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RESUMO  

Investigar e indicar fatores que mostrem a necessidade e aplicação de 
tecnologias e métodos de transformação entre modelos na atual indústria de 
desenvolvimento de software, de maneira que se obtenha um menor tempo e uma maior 
qualidade do processo de desenvolvimento e do próprio software, utilizando técnicas de 
transformação entre modelos (model to model) e geração automática de código fonte 
(model to text), mostraremos como é possível aperfeiçoar o tempo de desenvolvimento e 
proporcionar uma maior qualidade ao produto de software produzido. No final, 
relacionaremos as principais características das ferramentas MDA disponíveis atualmente.  

PALAVRAS CHAVES  

Transformação entre modelos, meta-modelos, MDA, QVT, ATLAS, EMF, GMF, Eclipse.   

1. INTRODUÇÃO   

É crescente o número das grandes empresas que precisam de produtos de software 
de mais alta qualidade e desenvolvidos em espaços de tempo cada vez menores e que, 
além disto, permitam e reflitam a aplicação freqüente de mudanças nos seus processos 
organizacionais. A indústria precisa de softwares que reflitam com exatidão seus processos 
organizacionais. O pensamento e objetivo das empresas devem ser muito bem coletados, 
interpretados e transpostos ao sistema desenvolvido e este fato faz com que a fase de 
análise seja a mais importante do desenvolvimento, da qual dependem as demais. Os 
modelos têm por objetivo refletir o software em um nível de abstração mais elevado, mais 
próximo à realidade dos objetivos de cada organização. Nesta realidade, temos os modelos 
de negócio [1], que na fase de análise são os responsáveis por uma realidade mais 
próxima aos processos que definem o comportamento e estratégias da empresa.  

Uma vez que este objetivo seja atingido, o próximo passo é planejar, implantar e 
manter um processo de desenvolvimento de alta qualidade, que permita ao software 
produzido atender às necessidades organizacionais por completo. É sabido que a 
qualidade de software, em geral, é muito afetada pelo trabalho humano, responsável pela 
sua construção, interpretação e repasse das necessidades organizacionais a códigos que 
programem o sistema que se quer desenvolver. O processo dos principais métodos de 



desenvolvimento atuais, como RUP (Rational Unified Process ou Processo Unificado da 
Rational), e Extremme Programming, possuem fases em seqüência que definem a 
construção de artefatos (modelos) em diferentes níveis de abstração, rumo à 
implementação do código fonte, que também pode ser pensado como um modelo, de mais 
expressividade.  

Aplicar a transformação de modelos em cada fase do desenvolvimento permite 
automatizar o processo de desenvolvimento, evitando erros e bugs que por acaso 
poderiam ser cometidos por arquitetos, analistas e programadores. É pensar em ‘o que 
deve ser feito’ e não em ‘como deve ser feito’. Além de permitir uma maior qualidade do 
próprio software, automatizar um processo de desenvolvimento baseado em transformação 
de modelos permite que o desenvolvimento seja mais rápido e assim, que as empresas 
vejam refletidas automaticamente em seus softwares as mudanças de seus processos 
organizacionais.  

Pensando neste objetivo, a indústria de software tenta atender as demandas cada 
vez mais altas de tempo e qualidade solicitadas pelas empresas que consomem seus 
produtos. De fato, as metodologias atuais tentam cada vez mais, elevar os níveis de 
abstração de seus modelos para que reflitam com exatidão os processos organizacionais. 
Isto é percebido nos sistemas, frameworks e linguagens atuais utilizados no 
desenvolvimento de softwares.  

A OMG (Object Management Group) [2] vem permitindo através de ações efetivas, 
padrões e metodologias, sua utilização no desenvolvimento de transformações entre 
modelos que imponham mais velocidade e qualidade no desenvolvimento de aplicações. 
Há pouco tempo definiu QVT (Query View Transformation) [3] como linguagem padrão para 
definição de transformações e sua utilização também é aplicada em algumas ferramentas 
que foram experimentadas neste caso de estudo.  

Assim, neste artigo faremos uma breve introdução sobre MDA (Model Driven 
Architecture) e OMG, descrevendo em seguida as duas principais linguagens de 
transformação entre modelos: QVT e ATL (ATLAS Transformation Language) [7]. No final, 
descreveremos funcionalidades e características que definem as principais ferramentas 
utilizadas pela indústria de desenvolvimento e que utilizam técnicas e tecnologias de 
transformação entre modelos.    

