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RESUMO 

O MDA (Model Driven Architeture) promove ganhos de produtividade para  o ciclo de 
vida de desenvolvimento de um sistema de software, agregando a capacidade de 
geração automática de código a partir de modelos formais independentes de 
plataforma. Este processo é viabilizado pelo núcleo do MDA, a linguagem de 
metamodelagem MOF (Meta Object Facility), que oferece facilidades para lidar com 
metaobjetos, que são objetos capazes de representar metadados. Este trabalho 
compreende um estudo do MOF, uma análise de suas vantagens e desvantagens, 
das principais tecnologias relacionadas e de um caso real de uso do MOF. 

Palavras-chaves: MOF, MDA, modelos 



 

ABSTRACT 

MDA (Model Driven Architecture) provides productivity gains for software system 
development life cycle, allowing automatic generation of code from plataform 
independent formal models. This process is enabled by the MDA core, the 
metamodeling language MOF (Meta Object Facility), that offers facilities to cope with 
metaobjects, that are objects that can represent metadata. This thesis comprises a 
study of MOF, a analisys of its advantages and disadvantages, of its major related 
technologies and of a real use case of MOF. 

Keywords: MOF, MDA, models 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O processo utilizado atualmente para o desenvolvimento de sistemas de 

software ainda é muito dependente de tecnologias específicas. Sistemas altamente 

dependentes de tecnologia tendem a tornarem-se obsoletos mais cedo ou mais 

tarde, devido à grande volatilidade e ao rápido avanço da tecnologia na área da 

informática que se sucede nos dias de hoje. Estes sistemas, ao necessitarem serem 

migrados para uma nova tecnologia para melhor atender as suas demandas, têm de 

passar novamente pela massiva etapa de implementação de código. 

Esta alta dependência de tecnologia que se dá no desenvolvimento de 

sistemas de software também faz com que o poder de reusabilidade recaia 

demasiadamente. Os componentes estruturais de um sistema desenvolvido para um 

determinado domínio, com uma determinada tecnologia, não podem ser reutilizados 

em um outro sistema a ser desenvolvido para o mesmo domínio, caso este sistema 

seja implementado em uma tecnologia diferente. Implementações inteiras de código 

precisam ser refeitas e reescritas à mão na maioria dos casos onde um sistema 

precisa ser desenvolvido. 

Outro problema que pode ser levantado no atual processo de 

desenvolvimento de sistemas de software é a falta de interoperabilidade entre 

sistemas distintos que precisem se comunicar uns com os outros. Outro 

inconveniente é a falta de sincronia freqüentemente existente entre a documentação 

do software e a sua real implementação. Como os requisitos mudam no decorrer do 

desenvolvimento, a documentação do sistema acaba ficando desatualizada. 

Para tentar acabar com estes inconvenientes no processo de 

desenvolvimento de software, e para oferecer técnicas que auxiliem em todo o ciclo 

de vida de um software, a OMG (Object Managament Group) – uma organização 

sem fins lucrativos que tem como objetivo especificar padrões voltados à aplicações 

interoperáveis para a indústria de computadores – desenvolveu uma nova 

arquitetura de desenvolvimento chamada MDA (Model Driven Architecture). Esta 

arquitetura, como o próprio nome diz, é dirigida a modelos, i.e., os modelos 

compõem o bloco fundamental de desenvolvimento de sistemas de software nesta 

arquitetura. Os modelos a serem utilizados neste processo inovador satisfazem a 

algumas propriedades, as quais viabilizam uma grande independência tecnológica 
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na criação e manutenção do sistema. Além disto, os modelos são fortemente inter-

relacionados e coesos porque as linguagens usadas para a criação deles são 

definidas por uma linguagem única e comum a todas as outras linguagens de 

modelagem, chamada MOF (Meta Object Facility). Como o MDA é uma arquitetura 

dirigida a modelos, e todos os modelos possuem como ponto em comum o MOF, 

esta linguagem é o núcleo do MDA. 

Devido à existência desta tecnologia de modelagem comum a todas as 

outras, é possível fazer com que sistemas totalmente independentes um do outro 

possam interoperar. É possível fazer com que repositórios de modelos de empresas 

diferentes intercambiem seus modelos. E a mais revolucionária e inovadora 

conseqüência deste processo é que, como todas as linguagens de modelagem 

baseadas na arquitetura MDA possuem um forte ponto em comum, a linguagem 

MOF, é possível gerar automaticamente código para plataformas com tecnologias 

distintas a partir de um único modelo independente de plataforma. 

1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como intuito fundamental expor um estudo 

aprofundado da linguagem de metamodelagem MOF, bem como a análise das 

vantagens e desvantagens de seu uso, demonstrar como ela pode ser usada, e 

em que casos esta tecnologia pode ser aplicada. 

1.2 Objetivos Específicos 

Este trabalho possui como objetivos específicos: 

• Fornecer uma visão geral do processo de desenvolvimento de sistemas de 

software baseados na arquitetura MDA; 

• Analisar as vantagens, desvantagens, e as conseqüências do uso do 

MOF; 

• Analisar as tecnologias CORBA, XMI e JMI em frente ao MOF; 

• Analisar os principais construtores de metamodelagem do MOF; 

• Analisar um caso real de uso do MOF, o middleware Parlay. 
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1.3 Justificativa 

A utilização e divulgação das técnicas de desenvolvimento de sistemas de 

software baseadas na arquitetura MDA ainda não são largamente difundidas, e 

conseqüentemente a linguagem de metamodelagem MOF também não é. Este 

trabalho, portanto, visa introduzir os conceitos fundamentais do MDA, e em seguida 

apresentar o MOF de forma a mostrar através de exemplos e casos reais onde ele 

pode ser usado efetivamente. 

O estudo aprofundado da linguagem MOF, junto com uma apresentação geral 

da arquitetura MDA, e uma mostra de casos reais de uso contribuirá para a 

exposição destas tecnologias não difundidas, de forma crítica e comparativa, através 

da análise das vantagens e desvantagens em cada caso. 

1.4 Organização do Trabalho 

O trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo é composto 

pela presente Introdução. O segundo capítulo descreve a arquitetura MDA, 

descrevendo seu ciclo de vida básico de desenvolvimento e seus benefícios. 

Descreve também a estrutura do MDA, analisando o conceito de modelo e alguns 

tipos especiais de modelos. Trata também das transformações e suas características 

desejáveis, como rastreabilidade e bidirecionalidade. 

O terceiro capítulo tece o conceito de metamodelagem e apresenta a 

estrutura de quatro camadas adotada pela OMG. 

O enfoque do quarto capítulo é o MOF. Seus benefícios são descritos, seu 

campo de aplicabilidade, seus pontos fortes e fraquezas, e os construtores de 

modelagem do MOF, que funcionam como os elementos mínimos de modelagem e 

construção desta linguagem. Também há uma análise das principais tecnologias 

relacionadas com o MOF, como o CORBA, XMI e JMI. 

No quinto capítulo será apresentado um exemplo de caso real de uso do 

MOF, onde o middleware Parlay, utilizado na área de telecomunicações, é 

analisado. 
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2 MDA (MODEL DRIVEN ARCHITECTURE) 

Atualmente, muito do desenvolvimento de software é comparado com o 

desenvolvimento de hardware. As conquistas e descobertas no campo do 

desenvolvimento de hardware geralmente acalentam grande alarde, ocorrem com 

freqüência, e são facilmente divulgadas pela mídia. Porém, avanços no campo de 

desenvolvimento de software não ocorrem tão freqüentemente e nem são tão 

divulgados, dando a falsa impressão de que nesta área nenhum tipo de avanço 

ocorre. Pelo contrário, progressos nessa área também ocorrem e vêm ocorrendo 

cada vez mais, porém não são tão fáceis de serem medidos em termos de 

velocidade e custos quanto os da área de desenvolvimento de hardware . 

O que é mais evidente no campo de desenvolvimento de software são os 

avanços no sentido de que é muito mais praticável e gerenciável o desenvolvimento 

de sistemas grandes e complexos. Atualmente, o desenvolvimento de sistemas 

deste porte conta com o suporte de inúmeras linguagens de modelagem que 

auxiliam no controle e gerenciamento de projetos deste tipo, sem contar nas 

inúmeras linguagens de programação que existem no mercado, possibilitando que o 

sistema a ser construído utilize uma ou mais tecnologias, de acordo com a parte do 

sistema que se estiver modelando. 

Embora o desenvolvimento de software venha passando por consideráveis 

avanços, ainda existem muitos problemas a serem solucionados. A volatilidade de 

tecnologias faz com que muito do trabalho que já foi feito tenha que ser feito 

novamente. Sistemas nunca são escritos usando somente uma tecnologia e 

sistemas sempre precisam se comunicar com outros sistemas (WARMER, 2003). 

Há também o problema de que os requisitos de um software continuamente 

mudam durante seu desenvolvimento. 

A OMG, então, vem tentando entrar em cena com uma tecnologia que 

promete mudar o paradigma de desenvolvimento de software. Esta tecnologia é uma 

nova arquitetura de desenvolvimento, chamada MDA (Model Driven Architecture, ou 

Arquitetura Dirigida a Modelo). 
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2.1.1 O Problema da Produtividade 

O processo de desenvolvimento de software como o concebemos hoje é 

baseado em modelos e implementação de baixo-nível. Um processo típico incluiria 

as seguintes fases (as quais são ilustradas na figura 1): 

• Análise de requisitos; 

• Análise funcional; 

• Modelagem; 

• Implementação; 

• Teste; 

• Implantação. 

 
Figura 1 – Ciclo de vida de desenvolvimento de software tradicional (WARMER, 2003) 

Um problema comum neste ciclo de vida de desenvolvimento de software 

tradicional é que os diagramas e textos produzidos nas três primeiras fases 

frequentemente perdem o seu valor tão rápido quanto a fase de implementação 

inicia. A conexão que idealmente deveria existir entre o código e seus respectivos 

modelos acaba se tornando cada vez mais fraca a medida em que a fase de 

implementação avança, principalmente porque seria um processo altamente árduo, e 

que é considerado perda de tempo, atualizar os modelos concebidos nas primeiras 

fases quando, na fase de implementação, ocorrem mudanças de requisitos. 

Freqüentemente os programadores alteram somente o código, deixando cada vez 

mais os modelos obsoletos e com baixo poder de representação sobre o código 

implementado. 
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Um tópico importante deste problema é de que a abordagem de preocupar-se 

somente com a implementação, deixando de lado por completo a fase de 

modelagem invibializa no futuro uma manutenção eficiente. Apesar de que os 

programadores geralmente consideram escrever código como uma tarefa produtiva 

e escrever modelos ou documentação uma tarefa não produtiva, num 

desenvolvimento de software maduro estas tarefas precisam ser feitas. 

2.1.2 O Problema da Portabilidade 

No mundo da informática, outro grande problema na área de desenvolvimento 

de software que distingue esta indústria de indústrias de muitas outras áreas é o fato 

de que novas tecnologias surgem constantemente com cada vez mais freqüência 

(como por exemplo Java, Linux, XML, HTML, SOAP, UML, J2EE, .NET, JSP, ASP, 

Flash, Web Services, e assim por diante). 

Ao surgir uma nova tecnologia, as empresas geralmente precisam aderir a 

ela. Dentre os motivos pelos quais elas precisam aderir às novas tecnologias tem-se 

(WARMER, 2003):  

• A tecnologia é demandada pelos consumidores; 

• A tecnologia resolve problemas antes insolúveis, agregando mais força à 

empresa; 

• Vendedores de ferramentas param de dar suporte a velhas tecnologias e 

concentram seu enfoque somente nas novas. 

Estas novas tecnologias, apesar de poderem trazer benefícios à empresa, 

implicam numa complexa operação de migração para a nova tecnologia. Como 

conseqüência, muito do investimento realizado na velha tecnologia perde o seu 

valor. A situação é ainda mais complexa porque algumas vezes a própria tecnologia 

pode ser alterada, como quando ela troca de versão.  

Nos casos onde o software existente não é migrado para as novas 

tecnologias e se torna obsoleto, um outro problema surge. Este sistema muitas 

vezes precisará interoperar com novos sistemas que utilizam novas tecnologias. 
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2.1.3 O Problema da Interoperabilidade 

Sistemas de software freqüentemente necessitam comunicar-se uns com os 

outros, e esta imensa gama de tecnologias impõe uma barreira à interoperabilidade 

dos sistemas. 

Ao longo dos anos observou-se que não se deve construir gigantescos 

sistemas monolíticos. Ao invés disso, deve-se construir sistemas modularizados em 

componentes independentes que se comunicam entre si. Cada um destes 

componentes é então criado com a melhor tecnologia que se ajusta ao seu domínio. 

Este emaranhado de componentes precisa de uma forma eficaz de comunicação, 

criando a necessidade de interoperabilidade. 

2.1.4 O Problema da Manutenção e Documentação 

Uma manutenção eficiente de um sistema é viabilizada principalmente se o 

ele possuir uma boa documentação. Como visto anteriormente, os programadores 

consideram a tarefa de documentação em um desenvolvimento de software algo 

penoso e uma perda de tempo. Esta é uma das principais razões pelas quais as 

documentações freqüentemente não são de boa qualidade. 

É claro que os programadores estão errados, já que sua função é desenvolver 

sistemas flexíveis que possam ser alterados e que possam receber manutenção no 

futuro. 

Uma solução para este tipo de problema seria um meio de gerar a 

documentação diretamente a partir do código-fonte. Esta técnica é suportada por 

várias linguagens de programação como Eiffel e Java, porém só resolvem o 

problema da documentação de baixo-nível. A documentação de alto nível (textos e 

diagramas) ainda precisa ser atualizada a mão. Dada a complexidade dos sistemas 

que são construídos, documentação num alto nível de abstração é absolutamente 

necessária (WARMER, 2003). 

2.2 A Arquitetura Dirigida a Modelo 

A Arquitetura Dirigida a Modelo, ou MDA, é uma arquitetura para o 

desenvolvimento de software, possuindo como idéia fundamental o uso de modelos 

neste processo, como o próprio nome diz. 
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Esta idéia fundamental baseia-se no consenso  bem estabelecido de que é 

ideal separar a especificação do funcionamento de um sistema dos detalhes de 

como este sistema interage com a sua plataforma. 

MDA fornece uma abordagem para, e ferramentas capazes de ser usadas 

para: 

• Especificação de um sistema independentemente da plataforma que ele 

usa; 

• Especificação de plataformas; 

• Escolha de uma plataforma particular para o sistema; 

• Transformação da especificação do sistema para uma plataforma 

específica. 

