionamentos e a definição de propriedades /
atributos.
As frases propostas como exemplo para as Regras 1 e 2 e Regras 3 e 4 têm
estrutura bem diferente se comparadas entre si. Um modelo comum deve ser definido
e utilizado em tempo de preparação das frases para processamento. A frase que
exemplifica as Regras 1 e 2, “A person may own a car and may belong to a political
party”, define as entidades person, car e political party, e relacionamentos entre
person e car e entre person e political party. Essa configuração pode então ser
reescrita de uma forma, simplificada, mas que ainda manteria conformidade com a
Regra 1 de Chen:
•

Person has a car; e

•

Political party has a person;
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Para a frase proposta como exemplo para as Regras 3 e 4, “A 40-year-old
person works on a project with project number 2175 for 20% of his time”, a frase define
duas entidades, person e project, o relacionamento entre as duas entidades e algumas
informações específicas do relacionamento entre as entidades. Da mesma maneira
que o exemplo das Regras 1 e 2 foi reescrito, essa frase também é reescrita:
•

Project participation has a project;

•

Project participation has a person;

•

Person contains age;

•

Project contains project number; e

•

Project participation contains time percentage;
Diferente do exemplo das Regras 1 e 2, no exemplo das Regras 3 e 4 foi

introduzida uma nova entidade, project participation, para possibilitar a inclusão de
das características do relacionamento entre project e person, enquanto o formato das
frases é mantido o mais simples possível.
Nessa forma simplificada, é possível a realização de processamento usando
um formato simples, mas capaz de capturar o conhecimento do domínio: <Termo>
<Verbo> <Termo>. <Termo> representa um substantivo simples ou composto, que
identifica um conceito do domínio, e <Verbo> representa a conexão entre os termos
apresentados.
No escopo deste trabalho, estão previstas apenas sentenças que estejam de
acordo com o seguinte formato: <Termo> <Verbo> <Termo>. Esta organização
sintática baseia-se fundamentalmente na Phrase Structure Grammar (PSG) –
Gramática da Estrutura Frasal – um formalismo de base gerativa estudado e proposto
por Chomsky na segunda metade dos anos 1950 (Othero, 2009), e depois ampliada
nos anos 1980 em diversos estudos sintáticos formais. Por conta desta definição,
também não considera frases com voz passiva variações verbais fora dos modelos de
frases apresentados. Os conceitos modelados pela transformação deverão ser
considerados como abertos (mundo aberto), segundo Hustadt (1994).
De acordo com o padrão SBVR, (OMG, 2015a), as regras são baseadas em
fatos, e fatos são baseados em conceitos expressos por termos. No contexto SBVR,
um termo é um conceito nominal e é representado por uma palavra ou um grupo de
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palavras usados para representar uma entidade de negócios, e um tipo factual é uma
sentença pertencente ao vocabulário SBVR que estabelece o relacionamento entre
os termos. (Musham et al., 2008). Essa situação é mostrada na Figura 26. No exemplo
apresentado da figura, dois termos são definidos: course e instructor. O tipo factual
estabelecido é course has instructor.
Figura 26 – Definição de Regra SBVR

Fonte: Adaptado de Musham et al. (2008).

As frases podem ser escritas de maneira a descrever uma propriedade de um
objeto, especialização (ou herança), ou descrever um relacionamento entre objeto. A
frase descrita na Figura 26 descreve uma característica de course, que é a
necessidade de se possuir um instructor, ou seja, define uma associação entre os
objetos course e instructor.
A lista de frases é submetida a um passo intermediário para geração de um
arquivo XML, que está no formato indicado pela Figura 27:
Figura 27 – Formato do arquivo de sentenças

Fonte: Elaborado pelo autor.
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A lista de sentenças é definida pelo elemento sentences no XML.

Esse

elemento possui elementos sentence aninhados, sendo que cada um dos elementos
sentence representa uma sentença a ser transformada.
Cada sentença é descrita através de três atributos:
•

term1: o primeiro termo do vocabulário;

•

factTypeVerb: o verbo que estabelece o relacionamento entre os termos, sendo
que o verbo definido deve ser, baseado nas construções de Chen (1983):
o has (a(n)), que definem um relacionamento entre os termos;
o is a(n), que define a relação de especialização do term1; e
o contains (a(n)), que define uma propriedade do term1.