2. OMG MDA   

MDA [4] é uma tecnologia que permite a gestão de mudanças, relações e 
transformações entre as definições de processos de negócios a um desenvolvimento 
tecnológico que suporte tal definição. Tendo como foco o grande espaço que separa as 
duas realidades, a OMG [2] ajuda e apóia técnicas, conceitos e linguagens padrões que 
tem por objetivo permitir uma representação mais próxima ao que o software deve ser para 
que atenda às necessidades organizacionais, promovendo mais qualidade ao produto de 
software e menos tempo em sua concepção.  

MDA permite a transformação de plataformas independentes de modelos (PIM - 
platform-independent-model), que define conceitos e processos de negócios, a um modelo 
específico de plataforma (PSM - Platform-specifc-model), que se define como uma 



aplicação real que reflitirá estas necessidades organizacionais. Em uma mão o ‘espaço do 
problema’ e na outra o ‘espaço da solução’.  

As transformações podem ser aplicadas a modelos diferentes em diferentes níveis 
de abstração, permitindo assim um processo de n modelos de entrada a n modelos de 
saída. Como por exemplo: de um modelo de negócios a um modelo de classes, de um 
modelo de requisitos a um modelo de casos de uso, de um modelo de negócios a modelos 
de diagramas de atividades e modelos de classes, de modelos de dados a modelos de 
classes, etc.  

Em teoria, qualquer número de transformações pode ser aplicada sobre um mesmo 
modelo PIM, resultando um ou mais PSM´s. Um PSM pode ser pensado como um 
executável originado de um modelo PIM. Isto permite implementar a aplicação, com o 
modelo de negócios como foco principal para que possa pensar e ter como objetivo 
somente o ‘Espaço do problema’, separando lógica de negócios e lógica da aplicação.  

Tais modelos devem ser desenvolvidos seguindo a especificação MetaObject Facility 
(MOF) [5], também definida pela OMG, o que irá garantir que possam ser guardados em 
repositórios compilados de MOF, que sejam compilados e transformados por ferramentas 
MOF e traduzidos a XMI para seu transporte através da rede. OMG´s UML e CWM são 
bons exemplos de linguagens de modelagem baseadas em MOF. Ferramentas que utilizam 
MDA convertem o modelo PIM inicialmente a um modelo específico de plataforma (PSM) e 
depois a uma implementação sobre uma plataforma real, como por exemplo: Web Services, 
XML/SOAP, EJB, C#/.Net, OMG's own CORBA, e outros.                        

Figura 1.  MDA  

MDA define relacionamentos entre os elementos de cada modelo. Os modelos 
são sua fonte e resultado, através dos quais podem expressar e definir os conceitos 
necessários à criação, mudanças, transformações e geração de componentes de software. 
Modelar é uma rica tradição da engenharia de software, sendo sempre uma técnica muito 
bem aceita pela indústria que o desenvolve e o consome. Os modelos buscam ter uma 
expressividade universal, que atinja a todos os stakholders envolvidos no projeto, buscando 
ser um documento informativo que define todos os requisitos de um software que se quer 
desenvolver e que seja entendível por todos.  



MDA é uma abordagem para o desenvolvimento de softwares que fazem uso 
do poder dos modelos. Model Driven porque permite que o trabalho seja feito diretamente 
no contexto de design, construção, desenvolvimento, operação e manutenção dos modelos. 
Como pontos de vista, MDA define três pilares principais:  

1. Computation Independent Viewpoint

  
Tem como foco as necessidades e processos da aplicação, sem entrar no 
contexto tecnológico, que são pontos escondidos ou ainda não definidos.  

2. Platform Independent Viewpoint

  

Definir os pontos do sistema sem entrar no conceito da plataforma necessária 
ao seu funcionamento. Os pontos definidos neste momento serão os mesmos, 
independente da plataforma definida.  

3. Platform Specific Viewpoint

 

Utiliza definições da Platform Independent Viewpoint, além de introduzir 
conceitos específicos da plataforma definida para seu desenvolvimento e 
funcionamento. 

Transformação de modelos é um processo de converter um modelo Ma em 
conformidade a um metamodelo Mma em um modelo Mb, que está em conformidade a um 
metamodelo Mmb. Se Mma=Mmb, então a transformação é endógena, caso contrário, é 
uma transformação exógena. Transformação de modelos é o maior e mais importante 
objetivo de MDA. 

Está claro que a transformação de modelos também pode ser aplicada à 
geração automática de código fonte a partir de modelos, através da definição de regras de 
transformação entre seus elementos. É propriamente uma realidade baseada e praticada 
em termos de UML (Unified Modeling Language) [6], definindo os modelos PIM e PSM 
sobre a notação de UML 2.0. Como exemplo: (PIM) > (PSM). 