Os três objetivos primários do MDA são portabilidade, interoperabilidade e 

reusabilidade através de uma separação arquitetural de entidades (MILLER, 2003). 

2.2.1 Conceitos Básicos 

Esta seção apresenta os conceitos básicos que compõem o núcleo do MDA. 

2.2.1.1 Sistema 

Os conceitos do MDA estão relacionados sempre com algum sistema 

existente ou um sistema a ser desenvolvido. Este sistema pode ser qualquer coisa: 

um programa, um sistema simples de computador, alguma combinação de partes de 

diferentes sistemas, uma federação de sistemas, pessoas, uma empresa, etc 

(MILLER, 2003). 

2.2.1.2 Modelo 

Um modelo de um sistema é uma descrição ou especificação do sistema e de 

sua funcionalidade. Um modelo é geralmente composto por uma combinação de 

diagramas e textos. O texto pode ser escrito em uma linguagem de modelagem ou 

uma linguagem natural (MILLER, 2003). 
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2.2.1.3 Dirigido a Modelo (Model-Driven) 

MDA é uma abordagem para desenvolvimento de sistemas, e que incrementa 

o poder e influência de modelos nesta função. É dirigido a modelo porque oferece 

meios para usar os modelos de forma a dirigir a compreensão, projeto, construção, 

implantação, operação, manutenção e modificação (MILLER, 2003). 

2.2.1.4 Arquitetura 

A arquitetura de um sistema é a especificação das partes e conectores do 

sistema e as regras para as interações das partes usando os conectores (MILLER, 

2003). 

O MDA prescreve certos tipos de modelos a serem usados, como eles podem 

ser usados e as relações entre os diferentes tipos de modelos. 

2.2.1.5 Ponto de Vista 

Um ponto de vista de um sistema é uma abstração que usa um conjunto 

definido de conceitos arquiteturais e regras de estruturação, com o intuito de dar 

enfoque em características particulares do sistema (MILLER, 2003).  

O MDA especifica três pontos de vista sobre um sistema, um ponto de vista 

computacionalmente independente, um ponto de vista independente de plataforma, 

e um ponto de vista específico de plataforma. 

2.2.1.6 Visão 

Um modelo de ponto de vista ou visão de um sistema é uma representação 

deste a partir da perspectiva de um ponto de vista escolhido (MILLER, 2003). 

2.2.1.7 Plataforma 

Uma plataforma em geral é um conjunto de subsistemas/tecnologias que 

oferece um conjunto coerente de funcionalidade através de interfaces e padrões 

definidos, de forma que qualquer subsistema que dependa dessa plataforma possa 

utilizá-la sem preocupar-se com os detalhes de como sua funcionalidade foi 

implementada (MILLER, 2003). 
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2.2.1.8 Independência de Plataforma 

Independência de plataforma é uma qualidade que pode ser expressa por um 

modelo. Infere que o modelo é independente de quaisquer características de uma 

plataforma de qualquer tipo e sobre quaisquer aspectos (MILLER, 2003). 

2.2.1.9 Ponto de Vista Computacionalmente Independente 

O ponto de vista computacionalmente independente tem um enfoque no 

domínio sobre o qual o sistema atua, e nos requisitos do sistema; informações 

estruturais e processos do sistema são ocultos ou ainda indefinidos (MILLER, 2003). 

2.2.1.10 Ponto de Vista Independente de Plataforma 

O ponto de vista independente de plataforma tem enfoque sobre as 

operações do sistema, abstraindo qualquer tipo de informação atrelada a uma 

plataforma específica. Uma visão independente de plataforma mostra aquela parte 

do sistema que não muda de uma plataforma para outra (MILLER, 2003). 

Uma visão independente de plataforma pode usar uma linguagem de 

modelagem de propósito geral, ou uma linguagem específica para a área na qual o 

sistema será usado. 

2.2.1.11 Ponto de Vista Específico de Plataforma 

Um ponto de vista específico de plataforma complementa o ponto de vista 

independente de plataforma com os detalhes de uso do sistema de uma plataforma 

específica (MILLER, 2003). 

2.2.1.12 Modelo de Plataforma 

Um modelo de plataforma descreve as diferentes partes que compõem uma 

plataforma e os serviços oferecidos por ela (MILLER, 2003). 
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2.2.2 O Ciclo de Vida de Desenvolvimento MDA 

Comparando o ciclo de vida de desenvolvimento MDA (o qual é exibido na 

figura 2) com o ciclo de vida de desenvolvimento de software tradicional, não são 

encontradas muitas diferenças. 

 
Figura 2 – Ciclo de vida do desenvolvimento de software MDA (WARMER, 2003) 

As mesmas fases podem ser identificadas, porém os artefatos produzidos nas 

fases iniciais são muito diferentes. Estes artefatos são modelos formais, i.e., 

modelos que podem ser compreendidos por computadores, e que portanto podem 

participar em processos automatizados no desenvolvimento. 

Os três modelos a seguir compõem o núcleo do MDA. 

2.2.2.1 Modelo Independente de Plataforma 

O primeiro modelo que o MDA define é um modelo com um alto nível de 

abstração que é independente de qualquer tecnologia. Este modelo é chamado de 

PIM (Platform Independent Model). 

Em outras palavras, um modelo independente de plataforma é uma visão de 

um sistema a partir de um ponto de vista independente de plataforma. Um PIM deve 

apresentar um grau de independência de plataforma que seja adequado para utilizá-

lo com um variado número de plataformas específicas (MILLER, 2003). 

Uma técnica comum para alcançar a independência de plataforma é orientar o 

modelo de um sistema para uma máquina virtual tecnologicamente neutra. Uma 

máquina virtual é definida como um conjunto de partes e serviços (comunicações, 
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sincronização, etc), os quais são definidos independentemente de qualquer 

plataforma e os quais são usados de forma específica sobre as diferentes 

plataformas. Uma máquina virtual é uma plataforma, e um PIM modelado sobre esta 

máquina virtual é especifico para esta plataforma. Porém, este PIM continua sendo 

independente de plataforma no que diz respeito às diferentes plataformas sobre as 

quais a máquina virtual pode ser implementada. 

2.2.2.2 Modelo Específico de Plataforma 

No próximo passo, o PIM é transformado em um ou mais Modelos Específicos 

de Plataforma, chamados PSM (Platform Specific Model). Um PSM é gerado para 

cada plataforma específica. Como muitos sistemas atualmente utilizam várias 

tecnologias, é comum ter vários PSMs relacionados com um único PIM. 

Em outras palavras, um modelo específico de plataforma é uma visão de um 

sistema a partir do ponto de vista específico de plataforma. Um PSM combina as 

especificações contidas no PIM com os detalhes que especificam como o sistema 

usa uma plataforma específica (MILLER, 2003). 

2.2.2.3 Código 

A última etapa no processo de desenvolvimento é a transformação de cada 

PSM em código. Esta transformação é feita de forma simples e direta, já que um 

PSM está fortemente relacionado com a sua plataforma específica. 

2.2.2.4 Vantagens dos Modelos 

Estes modelos oferecem ao desenvolvedor uma alta capacidade de 

abstração, permitindo um enfoque direto sobre o verdadeiro domínio do sistema. Ao 

criar-se um PIM, por exemplo, não é necessário preocupar-se com detalhes 

específicos de uma determinada plataforma. É como criar um sistema que nunca 

morre, pois ele é independente da tecnologia. A capacidade de transformar um PIM 

de alto nível em diversos PSMs permite ao desenvolvedor lidar com sistemas mais 

complexos com menos esforço. 
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2.2.3 Automação das Etapas de Transformação 

Aparentemente, todas estas etapas explicadas até agora do desenvolvimento 

baseado em MDA assemelham-se demasiadamente com os métodos tradicionais de 

desenvolvimento. Porém, há uma diferença crucial, que faz com que o MDA possa 

revolucionar o paradigma de desenvolvimento de software.  

Métodos tradicionais possibilitam a geração automatizada de código a partir 

de um modelo. Só que este código gerado nada mais é do que um modelo, 

incompleto, e que precisa ser preenchido a mão. Em contraste, as transformações 

no MDA são todas completamente executadas por ferramentas, sendo portanto um 

processo automatizado. Contudo a grande novidade não está no uso de ferramentas 

para a transformação de PSMs em código, já que estas ferramentas já existem 

atualmente. A diferença crucial está na capacidade de transformar PIM em PSMs 

automaticamente também. 

2.3 Benefícios do MDA 

Esta seção apresenta os principais benefícios do uso do MDA no 

desenvolvimento de software. 

2.3.1 Produtividade 

No MDA o enfoque do desenvolvedor está na criação do PIM. Concentrando-

se somente num PIM, não é necessário preocupar-se com os detalhes específicos 

de uma determinada plataforma, e portanto inúmeros detalhes técnicos podem ser 

deixados de lado. Quanto à definição de uma transformação, uma vez concebida, 

ela pode ser utilizada diversas vezes para transformar diferentes PIMs em seus 

respectivos PSMs (WARMER, 2003). 

Como foi visto, os detalhes técnicos são abordados somente durante o 

processo de transformação do PIM em um PSM. Isso traz ganhos consideráveis na 

produtividade. Os desenvolvedores do PIM têm menos trabalho a fazer, já que 

muitos dos detalhes específicos de plataforma são abordados pela definição da 

transformação. Quanto ao PSM e à fase de implementação, há menos código a ser 

escrito porque boa parte já foi escrito no PIM. 
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Tal ganho de produtividade só é viável devido à utilização das ferramentas de 

transformação. Como o modelo de alto-nível (PIM) agora incorpora não somente 

informações lidas por humanos, mas informações lidas por computadores, há uma 

forte demanda na completude e consistência deste modelo de alto-nível. 

2.3.2 Portabilidade 

A portabilidade do MDA é alcançada através do enfoque no desenvolvimento 

de PIMs. Um PIM pode, teoricamente, durar uma eternidade, independente das 

novas tecnologias que venham a surgir. Tudo que é especificado num PIM é 

completamente portável (WARMER, 2003). 

O nível de portabilidade depende das ferramentas de transformação 

disponíveis. Para plataformas populares, provavelmente haverão mais e melhores 

ferramentas de transformação. 

Dada a chegada de uma nova tecnologia, desenvolver um software utilizando 

um velho PIM é possível. Basta a definição de transformação para esta nova 

tecnologia ser criada. 

2.3.3 Interoperabilidade 

O processo de desenvolvimento MDA não seria completo se os PSMs 

gerados não pudessem comunicar-se entre si. Isto é possível graças a um recurso 

denominado ponte. Porém, esta ponte não permite uma comunicação direta, já que 

uma plataforma específica não compreende uma outra plataforma de tipo diferente. 

A interoperabilidade só é alcançada graças à transformação dos elementos de uma 

plataforma em elementos equivalentes na outra plataforma (WARMER, 2003). A 

figura 3 representa a interoperabilidade presente no MDA. 
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Figura 3 – Interoperabilidade do MDA usando pontes (baseado em WARMER, 2003) 

Esta transformação de elemento de um PSM em um elemento equivalente em 

outro PSM é viabilizada pelo que há de comum entre eles, ou seja, o PIM. A partir de 

um elemento de um PSM é possível saber de qual elemento ele foi gerado no PIM. A 

partir deste elemento do PIM, é possível saber qual ele elemento ele gerou no 

segundo PSM com o qual se deseja fazer uma ponte. Todas as informações 

técnicas necessárias para ocorrer uma comunicação efetiva por esta ponte estão 

disponíveis graças ao detalhes técnicos inerentes a cada PSM. 

É interessante observar que é possível, portanto, a existência não só de 

ferramentas que gerem PSMs, mas de ferramentas que gerem pontes também. 

2.3.4 Manutenção e Documentação 

Como o PIM no MDA é uma representação exata do código gerado, ele por si 

só preenche a função de documentação de alto-nível necessário num sistema de 

software. Há também um outro benefício perante os demais métodos tradicionais de 

desenvolvimento de software. Mesmo que no decorrer do desenvolvimento 

alterações sejam realizadas diretamente no PSM, boas ferramentas poderão 

propagar automaticamente essas alterações para o PIM. Portanto, alterações no 

PSM são refletidas diretamente no PIM, e a documentação de alto-nível continuará 

consistente com o código atual (WARMER, 2003). 
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2.3.5 Elementos Fundamentais do MDA 

Reunindo as informações apresentadas neste capítulo, é possível distinguir 

alguns elementos fundamentais necessários para pôr em ação um desenvolvimento 

baseado em MDA: 

• Modelos de alto-nível consistentes e precisos, escritos numa linguagem 

bem-definida, i.e., uma linguagem com sintaxe e semântica bem-definida e 

automaticamente interpretável por um computador. Os modelos devem 

conter informações suficientes sobre o sistema; 

• Linguagens bem-definidas para a escrita destes modelos de alto-nível; 

• Definições de transformação, que descrevem como um PIM deve ser 

mapeado para um PSM de uma plataforma específica; 

• Linguagens bem-definidas para a escrita de definições de transformação; 

• Ferramentas que executam a transformação de PIMs em PSMs baseadas 

nas definições de transformação; 

• Ferramentas que executam a transformação de PSMs em código. 

2.4 A Estrutura do MDA 

Este capítulo mostra a estrutura do MDA que reside por trás do processo 

explicado no capítulo anterior. Esta estrutura é composta por elementos por um 

número de elementos que se encaixam de forma bem particular. 

2.4.1 Modelo 

O próprio nome MDA (Arquitetura Dirigida a Modelo) enfatiza o fato de que 

modelos são uma peça-chave no MDA. Estes modelos referem-se a todos os 

modelos relevantes ao desenvolvimento de software, e não apenas modelos de 

software. Ou seja, modelos que representam o domínio do sistema também são 

relevantes. 

Um modelo nada mais é do que algo que descreve e representa alguma coisa 

que existe na realidade. É importante observar que um modelo descreve um sistema 

de tal forma que ele possa ser usado para produzir um sistema similar. O novo 

sistema produzido difere do sistema velho descrito pelo modelo. Porém, as 

características principais do sistema do modelo estarão presentes no sistema novo. 
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Ou seja, o sistema produzido é similar ao sistema modelado. Quanto mais detalhado 

for um modelo, mais similares serão os sistemas produzidos por ele. 

Um modelo é sempre escrito em uma linguagem. Para habilitar a 

transformação automática de um modelo em outro, estes modelos precisam ser 

escritos em uma linguagem bem-definida, ou seja, uma linguagem que possua 

sintaxe e semântica bem-definidas. Duas definições podem ser levadas em conta: 

• Um modelo é uma descrição de um sistema ou parte dele, escrita em uma 

linguagem bem-definida (WARMER, 2003); 

• Umal linguagem bem-definida é uma linguagem com sintaxe e semântica 

bem definida e automaticamente interpretável por um computador 

(WARMER, 2003). 