•

term2: o segundo termo do vocabulário.
O modelo é gerado a partir do formato de saída XML do framework Stanford

CoreNLP (Manning et al., 2014). Como visto na seção 3.4.4, o framework é capaz de
gerar um documento XML contendo a análise estrutural e a separação dos símbolos
presentes em um trecho de texto. Este documento é composto por uma ou mais
sentenças. Cada sentença é composta por uma lista de símbolos, sua árvore de
análise estrutural e duas listas de dependências entre os símbolos e as dependências
entre os símbolos.
Os símbolos são compostos por:
•

A palavra;

•

O lema (regra escrita);

•

Posição de início;

•

Posição de fim;

•

Etiqueta de parte da fala; e

•

Etiqueta de reconhecimento de entidade nomeada.
As dependências entre os símbolos são descritas por seu tipo e também do

símbolo governante (ou regente da dependência) e o símbolo dependente. (DE
MARNEFFE e MANNING, 2008). As dependências podem ser:
•

Básicas (onde cada símbolo é dependente de exatamente um único símbolo);

•

Colapsadas (a dependência envolve preposições, conjunções ou informação
de cláusulas relativas);

•

Colapsadas com propagação de conjunções,

•

Colapsadas que preservam a árvore estrutural; e
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•

Não colapsadas, que são as dependências básicas com as dependências que
não preservam a árvore estrutural.
O documento XML é submetido a um processo intermediário de conversão para

gerar o modelo de acordo com este metamodelo. Este processo realiza as seguintes
atividades:
•

Aplica a anotação pos do framework Stanford CoreNLP, descrita na seção
3.4.4;

•

Identifica as frases que estão de acordo com o modelo de entrada aceito pela
transformação (<Termo> <Verbo> <Termo>), utilizando a expressão regular do
tipo TokensRegex definida na Figura 28; e

•

Grava um arquivo XML no formato descrito nesta seção, que será consumido
pela transformação.

Figura 28 – Expressão TokensRegex para extração de sentenças de entrada
Fonte: Elaborado pelo autor.

A expressão pode ser dividida em três partes principais, que são interpretadas
da seguinte maneira:
1. O trecho (?$term1 [{ tag:/NN.*)/ }]{1,2}) é composto por um grupo
de captura determinado term1, que pesquisa ocorrências da etiqueta de parte
de fala NN.*, capaz de identificar todas as etiquetas da classe de substantivos:
NN – substantivos comuns no singular; NNS – substantivos comuns no plural;
NNP – substantivos próprios no singular; e NNPS – substantivos próprios no
plural. O quantificador {1,2}, obriga que a etiqueta capturada por NN.* ocorra
no mínimo uma e no máximo duas vezes.
2. O trecho (?$factType [{ tag:/VB.*)/ }] [{ tag:”DT” }]?) é
composto por um grupo de captura denominado factType, que pesquisa
ocorrências da etiqueta da parte de fala VB.*, capaz de capturar todas as
etiquetas da classe de verbos: VB – verbo na forma base; VBD: verbo no
pretérito; VBG – verbo no gerúndio ou presente particípio; VBN – verbo no
passado particípio; VBP – verbo no presente, mas não conjugado na terceira
pessoa do singular; e VBZ – verbo no presente, conjugado na terceira pessoa

87

do singular.

A etiqueta de parte da fala DT, opcional, que identifica os

determinadores (all; an; another; any; both; del; each; either; every; half; la;
many; much; nary; neither; no; some; such; that; the; them; these; this; e those);
e
3. O trecho (?$term2 [{ tag:/NN.*)/ }]{1,2}) é composto por um grupo
de captura determinado term2, que pesquisa ocorrências da etiqueta de parte
de fala NN.*, como descrito em (1) acima, assim como o quantificador {1,2}.
4.4.5 Transformação do Texto em Linguagem Natural Controlada em SBVR
A transformação considera que o primeiro termo no arquivo de entrada como o
termo dominante e o segundo termo como uma característica do primeiro termo, nos
mesmos moldes de um relacionamento classe-atributo.
Como exemplo, e, de modo sucinto, considerando a entrada ilustrada na Figura
27, tem-se três transformações a serem realizadas, de escolhidas de acordo com o
valor capturado por factType:
•

has (a(n)), que definem um relacionamento entre os termos:
o O esquema conceitual inclui um tipo factual do tipo is-property-of (é
propriedade de), denominado aqui de i;
o i tem uma designação, cujo significado é o texto presente no atributo
factTypeVerb;
o i possui dois papéis de tipo factual, denominados aqui de fr1 e fr2;
o O papel fr1 possui um designador cujo significado é o texto atribuído ao
atributo term1;
o O papel fr1 recebe os objetos cujo tipo de objeto é o texto atribuído ao
atributo term1;
o O papel fr2 possui um designador cujo significado é o texto atribuído ao
atributo term2;
o O papel fr2 recebe os tipos de dados cujo significado é o texto atribuído
ao atributo term1;