  



Figura 2. Um exemplo de transformação entre modelos.  

2.1 QVT COMO LINGUAGEM DE TRANSFORMAÇÃO ENTRE MODELOS 

A linguagem QVT (Query View Transformation) [3] foi definida pela OMG 
dentro do contexto MDA e tem como objetivo permitir a definição de regras sobre a 
verificação e transformação entre modelos. Está especificada sobre duas dimensões 
ortogonais: a dimensão da linguagem e a dimensão da interoperabilidade e possui dois 
níveis na sua arquitetura declarativa: Core e Relations. 

Relations tem sua utilização de maneira mais intuitiva por parte do usuário e 
permite definir relações e operações entre os elementos dos modelos. 

A linguagem Core foi definida com o objetivo de utilizar poucas extensões de 
EMOF y OCL. Todas as classes traçadas são explicitamente definidas como modelos MOF 
e sua manipulação é feita como se faz com qualquer outro objeto.    

 

Figura 3. Definição da linguagem QVT. 

Entre outras funcionalidades, através de um programa QVT é possível definir 
os modelos envolvidos na transformação como: o tipo de transformação que será feita, a 
direção desta transformação (modelo de origem até o modelo de destino), os domínios de 
cada transformação, cláusulas when y where, relações entre os modelos de cada domínio, 
relações de níveis mais altos ou mais baixos, tipos de transformação (check, enforce) onde 
se pode somente verificar modelos, como também ser utilizado para forçar uma 
transformação. 

Abaixo temos um exemplo de um código QVT que mostra como seria definida 
a transformação de um elemento classe de um modelo de classes a um elemento table de 
um modelo de dados. 



 

2.2 ATL COMO LINGUAGEM DE TRANSFORMAÇÃO ENTRE MODELOS 

ATL (ATLAS Transformation Language) [7] é uma linguagem de transformação 
entre modelos desenvolvida pelo grupo ATLAS (INRIA e LINA). No campo da engenharia 
de modelos dirigidos (MDE - Model Driven Engeneering), ATL possui caminhos para 
produzir e definir modelos de destino partindo de modelos de origem. 

Está desenvolvida sobre Eclipse [8] e seu entorno integrado possui ferramentas 
que permitem um fácil desenvolvimento de integração relativo a técnicas de transformação 
entre modelos. O projeto também inclui algumas bibliotecas de exemplo da sua aplicação. 

Uma vez que ATL está definido como um padrão de Eclipse, se torna mais fácil 
desenvolver e integrar modelos e metamodelos ECORE à linguagem de transformação 
ATL, permitindo um trabalho conjunto entre eles. 

ATL foi criado tendo como conceitos de inspiração MOF Query View 
Transformation – QVT, da OMG. 

Como exemplo da linguagem ATL, mostramos uma pequena transformação 
entre dois modelos, onde temos também seus metamodelos em conformidade a estes 
modelos. 

Em formato XMI, este é o nosso primeiro modelo: 



  

Que está em conformidade ao seu metamodelo, a partir do qual foi gerado. 

  

Também em formato XMI temos o nosso segundo modelo, que será obtido 
automaticamente através da transformação. 



  

Que está em conformidade ao seu metamodelo. 

 

Para que a transformação seja possível, ambos os modelos devem estar em 
conformidade aos seus respectivos metamodelos.    



 

Figura 4. Níveis dos artefatos da transformação. 

Nosso objetivo é obter de maneira automática o modelo sample-Persons.ecore, 
uma vez que temos o modelo de entrada, o metamodelo do modelo de entrada, a 
transformação em ATL e o metamodelo do modelo que será criado, todos em conformidade 
ao metamodelo .ecore. ATL.km3 é o código da transformação que gerará nosso modelo de 
saída. 

O código de definição da transformação: 

  



     

Figura 5. Transformação ATL entre classes  

Desta forma um modelo inicialmente com duas classes, é transformado em um 
modelo de três classes de acordo com regras definidas na transformação.  

3. PRINCIPAIS FERRAMENTAS MDA DISPONÍVEIS 

Nesta seção descreveremos as principais características das ferramentas MDA 
disponíveis de apoio ao desenvolvimento e baseadas em modelos. Algumas já são 



largamente utilizadas em grandes corporações com ganho de tempo e qualidade no 
desenvolvimento das mais diversas aplicações. 