É importante observar que não há restrição quanto ao formato do modelo (a 

sintaxe) desde que o modelo seja bem-definido. O próprio código-fonte de um 

sistema pode ser considerado um modelo pertencente ao software. Um código-fonte 

é escrito numa linguagem bem-definida e descreve um sistema. Apesar de ser 

altamente dependente da plataforma para o qual ele foi escrito, é um modelo. A 

figura 4 mostra a relação existente entre um modelo, o sistema que ele descreve, e a 

linguagem em que foi escrito. 

 
Figura 4 – Modelos e Linguagens (WARMER, 2003) 
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2.4.1.1 Relações Entre Modelos 

Para um dado sistema podem existir vários modelos, e cada modelo descreve 

parte do sistema num grau específico de detalhamento. Dois modelos de um sistema 

podem possuir alguma relação, e há vários tipos de relação entre modelos. 

O tipo de relação entre modelos sobre o qual o MDA tem enfoque é na 

geração automática de um modelo a partir de outro. Outros tipos de relações 

também são importantes, mas não podem ainda ser automatizadas. 

2.4.2 Tipos de Modelos 

Modelos diferem uns dos outros baseados em características como: 

• A parte do processo de desenvolvimento de software em que o modelo é 

usado (análise ou projeto); 

• Nível de detalhamento do modelo (abstrato ou detalhado); 

• O sistema que o modelo descreve (modelo de domínio ou modelo de 

software); 

• O aspecto do sistema que o modelo descreve (modelo estrutural ou 

modelo dinâmico); 

• A grau de dependência de plataforma do modelo (modelo independente de 

plataforma ou modelo específico de plataforma); 

• A plataforma-alvo do modelo (modelo para Java, C++, etc). 

Certas características descritas acima não são inerentes ao próprio modelo, 

ou seja, são subjetivas. Particularmente, as duas primeiras características citadas 

acima são subjetivas. Se um modelo é considerado ser um modelo de análise ou de 

projeto depende da interpretação das fases de análise e projeto de um determinado 

processo de desenvolvimento de software. Quanto a um modelo ser considerado 

abstrato ou detalhado, isto depende do que se pressupõe ser detalhe. 

As demais características, não sendo subjetivas, podem descrever de forma 

mais coerente as diferenças entre modelos distintos, e são essas as características 

relevantes no contexto de transformações de modelos. 
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2.4.2.1 Modelos de Domínio e de Software 

O sistema descrito por um modelo de domínio é o próprio domínio ou uma 

empresa. Linguagens específicas para este tipo de modelo possuem um vocabulário 

próprio para descrição de elementos como processos, departamentos, dependências 

entre os processos, e assim por diante. 

Um modelo de domínio pode não descrever nada a respeito do sistema de 

software, e portanto também é chamado de Modelo Computacionalmente 

Independente, ou CIM (Computational Independent Model). Quando uma parte do 

domínio está relacionada com o sistema de software, um modelo específico de 

software para este sistema é escrito. Este modelo de software é uma descrição do 

modelo de software. Sistemas de domínio e de software descrevem categorias 

completamente diferentes de sistemas no mundo real. 

Os requisitos de um sistema de software são baseados no modelo de 

domínio. Um único modelo de domínio pode descrever diversos sistemas de 

software cada qual com seu modelo de software. Cada sistema de software, 

portanto, dá suporte a uma parte diferente do modelo de domínio. Como pode-se 

perceber, há uma relação entre os modelos de domínio e os de software, como 

mostrado na figura 5. 

 
Figura 5 – Modelos de Domínio e de Software (baseado em WARMER, 2003) 

Como visto anteriormente, o tipo de sistema descrito por um modelo é 

relevante para transformações de modelos. Um CIM é um modelo independente de 

software usado para descrever o domínio de um sistema, mas derivações 

automáticas de PIMs a partir de um CIM não são possíveis, porque a escolha de 
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quais peças do CIM serão implementadas pelo sistema de software não pode ser 

automatizada. É uma tarefa que exige a inteligência humana. 

2.4.2.2 Modelos Estruturais e Dinâmicos 

Muito se fala sobre modelos estruturais e modelos dinâmicos. Em UML, por 

exemplo, um diagrama de classes é considerado um modelo estrutural enquanto um 

diagrama de estados é considerado um modelo dinâmico. Contudo, esta 

terminologia pode ser considerada errônea. Na verdade, estes dois diagramas 

pertencem a um mesmo modelo, e cada um deles oferece uma visão distinta do 

modelo. Um diagrama de classes define aspectos estáticos do modelo através de 

uma visão estática, enquanto um diagrama de estados define aspectos dinâmicos do 

modelo através de uma visão dinâmica. Portanto, os diagramas de classes e 

diagramas de estado poderiam ser chamados respectivamente de visões estruturais 

e dinâmicas. Como mostra a figura 6, diagramas diferentes em UML nada mais são 

que visões pertencentes a um mesmo modelo, e escritas na mesma linguagem: 

UML. 

 
Figura 6 – Diferentes visões de um sistema em um modelo UML (WARMER, 2003) 

O que esta seção tem o intuito de enfatizar é de que um modelo pode 

representar diferentes visões de um sistema, sejam elas estáticas ou dinâmicas. 

Como representado na figura acima, a relação entre visões estáticas e dinâmicas em 
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UML é direta, pois elas mostram diferentes visualizações da mesma coisa no mesmo 

modelo. 

Se um sistema possui tanto aspectos estruturais quanto aspectos dinâmicos, 

e a linguagem usada para expressar este sistema é capaz de representar ambos os 

aspectos, um único modelo pode descrever ambos os aspectos (como é o caso da 

linguagem UML). Contudo, algumas vezes ambos os aspectos não podem ser 

representados num único modelo devido à linguagem utilizada. O importante a 

observar é que neste caso, dois ou mais modelos estarão relacionados entre si 

mesmo assim, pois descrevem um mesmo sistema. Quando há mais de um modelo 

em um sistema, ao invés de chamar um modelo pelo tipo (estrutural ou dinâmico), é 

mais conveniente chamá-lo pelo nome da linguagem utilizada para descrevê-lo, e.g., 

um modelo Entidade-Relacionamento ou um modelo de Rede de Petri. A figura 7 

mostra dois modelos escritos em linguagens distintas descrevendo um mesmo 

sistema. 

 
Figura 7 – Diferentes modelos de um mesmo sistema especificados por linguagens diferentes 

(WARMER, 2003) 

Pode-se concluir com o que foi dito acima que o que é essencial em um 

modelo não é o aspecto descrito por ele (i.e., estrutural ou dinâmico), e sim a 

linguagem utilizada para descrevê-lo. Algumas linguagens são melhores que outras 

e mais adequadas para descrever determinados aspectos de um sistema. 
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2.4.2.3 Modelos Independentes de Plataforma e Específicos de Plataforma 

As especificações definidas pela OMG não deixam explicitamente claras qual 

é a exata linha divisória entre o que caracteriza um modelo como sendo 

independente de plataforma e o que caracteriza outro como sendo específico de 

plataforma. Portanto, os termos PIM e PSM são termos relativos. O que é possível 

afirmar é que em uma transformação MDA transforma-se um modelo mais 

independente de plataforma para outro mais específico de plataforma. 

2.4.2.4 As Plataformas-Alvo de um Modelo 

O último ponto a ser analisado é que no contexto das transformações de 

modelos, a plataforma-alvo é uma distinção relevante entre os modelos. Cada 

plataforma-alvo necessita de uma definição de transformação específica para que 

seja possível transformar um PIM em um PSM específico para esta plataforma-alvo. 

O grau de dependência de um modelo a uma determinada plataforma também é 

muito importante. 

2.4.3 Transformações 

O processo do MDA, como vem sendo descrito até agora, é baseado em 

modelos e suas transformações, respectivamente de um PIM para seus PSMs, e de 

seus PSMs para código. Estes dois tipos de transformações podem ser realizados 

por ferramentas distintas ou por uma mesma ferramenta. 

Uma ferramenta de transformação é composta por uma definição que 

descreve como um modelo deve ser transformado. Esta definição é chamada de 

definição de transformação. A figura 8 mostra a estrutura de uma ferramenta de 

transformação. 

 
Figura 8 – Definições de transformações dentro das ferramentas de transformação  

(WARMER, 2003) 
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A figura acima mostra a diferença entre uma transformação em si e a 

definição de transformação. Uma definição de transformação define o mapeamento 

de elementos de uma linguagem-fonte para elementos em uma linguagem-destino. 

Como exemplo, pode-se definir uma definição de transformação de UML para 

Java, sendo que esta definição pode ser usada para qualquer modelo UML. Esta 

situação é ilustrada na figura 9. 

 
Figura 9 – Definições de transformação são definidas entre linguagens  

(baseado em WARMER, 2003) 

Pode-se afirmar que uma definição de transformação consiste em um 

conjunto de regras de transformação, as quais são especificações não-ambíguas da 

maneira como um modelo (ou parte dele) pode ser usado para criar um outro modelo 

(ou parte dele).  

Baseado nas informações acima, pode-se constatar três definições. 

• Uma transformação é a geração automática de um modelo-destino a partir 

de um modelo-fonte, de acordo com uma definição de transformação 

(WARMER, 2003); 

• Uma definição de transformação é um conjunto de regras de 

transformação que descrevem juntas como um modelo em uma 

linguagem-fonte pode ser transformado em um modelo na linguagem-

destino (WARMER, 2003); 

• Uma regra de transformação é uma descrição de como um ou mais 

construtores na linguagem-fonte pode ser transformado em um ou mais 

construtores na linguagem-destino (WARMER, 2003). 

A característica mais importante de uma transformação é que ela deve 

preservar a semântica entre o modelo fonte e o destino. Entretanto, a semântica de 

um modelo só pode ser preservada se ela pode ser expressa de maneira 

equivalente tanto no modelo fonte quanto no destino. 
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2.4.3.1 Transformações entre Linguagens Idênticas 

As definições acima não impõem limitações quanto ao fato de que a 

linguagem do modelo-fonte precisa ser a mesma do modelo-destino. Há situações 

onde transformações entre modelos escritos em linguagens idênticas é desejável, 

e.g., quando um modelo Entidade-Relacionamento precisa ser normalizado, ele 

pode ser utilizado como entrada numa ferramenta de transformação que gera como 

saída o respectivo modelo já normalizado. 

Quanto às transformações entre modelos UML há uma pequena detalhe que 

é interessante salientar. Como se pode estender a linguagem UML para a criação de 

uma nova linguagem, chamada de UML Profile, nem sempre se pode afirmar que 

transformações entre modelos UML são transformações entre linguagens idênticas. 

2.4.4 A Estrutura Básica do MDA 

Como foram mostrados nas seções anteriores, os principais elementos que 

compõem a estrutura do MDA são: modelos, PIMs, PSMs, linguagens, 

transformações, definições de transformações, e ferramentas de transformação. A 

figura 10 mostra a relação existente entre todos estes elementos. 

 
Figura 10 – Visão geral da estrutura básica do MDA (baseado em WARMER, 2003) 

Para o desenvolvedor as etapas mais importantes no processo do 

desenvolvimento de software são a criação do PIM e a sua transformação em seus 

respectivos PSMs. O desenvolvedor deve então ter em mente quais ferramentas 

serão usadas nas etapas de transformação. 
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2.5 Características Desejáveis em Transformações 

Como foi visto nas seções anteriores, uma transformação pode ser definida 

como a geração de um modelo-destino a partir de um modelo-fonte, utilizando para 

tal uma ferramenta de transformação que utiliza uma definição de transformação 

específica, que é composta por regras de transformação. Porém, estas 

transformações não podem ser executadas de uma forma qualquer. Há 

características desejáveis para a execução de uma transformação de qualidade, i.e., 

uma transformação que mantenha a consistência entre o modelo-fonte e o modelo-

destino. Elas são, em ordem de importância (WARMER, 2003): 

• Ajustabilidade, que significa que regras de transformação de uma definição 

de transformação podem ser ajustadas para melhor atender às 

necessidades do desenvolvedor; 

• Rastreabilidade, que significa que é possível rastrear, partindo de um 

elemento do modelo-destino, qual é o seu elemento correspondente no 

modelo-fonte; 

• Consistência incremental, que significa que quando uma informação 

específica foi adicionada a um modelo-destino, e ele é regenerado a partir 

de uma nova transformação de seu modelo-fonte, a informação extra 

persiste; 

• Bidirecionalidade, que significa que uma transformação pode ser 

executada no sentido oposto, i.e., gerar o modelo-fonte a partir de uma 

transformação do modelo-destino. 

Cada uma destas características impõe exigências nas transformações. As 

próximas seções descrevem as implicações destas características desejáveis sobre 

as transformações. 

2.5.1 Ajustabilidade 

É extremamente desejável que uma ferramenta de transformação ofereça a 

possibilidade de ajuste de determinadas características da transformação. O 

desenvolvedor deve observar que cada ferramenta possui diferentes opções de 

ajuste. A seguir serão apresentadas as maneiras sobre as quais o desenvolvedor 

pode interferir no processo de transformação. 
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2.5.1.1 Controle Manual 

Este tipo de ajuste permite ao usuário um controle fino, realizado 

manualmente, sobre as opções de ajuste. Permite definir qual elemento do modelo 

será transformado por qual regra de transformação. Apesar deste tipo de ajuste 

oferecer um alto nível de ajustabilidade, é um tipo de ajuste muito propenso a erros e 

que requer muita mão-de-obra. 

2.5.1.2 Condições sobre Transformações 

Uma outra forma de oferecer o poder de controlar o modo como a 

transformação irá ser executada é anexando uma condição a cada regra de 

transformação. Esta condição descreve quando esta regra deve ser aplicada. Em 

princípio, todas as propriedades dos elementos do modelo-fonte podem ser usadas 

pelas condições. Preferencialmente deve-se fazer com que as condições sejam 

mutuamente exclusivas, viabilizando assim uma completa automatização do 

processo de transformação. 

Este tipo de ajuste pode ser combinado com o controle manual para um maior 

controle do ajuste. 

2.5.1.3 Parâmetros de Transformação 

O processo de transformação pode também ser ajustado através do uso de 

parâmetros. O usuário então seria requisitado que antes da transformação ele 

preenchesse estes parâmetros. 

Deve-se observar que este tipo de ajuste é diferente do controle manual. 

Neste último o usuário deve definir e configurar cada detalhe de ajuste. Através da 

utilização de parâmetros, a ferramenta oferece flexibilidade sem tanta mão-de-obra, 

disponibilizando a opção de ajuste focada em apenas uma característica específica 

por parâmetro. Cabe a ferramenta de transformação definir a quantidade de 

parâmetros disponíveis para uma determinada transformação. 