•

is a(n), que define a relação de especialização do term1:
o O esquema conceitual inclui um tipo factual do tipo specialization
(especialização), denominado aqui de i;
o i tem uma designação, cujo significado é o texto presente no atributo
factTypeVerb;
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o i possui dois papéis de tipo factual, denominados aqui de fr1 e fr2;
o O papel fr1 possui um designador cujo significado é o texto atribuído ao
atributo term1;
o O papel fr1 recebe os objetos cujo tipo de objeto é o texto atribuído ao
atributo term1;
o O papel fr2 possui um designador cujo significado é o texto atribuído ao
atributo term2;
o O papel fr2 recebe os tipos de dados cujo significado é o texto atribuído
ao atributo term1;
•

contains (a(n)), que define uma propriedade do term1:
o O esquema conceitual inclui um tipo factual do tipo is-property-of (é
propriedade de), denominado aqui de i;
o i tem uma designação, cujo significado é o texto presente no atributo
factTypeVerb;
o i possui dois papéis de tipo factual, denominados aqui de fr1 e fr2;
o O papel fr1 possui um designador cujo significado é o texto atribuído ao
atributo term1;
o O papel fr1 recebe os objetos cujo tipo de objeto é o texto atribuído ao
atributo term1;
o O papel fr2 possui um designador cujo significado é o texto atribuído ao
atributo term2;
o O papel fr2 recebe os tipos de dados cujo significado é o texto atribuído
ao atributo term1;

4.5

Passos das transformações
É importante observar que as traduções dos modelos de entrada em UML e em

linguagem natural controlada não geram um modelo SBVR unificado, isto é, resultante
da combinação dos dois modelos SBVR gerados. Nesta pesquisa exploratória não
são tratados vários problemas implicados nessa unificação, tais como a verificação de
inconsistências entre os modelos SVR, de redundância presentes nos modelos, de
eventuais falsos cognatos e outros. Assim sendo, tem-se dois passos de
transformação:
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1. Conversão do modelo UML (contendo somente os diagramas de classe) do
domínio a ser descrito. A transformação a ser usada é a proposta por Cabot,
Pau e Raventós (2010), com as alterações descritas em 4.4.3.
•

Entrada: Modelo UML do domínio.

•

Saída: Modelo SBVR correspondente. É importante observar que, no
presente trabalho, o modelo de saída está na sintaxe concreta do XMI.
Para se ter um modelo equivalente descrito em Inglês Estruturado, é
necessário aplicar padrões de tradução seguindo os mapeamentos
indicados

na

especificação

(OMG,

2015a).

A

definição

e

a

implementação de tal filtro serão objeto de um trabalho futuro.
•

Atividade: O modelo UML do domínio a ser descrito é submetido à
transformação descrita por Cabot, Pau e Raventós (2010), para a
extração de termos e regras de negócio, no formato SBVR.

2. Reescrita da lista de frases descritivas, escritas de acordo com o analista de
negócio.
•

Entrada: Lista de frases descritivas.

•

Saída: Lista de frases simplificadas.

•

Atividade: A partir da lista de frases detalhadas, geradas pelo analista
de negócio ou especialista de domínio, as frases são reescritas no
formato <Termo> <Verbo> <Termo> reestruturando os conceitos no
novo formato, mas preservando o conhecimento do domínio. Novas
frases podem ser adicionadas para a substituição de atributos de
relacionamentos, por exemplo.

3. Conversão da lista de frases simplificadas, escritas de acordo com a seção
4.4.4.
•

Entrada: Lista de frases.

•

Saída: Modelo SBVR correspondente, descrito na sintaxe concreta do
XMI, de acordo com o modelo de saída de (1).

•

Atividade: A partir do metamodelo descrito no item 4.4.4, a lista de frases
em linguagem natural controlada descritivas do domínio é transformada
segundo descrito no item 4.4.5.
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4.6

Conclusão
A seção 4 apresentou o método de pesquisa adotado por este trabalho, bem

como a transformação de modelos explorada neste trabalho, mostrando detalhes de
construção do metamodelo da linguagem natural controlada. Com a transformação
apresentada, é possível traduzir para SBVR um modelo de domínio UML e uma lista
de frases descritas em linguagem natural controlada.
A seção 5 demonstra o uso desta tradução com um fragmento da norma ISO
19.152:2012 (ISO, 2012).
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5
5.1

EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Introdução
As transformações descritas na seção 4 serão usadas nesta seção para

descrever um fragmento do modelo de domínio de administração territorial proposto
pela norma ISO 19.152:2012 (ISO, 2012). A norma em si propõe um modelo abstrato,
que precisa ser derivado (ou especializado) de acordo com as necessidades
específicas do contexto de utilização.
Nesta pesquisa exploratória, o exemplo será restrito ao pacote “Parte” da
norma para fins de avaliação informal de viabilidade da realização das
transformações.
5.2

A norma ISO 19.152:2012
A norma ISO 19.152:2012 (ISO, 2012), trata de padronizar a gestão e

administração territorial, um campo bastante amplo. De maneira sucinta, a norma
consolida a relação entre o elemento físico (lote, apartamento, etc.) e o elemento
jurídico (direito de propriedade, de usufruto, etc.). A norma introduz o LADM – Land
Administration Domain Model (Modelo de Domínio de Administração Territorial), um
modelo abstrato que descreve formalmente conceitos básicos de administração
territorial.
5.2.1 Histórico
Segundo Van Oosterom et al. (2006), diferentes países (ou estados ou
províncias) desenvolveram sistemas de cadastro territorial.