3.1 VISUAL PARADIGM  

A primeira ferramenta verificada no nosso estudo é Visual Paradigm DB Visual 
ARCHITECT for Eclipse (DBVA-EC) [9], uma ferramenta que permite uma gestão de 
atividades entre modelos de objetos, modelos de dados e bases de dados relacionais. 
Possui um entorno de desenvolvimento focado em modelos de objetos e dados, através de 
diagramas de classes no padrão de UML 2.0. [10]  

Visual Paradigm automatiza o processo de desenvolvimento e, além disto, gera 
código fonte e esquemas de bases de dados, minimizando o tempo de desenvolvimento no 
ciclo de vida de desenvolvimento, reduzindo o risco de erro humano. 

Suporta o desenvolvimento EJB, permitindo utilizar diagramas EJB para 
modelar sistemas EJB, automatizando transformações de entidades Beans a bases de 
dados, relacionando e gerando Entreprise Javabeans e a camada de relacionamento entre 
eles, tornando mais simples o complexo desenvolvimento EJB. 

Permite-nos utilizar estruturas SQL baseadas em modelos de classes e do 
diagrama de entidades, como também a criação e gestão de comandos SQL´s relativos ao 
software que se está modelando. É possível obter a relação entre uma classe e n tabelas 
de dados com suporte a sistemas remotos e distribuídos, fazendo uso de entidades, 
seções e mensagens e suporta as seguintes tecnologias de bases de dados: Oracle 8i, 9i, 
10g, DB2 7/8,Microsoft SQL Server 2000, Sybase Adaptive Server Enterprise 12.5, Sybase 
SQL Anywhere 9, MySQL 3/4, HSQLDB 1.61 - 1.8, Cloudscape/Derby 10 y PostgreSQL 7/8. 
Aplica engenharia reversa em relação a bases de dados já existentes até o modelo 
relacional, como também a modelos beans. Possui suporte aos principais servidores de 
aplicação Java, como: IBM Websphere, BEA Weblogic, Oracle y JOnAs. Suporta múltiplas 
bases de dados, diagramas de entidades, geração automática de código Java a partir de 
diagramas de classes, diagramas de entidade relacionamento, diagrama de dados, 
geração automática de bases de dados partindo do modelo de classes, engenharia reversa 
e geração automática de documentação do sistema em formato HTML e PDF. Estes 
requisitos fazem do Visual Paradigm uma das mais completas ferramentas MDA existentes 
atualmente. 

Através do seu suporte a gestão de requisitos, permite a criação do seu modelo, 
bem como a documentação para cada um deles, atingindo o diagrama de casos de uso. 
Em sua nova versão introduz a modelagem de negócios através de BPMN (Business 
Process Modeling Notation) [11]. Impressiona como pode gerar código para uma grande 
diversidade de linguagens de programação, estando visível que cada vez mais o 
desenvolvimento de software migra a uma realidade de modelos. 

Complementando o fato de que dentre as ferramentas analisadas é a que mais 
documentação possui, faz uso de transformação de modelos na geração de código fonte 
(model to text transformation). 

Seu ponto fraco consiste em que não permite a definição da transformação, 
seja utilizando QVT, Atlas o qualquer outra linguagem. Não permite que definamos regras 



que nos forneçam de maneira automática outros modelos. Sendo assim, suas regras de 
transformação são pré-definidas, como por exemplo, a transformação de um diagrama de 
classes até seu código fonte. Isto impede a implementação de uma metodologia de 
desenvolvimento baseado na transformação de modelos em uma empresa que utiliza como 
ferramenta somente o Visual Paradigm A empresa deve seguir regras já existentes e 
impostas pela ferramenta, não permitindo que se definam essas regras de acordo a sua 
realidade e necessidade. 

Não é uma ferramenta Open Source, mas pode ser provada por 30 dias.  

3.2  BORLAND TOGETHER - VISUAL MODELING FOR SOFTWARE 
ARCHITECTURE DESIGN

  

Borland Together [12] permite a criação de aplicações que estão em 
conformidade com os requisitos de negócios, e de fato tem sua visão neste foco, 
permitindo uma realidade mais próxima das necessidades organizacionais. Neste ponto, 
possibilita o desenvolvimento de modelos organizacionais em BPMN notação criada e 
apoiada pela OMG para definição de modelos organizacionais.  

Foi planejada para as constantes mudanças dos processos organizacionais, 
refletidos no modelo de negócios. Também possibilita a definição e gestão de requisitos e a 
posterior criação e gestão de diagramas de casos de uso. 

Permite a definição de transformação entre modelos através da linguagem 
padrão QVT core. De maneira que, uma vez que sejam definidas as regras de 
transformações entre os modelos BPMN e de casos de uso, por exemplo, o segundo possa 
ser obtido automaticamente. Essa realidade pode ser pensada em relação a qualquer 
modelo e transformação. Together gerencia a transformação entre os elementos dos 
modelos de origem e destino da transformação e permite a geração e importação de 
definições de serviços web em BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web 
Services) [13]. 