2.5.1.4 Informação Adicional 

Em determinadas ocasiões pode-se desejar formular uma condição, mas a 

informação para tal não está entre as propriedades dos elementos no modelo-fonte. 
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Isto implica na necessidade de uma intervenção manual do usuário para alcançar o 

ajuste desejado, tendo que utilizar então o ajuste  através de controle manual. 

2.5.2 Rastreabilidade 

Há ocasiões em que é desejável utilizar-se de rastreabilidade. Como visto nas 

seções anteriores, o PIM é um modelo incompleto e suas lacunas precisam ser 

preenchidas. Estas lacunas são então preenchidas manualmente diretamente no 

PSM. Ao preencher estas lacunas, porém, deve-se tomar o cuidado ao alterar 

elementos do PSM que podem fazer com que ele desalinhe-se em relação ao 

modelo do PIM. Nestas ocasiões, a possibilidade de rastrear qual elemento no PSM 

corresponde a qual elemento no PIM permite que os modelos estejam sempre 

alinhados e conformes um com o outro. 

O mínimo que uma boa ferramenta pode fazer é alertar o usuário quando 

ocorrer uma alteração no PSM que requeira uma alteração no PIM para que estes 

dois modelos mantenham-se alinhados, e.g., quando o usuário troca o nome de uma 

operação num PSM, a ferramenta pode sugerir que o nome seja trocado no PIM 

também, ou renomear a operação no PIM automaticamente. 

Outro tipo de situação onde é desejável oferecer suporte à rastreabilidade é 

quando o projeto já está em fase adiantada de desenvolvimento, e então algum 

requisito muda. É freqüentemente mais fácil indicar qual parte do PIM é afetada por 

alterações nos requisitos do que qual parte do código ou do PSM foi afetada. 

Quando partes do código ou do PSM podem ser rastreadas para elementos no PIM, 

a análise de impacto das alterações dos requisitos torna-se mais fácil. 

No caso onde o sistema já foi implantado e erros são reportados, as partes do 

código responsáveis pelo erro podem ser rastreadas a partir dos elementos do PIM 

que representam a funcionalidade defeituosa. 

2.5.3 Consistência Incremental 

É comum ocorrer a situação onde depois que um modelo-destino tenha sido 

gerado, ele seja ajustado de acordo com as necessidades do usuário para 

preenchimento das lacunas. Quando, após a geração do modelo-destino e após os 

ajustes executados sobre ele, ocorrem alterações no modelo-fonte, e então o 

modelo-fonte é novamente transformado no modelo-destino, à capacidade de 
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manter os ajustes no modelo-destino mesmo após ele ter sido gerado novamente 

dá-se o nome de consistência incremental. Portanto, transformações que oferecem 

suporte à consistência incremental permitem a realização de alterações no modelo-

fonte com um impacto mínimo no modelo-destino. 

Tanto a característica de rastreabilidade quanto a de consistência incremental 

são mais importantes nas fases de transformação de PIMs para PSMs, do que estes 

últimos para código. 

2.5.4 Bidirecionalidade 

Esta característica não é essencial às transformações, e permite que o 

modelo-fonte seja gerado a partir do modelo-destino. Existem duas maneiras de se 

atingir a bidirecionalidade: através de uma única definição de transformação, que 

pode ser utilizada tanto no sentido normal de transformação quanto no sentido 

reverso; ou através de duas definições de transformação, uma para o sentido normal 

e outra para o sentido reverso. A figura 11 mostra uma única definição de 

transformação sendo usada nos dois sentidos. 

 
Figura 11 – Transformação bidirecional (WARMER, 2003) 

Um dos motivos pelo qual se dá baixa prioridade à bidirecionalidade é que 

nos casos onde são criadas duas definições de transformações, uma para cada 

sentido, não é possível provar formalmente que uma definição é o inverso da outra. 

Este julgamento só pode ser feito subjetivamente. 

Outro motivo é que se ao modelo-fonte ou modelo-destino foram adicionados 

informações extras que o outro não possui, a bidirecionalidade não pode ser 

atingida, e.g., quando apenas os aspectos estruturais de um PIM são mapeados 

para um PSM, uma transformação reversa deste PSM resultaria em um PIM 

incompleto. Num outro caso, se informações extras fossem adicionadas ao PSM, 
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uma transformação reversa resultaria num PIM com informações extras e 

indesejáveis. 

Um terceiro motivo para se dar uma baixa prioridade à bidirecionalidade é que 

uma bidirecionalidade completa só pode ser atingida se o poder de expressividade 

das linguagens do modelo-fonte e do modelo-destino forem idênticas, situação esta 

que invalidaria a necessidade de existência de dois modelos. Se ambas as 

linguagens possuem o mesmo poder de expressividade, então um modelo bastaria. 
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3 METAMODELAGEM 

Anteriormente foi dada a definição de modelo como sendo uma descrição de 

um sistema (ou de parte dele), escrita numa linguagem bem-definida, a qual é uma 

linguagem formal apta a ser interpretada por computadores. Este capítulo trata da 

metamodelagem, i.e., a modelagem de modelos de modelos, e sua importância 

dentro do MDA. Os conceitos explicados neste capítulo possuem relação direta com 

MOF. 

No passado, linguagens eram freqüentemente definidas usando a gramática 

BNF (Backus Nour Form). Esta gramática define a sintaxe de uma linguagem, mas 

somente de linguagens baseadas em texto. Apesar de preencher o requisito de ser 

uma linguagem capaz de ser automaticamente interpretada por computadores, ela 

não preenche o requisito de criação de uma sintaxe gráfica. Já que em MDA os 

modelos compõem sua estrutura base, necessita-se de algum recurso capaz de 

gerar linguagens com sintaxe gráfica. Este recurso chama-se metamodelagem. 

Um modelo define quais elementos podem existir num sistema, e uma 

linguagem pode ser usada para definir quais elementos podem existir neste modelo. 

Utilizando este mesmo princípio, esta linguagem também pode ser descrita por um 

modelo. Um modelo de uma linguagem descreve os elementos que podem ser 

usados nesta linguagem, e a este modelo dá-se o nome de metamodelo. 

Cada elemento utilizado na construção de um modelo escrito numa 

determinada linguagem é definido pelo metamodelo desta linguagem. Como o 

próprio metamodelo é também um modelo, ele também precisa ser escrito numa 

linguagem bem-definida. Esta linguagem é chamada de metalinguagem. Portanto, o 

BNF é uma metalinguagem. A figura 12 mostra toda esta inter-relação. 
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Figura 12 – Metalinguagens, metamodelos, linguagens e modelos (WARMER, 2003) 

Como um metamodelo é equivalente à linguagem definida por ele, é 

desnecessário fazer uma distinção entre um metamodelo e sua respectiva 

linguagem definida por ele (WARMER, 2003). A figura 13 mostra a relação entre um 

modelo, sua linguagem e a metalinguagem. Por motivos de diferenciação visual 

entre a linguagem e sua metalinguagem na figura abaixo, a figura abaixo exibe como 

símbolo de metalinguagem a letra “M”. 

 
Figura 13 – Metalinguagens, linguagens e modelos (WARMER, 2003) 

Como a própria metalinguagem é também uma linguagem, ela também pode 

ser representada por um metamodelo escrito em outra metalinguagem. 

Teoricamente há um número infinito de camadas que representam estas relações 

entre metalinguagens, linguagens e modelos. Porém, para uma interpretação 

computacionalmente automatizada destes conceitos, é necessário um número finito 

de camadas. 

3.1 As Quatro Camadas definidas pela OMG 

A estrutura do MDA por definição é composta por quatro camadas (ou 

metaníveis) de modelagem. Na verdade, estas quatro camadas são usadas como 
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um padrão de arquitetura para todos os padrões definidos pela OMG. Na 

terminologia própria da OMG, estas camadas são chamadas de M0, M1, M2 e M3 (o 

“M” que precede o número de cada camada deriva do termo em inglês que pode ser 

traduzido como metanível: metalevel). 

3.1.1 Camada M0: As Instâncias 

A camada M0 é compreendida pelo sistema de software, no qual as 

instâncias reais existem, e.g., a instância formada pelo empregado nomeado “José 

Firmino” morando na rua “João da Cunha” em “Blumenau”. Inúmeras instâncias 

podem existir,  e existem várias tecnologias capazes de implementar estas 

instâncias. 

Vale observar que quando se está modelando um domínio e não software, as 

instâncias da camada M0 são os elementos do domínio, como por exemplo pessoas, 

produtos, etc. Quando se está modelando software, as instâncias são as 

representações de software dos itens do mundo real, como por exemplo a versão 

computadorizada das pessoas e dos produtos. 

3.1.2 Camada M1: O Modelo do Sistema 

A camada M1 é composta por modelos, os quais descrevem os elementos 

reais do sistema de software da camada M0, e.g., o conceito de empregado pode 

ser definido pelas propriedades nome, endereço e cidade. 

Há uma relação definida entre as camadas M1 e M0. Os elementos da 

camada M1 são classificações ou categorizações das instâncias da camada M0,  

assim como cada elemento da camada M0 nada mais são do que instâncias de um 

elemento da camada M1. 

A figura 14 ilustra as camadas M0 e M1 com seus elementos e suas relações. 
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Figura 14 – Relações entre as camadas M0 e M1 (baseado em WARMER, 2003) 

3.1.3 Camada M2: O Modelo do Modelo 

O modelo que reside na camada M2 é chamado de metamodelo. Cada 

elemento de um metamodelo classifica ou categoriza um elemento da camada M1, 

i.e., um elemento de um modelo. Assim como os elementos da camada M1 

oferecem os recursos necessários para lidar com os elementos da camada M0, os 

elementos da camada M2 oferecem os recursos necessários para lidar com os 

elementos da camada M1. 

Portanto, como cada modelo criado na camada M2 é um modelo para 

descrever outros modelos (os modelos da camada M1), eles são chamados de 

metamodelos. Por este motivo a camada M2 é denominada de camada de 

metamodelagem. A figura 15 mostra a relação entre elementos de um modelo UML 

da camada M1 e elementos do metamodelo UML na camada M2. 

 
Figura 15 – Relações entre as camadas M2 e M1 (baseado em WARMER, 2003) 

Analisando a figura acima e a figura que mostra a relação entre os elementos 

da camada M1 e M0, pode-se claramente perceber que uma instância da camada 

M0 é definida por uma classe do modelo UML da camada M1, e esta classe do 
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modelo UML é definida por uma classe que define classes no metamodelo UML na 

camada M2. 

3.1.4 Camada M3: O Modelo do M2 

A última das definições de camadas do MDA, a camada M3, é composta por 

elementos que oferecem os recursos necessários para lidar com os elementos da 

camada M2. A mesma relação existente entre os elementos da camada M0 e M1, e 

entre os elementos da camada M2 e M1, existe entre os elementos da camada M3 e 

M2, ou seja, cada elemento da camada M3 categoriza ou classifica cada elemento 

da camada M2. A figura 16 mostra a relação entre a camada M3 e M2. 

 
Figura 16 – Relações entre as camadas M3 e M2 (baseado em WARMER, 2003) 

A figura 17 mostra uma visão geral desta arquitetura de quatro camadas. 
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Figura 17 – Visão geral das quatro camadas (baseado em WARMER, 2003) 

Um quadro comparativo e explicativo das quatro camadas pode ser 

visualizado na tabela 1. 

Tabela 1 – Quadro comparativo das quatro camadas do MDA 
Camada Conteúdo Descrição Elementos  

(exemplos) 
M3 Metametamodelo Linguagem para a 

construção de 
metamodelos 

MOF Class, MOF 
MOF Attribute, MOF 
Association, etc. 

M2 Metamodelo Linguagem para a 
construção de modelos 

UML Class, UML 
Association, UML 
Attribute, UML State, 
etc. 

M1 Modelo Descreve aspectos 
estruturais e/ou dinâmicos 
dos dados 

Classe “Empregado”, 
Atributo “Nome”, 
Atributo “Endereço”, 
etc. 

M0 Dados Dados do mundo real Empregado (“José 
Firmino”, “João da 
Cunha”, “Blumenau”), 
etc. 
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3.1.5 Análise das Camadas 

Como afirmado anteriormente, em princípio não há um limite para o número 

de camadas que podem existir. A camada M3 poderia ser representada por uma 

camada M4 que relaciona cada elemento deste último com um elemento do 

metamodelo da camada M3. O fator limitante para esta arquitetura possuir quatro 

camadas foi arbitrário, e seguido por todos os padrões definidos pela OMG. O que é 

realmente essencial compreender em toda esta arquitetura de quatro camadas é a 

relação de instânciação que existe entre uma camada e outra, i.e., elementos de 

uma camada inferior são instâncias de elementos categorizadores ou classificadores 

da camada superior (WARMER, 2003). 

Analisando por outro ponto de vista, na verdade todos os elementos de todas 

as camadas existem no mundo real, e portanto pertencem à camada M0. Pode-se 

afirmar que o conjunto de elementos da camada M3 pertence ao conjunto de 

elementos da camada M2, cujos elementos pertencem ao conjunto de elementos da 

camada M1, cujos elementos pertencem ao conjunto de elementos da camada M0. 

Esta relação de conjuntos pode ser vista na figura 18 através de um Diagrama de 

Venn. 

 
Figura 18 – Relações entre os conjuntos M3, M2, M1 e M0 (WARMER, 2003) 

3.2  Metamodelagem e o MDA 

Há dois fatores que elucidam a importância da metamodelagem para o MDA. 

A primeira delas é que a metamodelagem é um meio de definição formal de 

modelos. Como o processo de desenvolvimento no MDA é baseado na 

transformação automatizada entre modelos, é necessário que estes modelos 

possam ser interpretados por computadores. 
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Em segundo lugar, as regras de transformação que definem o mapeamento 

entre um elemento de um modelo-fonte em um elemento de um modelo-destino são 

definidas em termos de mapeamento entre elementos do meta-modelo-fonte e 

elementos do meta-modelo-destino. Em outras palavras, pode-se afirmar que as 

regras de transformação são definidas em termos de mapeamento entre elementos 

das linguagens dos modelos fonte e destino. 

3.2.1 A Estrutura Completa do MDA 

A figura 19 mostra a estrutura completa do MDA. Esta figura é semelhante à 

figura 10, porém em sua parte superior foi introduzida a metalinguagem para 

definição de linguagens. 