Dentre os sistemas

desenvolvidos, observam-se que alguns operam registros de escritura, outros, de
posse. Alguns estão baseados em limites de propriedade fixos, outros em limites
territoriais genéricos (onde os limites de uma propriedade são definidos em relação a
uma característica física do terreno, como por exemplo um muro ou uma cerca
definida em um mapa topográfico). Alguns são baseados em critérios legais, outros
em critérios fiscais. Entretanto, a função principal desses sistemas é basicamente a
mesma: informar o relacionamento entre as pessoas e a terra, através de direitos de
propriedade.
Segundo a UNECE (1996), administração territorial é: determinar, registrar e
disseminar informações sobre propriedade, valor e uso de terra ao implementar
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políticas de gerenciamento de terra. Neste sentido, pode-se assumir o conceito de
“propriedade de terra” e, com isso, o relacionamento entre a terra e seu proprietário,
e a jurisdição onde este relacionamento é reconhecido.
Segundo Van Oosterom et al. (2006), a padronização é um assunto bem
conhecido desde a criação de sistemas de cadastro de terra. Tanto em sistemas
computadorizados, quanto em sistemas baseados em papel, é necessário identificar
objetos, transações, relacionamentos entre lotes e pessoas, classificação do uso da
terra, valor da terra, representação dos objetos, etc. Sistemas computadorizados
necessitam ainda mais de padronização.
Van Oosterom, Lemmen e Uitemark (2013) descrevem que a ideia inicial de um
padrão de administração territorial surgiu em 2002, com a publicação de Van
Oosterom e Lemmen (2002) no congresso internacional de agrimensores em
Washington, D.C., EUA, promovido pela International Federation of Surveyors (FIG).
Entre 2002 e 2008, o modelo foi aperfeiçoado em diversos congressos da FIG,
recebendo contribuições de especialistas, revisões científicas e algumas teses de
doutorado. A partir deste momento, este modelo passa a ser conhecido como LADM
– Land and Administration Domain Model.
Em 2008 a FIG envia uma proposta para a padronização do LADM versão 1.0.
A proposta foi enviada como um novo item de proposta ao Technical Committee for
Geographic Information – TC211 da International Organization for Standardization
(ISO).
O TC211 é um dentre os mais de 200 comitês técnicos da ISO. Seu escopo é
a padronização no campo da informação geográfica digital. O TC211 tem publicado
mais de 50 padrões. Em dezembro de 2012, o padrão ISO 19.152:2012 – Land
Administration Domain Model (ISO, 2012) é publicado.
5.2.2 O que padroniza a ISO 19.152:2012?
A ISO 19.152:2012 define um modelo de domínio para administração territorial
cobrindo componentes básicos de informação relacionados à administração territorial
(incluindo características sobre águas e terras, e elementos acima e abaixo da
superfície da terra). Também fornece um modelo conceitual abstrato com quatro
pacotes relacionados a: partes (pessoas e organizações); unidades administrativas
básicas, direitos, responsabilidades e restrições (direitos de propriedade); unidades
topográficas (lotes e o espaço legal de edifícios e redes de serviços públicos); e fontes

93

geográficas (levantamento topográfico), e representações topográficas (geometria e
topologia).
A ISO 19.152:2012 padroniza a terminologia para a administração territorial,
baseada em vários sistemas nacionais e internacionais. A terminologia permite uma
descrição compartilhada de diferentes práticas formais e informais, e de
procedimentos em diversas jurisdições. Permite também a combinação de informação
de administração territorial de diferentes fontes em uma maneira coerente.
A norma define essencialmente quatro conceitos: Party (Parte), é o
interveniente (proprietário ou grupo de proprietários); RRR (Right, Restriction and
Responsibility) é o conceito de Direito / Restrição / Responsabilidade; BAUnit (Basic
Administrative Unit – Unidade Básica de Administração), o objeto territorial; e Spatial
Unit (Unidade Espacial), que são os aspectos territoriais de um BAUnit.
A norma apresenta a definição dos conceitos de administração territorial, tanto
na forma textual quanto em diagramas UML. Apresenta também um roteiro abstrato
de teste de conformidade de implementações específicas.
5.3

O pacote Party
Este pacote define um modelo abstrato para descrever pessoas e

organizações. Uma pessoa ou organização desempenha um papel em uma ação,
atividade ou classe de ações que um participante possa realizar em um recurso
associado. Uma organização pode ser uma empresa, um município, um estado, uma
tribo, uma cooperativa ou uma comunidade religiosa (sendo que cada organização é
representada por uma liderança: um diretor, uma chefia, etc.). Uma parte também
pode representar um grupo de partes, com seus respectivos membros, outras partes,
e, possui também o papel desempenhado no sistema de administração territorial.
Uma unidade básica administrativa é uma entidade administrativa, sujeita a um
registro (legal), consistindo de zero ou mais unidades espaciais às quais um (ou mais)
direitos únicos e homogêneos (de propriedade ou de utilização da terra),
responsabilidades ou restrições são associadas com a unidade por inteiro, estas
presentes neste sistema de administração territorial.