Suporta também a definição de regras em OCL 2.0 [14] para garantir a criação 
de modelos consistentes. Através do seu mecanismo de transformação, citamos, por 
exemplo, a geração do modelo de classes partindo de um modelo de negócios, sendo por 
este fato classificado como uma ferramenta MDA. Outro exemplo de transformação que 
pode ser definida em QVT é a que possibilita ir de um modelo de classes até um modelo de 
dados, otimizando o tempo de desenvolvimento. Assim que algumas destas 
transformações já estão pré-definidas, mas a possibilidade de modificá-las e criar novas 
transformações nos fornecem mais poder em uma realidade onde uma empresa de 
desenvolvimento de sistemas queira implantar uma metodologia de transformação de 
modelos em seu atual processo de desenvolvimento. 

A próxima etapa de transformação em Together é a criação de código fonte 
Java, partindo do modelo de classes e permitindo automaticamente a geração de interfaces, 
classes, métodos e atributos. 



Together permite a instalação e desenvolvimento de extensões que 
possibilitem sua adaptação a uma metodologia e processos já existentes. Está 
desenvolvido sobre o entorno de Eclipse [15], o que lhe fornece através de plugins e do seu 
framework a gestão de metamodelos e modelos originados de seus metamodelos. Não é 
uma ferramenta grátis e permite que seja provada somente por 15 dias. 

3.3 ANDRO MDA  

AndroMDA [16] é uma poderosa ferramenta MDA Open Source. Possui 
arquiteturas como Spring, EJB, .Net, Hibernate, Struts e está desenvolvida sobre Eclipse. 
Pode ser utilizada pelos servidores de aplicação Jboss[17] e TomCat[18] e suporta a UML 
2.0. Agora está em sua versão 4.0, disponível somente para preview e permite a criação e 
utilização de metamodelos no padrão EMF (Eclipse Model Framework) e, além disto, 
possibilita a definição de transformação de modelos PIM a modelos PSM para depois 
atingir a geração de código fonte, fazendo uso de transformações Model to text.  

Como framework, gerencia qualquer tipo de modelo (geralmente modelos UML 
guardados no formato XMI) produzido por outras ferramentas case, que combinados aos 
plugins que possui, permitem a geração de modelos e código fonte.  

Em AndroMDA é possível gerar componentes para todas as linguagens: 
Java, .Net, HTML, PHP. Se desejarmos utilizar alguma tecnologia que ainda não esteja 
contemplada, somente temos que desenvolver plugins para isto (ou mudar algum que já 
exista). É mais comumente utilizado por programadores da tecnologia J2EE, inclusive 
podendo gerar um projeto J2EE e seu código partindo de um modelo de classe. É possível 
definir gerar código para Hibernate, EJB, Spring, WebServices e Structs e o código gerado 
é automaticamente adicionado ao projeto e ao processo de compilação.  

É a mais aberta e complexa das ferramentas estudadas e por isto uma 
empresa que deseje implantá-la deve dedicar tempo a sua investigação e logo perceber o 
eficiente código que gera, enquanto permite que o foco seja dado aos processos de 
negócio. Sua realidade MDA permite fazer com que o trabalho de arquitetura e 
desenvolvimento seja mais curto e de mais qualidade, trabalhando com modelos 
independentes de plataforma que posteriormente serão refletidos em modelos UML (PSM). 
Isto permite, entre outras vantagens, ter foco no modelo e necessidades organizacionais 
(Modelo PIM) e a possibilidade de reutilizar o modelo PIM em outros projetos.  

Como etapa seguinte se pode efetuar a transformação até o código fonte da 
aplicação, tendo como etapas intermediárias a geração de um ou mais modelos PSM. 
Neste ponto, é onde AndroMDA mais se destaca, por possuir muitos plugins já 
desenvolvidos e que realizam a transformação PIM > PSM em muitos tipos de linguagens e 
tecnologias diferentes. Estes plugins são chamados cartridges e utilizá-los são bastante 
fáceis.  

Além das vantagens citadas anteriormente, destacamos como pontos positivos 
de AndroMDA: não desenvolvimento de código redundante, o código reflete exatamente o 
que definem os modelos e a possibilidade de alterar um cartridge para que gere o mesmo 
sistema em outras linguagens.  

3.4 POSEIDON  



Poseidon[19] para UML é uma plataforma independente, onde é possível 
manipular de maneira muito fácil modelos UML. Surgiu a partir do projeto Open Source 
ArgoUML e possui uma edição grátis para download.  