 
Figura 19 – A estrutura completa do MDA, incluindo a metalinguagem  

(baseado em WARMER, 2003) 

Num processo de desenvolvimento de software, a maioria dos 

desenvolvedores verão somente a base desta arquitetura. Porém, um pequeno 

número de desenvolvedores, os mais experientes, serão responsáveis pelo estudo, 

pela escolha, ou até mesmo pela criação de linguagens e suas respectivas 

transformações. 
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4 MOF 

O MOF (Meta Object Facility) é um padrão criado pela OMG que define uma 

linguagem para a definição de linguagens de modelagem. Como o MOF é uma 

linguagem para criação de linguagens, ela pode ser considerada uma 

metalinguagem. O MOF reside na camada M3 da arquitetura MDA, e como não há 

uma camada superior para definir o MOF, ele é definido através dele mesmo. O 

MOF é a linguagem em que as definições de UML e CWM, ou seja, os metamodelos 

de UML e CWM são escritos. 

4.1 Visão Geral 

Esta seção apresenta uma visão geral do MOF, explanando sua origem, as 

ferramentas relacionadas, e a função do MOF no MDA. 

4.1.1 A Origem do MOF 

A OMG ratificou o MOF em 1997. Os arquitetos do MOF perceberam que a 

indústria estava utilizando padrões completamente diferentes para descrever 

diferentes tipos de construtores de modelagem, e.g., os mecanismos usados para 

expressar que uma tabela possui suas colunas eram diferentes dos utilizados para 

expressar que uma classe possui seus atributos. 

Os arquitetos então rejeitaram a idéia de unificar os construtores de 

modelagem de linguagens distintas em uma só porque isso acabaria criando uma 

única linguagem para todo e qualquer tipo de modelo, diminuindo assim 

consideravelmente o poder de expressibilidade na realização de modelagens. Então 

os arquitetos criaram uma maneira universal de descrever construtores de 

modelagem. Isto então resultou numa maneira comum de descrever as propriedades 

e relações destes construtores de modelagem usados para construir um 

determinado metamodelo (FRANKEL, 2003). 

Portanto, o MOF foi concebido primordialmente como uma maneira para 

descrever construtores de modelagem. Para tal, a premissa fundamental utilizada é 

de que haverá e deve haver vários tipos de modelos. 
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4.1.1.1 Uma Premissa Adicional 

Os arquitetos do MOF asseguraram-se de outro princípio fundamental, de que 

é possível alcançar um grau significativo de comunalidade no gerenciamento de 

metadados sem sacrificar a habilidade de usar vários tipos de modelos ou a 

habilidade de criar novos tipos de linguagens de modelagem. Ter uma maneira 

comum de descrever construtores de modelagem que formam diversas linguagens 

de modelagem é o conceito-chave para tornar isto possível (FRANKEL, 2003). 

Todos estes princípios fundamentais foram declarados para atender a um 

forte propósito, o de utilizar ferramentas de gerenciamento de metadados que 

entendam tais descrições para que possam inferir como gerenciar os modelos que 

usam estes construtores. Se os mesmos termos são usados para descrever o fato 

de que uma tabela possui suas colunas e que uma classe possui suas operações, 

uma ferramenta de gerenciamento de metadados pode aplicar um conjunto 

consistente de regas para gerenciar estes metadados pertencentes a outros 

metadados. Se os mesmos termos são usados para descrever as propriedades de 

uma coluna e as propriedades de uma operação, uma ferramenta de gerenciamento 

de metadados pode então gerenciar de forma consistente o conceito de propriedade. 

Pode-se também concluir com o que foi dito acima que o MOF é uma maneira 

universal de descrever as relações entre os elementos de um determinado modelo. 

4.1.2 Ferramentas MOF 

O MOF não é somente usado para definir linguagens de modelagem, mas 

também para servir como base para a construção de ferramentas para definição de 

linguagens de modelagem. 

O MOF oferece um modelo de repositório que pode ser usado para 

especificar e manipular modelos, impulsionando a consistência na manipulação de 

modelos em todas as fases do uso do MDA (MILLER, 2003). 

4.1.2.1 A Interface de Repositório MOF 

A definição do MOF inclui uma especificação da interface para um repositório 

MOF, permitindo assim o acesso a modelos da camada M1 de um repositório 

através de uma interface comum. Esta interface especifica operações comuns para o 
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acesso dos dados contidos neste repositório, e é definida através de CORBA-IDL. 

Portanto, ela pode ser utilizada por várias plataformas. Especialmente para Java, há 

uma interface nativa que oferece esta funcionalidade, e é chamada de JMI (Java 

Metadata Interface). 

4.1.2.2 Intercâmbio de Modelos 

O MOF também é usado para definir um meio para intercâmbio de modelos 

M1, desde que estes modelos possuam seus metamodelos definidos por MOF. 

Atualmente, o formato de intercâmbio mais conhecido e popular é um formato 

baseado no XML, e é chamado XMI (XML Metadata Interchange). Como o MOF é 

definido através dele próprio, XMI pode ser usado para gerar formatos de 

intercâmbio de padrões para metamodelos também. 

O XMI vem sendo amplamente utilizado como o formato oficial de intercâmbio 

de modelos UML, levando as pessoas a ver o XMI como um formato de intercâmbio 

de UML. Porém, esta é uma visão limitada do XMI. 

4.1.3 A Função do MOF no MDA 

A verdadeira função do MOF no MDA é fazer com que os elementos dos 

modelos especificados no MDA possuam uma semântica em comum, para então 

viabilizar as transformações entre modelos de camadas distintas. Através da 

utilização de uma linguagem padrão, através da qual derivam todas as outras 

linguagens, as transformações podem ser aplicadas em qualquer uma das quatro 

camadas mantendo a semântica dos modelos. Portanto, pode-se afirmar que o MOF 

é o núcleo do MDA (WARMER, 2003). 

4.2 Terminologia 

Vale a pena olhar com mais atenção sobre a terminologia utilizada para os 

conceitos referentes ao MOF. Esta terminologia, se não bem compreendida, pode 

causar confusão no entendimento e na leitura dos conceitos explicados neste 

trabalho.  
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4.2.1 O Prefixo Meta 

A utilização do prefixo “meta” pode causar confusão. Para evitar tal confusão, 

esta seção visa explanar precisamente o significado de cada termo que utiliza este 

prefixo: 

• Metadado: significa estritamente “dado sobre dado”. Ou seja, é usado para 

referir-se a dados cujo propósito é descrever outros dados; 

• Metaobjeto: refere-se a um objeto que descreve um metadado, e.g., um 

objeto Java ou um objeto CORBA. O termo metaobjeto é uma abreviação 

de objeto de metadado. Foi a partir deste termo que o MOF ganhou o 

nome de Meta Object Facility; 

• Metamodelo: refere-se a um modelo que descreve algum tipo de 

metadado; 

• Metametamodelo: refere-se a um modelo que descreve um metamodelo. 

Como na arquitetura MDA só existe um único metametamodelo, que é o 

próprio MOF, e como o termo metametamodelo pode causar confusão 

durante a sua leitura, convencionou-se que o metametamodelo também 

pode ser chamado inequivocamente de “o Modelo MOF”. 

Uma outra ocasião onde pode haver confusão na terminologia é no 

rastreamento de um elemento de uma camada qualquer, e.g., o elemento Classe da 

camada M1 de um modelo UML, que é uma instanciação do elemento Classe da 

camada M2 do metamodelo UML, que foi instanciada pelo elemento Classe da 

camada M3 do metametamodelo MOF. O termo Classe foi utilizado em três 

situações distintas com significados completamente diferentes. Para contornar esta 

ambigüidade poderia-se utilizar o termo classe para referir-se ao elemento Classe da 

camada M1, o termo metaclasse para referir-se ao elemento classe da camada M2, 

e o termo metametaclasse para referir-se ao elemento Classe da camada M3. 

Porém, esta terminologia também pode ser considerada confusa. 

Portanto, para evitar o uso de termos como meta-meta-classe, meta-meta-

atributo, entre outros, convencionou-se chamar, por exemplo, o elemento Classe da 

camada M1 de “uma instância da camada-M1 de uma Classe da camada-M2”. 

Concluindo a explanação da terminologia, vale ressaltar então que há 

equivalência entre certos termos. A tabela 2 mostra a equivalência de alguns termos. 

Os termos que se encontram na mesma linha referem-se a conceitos iguais. 
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Tabela 2 – Termos equivalentes (termos numa mesma linha referem-se a conceitos iguais) 
Camada Dados Modelos Linguagens 

M0 Dado   
M1 Metadado Modelo  
M2 Metametadado Metamodelo Linguagem 
M3  Metametamodelo Metalinguagem 

 

4.3 Características da Linguagem 

Esta seção apresenta algumas peculiaridades concernentes à linguagem 

MOF. 

4.3.1 Garantindo a Corretude da Semântica 

Esta seção mostra através de um exemplo como o MOF pode garantir que um 

modelo está semanticamente correto. 

Se um metamodelo diz que uma tabela possui suas colunas via agregação 

composta, uma ferramenta de gerenciamento de metadados MOF pode não 

entender realmente o que uma tabela é nem o que uma coluna é, mas ela entende o 

que é uma agregação composta porque uma agregação composta é um dos 

construtores de modelagem do MOF. Este software de gerenciamento de metadados 

pode então garantir a propriedade de pertinência entre os elementos do modelo, 

fazendo com que quando uma tabela seja removida de um repositório, todas as suas 

colunas sejam removidas também. Esta mesma estratégia pode ser utilizada, por 

exemplo, para garantir que quando uma operação de um modelo UML qualquer for 

removida de um repositório, os seus parâmetros sejam removidos também. Isto é 

viável porque os parâmetros em um modelo UML estão formalmente relacionados 

com a sua operação que os contêm, através de uma associação que também é do 

tipo agregação composta (FRANKEL, 2003). 

4.3.2 Notação Gráfica 

MOF utiliza como elementos sintáticos de construção de seus metamodelos 

os construtores de modelagem de classes orientadas a objeto do UML. Assim, os 

metamodelos assemelham-se muito aos diagramas de classes em UML. Até mesmo 

as ferramentas utilizadas para a modelagem de classes em UML podem ser 
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utilizadas para a construção de metamodelos MOF. Com MOF, um construtor de 

modelagem é modelado como uma classe e as propriedades do construtor como 

atributos da classe. As relações entre os construtores são modeladas como 

associações. Com isso pode-se concluir que modelar um metamodelo MOF é muito 

semelhante a criar um diagrama de classes em UML. Portanto, a notação gráfica do 

MOF é a mesma do UML. 

4.3.3 A Orientação a Objeto em MOF 

Apesar dos construtores de modelagem do MOF serem os mesmos do UML e 

serem, portanto, orientados a objetos, isto não significa que estes construtores não 

possam ser utilizados para definir metamodelos não orientados a objeto. 

Quando se usa UML para criar diagramas de classes, o fato de poder-se 

utilizar a orientação a objeto, i.e., poder-se generalizar/especializar classes, não 

deriva do fato de que o metamodelo de UML foi definido via MOF. Deriva do fato de 

que os construtores que possibilitam a generalização/especialização foram 

explicitamente definidos no metamodelo UML. 

Portanto, é perfeitamente legítimo definir um metamodelo MOF que não 

suporta orientação a objeto. Isto é relevante pois existem metamodelos que não 

devem suportar qualquer mecanismo de orientação a objeto. Um dos intuitos 

fundamentais do MOF é justamente oferecer suporte a variados tipos de 

modelagem, e portanto ele oferece suporte a modelagens não orientadas a objeto. 

4.3.4 Auto-Descrição 

O próprio MOF precisa ser definido por alguma linguagem. Afinal, se os 

elementos da camada M0 são instâncias de elementos da camada M1, que são 

instâncias de elementos da camada M2, que por sua vez são instâncias de 

elementos da camada M3, os elementos da camada M3 precisam ser instanciados 

por elementos oriundos de algum outro conjunto de elementos. 

A solução adotada pela OMG para descrever os elementos da camada M3 foi 

que os próprios elementos da camada M3 são instâncias dos elementos da camada 

M3. Em outras palavras, o MOF usa o MOF para descrever a si próprio. Em termos 

técnicos, o MOF é considerado auto-descritivo. O próprio MOF define um modelo 

que descreve o MOF utilizando para tal seus próprios construtores. Este modelo é 
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chamado de Modelo MOF (MOF Model). O Modelo MOF é distinto de qualquer outro 

tipo de metamodelo, porque é o metamodelo do MOF. 

4.3.4.1 Implicações da Auto-Descrição do MOF 

Assim como é importante representar modelos através de documentos XML, 

metaobjetos CORBA, metaobjetos Java, e assim por diante, também é importante 

representar metamodelos como documentos XML, metaobjetos CORBA, 

metaobjetos Java, e assim por diante. A propriedade de auto-descrição do MOF, i.e., 

o fato do MOF ser definido pelo próprio MOF, faz com que seja possível que os 

mesmos mecanismos usados na geração de modelos possam ser utilizados na 

geração de metamodelos. 

Como conseqüência disso, pode-se aplicar, por exemplo, um mapeamento 

MOF-XML usando o XMI em um metamodelo MOF, obtendo-se assim um XMI DTD 

para a representação de modelos que estão de acordo com as normas definidas 

pelos seus metamodelos. Porém, quando se aplica o XMI para o mapeamento MOF-

XML sobre o “Modelo MOF”, i.e., o modelo MOF do próprio MOF, obtém-se um XMI 

DTD para a representação de metamodelos MOF. Este DTD é chamado de “o MOF 

DTD”, e é DTD oficial da OMG. Para cada um dos metamodelos padrões da OMG, a 

OMG tem um documento XMI padrão que representa o metamodelo e que pode ser 

validado contra o MOF DTD. 

Assim, um metamodelo MOF pode ser dois tipos de transformação via XMI: 

• A transformação de um metamodelo da camada M2 em outro metamodelo 

da camada M2, i.e., um metamodelo qualquer pode ser representado 

através de seu mapeamento para um documento XMI equivalente ao 

metamodelo original, contendo todas as propriedades de todos os 

elementos deste metamodelo. Este documento XMI pode então ser 

validado pelo MOF DTD; 

• A transformação de um metamodelo da camada M2 em um DTD a ser 

usado na camada M1. Este DTD representaria instâncias da camada M1 

referentes aos elementos do metamodelo da camada M2. 

É claro que outras tecnologias podem ser utilizadas em transformações que 

têm como entrada o “Modelo MOF”. Assim, interfaces de outras tecnologias, 

diferentes da XMI, já foram criadas para representar o “Modelo MOF” na camada 
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M2. A OMG, por exemplo, já executou o mapeamento MOF-CORBA sobre o 

“Modelo MOF”, obtendo assim uma IDL para objetos CORBA que representam 

elementos da camada M2. A especificação do JMI contém uma definição 

padronizada de seu mapeamento MOF-Java sobre o “Modelo MOF”, podendo-se 

obter assim interfaces para objetos Java que representam elementos da camada 

M2. 