Uma unidade básica

administrativa também pode ser uma parte, por exemplo, uma unidade em um
condomínio de apartamentos pode ser composta de duas unidades espaciais (o
apartamento e a vaga na garagem, por exemplo). A Figura 29 apresenta o diagrama
de classes do pacote Party.
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Figura 29 – O pacote Party (Parte)

Fonte: ISO (2012, p. 17).

5.4

Transformações do pacote Party em SBVR
Utiliza-se aqui o roteiro descrito na seção 4.5. A primeira etapa, o modelo UML

descrito na Figura 29 foi submetido à transformação de Cabot, Pau e Raventós (2010),
porém, os tipos LA_PartyType, LA_GroupPartyType, e LA_PartyRoleType precisaram
ser convertidos para classes, pois a transformação de UML para SBVR não trata o
tipo enumeração do UML.
Com a conversão dessas enumerações, a transformação de Cabot, Pau e
Raventós pôde ser executada com sucesso, após a modificação descrita na seção
4.4.3. Um fragmento da representação em XMI do modelo SBVR obtido por essa
transformação é mostrado no Quadro 1:
Quadro 1 – Fragmento da tradução do modelo de domínio UML para SBVR
1
2
3
5
6

<sbvr:Designation xmi:id="_s51RBZx_Eea6rc_SoTooaA" meaning="_s5zbxpx_Eea6rc_SoTooaA"
expression="_s51RB5x_Eea6rc_SoTooaA"/>
<sbvr:Designation xmi:id="_s51RBpx_Eea6rc_SoTooaA" meaning="_s5zbxpx_Eea6rc_SoTooaA"
expression="_s51REJx_Eea6rc_SoTooaA"/>
<sbvr:Text xmi:id="_s51RB5x_Eea6rc_SoTooaA" value="has"/>
<sbvr:Placeholder xmi:id="_s51RCJx_Eea6rc_SoTooaA" meaning="_s5zbx5x_Eea6rc_SoTooaA"
expression="_s51RCZx_Eea6rc_SoTooaA"/>
<sbvr:Text xmi:id="_s51RCZx_Eea6rc_SoTooaA" value="l a_ party member"/>
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7
8
9
10

<sbvr:Placeholder xmi:id="_s51RCpx_Eea6rc_SoTooaA" meaning="_s5zbyJx_Eea6rc_SoTooaA"
expression="_s51RC5x_Eea6rc_SoTooaA"/>
<sbvr:Text xmi:id="_s51RC5x_Eea6rc_SoTooaA" value="share"/>
<sbvr:SententialForm xmi:id="_s51RDJx_Eea6rc_SoTooaA" meaning="_s5zbxpx_Eea6rc_SoTooaA"
expression="_s51RD5x_Eea6rc_SoTooaA" designation="_s51RBZx_Eea6rc_SoTooaA"/>
<sbvr:SententialForm xmi:id="_s51RDZx_Eea6rc_SoTooaA" meaning="_s5zbxpx_Eea6rc_SoTooaA"
expression="_s51RDpx_Eea6rc_SoTooaA" designation="_s51RBpx_Eea6rc_SoTooaA"/>

11

<sbvr:Text xmi:id="_s51RDpx_Eea6rc_SoTooaA" value="share of l a_ party member"/>

12

<sbvr:Text xmi:id="_s51RD5x_Eea6rc_SoTooaA" value="l a_ party member has share"/>

Fonte: Elaborado pelo autor.

No fragmento do Quadro 1 é possível identificar a designação da classe de
associação “LA_PartyMember”, e também a designação do atributo “share” da referida
classe, que representa o percentual de participação de um membro em um grupo de
partes, através das linhas 11 e 12. Os outros elementos apresentados no quadro
fazem parte da sintaxe concreta XMI. A representação do conceito acima exibido em
XMI é mostrado no Quadro 2 em Inglês Estruturado.
Quadro 2 – Definições de LA_PartyMember em Inglês Estruturado
fraction
Definition: is a numeric fraction, written as a pair of numbers, the top number called the
numerator and the bottom called the denominator.

share
Definition: the fraction of the whole basic administration unit.

party member
Definition: is a party member, with its respective share.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os descritivos das definições dos termos estão disponíveis no diagrama de
classes, sendo extraídos automaticamente durante a transformação.
Para a execução do segundo passo, é necessária a coleta de frases que
possam descrever regras complementares do pacote Party. A título de exemplo, a
frase abaixo foi escolhida.
“A group party, being a specialization of party, is also a party.” (ISO, 2012, p.9).
A frase escolhida é reescrita manualmente de acordo com o metamodelo
descrito na seção 4.4.4 (<Termo><Verbo><Termo>) em um arquivo. O primeiro termo
é “Group party” e, de acordo com o metamodelo, necessita ser composto por um
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substantivo simples ou composto. O segundo termo é “party”, um substantivo simples.
O verbo, que corresponde ao tipo factual no metamodelo, é “is a”. No caso, o tipo
factual é composto por um verbo (is) e um determinante (a). Dessa forma, a frase
reescrita na linguagem natural restrita é: “Group party is a party”.
Com o arquivo de lista de frases reescritas, o segundo passo da transformação
pode ser executado, assim como a transformação de linguagem natural controlada
para SBVR pode ser executada, obtendo-se o segundo conjunto de regras SBVR. O
conjunto completo dessa transformação, representado no formato XMI, é exibido no
Quadro 3.
Quadro 3 – Resultado da transformação da frase para SBVR
1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"