A community-edition 2.6 é somente uma base da versão completa e possui a 
gestão de diagramas e elementos de diagramas UML. O usuário pode gerenciar projetos 
de modelos e a partir deles gerar código fonte Java, bem como exportar e importar 
modelos em distintos formatos. A edição comunitária é grátis para download que, com 
certeza é uma característica que a diferencia de outras ferramentas pagas, apesar de ter 
limitações relativas a sua versão completa.   

De fato, a edição padrão possui funcionalidades que não estão contempladas 
na versão comunitária, como zooming, impressão de diagramas, copiar, mover e colar 
elementos de modelos, code preview and editing, geração automática de documentação, 
exportação de modelos e engenharia reversa para Java.  

Assim como Visual Paradigm, exporta a documentação em formato HTML e 
PDF e está desenvolvido sob plataforma Eclipse, possuindo uma integração e adaptação a 
novos plugins que podem ser adicionados ao projeto.  

A versão profissional permite importar pacotes JAR e MDL, além de gerar 
código Java, C++, Delphi, C#, VB.net, Corba e SQL. AndroMDA 2.0 plugin permite a 
integração entre Poseidon e AndroMDA. O BM EJB Plugin permite a geração de código 
partindo de um model EJB definido em UML 2.0 através de perfis UML. O GO Visual 
AutoLayout plug-in permite uma grande qualidade de layout em relação aos modelos 
desenvolvidos. Com o plugin de requisitos, definições adicionais podem ser acrescentadas 
ao diagrama de casos de uso e guardadas no modelo UML. A documentação do projeto é 
gerada pelo Plugin UML-doc plug-in e o Yworks AutoLayout 1.3 permite o desenho de 
classes no padrão de UML 2.0.  

A arquitetura de Poseidon mostra como a plataforma Eclipse permite que 
plugins sejam adicionados a uma ferramenta no intuito de prover mais funcionalidades a 
ela.  

Como ponto fraco não permite a definição e execução de transformação entre 
modelos, mas este fato pode ser contornado se desenvolvemos um plugin para isto e que 
também esteja na plataforma Eclipse.    

3.5  OOMETHOD OLIVA NOVA  

Oliva Nova é uma ferramenta comercial baseada na metodologia de produção 
automática de softwares OOMethod [20]. Foi criada na Universidade Politécnica de 
Valencia [21], mais especificamente no grupo de investigação OOMethod. Foi introduzida 
na tese de doutorado de Oscar Pastor, criador e líder do grupo. Oliva Nova é uma 
ferramenta criada pela empresa Care Tecnologies [22] em um trabalho de investigação 
conjunto ao grupo OOMethod.  

O processo de desenvolvimento de produtos de software consiste em um 
trabalho duro, que pode tornar-se mais fácil através da utilização de componentes de 
software já existentes e da automatização destes processos. Programadores devem fazer 



manualmente a relação entre modelos para desenvolver produtos em plataformas 
específicas como J2EE e .NET e oportunamente, até o código fonte. Este trabalho solicita 
muito tempo de análise e adaptação do produto a estas plataformas. De fato, aumenta a 
distância existente entre duas realidades: ‘o espaço do problema’ e o ‘espaço da solução’, 
muitas vezes perdendo características definidas na fase de análise e que deveriam ser 
mantidas e refletidas no produto de software criado.  

Sobre MDA, programadores e analistas devem focar somente o espaço do 
problema em uma plataforma independente de modelos (PIM´s). Estes modelos são 
refletidos em modelos específicos de plataforma (PSM´s) no objetivo de transformar 
objetivos de negócios, regras e constantes de sistemas em código fonte de uma plataforma 
específica (PSM).  

Um dos benefícios da metodologia está no menor tempo de desenvolvimento do software, 
automatizando o caminho desde o domínio de negócios até um domínio específico de 
plataforma para o qual se quer desenvolver o produto de software. Além disto, Oliva Nova 
tem como principal diferença em relação a outras tecnologias a possibilidade de gerar 
completamente o código fonte do sistema, uma vez que permite uma maior definição e 
expressividade no seu modelo conceitual (modelo de classes) a partir do qual realiza uma 
transformação até o código fonte de uma plataforma específica (C#, vb.Net, Php, Java, 
Componentes, etc.). 

É uma ferramenta comercial que leva consigo a promessa de gerar aplicações 
completas de software partindo de modelos. Nos padrões de MDA gera a estrutura de 
interfaces do usuário, estrutura da base de dados e o código fonte completo do sistema, 
gerenciando modelos de classes, modelos funcionais e modelos de apresentação. Cria 
completamente uma aplicação de software executável em um curto espaço de tempo. 