4.3.5 Implementações Genéricas de MOF 

Uma grande qualidade do MOF é que a geração automática de código, a 

partir de um metamodelo, para a manipulação de metadados que residem em um 

repositório pode não somente ser estaticamente realizada para cada metamodelo, 

como pode ser realizada dinamicamente. Assim, o mesmo código gerado para 

manipular modelos UML poderia manipular, por exemplo, modelos escritos em 

outras linguagens. 

Toda e qualquer  interface gerada a partir de um determinado metamodelo 

herda as características de um conjunto pré-definido e padronizado de interfaces 

chamado de Interfaces MOF Reflexivas (MOF Reflective Interfaces) (FRANKEL, 

2003). Há, por exemplo, Interfaces MOF Reflexivas para CORBA e um conjunto 

similar para Java. Interfaces Reflexivas possuem a mesma funcionalidade de uma 

interface gerada especificamente para um determinado metamodelo, porém, o 

código gerado dinamicamente não é tão inteligível e simples quanto um gerado 

estaticamente, e.g., um cliente usando interfaces Java específicas para um 

metamodelo UML poderiam determinar se uma classe é ou não abstrata através do 

comando: 

boolean isAbstract = myClass.getIsAbstract(); 

A obtenção deste resultado não seria tão simples e direta para um cliente 

usando Interfaces Reflexivas. Para tal, o cliente teria que criar um objeto Java 

contendo uma definição do atributo “isAbstract” do metamodelo, passar o objeto para 

uma operação genérica do tipo “refGetValue”, e então converter o valor de retorne 

desta operação para boolean. 

Também é possível fazer com que um cliente genérico sem prévio 

conhecimento do modelo a acessar obter informações do mesmo. Na situação 
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descrita no exemplo acima, este cliente genérico MOF que usa Interfaces Reflexivas 

leria o metamodelo UML dinamicamente, i.e., em tempo de execução. Assim, o 

cliente genérico pode obter a sintaxe abstrata do metamodelo dinamicamente. É 

possível que o programa cliente gere automaticamente uma GUI que viabilize a 

realização de operações CRUD sobre os metadados do repositório bastando para tal 

que o programa cliente tenha acesso de leitura aos metadados. 

Esta é através dessa maneira que ferramentas de repositórios MOF oferecem 

editores de repositório genéricos. Os editores usam somente Interfaces Reflexivas e 

são totalmente criadas dinamicamente a partir dos metamodelos e modelos do 

repositório . 

Porém, editores genéricos podem possuir uma série de limitações, e.g., um 

editor genérico, não tendo qualquer tipo de conhecimento a respeito de um 

metamodelo particular e portanto utilizando a mesma GUI para todo e qualquer 

metadado, não saberia como exibir um modelo UML na forma de diagramas UML. 

Portanto, editores genéricos podem ser úteis, mas contudo são limitados. 

Um código genérico pode, por exemplo, ser apto a importar e exportar 

documentos XML representando modelos de um repositório MOF sem ter acesso ao 

XML DTD ou Schema gerado a partir do metamodelo correspondentem, e sim tendo 

acesso ao metamodelo. Se o código genérico entende as regras de transformação 

MOF-XML, então ele pode usá-las para interpretar o documento XML representando 

o modelo. 

4.4 O Modelo MOF – Construtores de Modelagem 

Esta seção tem como objetivo apresentar os construtores de modelagem do 

MOF (i.e., a “linguagem abstrata” de MOF) para a definição de metamodelos. A 

presente versão descrita do MOF é a 1.4. A metamodelagem baseada em MOF é 

baseada na definição de modelos que descrevem metadados. O MOF usa para tal 

uma estrutura de modelagem de objetos que é essencialmente um subconjunto do 

núcleo do UML. Os quatro principais conceitos relacionados com a metamodelagem 

baseada em MOF são (OMG, 2002): 

• Classes: modelam os metaobjetos MOF; 

• Associações: modela relações binárias entre metaobjetos; 
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• Tipos de Dados: modelam outros dados (e.g., tipos primitivos, tipos 

externos, etc); 

• Pacotes: modularizam os modelos. 

A versão completa do Modelo MOF pode ser vista na figura 20. A classe 

ModelElement é a super-classe a partir da qual todas as demais classes são 

derivadas. A classe Classifier (“Classificador”) é a super-classe abstrata para os 

tipos do MOF: Class (“Classe”), Association (“Associação”) e DataType (“Tipo de 

Dado”). A classe Feature (“Característica”) define a característica do ModelElement 

(“Elemento do Modelo”) que o contém. Especificamente, Classes são definidas por 

várias composições de sub-classes de Features, como Attributes (“Atributos”) e 

Operations (“Operações”). 

A classe StructuralFeature (“Característica Estrutural”) define uma 

característica estática de um ModelElement que o contém. Os atributos e referências 

de uma Classe definem propriedades estruturais, os quais dão suporte à 

representação do estado das suas instâncias. A classe BehavioralFeature 

(“Característica Comportamental”) é a super-classe da classe Operation 

(“Operação”) e Exception (“Exceção”), e define uma característica dinâmica do 

ModelElement que o contém. 
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Figura 20 – O Pacote do Modelo MOF (OMG, 2002) 

4.4.1 Classes (em inglês, também Classes) 

Classes são descrições de tipos dos metaobjetos MOF. O estado (atributos) e 

comportamento (operações) de instâncias da camada M1 são definidos por classes 

da camada M2. 
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Classes podem possuir três características essenciais: Atributos (Attributes), 

Operações (Operations) e Referências (References). Além destas características, 

podem conter também Exceções (Exceptions), Constantes (Constants), Tipos de 

Dados (DataTypes), Restrições (Constraints), entre outros (OMG, 2002). 

4.4.1.1 Atributos (Attributes) 

Um Atributo define um local reservado para guardar valores (informação). Um 

Atributo possui propriedades como nome, tipo, alguns sinalizadores (flags) e 

especificação de multplicidade (OMG, 2002). Estas propriedades podem ser vistas 

abaixo na tabela 3. 

Tabela 3 – Propriedades de um Atributo (OMG, 2002) 
Propriedade Descrição 
Nome (name) Único no escopo da Classe 
Tipo (type) Pode ser Class ou um DataType 
Sinalizador “isChangeable” Determina se o cliente pode alterar o 

valor do atributo 
Sinalizador “isDerived” Determina se o valor do atributo é parte 

de um “estado explícito” de uma 
instância de uma Classe, ou se é 
derivado de outro estado 

Especificação de Multiplicidade 
(multiplicity) 

(Ver seção “Multiplicidade de Atributos 
e Parâmetros) 

 

4.4.1.2 Operações (Operations) 

Operações são entidades através das quais se pode acessar o 

comportamento de uma Classe. Operações não especificam o comportamento ou os 

métodos que implementam este comportamento. Ao invés disso, eles simplesmente 

especificam os nomes usados para referenciar a invocação do referido 

comportamento (OMG, 2002). As propriedades das Operações podem ser vistas na 

tabela 4. 

Tabela 4 – Propriedades de uma Operação (OMG, 2002) 
Propriedade Descrição 
Nome (name) Único no escopo da Classe 
Lista dos parâmetros posicionais tendo as seguintes propriedades: 
Nome do parâmetro:  
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Tipo do parâmetro Pode ser denotado por um elemento do 
tipo Class ou do tipo DataType 

Direção do parâmetro: “in”, “out”, ou “in 
out” 

Determina se os argumentos atuais são 
passados do cliente para o servidor, do 
servidor para o cliente, ou ambos 

Multiplicidade (Ver seção “Multiplicidade de Atributos 
e Parâmetros) 

Um tipo opcional de retorno 
Uma lista de Exceções que podem ser lançadas por uma invocação 

 

4.4.1.3 Escopo dos Atributos e Operações 

Atributos e Operações podem ser definidos em nível de classificador 

(“classifier level”) ou em nível de instância (“instance level”). Um Atributo em nível de 

instância tem um local reservado para armazenar valores para cada instância de 

uma Classe. Já um atributo em nível de classificador tem um local reservado para 

guardar valores que é compartilhado com todas as instâncias da Classe (OMG, 

2002). 

Similarmente, uma Operação em nível de instância pode somente ser 

invocada sobre uma instância de uma Classe e será aplicada somente sobre o 

estado desta instância. Já uma Operação em nível de classificador pode ser 

invocada independentemente de qualquer instância, e pode ser aplicado sobre 

algumas ou todas as instâncias da classe em questão. 

4.4.1.4 Multiplicidades de Atributos e Parâmetros 

Um Atributo ou Parâmetro pode possuir valoração opcional, valoração 

simples, ou pode ser multi-valorado, dependendo da sua especificação de 

multiplicidade. Isto consiste em três partes (OMG, 2002): 

1) Os campos “lower” (inferior) e “upper” (superior) definem limites para o 

número de elementos no valor do Atributo ou Parâmetro. O limite inferior 

pode ser zero e o superior pode ser “ilimitado”. Um Atributo ou Parâmetro 

de valoração simples possui limite inferior igual a 1 e limite superior igual a 

1. Um Atributo ou Parâmetro de valoração opcional possui um limite 

inferior igual a 0 e um limite superior igual a 1. Todos os outros casos são 

chamados de multi-valorados, já que seus limites superiores são maiores 
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do que 1. Para a representação do limite superior ilimitado, o símbolo “*” é 

usado; 

2) O sinalizador “is_ordered” (é ordenado) informa se a ordem dos valores 

em um lugar reservado para guardá-los é semanticamente relevante. Por 

exemplo, se um Atributo é ordenado, a ordem dos valores individuais em 

uma instância do Atributo será preservada; 

3) O sinalizador “is_unique” (é único) informa se instâncias com valores 

iguais são permitidas para um dado Atributo ou Parâmetro. O significado 

de “valor igual” depende do tipo base do Atributo ou Parâmetro. 

4.4.1.5 Generalização de Classe 

O MOF permite que Classes sejam herdadas de uma ou mais Classes. Assim 

como em UML, o “Modelo MOF” usa o verbo “generalizar” para descrever a relação 

de herança (i.e., uma super-Classe generaliza uma sub-Classe). 

O significado de generalização de uma Classe MOF é similar ao de 

generalização em UML. As sub-Classes herdam todo o conteúdo de suas super-

Classes (i.e., todos os Atributos das super-Classes, Operações e Referências, e 

todos os Tipo de Dados aninhados, Exceções e Constantes). Qualquer Restrição 

explícita que seja aplicada a uma super-Classe e qualquer comportamento explícito 

para a super-Classe aplicam-se também a sub-Classe. Na camada M1, uma 

instância de uma Classe da camada M1 pode ser substituída por instâncias de suas 

super-Classes da camada M2 (OMG, 2002). 

O MOF define restrições sobre generalizações para assegurar que são 

semanticamente corretas e que possam ser mapeadas para diversas tecnologias: 

• Uma classe não pode generalizar a si própria, tanto diretamente quanto 

indiretamente; 

• Uma Classe não pode generalizar outra Classe se a sub-Classe contém 

um elemento com o mesmo nome de um elemento contido ou herdado 

pela super-Classe (i.e., não é permitido sobrescrever nomes de 

elementos); 

• Quando uma Classe possui várias super-Classes, nenhum elemento 

contido ou herdado pelas super-Classes pode ter o mesmo nome. Há uma 
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exceção que permite que super-Classes herdem nomes de uma Classe 

ancestral comum. 

4.4.1.6 Classes Abstratas (Abstract Classes) 

Uma Classe pode ser definida como “abstrata”. Uma Classe abstrata é usada 

somente para propósitos de herança. Nenhum metaobjeto com o tipo sendo o de 

uma Classe abstrata pode existir (OMG, 2002). 

4.4.1.7 Classes Folha (Leaf) e Raiz (Root) 

Uma Classe pode ser definida como “folha” ou “raiz”. Declarar uma Classe 

como folha impede a criação de quaisquer sub-Classes. Declarar uma Classe como 

raiz impede a declaração de quaisquer super-Classes (OMG, 2002). 

4.4.2 Associações (Associations) 

Associações são os construtores primários do Modelo MOF para expressar 

relações em um metamodelo. Na camada M1, uma Associação MOF da camada M2 

define relações (ligações) entre pares de instâncias de Classes. Conceitualmente, 

estas ligações não possuem identidade de objeto (não podem ser instanciadas), e 

portanto não podem conter Atributos ou Operações (OMG, 2002). 

4.4.2.1 Extremidades de Associação (Association Ends) 

Cada Associação do MOF contém precisamente duas Extremidades de 

Associação descrevendo as duas extremidades da conexão. As propriedades das 

Extremidades de Associação podem ser vistas na tabela 5 (OMG, 2002). 

Tabela 5 – Propriedades de Extremidades de Associação (OMG, 2002) 
Propriedade Descrição 
Um nome para a extremidade Este nome é único dentro da 

Associação 
Um tipo para a extremidade Este tipo precisa ser uma Classe 
Especificação de multiplicidade Ver a seção “Multiplicidades de 

Extremidade de Associação” 
Uma especificação de agregação Ver a seção “Agregação de 

Associação” 
A propriedade de “navegabilidade” 
(navigability) 

Controla se Referências podem ser 
definidas para a extremidade 
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A propriedade de “alterabilidade” 
(changeability) 

Determina se esta extremidade de uma 
conexão pode ser atualizada 

 

4.4.2.2 Multiplicidades de Extremidade de Associação 

Cada Extremidade de Associação tem uma especificação de multiplicidade. 

Enquanto esta especificação é conceitualmente similar a de multiplicidade de 

Atributos e Operações, há algumas diferenças importantes (OMG, 2002): 

• A multiplicidade de uma Extremidade de Associação não se aplica a todo o 

conjunto de ligações, e sim para projeções de um conjunto de ligações; 

• Como ligações duplicadas não são permitidas em conjuntos de ligação da 

camada M1, o sinalizador “is_unique” (é único) é implicitamente “true” 

(verdadeiro). A checagem de ligações duplicadas é baseada na igualdade 

das instâncias que elas conetam. 

Os limites “inferior” e “superior” de uma Extremidade de Associação 

restringem o número de instâncias de uma projeção, e.g., considere uma Associação 

entre uma classe A e B, onde a Extremidade de Associação da classe A tem como 

limite o intervalo “[0..3]”, então a projeção do conjunto de ligações para qualquer 

instância de B precisa conter entre zero a três instâncias de A. 