2

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:sbvr="http://www.eclipse.org/sbvr/1.0.0/SBVR"
xsi:schemaLocation="http://www.eclipse.org/sbvr/1.0.0/SBVR sbvr.ecore">

3

<sbvr:Designation xmi:id="_pI0k0Zx8Eeala8nox1BbNg" expression="_pI0k05x8Eeala8nox1BbNg"/>

4

<sbvr:Designation xmi:id="_pI0k0px8Eeala8nox1BbNg" expression="_pI0k1Zx8Eeala8nox1BbNg"/>

5

<sbvr:Text xmi:id="_pI0k05x8Eeala8nox1BbNg" value="group party"/>

6

<sbvr:ObjectType xmi:id="_pI0k1Jx8Eeala8nox1BbNg"/>

7

<sbvr:Text xmi:id="_pI0k1Zx8Eeala8nox1BbNg" value="party"/>

8

<sbvr:Text xmi:id="_pI0k1px8Eeala8nox1BbNg" value="party of group party"/>

9

<sbvr:Text xmi:id="_pI0k15x8Eeala8nox1BbNg" value="group party has party"/>

10
11
12
13
14
15
16

<sbvr:SententialForm xmi:id="_pI0k2Jx8Eeala8nox1BbNg" designation="_pI0k0Zx8Eeala8nox1BbNg"/>
<sbvr:SententialForm xmi:id="_pI0k2Zx8Eeala8nox1BbNg" expression="_pI0k1px8Eeala8nox1BbNg"
designation="_pI0k0px8Eeala8nox1BbNg"/>
<sbvr:IsPropertyOfFactType xmi:id="_pI0k2px8Eeala8nox1BbNg">
<role xmi:id="_pI1L4Jx8Eeala8nox1BbNg"/>
<role xmi:id="_pI1L4Zx8Eeala8nox1BbNg"/>
</sbvr:IsPropertyOfFactType>
</xmi:XMI>

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 3 mostra, na sintaxe concreta em XMI, o resultado da transformação
da frase usada como exemplo em SBVR. A peça principal na transformação está
exibida nas linhas 12 a 15, que é a definição de um novo atributo “party”, através de
uma construção SBVR do tipo IsPropertyOfFactType.
Não custa observar novamente que, no presente trabalho, o modelo de saída
está na sintaxe concreta do XMI. Para se ter um modelo equivalente descrito em
Inglês Estruturado, é necessário aplicar padrões de tradução seguindo os
mapeamentos indicados na especificação (OMG, 2015a). A definição e a
implementação de tal filtro será objeto de um trabalho futuro. Um trecho da
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representação em Inglês Estruturado das definições presentes no Quadro 3 é exibido
no Quadro 4.
Quadro 4 – Resultado parcial da transformação da frase para Inglês Estruturado
party
Definition: is a person or organization that plays a role in a rights transaction.

group party
Definition: at least two parties, together forming a distinct entity.

party member
Definition: is a party registered and identified as a constituent of a group party.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesse último exemplo, os descritivos das definições dos termos não estão
disponíveis no arquivo de frases, sendo então necessária a manutenção de um
vocabulário SBVR apartado para guardar essas definições.
5.5

Conclusão
A transformação descrita na seção 4 mostrou-se capaz de realizar as duas

transformações: de UML para SBVR e da linguagem natural controlada para SBVR,
esta última inda muito limitada. Como foi dito na seção 4.5, neste trabalho as saídas
estão ainda na sintaxe concreta do XMI, ilegível para humanos. A conversão delas
para frases legíveis será objeto de trabalho futuro.
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6
6.1

CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
Resumo
Esta seção apresenta algumas conclusões acerca da realização concreta dos

métodos de transformação de modelos utilizados nesta pesquisa, baseados nos
trabalhos de Jouault et al. (2008), Cabot, Pau e Raventós (2010) e Bajwa (2014).
6.2