O principal objetivo de OlivaNova é separar o que deve ser feito de como deve 
ser feito. Está composta de duas principais ferramentas: o modelador e a máquina de 
transformação. 

O modelador permite: 

 

Modelar objetos e negócios; 

 

Modelar dados; 

 

Modelar integração;  

 

Modelar sistemas legados; 

 

Modelar regras e limitações; 

 

Definir conceitualmente interfaces do usuário; 

 

Suporte a UML; 

 

Suporte a XML. 

A máquina de transformação, responsável por gerar código fonte, é executada 
como um serviço web, que permite aos que usam a ferramenta o envio de esquemas XML 
dos modelos criados. Uma vez que os modelos são definidos sobre o modeler, se envia 
sua representação em XML aos servidores de Care Technologies através de serviços web. 
A partir dai se procede a transformação até o código fonte, que é enviado de volta ao 
cliente em um processo que demora minutos. 



OlivaNova possui suporte às tecnologias .NET, J2EE, COM+, todas as 
principais bases de dados, lógica de negócios em modelos, Model Driven ao gerar 100% 
do código fonte, Model Driven ao gerar interfaces web ou desktop, Model Driven a geração 
de usuários e permissões de sistema, camada de acesso a bases de dados, importação e 
exportação de arquivos nos formatos XML/XMI e suporte a Eclipse e Visual Studio.  

3.6 ECLIPSE EMF Y GMF 

Como vimos nos exemplos citadas anteriormente, muitas das ferramentas 
analisadas fazem uso da plataforma Eclipse como plataforma padrão de desenvolvimento. 
Isto se deve ao fato de que hoje, Eclipse é a melhor, para não dizer única, ferramenta 
baseada em modelos que possui um entorno completamente aberto através do padrão de 
modelos ECORE, baseado no padrão EMOF, criado pela OMG, assim através do seu 
modelo .ecore, permite uma ótima gestão de elementos de modelos de forma textual ou 
gráfica. 

Eclipse possui um entorno aberto, que lhe possibilita o desenvolvimento e 
integração de novas funcionalidades e plugins a outras plataformas já existentes para 
gestão de modelos. A maioria das ferramentas de gestão de modelos utiliza Eclipse como 
entorno de desenvolvimento, o que ao mesmo tempo é um ponto positivo e negativo, que 
deve ser bem analisado. 

Através da tecnologia EMF (Eclipse Modeling Framework) [23], Eclipse permite 
a importação e gestão de metamodelos através dos quais se pode criar textualmente 
instância deles (modelos). 

Através de sua tecnologia GMF (Graphical Modeling Framework) [24], permite 
que os modelos antes gerenciados através de EMF sejam manipulados de forma gráfica. 
Assim, nos permite criar modelos no padrão EMOF baseados em seus metamodelos. Isto 
permite aos programadores criar ferramentas de modelagem que estejam baseadas em 
metamodelos como fontes de definição destes modelos. 

Por se tratar de um ambiente aberto, Eclipse nos permite trabalhar a 
transformação de modelos em ATL, QVT ou qualquer outra linguagem de transformação 
para as quais já existam ou se queira desenvolver um plugin que a implemente. 

Assim, uma empresa de desenvolvimento de softwares pode pensar em 
desenvolver sua própria ferramenta de transformação de modelos, de tal forma que esta 
esteja adaptada a sua metodologia de desenvolvimento e que aceite o nível e detalhes de 
expressividade desejados. 

Como exemplo, utilizando Eclipse, EMF e GMF se pode, uma vez que existam 
os metamodelos de BPMN e do diagrama de classes, por exemplo, criar um processo de 
transformação onde ao se criar o modelo de negócios se obtenha automaticamente o 
modelo de classes, através de uma transformação entre os elementos dos modelos 
envolvidos na transformação. 



Um ponto que deve ser pensado é que, ao utilizar estas ferramentas, de 
alguma maneira se está condicionado a plataforma Eclipse como entorno de 
desenvolvimento e este será o framework onde se executará sua transformação. Se 
analisarmos OlivaNova, por exemplo, que é uma ferramenta que não está desenvolvida 
sob a plataforma Eclipse, nos damos conta de que muitas de suas funcionalidades 
poderiam ser melhoradas pelas funcionalidades que EMF e GMF possuem, mas isto a 
obrigaria estar sobre o entorno de Eclipse. Os plugins de Eclipse podem ser utilizados fora 
do ambiente Eclipse, mas isto requer um maior esforço de desenvolvimento, caminho que 
não foi seguido por todas as demais ferramentas analisadas aqui, com exceção de 
OlivaNova.     