O sinalizador “is_ordered” (é ordenado) para uma Extremidade de Associação 

determina se as projeções da outra Extremidade possuem uma ordem. O Modelo 

MOF permite que somente uma das duas extremidades de uma associação seja 

marcada como ordenada. 

4.4.3 Agregação (Aggregation) 

Num metamodelo MOF, Classes e Tipos de Dados podem ser relacionados 

com outras Classes usando Associações ou Atributos. Em ambos os casos, 

aspectos do comportamento das relações podem ser descritos como semântica de 

agregação. 
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4.4.3.1 Semântica da Agregação 

O MOF suporta dois tipos de agregação para relações entre instâncias: 

“composta” (composite) e “não-agregada” (non-aggregate). O terceiro tipo, chamado 

de “compartilhado”, não é mais suportado pela especificação do MOF 1.4. 

Uma relação não-agregada é uma ligação fraca entre instâncias, e possui as 

seguintes propriedades (OMG, 2002): 

• Não há nenhuma restrição especial quanto à multiplicidade das relações; 

• Não há nenhuma restrição especial quanto à origem das instâncias nas 

relações; 

• As relações não afetam a semântica do ciclo de vida das instâncias 

relacionadas. Em particular, a remoção de uma instância não causa a 

remoção de instâncias relacionadas. 

Pelo contrário, uma relação composta é uma ligação mais forte entre 

instâncias, e possui as seguintes propriedades: 

• Uma relação composta é assimétrica, com uma extremidade denotando o 

“composto” ou o “todo” na relação e a outra denotando os “componentes” 

ou “partes”; 

• Uma instância não pode ser um componente de mais de um composto 

num dado instante; 

• Uma instância não pode ser um componente de si mesma, de seus 

componentes, ou dos componentes de seus componentes, e assim por 

diante; 

• Quando uma instância “composta” é removida, todos os seus 

componentes são removidos, e também todos os componentes dos 

componentes, e assim por diante; 

• A Regra de Fechamento da Composição: uma instância não pode ser um 

componente de uma instância de um pacote diferente. 

4.4.3.2 Agregação de Associação 

A semântica da agregação de uma Associação são explicitamente definidas 

usando-se o Atributo “aggregation” (agregação) das Extremidades da Associação 

(AssociationEnds). No caso de uma Associação “composta”, o Atributo “aggregation” 
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do elemento AssociationEnd do composto é definido como “true” (verdadeiro) e o 

Atributo “aggregation” do elemento AssociationEnd do componente é definido como 

“false” (falso). Também, a multiplicidade do elemento AssociationEnd do composto 

deve ser “[0..1]” ou “[1..1]”, em consonância com a regra de que uma instância não 

pode ser um componente de compostos múltiplos (OMG, 2002). 

4.4.3.3 Agregação de Atributo 

A semântica efetiva de uma agregação para um Atributo depende do tipo do 

Atributo. Por exemplo: 

• Um Atributo cujo tipo é expresso como um DataType possui semântica 

“não-agregada”; 

• Um Atributo cujo tipo é expresso como uma Classe possui semântica 

“composta”. 

É possível usar um DataType para codificar o tipo de uma Classe. Fazer isto 

permite que o metamodelo defina um Atributo cujo valor ou valores são instâncias de 

uma Classe sem causar a sobrecarga de semânticas “compostas”. 

4.4.4 Referências (References) 

O Modelo MOF oferece dois construtores para a modelagem de relações 

entre Classes (i.e., Associações e Atributos). Enquanto as Associações e Atributos 

MOF são similares do ponto de vista de modelagem da informação, eles têm 

diferenças importantes do ponto de vista de seus modelos computacionais e suas 

correspondentes interfaces mapeadas (OMG, 2002). 

Associações oferecem um modelo computacional “guiado por consulta”. O 

usuário executa operações sobre um objeto que encapsula uma coleção de 

ligações: 

• Vantagem: Os objetos da associação permitem que o usuário execute 

consultas “globais” sobre todas as relações, e não apenas para um 

determinado objeto; 

• Desvantagem: As operações do cliente para acesso e atualização das 

relações tendem a ser mais complexas. 

Atributos oferecem um modelo computacional “guiado por navegação”. O 

usuário tipicamente executa operação do tipo “get” e “set” sobre um atributo. 
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• Vantagem: O estilo “get” e “set” das interfaces é simples, e tende a ser 

mais natural para típicas aplicações orientadas a metadados; 

• Desvantagem: Realizar uma consulta “global” sobre uma relação expresa 

como um Atributo é computacionalmente intensivo. 

O Modelo MOF oferece um tipo adicional de característica de Classe 

chamado de Referência, que fornece uma alternativa semelhante à visão de Atributo 

de Associações. Uma Referência é definida pelas seguintes características: 

• Um nome para a Referência em sua Classe; 

• Uma Extremidade da Associação exposta (“exposed” Association End) em 

alguma Associação cujo tipo é esta Classe ou uma super-Classe desta 

Classe; 

• Uma Extremidade da Associação referenciada (“referenced” Association 

End), que é a “outra” extremidade na mesma Associação. 

Definir uma Referência em uma Classe faz com que a interface resultante 

contenha operações com nomes que são idênticos àqueles para um Atributo 

“equivalente”. Entretanto, no lugar de operar sobre os valores em um atributo de 

uma instância de uma Classe, estas operações acessam e atualizam a Associação, 

ou mais precisamente uma projeção da Associação. Isto é ilustrado na notação UML 

na figura 21. 

 
Figura 21 – Exemplo de uma Referência (OMG, 2002) 

A figura acima mostra uma Classe chamada My_Class_1 que é relacionada 

com a Classe My_Class_2 através da Associação My_Assoc. My_Class_1 tem um 

Atributo chamado “attr” cujo tipo é Integer. Além disto, ele tem uma Referência 

chamada “ref” que referencia “end2” (a extremidade 2) da Associação. Isto oferece 

uma interface para “ref” que permite que um usuário acesse e atualize uma instância 

de My_Class_2 usando operações do tipo “get” e “set”. 
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A figura acima também mostra uma Referência que “expõe” uma Extremidade 

da Associação com uma multiplicidade de “[1..1]”. Referências podem de fato expor 

extremidades com qualquer especificação de multiplicidade válida. As operações de  

Referência resultantes são similares àquelas para um Atributo com a mesma 

multiplicidade. Entretanto, como as Associações MOF não permitem duplicatas, 

Extremidades de Associações e portanto Referências precisam sempre ter seu 

sinalizador de multiplicidade “is_unique” definido como “true” (verdadeiro). 

Há algumas restrições importantes sobre Referências: 

• Quando a propriedade “is_navigable” de uma Extremidade de Associação 

é “false” (falsa), não é permitido definir uma Referência que “referencia” 

esta Extremidade de Associação; 

• Uma instância M1 de uma Classe que “referencia” uma Associação não 

pode ser usada para fazer uma ligação em uma instância da Associação 

em um contexto diferente. 

4.4.5 Tipos de Dados (DataTypes) 

Definições de metamodelo freqüentemente precisam usar valores de 

parâmetros de operação e atributos que tenham tipos cujos valores não tenham 

identidade de objeto. O MOF oferece o conceito de metamodelagem de um Tipo de 

Dado para preencher esta necessidade (OMG, 2002). 

Tipos de Dados podem representar dois tipos de dados: 

4) Tipos de dados primitivos como Boolean, Integer, e String são blocos de 

construção básicos para expressar estado. O MOF define seis tipos de 

dados padrões que são adequados para uma metamodelagem 

independente de tecnologia. (Outros tipos de dados primitivos podem ser 

definidos por mapeamentos de tecnologias específicas ou como extensões 

de um usuário ou de terceiros. Entretanto, a especificação do núcleo do 

MOF não diz nada sobre o que eles significam). 

5) Construtores de tipos de dados permitem ao metamodelador definir tipos 

de dados mais complexos. Os construtores padrões de tipos de dados do 

MOF são enumeração (enumeration), estrutura (structure), coleção 

(collection), e apelido (alias). 
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4.4.6 Pacotes 

O Pacote é o construtor do Modelo MOF para agrupamento de elementos em 

um metamodelo. Pacotes servem para dois propósitos (OMG, 2002): 

1) Na camada M2, Pacotes oferecem um meio de segmentar e modularizar o 

espaço do metamodelo. Pacotes podem conter muitos tipos de elementos 

(e.g., outros Pacotes, Classes, Associações, Tipos de Dados, Exceções, 

Constantes, e assim por diante). 

2) Na camada M1, instâncias de Pacotes atuam como recipientes para 

metadados. Indiretamente, eles também definem o escopo dos conjuntos 

de Associações e de Operações e Atributos em nível de classificador 

sobre instâncias de Classes. 

O Modelo MOF provê quatro mecanismos para composição e reuso de 

metamodelos (i.e., generalização, aninhamento, importação, e agrupamento). 

4.4.6.1 Generalização de Pacotes (Generalization Packages) 

Pacotes podem ser generalizados por um ou mais Pacotes em um modo 

análogo ao de generalização de uma Classe. Quando um Pacote é herdado de 

outro, o sub-Pacote herdado adquire todos os elementos de metamodelagem 

pertencentes ao super-Pacote. A herança de Pacotes está sujeita a regras que 

previnem a colisão de nomes entre elementos locais e herdados. 

Na camada M1, uma instância de um sub-Pacote tem o poder de criar e 

gerencias suas próprias coleções de instâncias de Classes e suas ligações. Isto 

aplica-se às Classes e Associações definidas explicitamente, e àquelas herdadas. 

A relação entre instâncias de um super-Pacote e seus sub-Pacotes é similar à 

relação entre instâncias de uma super-Classe e suas sub-Classes: 

• A instância de um sub-Pacote é tipo substituível para instâncias de seus 

super-Pacotes (i.e., a instância do sub-Pacote “é uma” instância do super-

Pacote); 

• Uma instância de um sub-Pacote não usa ou depende de uma instância do 

super-Pacote (i.e., não há nenhuma relação do tipo “é parte de”). 

Pacotes podem ser definidos como Pacotes raiz ou folha (com significado 

análogo ao de Classes raiz ou folha), porém Pacotes não podem ser abstratos. 
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4.4.6.2 Aninhamento de Pacote (Package Nesting) 

Um Pacote pode conter outros Pacotes, o qual pode por sua vez conter outros 

Pacotes. Elementos de modelagem definidos em Pacotes aninhados podem ser 

fortemente acoplados com outros elementos de modelagem na mesma contenção. 

Por exemplo, uma Classe em um Pacote aninhado pode ter uma Referência que a 

conecta por uma Associação em seu contexto, ou sua semântica pode ser coberta 

por uma Restrição definida pelo usuário no Pacote que o cerca. 

Um Pacote aninhado é um componente de seu Pacote que o cerca. Como, 

em geral, os elementos de modelagem em um Pacote aninhado podem ser 

inseparavelmente associados com seu contexto, há algumas restrições significativas 

em como os Pacotes aninhados podem ser compostos. Em particular: 

• Um Pacote aninhado não pode generalizar ou ser generalizado por outros 

Pacotes; 

• Um Pacote aninhado não pode ser importado ou agrupado por outros 

Pacotes. 

Pacotes aninhados não são diretamente instanciáveis. Nenhuma fábrica de 

objetos ou operação é definida para instâncias de Pacotes aninhados. Uma instância 

da camada M1 de um Pacote aninhado pode existir somente em conjunção com 

uma instância de seu Pacote que o contém. Conceitualmente, uma instância de um 

Pacote aninhado é um componente de uma instância de seu Pacote que o contém. 

Concluindo, o principal efeito do aninhamento de um Pacote em outro é dividir 

os conceitos e o espaço de nomes (namespace) de outro Pacote. Aninhar não é um 

mecanismo para reuso. Na realidade, quando um Pacote é aninhado, a sua 

capacidade de reusabilidade é restringida. 

4.4.6.3 Importação de Pacotes (Package Importing) 

Em muitas situações, a semântica de aninhamentos e generalizações de 

Pacotes não oferece o melhor mecanismo para composição de metamodelos. Por 

exemplo, o metamodelador pode querer reusar alguns elementos de um 

metamodelo existente e não outros. O MOF fornece um mecanismo de importação 

que suporta esta característica. 
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Um Pacote pode ser definido através da importação de um ou mais Pacotes. 

Quando um Pacote importa outro, o Pacote importador pode fazer uso dos 

elementos do Pacote importado.  

Aqui estão alguns exemplos de como um Pacote pode reusar elementos 

importados. O Pacote importador pode declarar: 

• Atributos, Operações, ou Exceções usando Classes ou Tipos de Dados 

importados; 

• Operações que lançam Exceções importadas; 

• Tipos de Dados e Constantes usando Tipos de Dados ou Constantes 

importadas; 

• Classes cujas super-Classes são importadas; 

• Associações para as quais os tipos de uma ou ambas as Extremidades de 

Associações é uma Classe importada. 

Na camada M1, uma instância de um Pacote importador não tem uma relação 

explícita com quaisquer instâncias do Pacote importado. Diferente de um pacote 

herdado (um sub-Pacote), um Pacote importador não tem o poder de criar instâncias 

das Classes importadas. A obtenção de instâncias da Classe importada no cliente é 

feita através de uma instância independente  do Pacote importado. 

4.4.6.4 Agrupamento de Pacotes (Package Clustering) 

O agrupamento de Pacotes é uma forma mais forte de importação de Pacotes 

que vincula o Pacote importador e o importado em um “cluster” (grupo). Assim como 

nas importações, um Pacote pode agrupar um número de outros Pacotes, e pode 

ser agrupado por um número de outros Pacotes. 

Uma instância de um Pacote agrupador comporta-se como se os Pacotes 

agrupados fossem aninhados dentro do Pacote, i.e., o ciclo de vida da instância de 

um Pacote agrupado é determinado pelo ciclo de vida da instância de seu Pacote 

agrupador. Em particular: 

• Quando o usuário cria uma instância de um Pacote agrupador, uma 

instância de cada um de seus Pacotes agrupados é criado 

automaticamente; 

• Todas as instâncias dos Pacotes agrupados criados acima pertencem ao 

mesmo domínio do Pacote agrupador; 



 61 

• A remoção de uma instância de um Pacote agrupador automaticamente 

remove todos as instâncias dos Pacotes agrupados, e as instâncias dos 

Pacotes agrupados não podem ser removidas a não ser que a instância de 

seu Pacote agrupador seja removida. 

Entretanto, diferente de um Pacote aninhado, é possível criar uma instância 

independente de um Pacote agrupado. Também, em algumas situações, instâncias 

de Pacotes agrupados não são estritamente aninhadas. Entretanto, vale observar 

que um Pacote agrupador pode ser agrupado ou herdar outro Pacote.  