Conclusão
O uso da transformação de Cabot, Pau e Raventós (2010) facilitou não só o

entendimento da linguagem de transformação ATL (Jouault et al., 2008), mas também
permitiu ter-se uma visão prática de um mecanismo de transformação de modelos,
bem como experimentações de uma implementação concreta do metamodelo do
padrão SBVR (OMG, 2015a). A análise da implementação e as experimentações
esclareceram alguns pontos da semântica do SBVR – não todos, é bom que se diga
–, cuja compreensão nem sempre é fácil durante a leitura da especificação. O trabalho
de Cabot, Pau e Raventós (2010), apesar de abrangente, não cobre todo o
metamodelo UML (OMG, 2015b) nem tampouco o metamodelo SBVR, abrindo
caminho para a extensão de elementos destes metamodelos que ainda não estejam
sendo utilizados.
Nesta pesquisa, a abordagem empregada que resulta em dois modelos como
resultado da transformação pode ser útil, pois possibilita uma comparação dos
modelos SBVR obtidos pelas transformações. Infelizmente, a comparação dos dois
modelos em XMI não é viável do ponto de vista prático, restando definir e implementar,
em um trabalho futuro, uma terceira transformação, que teria como entrada um dos
modelos em SBVR e a saída em Inglês Estruturado na forma de um dicionário do
domínio, nos moldes do que foi proposto por Tracz (1995), descrito neste trabalho na
Tabela 1 da seção 2.
Outro ponto a ser destacado nesta abordagem é que o conjunto de regras
SBVR resultante da transformação tende a ser mais rico em termos de conhecimento
do domínio do que o modelo gerado somente através da transformação descrita por
Cabot, Pau e Raventós (2010), pois considera como fonte de conhecimento tanto os
especialistas em sistemas de informação quanto os especialistas no domínio.
Entretanto, a tradução apresentada nesta pesquisa poderia ser, em muitas situações,
mais útil caso o resultado fosse um modelo único em SBVR. Perde-se o benefício de
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se ter modelos distintos para comparar e esclarecer eventuais discrepâncias entre
especialistas do domínio e do sistema de informação, mas ganha-se uma vantagem
no caso de duas fontes de conhecimento do domínio estarem alinhadas em um
conhecimento comum. Este último caso implica o estudo de uma solução para
detectar inconsistências no modelo SBVR unificado, entre as transformações
operadas sobre esquemas UML e complementos em linguagem natural controlada.
O uso de uma linguagem natural controlada, mostrou-se eficaz na geração de
um conjunto de regras, entretanto, devido ao caráter exploratório deste trabalho, o
metamodelo de linguagem natural controlada utilizado é muito restrito, permitindo
construções de definições de atributos, relações simples de característica ou de
herança. O metamodelo pode ser aprimorado para aceitar frases no modelo proposto
por Chen (1983), removendo-se, então, o passo de tradução das frases em um
modelo mais simples. Ainda com relação à linguagem natural controlada, a
implementação de novas construções depende tanto da extensão do metamodelo de
entrada, como da criação e implementação de novas expressões TokensRegex
(CHANG e MANNING, 2014). De todo modo, esse metamodelo seria capaz de
capturar outras construções gramaticais, permitindo melhores descrições do domínio.
Ao se comparar os resultados de uma determinada tradução, a ausência de
determinada característica ou peculiaridade do domínio em um dos modelos de saída,
deve-se a um dos seguintes fatores: 1) falta de expressividade da metalinguagem; ou
2) desconhecimento desta característica do domínio.

Em caso de falta de

expressividade da metalinguagem, o metamodelo correspondente – o de Cabot, Pau
e Raventós (2010) ou o proposto neste trabalho – precisa ser aprimorado para
comportar a característica ausente. No caso de desconhecimento da característica
do domínio, evidencia-se o desconhecimento do analista responsável com relação à
característica ou peculiaridade do domínio de negócio em questão.
O ferramental de suporte à linguagem ATL é baseado em um plug-in para o
ambiente de desenvolvimento Eclipse (2016). Durante o decorrer da pesquisa, notouse que a transformação ATL quando executada através do plug-in do ambiente de
desenvolvimento, resultava em arquivos XMI sem as marcações corretas dos
identificadores (xmi:id). Para resolver este problema, foi criado um programa escrito
em Java que carregava o motor ATL e uma versão alterada do manipulador de
arquivos XMI, capaz de gerar o arquivo de saída no formato XMI correto. Não foi
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possível identificar a causa desse problema, entretanto, o programa criado foi
suficiente para não interromper a pesquisa.
6.3

Sugestões para futuras pesquisas
Inicialmente, é importante projetar e implementar o filtro para transformar os

arquivos XMI representando modelos em SBVR em arquivos em Inglês Estruturado.
Um aprimoramento deste trabalho, conforme já discutido, seria um metamodelo
mais expressivo da linguagem natural controlada de entrada utilizada para
complementar o modelo de domínio em UML. Para a inclusão de novas construções
gramaticais, é necessário que sejam escritas novas expressões TokensRegex, ou a
construção de um modelo mais abrangente de linguagem natural controlada, baseado
em processamento de linguagem natural, como descrito por exemplo em Bryant
(2003).
Para uma pesquisa futura, sugere-se, após a realização dos trabalhos acima,
o projeto e a aplicação de um estudo de caso para avaliar o uso das transformações
em um domínio real.
Outra pesquisa vislumbrada é a unificação das transformações, tendo como
resultado uma única transformação, que recebe as duas entradas: o modelo UML e a
descrição em linguagem natural controlada, resultando, assim, em um único modelo
SBVR de saída.
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8