4. CONCLUSÕES  

A promessa de que MDA pode melhorar o tempo e qualidade do 
desenvolvimento de softwares permitiu o nascimento e mudança dos requisitos das 
ferramentas case de apoio ao desenvolvimento e baseadas em modelos, fazendo com que 
estas incluam padrões e conceitos de MDA definidos pela OMG. 

A grande necessidade das empresas em terem refletidas em seus softwares as 
constantes mudanças dos seus processos organizacionais em um curto espaço de tempo 
acelerou o surgimento de funcionalidades de transformação entre modelos nestas 
ferramentas. 

Analisando os processos organizacionais, nos damos conta de que o 
desenvolvimento de aplicações está cada vez mais próximo dos mais altos níveis de 
abstração, permitindo a definição de modelos organizacionais a partir dos quais são 
gerados os produtos de software. 

A transformação entre modelos permite a geração automática de código fonte, 
economizando segundo estudos, entre 50% e 70% do tempo de desenvolvimento, sem 
mencionar que também permite uma maior qualidade dos softwares produzidos. Cada 
empresa possui características e processos próprios de desenvolvimento, os quais podem 
ser adaptados, melhorados e acrescidos por processos MDA, no intuito de possibilitar uma 
maior qualidade dos produtos produzidos. 

Devido ao pouco tempo desde que surgiu o conceito Model Driven Architecture, 
que somado a complexidade e qualidade cada vez maior exigida pelos programas 
desenvolvidos atualmente, não se pode definir o melhor método/ferramenta que deve ser 
aplicado à realidade de cada empresa, pelo principal fato de que cada empresa possui 
seus próprios processos de desenvolvimento. As ferramentas e metodologias devem ser 
escolhidas de acordo com a realidade de cada empresa, de tal forma que sejam 



ferramentas que apóiem e permitam um desenvolvimento de mais qualidade em um menor 
espaço de tempo.   

Referências  

[1] – OMG Business Modeling & Integration - http://bmi.omg.org/ 

[2] – OMG – Object Management Group - http://www.omg.org  

[3] – Query View Transformation - http://www.omg.org/qvt   

[4] – Model Driven Architecture - http://www.omg.org/mda/  

[5] - MetaObject Facility (MOF) - http://www.omg.org/mof  

[6] - Unified Modeling Language -  http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm  

[7] – ATL - http://www.sciences.univ-nantes.fr/lina/atl  

[8] – ATL Eclipse  - http://www.eclipse.org/m2m/atl/  

[9] – Visual Paradigm - http://www.visual-paradigm.com/product/sde/ec/  

[10] - UML2.0 - http:www.uml2.org  

[11] - Business Process Modeling Notation - http://www.bpmn.org/  

[12] – Borland Together - http://www.borland.com/us/products/together/index.html  

[13]  - Business Process Execution Language for Web Services - 
http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-bpel 

[14] – OCL 2.0 - http://www.omg.org/docs/ptc/03-10-14.pdf  

[15] – Eclipse - http://www.eclipse.org  

[16] – AndroMda - http://www.andromda.org 

[17] - JBoss - http://www.jboss.org  

[18] - TomCat - http://jakarta.apache.org/tomcat  

[19] - Poseidon - http://argouml.tigris.org/  

[20] - OOMethod Group - http://oomethod.dsic.upv.es  

[21] - Universidad Politécnica de Valencia - http://www.upv.es  

[22] - Care Technologies - http://www.care-t.com/  

[23] - EMF (Eclipse Modeling Framework) - http://www.eclipse.org/modeling/emf/  

[24] – GMF (Graphical Modeling Framework) - http://www.eclipse.org/modeling/gmf/ 

http://bmi.omg.org/
http://www.omg.org
http://www.omg.org/qvt
http://www.omg.org/mda/
http://www.omg.org/mof
http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm
http://www.sciences.univ-nantes.fr/lina/atl
http://www.eclipse.org/m2m/atl/
http://www.visual-paradigm.com/product/sde/ec/
http:www.uml2.org
http://www.bpmn.org/
http://www.borland.com/us/products/together/index.html
http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-bpel
http://www.omg.org/docs/ptc/03-10-14.pdf
http://www.eclipse.org
http://www.andromda.org
http://www.jboss.org
http://jakarta.apache.org/tomcat
http://argouml.tigris.org/
http://oomethod.dsic.upv.es
http://www.upv.es
http://www.care-t.com/
http://www.eclipse.org/modeling/emf/
http://www.eclipse.org/modeling/gmf/


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