APÊNDICE – LISTAGENS DO CÓDIGO FONTE DA TRANSFORMAÇÃO

8.1
1

Metamodelo do arquivo de entrada em linguagem natural controlada
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” targetNamespace="http://mmachado.name/lnc"

2

xmlns:tns="http://mmachado.name/lnc" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

3

<xs:complexType name="SentenceType">

4

<xs:attribute name="id" type="xs:int" />

5

<xs:attribute name="term1" type="xs:string" />

6

<xs:attribute name="factTypeVerb" type="xs:string" />

7

<xs:attribute name="term2" type="xs:string" />

8

</xs:complexType>

9

<xs:complexType name="SentencesType">

10

<xs:sequence>
<xs:element name="sentence" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" type="tns:SentenceType"

11

/>

12

</xs:sequence>

13

</xs:complexType>

14

<xs:element name="sentences" type="tns:SentencesType"/>

15

</xs:schema>

8.2

Transformação de lista de frases para regras em SBVR

1

module LNC2SBVR;

2

create OUT: SBVR from IN: LNC;

3
4
5

rule SentenceRuleForGeneralization {
from

6

p: LNC!SentenceType (

7

p.factTypeVerb = 'is'

8
9
10

)
to
d1: SBVR!Designation (

11

expression <- v1

12

),

13

d2: SBVR!Designation (

14

expression <- v2

15

),

16

v1: SBVR!Text (

17

value <- p.term1

18

),

19

v2: SBVR!Text (

20

value <- p.term2

21

),

22

v3: SBVR!Text (

23

value <- p.term1.concat(' extends ').concat(p.term1)

24

),

25

v4: SBVR!Text (

26

value <- p.term1.concat(' ').concat(p.factTypeVerb).concat(' ').concat(p. term2)

27

),

28

fr1: SBVR!FactTypeRole(

29

definition <- d1

30

),

31

fr2: SBVR!FactTypeRole(

32
33

definition <- d2
),
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34

ftf1: SBVR!SententialForm (

35

designation <- d1

36

),

37

ftf2: SBVR!SententialForm (

38

expression <- v3,

39

designation <- d2

40

),

41

sft: SBVR!SpecializationFactType (

42

role <- Set{fr1, fr2},

43

factTypeForm <- Set{ftf1, ftf2}

44
45

)
}

46
47

rule SentenceRuleForAssociation {

48

From

49

p: LNC!SentenceType (

50

p.factTypeVerb = 'has'

51

)

52

to

53

d1: SBVR!Designation (

54

expression <- v1

55

),

56

d2: SBVR!Designation (

57

expression <- v2

58

),

59

v1: SBVR!Text (

60

value <- p.term1

61

),

62

v2: SBVR!Text (

63

value <- p.term2

64

),

65

v3: SBVR!Text (

66

value <- p.term2.concat(' of ').concat(p.term1)

67

),

68

v4: SBVR!Text (

69

value <- p.term1.concat(' ').concat(p.factTypeVerb).concat(' ').concat(p.term2)

70

),

71

fr1: SBVR!FactTypeRole(

72

definition <- d1

73

),

74

fr2: SBVR!FactTypeRole(

75

definition <- d2

76

),

77

ftf1: SBVR!SententialForm (

78

designation <- d1

79

),

80

ftf2: SBVR!SententialForm (

81

expression <- v3,

82

designation <- d2

83

),

84

ispoft: SBVR!IsPropertyOfFactType (

85

role <- Set{fr1, fr2},

86

factTypeForm <- Set{ftf1, ftf2}

87
88

)
}

89
90
91
92
93

rule SentenceRuleForProperty {
from
p: LNC!SentenceType (
p.factTypeVerb = 'contains'

110
94

)

95

to

96

d1: SBVR!Designation (

97

expression <- v1

98

),

99

d2: SBVR!Designation (

100

expression <- v2

101

),

102

v1: SBVR!Text (

103

value <- p.term1

104

),

105

v2: SBVR!Text (

106

value <- p.term2

107

),

108

v3: SBVR!Text (

109

value <- p.term2.concat(' contains the property ').concat(p.term1)

110

),

111

v4: SBVR!Text (

112

value <- p.term1.concat(' ').concat(p.factTypeVerb).concat(' ').concat(p.term2)

113

),

114

fr1: SBVR!FactTypeRole(

115

definition <- d1

116

),

117

fr2: SBVR!FactTypeRole(

118

definition <- d2

119

),

120

ftf1: SBVR!SententialForm (

121

designation <- d1

122

),

123

ftf2: SBVR!SententialForm (

124

expression <- v3,

125

designation <- d2

126

),

127

ispoft: SBVR!IsPropertyOfFactType (

128

role <- Set{fr1, fr2},

129

factTypeForm <- Set{ftf1, ftf2}

130
131

)
}