Concluindo, a relação entre as instâncias da camada M1 em um agrupamento 

de Pacotes é que cada instância de um Pacote agrupado é um componente da 

instância do Pacote agrupador. Diferentemente de Pacotes aninhados, não há uma 

relação composta entre os Pacotes da camada M2. 

4.4.6.5 Sumário dos Construtores de Pacotes 

A tabela 6 mostra as propriedades dos quatro mecanismos de criação de 

Pacotes definidos pelo Modelo MOF. 

Tabela 6 – Construtores de Pacotes (OMG, 2002) 
Construtor Relação Conceitual Propriedades da 

Relação na 
Camada M2 

Propriedades da 
Relação na 
Camada M1 

Aninhamento P1 contém P2 P1 P2 P1 P2 
Generalização 
/ Herança 

P2 generaliza P1 P1 P2 P1 P2 

Importação P1 importa P2 P1 P2 nenhum 
Agrupamento P2 agrupa P1 P1 P2 P1 P2 ou 

nenhum 
 

A simbologia da tabela é baseada em UML, i.e., um diamante preenchido 

significa composição, um diamante oco significa agregação, um triangulo oco 

significa herança, e uma flecha pontilhada significa “depende de”. 

Observe que P1 e P2 denotam entidades distintas, embora relacionadas, em 

diferentes colunas da tabela: 

• Na coluna 2, eles representam Pacotes da camada M2 em um 

metamodelo; 

• Na coluna 3, eles representam tanto Pacotes da camada M2 quanto 

objetos de um metamodelo; 
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• Na coluna 4, eles representam instâncias do Pacote da camada M1 

(quando sublinhados) ou seus tipos. 

4.4.7 Restrições (Constraints) e Consistência (Consistency) 

Os construtores do Modelo MOF descritos até agora permitem ao 

metamodelador definir metadados que abrangem nodos (Classes) com propriedades 

anexas (Atributos / Tipos de Dados) e relações entre nodos (Associações). Enquanto 

os construtores acima são suficientes para definir a “sintaxe abstrata” consistindo de 

nodos e ligações compondo metadados, esta sintaxe tipicamente precisa ser 

incrementada com regras de consistência adicionais (OMG, 2002). 

4.4.7.1 Restrições 

O Modelo MOF define um elemento chamado Restrição (Constraint) que pode 

ser usado para anexar regras de consistência a outros componentes do 

metamodelo. Uma Restrição abrange: 

• Um nome; 

• Uma “linguagem” que identifica a linguagem usada para expressas as 

regras de consistência; 

• Uma “expressão” escrita na linguagem que especifica a regra; 

• Uma “política de avaliação” que determina quando a regra deve ser 

colocada em ação; 

• Um conjunto de “elementos restringidos”. 

Uma expressão de Restrição é uma expressão em alguma linguagem que 

pode ser avaliada  no contexto de um metamodelo para decidir se ela é válida. A 

especificação do MOF não define ou exige quaisquer linguagens específicas para 

expressões de Restrições, ou quaisquer mecanismos de avaliação particulares. De 

fato, é legítimo para Restrições expressas em linguagem informal (e.g., Português) e 

para validação serem implementadas. Entretanto, as Restrições que são partes da 

especificação do Modelo MOF são expressas em OCL (Object Constraint 

Language), linguagem a qual é definida na especificação do UML. 

A política de avaliação de uma Restrição determina se a regra de consistência 

deve ser imposta imediatamente ou posteriormente. 
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Concluindo, o construtor Restrição é usado para a especificação de regras de 

consistência para modelos ao invés de ser usado, por exemplo, para definir o 

comportamento computacional de Operações. É considerado um mau estilo 

especificar expressões de Restrição que afetem o estado de um modelo. 

4.4.7.2 Consistência Estrutural 

Um metamodelo baseado em MOF define uma “sintaxe abstrata” para 

metadados. Alguns aspectos da sintaxe abstrata são validados pela interface de 

metadados do servidor. Entretanto, alguns aspectos da sintaxe abstrata só podem 

ser validados através de checagens de consistência estruturais realizadas 

dinamicamente, ou seja, em tempo de execução. Enquanto que muitas das 

checagens estruturais são realizadas imediatamente, outras precisam ser 

postergadas (OMG, 2002). 

Não é prático para um metamodelo especificar desde o início tudo o que pode 

acontecer de errado em um servidor de metadados baseado em MOF. É necessário 

então reconhecer que o servidor MOF pode precisar realizar uma variedade de 

checagens dinamicamente que não são definidas pelo metamodelo. Isto inclui 

validações de metadados adicionais que não são especificadas pelo metamodelo, 

checagens de controle de acesso e recurso, e checagens de erros internos. 

4.4.7.3 Mecanismos de Checagem de Consistência 

A especificação do MOF oferece uma grande flexibilidade para 

implementações de servidores de metadados na área de checagem de restrições ou 

validação: 

• Suporte à checagem de Restrições não é obrigatório. Em particular, não 

há a exigência de suportar qualquer tipo de linguagem específica para 

expressões de Restrição; 

• O conjunto de eventos (caso houver) que pode ativar checagens 

postergadas não é especificado. Nenhum tipo de interface geral é 

especificado para iniciar a checagem de consistência postergada; 

• Persistência e intercâmbio de metadados, o qual é um estado de 

inconsistência pode ser permitido; 
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• Não há mecanismos definidos para assegurar que os metadados 

validados continuem válidos, ou que eles não mudem. 

O aspecto de checagem de consistência que é obrigatório é que um servidor 

de metadados precisa implementar todas as checagens de consistência estruturais 

que são designadas de imediato. 

4.4.8 Demais Construtores de Modelagem 

Esta seção descreve o significado dos elementos remanescentes do Modelo 

MOF. 

4.4.8.1 Constantes (Constants) 

O elemento de modelagem Constante permite que o metamodelador defina 

uma conexão simples entre um nome e um valor constante. 

4.4.8.2 Exceções (Exceptions) 

O elemento de modelagem Exceção permite que o metamodelador declare 

uma exceção que possa ser lançada por uma Operação. 

4.4.8.3 Etiquetas (Tags) 

O elemento de modelagem Etiqueta é a base de um mecanismo que permite 

que um metamodelo MOF “puro” seja estendido ou modificado. Uma Etiqueta 

consiste de: 

• Um nome que pode ser usado para denotar a Etiqueta em seu recipiente 

(container); 

• Uma identificação da etiqueta (“tag id”) que denota o tipo da Etiqueta; 

• Uma coleção de zero ou mais “valores” associados com a Etiqueta; 

• O conjunto dos elementos de modelagem aos quais a Etiqueta é 

“anexada”. 

O significado de um elemento de modelagem é conceitualmente modificado 

anexando-se uma Etiqueta a ele. O “tag id” da Etiqueta classifica o significado 

pretendido da extensão ou modificação. Os “valores” então servem como 

parâmetros adicionais para incrementar o significado. 
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4.5 Cenários de Uso do MOF 

Um cenário típico de uso para o MOF é oferecer suporte ao desenvolvimento 

de softwares distribuídos orientados a objeto a partir de modelos de alto-nível. Tal 

sistema então consistiria de um serviço de repositórios para o armazenamento dos 

modelos e uma coleção de ferramentas relacionadas. Estas ferramentas ofereceriam 

suporte à importação e exportação de dados deste repositório. Os dados a serem 

importados seriam os próprios modelos, e as ferramentas poderiam auxiliar no 

processo de exportar estes modelos em forma de código, através da execução de 

transformações bem-definidas. 

Um repositório MOF pode armazenar diversos tipos de modelos. Os 

metadados contidos neste repositório podem ser armazenados, por exemplo, pelo 

uso de metaobjetos Java ou CORBA, sendo que estes metaobjetos podem ser 

acessados respectivamente por suas interfaces Java ou CORBA. É através destas 

interfaces que os clientes dos repositórios obtêm acesso aos metadados, podendo 

executar quatro tipos de operações básicas: criação, leitura, alteração ou remoção 

de metadados. A este conjunto de quatro operações básicas dá-se o nome de 

CRUD (create, read, update, delete). 

Com uma ferramenta de modelagem de dados o usuário pode, por exemplo, 

salvar os metadados criados pela ferramenta de modelagem diretamente no 

repositório, através do uso de interfaces Java. Estas mesmas ferramentas poderiam 

acessar novamente os metadados salvos lendo diretamente os dados contidos no 

repositório. O desenvolvedor pode utilizar a interface que bem desejar para o acesso 

ao repositório, como por exemplo, ele poderia usar um documento XML baseado em 

XMI (descrito na seção 4.6.2) para salvar os metadados e importar tais documentos 

do repositório para acessá-los novamente. 

Pode-se concluir, portanto, que o cenário típico de uso de MOF é o MOF ser 

utilizado como base para  o gerenciamento de metadados. Como modelos formais 

compõem a base no processo desenvolvimento de software no MDA, e como estes 

modelos são metadados, o gerenciamento automatizado de metadados não 

pertence somente às etapas de análise e projeto, mas também à etapa de 

implementação. Portanto, os metadados originados a partir do MOF podem ser 

utilizados durante todo a vida do ciclo de desenvolvimento. 
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As interfaces usadas para manipular os modelos do repositório são 

específicas para cada tipo de modelo. Para um dado tipo particular de modelo, um 

gerador fica então encarregado de produzir as interfaces com suas respectivas 

implementações, a partir de um metamodelo MOF que descreve este tipo de 

modelo, e.g., geradores poderiam produzir DTDs XML e Schemas que descrevem o 

formado dos documentos XML usados para importar e exportar modelos, junto com 

o código que realiza de fato a importação e exportação (FRANKEL, 2003). 

A ferramenta utilizada como base para o acesso aos dados do repositório que 

determina como os modelos são fisicamente armazenados, e.g., um banco de dados 

Oracle, uma base de dados orientada a objeto, um sistema de arquivos comum, 

através de arquivos XML, somente na memória, e assim por diante. Algumas 

ferramentas MOF isolam a camada de persistência, oferecendo implementações 

padrão capazes de serem combinadas com outros tipos de implementações de 

persistência. Alguns oferecem diversas opções de persistência. Não importando qual 

a forma escolhida, os mapeamentos padronizados do MOF determinam as interfaces 

e formatos XML usados para interagir com o repositório, além de serem 

absolutamente independentes da forma com que os metadados são fisicamente 

armezenados. 

Uma maneira típica de realizar o intercâmbio de metadados entre repositórios 

MOF, pertencentes a uma federação de de repositórios independentes um do outro 

coexistindo em diferentes sistemas, seria através de importações/exportações de 

documentos XML. O uso de interfaces CORBA ou Java nestas transações tem como 

desvantagem restrições quanto à passagem de seus dados por firewalls. 

Repositórios MOF podem até mesmo ser utilizados em conjunto com Web 

Services. A OMG vem atualmente desenvolvendo um mapeamento MOF-WSDL que 

pretende tornar isto viável. 

4.6 Análise de Tecnologias Correlatas ao MOF 

Esta seção faz uma análise sobre as principais tecnologias relacionadas com 

o MOF. Dentre elas tem-se o CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture), o XMI (XML Metadata Interchange) e o JMI (Java Metadata Interface). 
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4.6.1 Análise do CORBA frente ao MOF 

Existe um falso consenso em relação ao MOF de que ele é baseado e 

estritamente ligado ao CORBA. Quando o MOF foi lançado em 1997, CORBA era 

considerado o modelo de programação revolucionário. Assim, havia um forte 

interesse na organização em criar um forte elo de dependência entre MOF e 

CORBA, tanto que algumas das primeiras versões de MOF usaram como tipos de 

dados primitivos os mesmos tipos do CORBA. A versão 1.4 do MOF mudou isto, 

definindo um conjunto de tipos de dados primitivos mais neutro (FRANKEL, 2003). 

Portanto, os arquitetos de MOF evitaram este tipo de dependência porque 

atrelar o MOF a uma plataforma específica reduziria seu campo de ação. Contudo, 

ao escolherem emprestar alguns dos construtores de modelagem de UML para 

serem os construtores de modelagem de MOF, eles acabaram criando uma forte 

associação entre MOF e UML. 

4.6.1.1 MOF não é Baseado em CORBA 

Como a especificação oficial do MOF possui seções inteiras dedicadas 

especialmente a mapeamentos MOF-CORBA, muitas pessoas têm a impressão de 

que o MOF é um padrão baseado em CORBA. Como dito anteriormente, MOF é 

totalmente independente de CORBA, mas não é pelo fato do CORBA ser 

considerado uma plataforma importante e o mapeamento MOF-CORBA também ser 

importante que o MOF pode ser visto como fortemente baseado em CORBA. O 

verdadeiro intuito dos arquitetos do MOF é acima de tudo é fazer com que o MOF 

possa ser mapeado para múltiplas tecnologias. 

O mapeamento para CORBA define regras para representação de metadados 

através de metaobjetos CORBA. O mapeamento especifica como transformar uma 

sintaxe abstrata de um metamodelo em uma interface baseada em CORBA IDL. As 

interfaces oferecem uma maneira de representar qualquer uma das instâncias 

(modelos) de  um metamodelo qualquer como objetos CORBA. 

4.6.1.2 Mapeamento além da Sintaxe 

O mapeamento MOF-CORBA não se limita em criar somente a sintaxe das 

interfaces CORBA-IDL produzidas a partir da sintaxe abstrata de um determinado 
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metamodelo. Se assim fosse, saber-se-ia somente quais operações CORBA foram 

geradas, mas não o que elas fazem, ou seja, não se saberia qual a semântica 

destas operações. Assim, o mapeamento também mapeia a semântica destas 

interfaces, incluindo todos os seus correspondentes comportamentos, como o fato 

de que uma implementação de uma operação de remoção de um metaobjeto deve 

também remover todos os objetos pertinentes via agregação composta. 

Através da especificação da semântica das interfaces em combinação com a 

sua sintaxe, o mapeamento torna possível aos compiladores MOF gerar também as 

implementações destas interfaces. Isto promove interoperabilidade entre 

implementações distintas de interfaces. 

4.6.1.3 O Mapeamento MOF-CORBA 

O primeiro metamodelo MOF padronizado pela OMG foi o metamodelo UML. 

A OMG aplicou então o mapeamento MOF-CORBA a este metamodelo. O resultado 

deste mapeamento foi uma especificação de como representar modelos UML como 

metaobjetos CORBA através de um conjunto de interfaces CORBA IDL. Estas 

interfaces oferecem suporte às operações CRUD sobre os modelos UML. A idéia é 

que clientes baseados em CORBA de um repositório de metadados usassem estas 

interfaces (FRANKEL, 2003). 

Mais tarde, a OMG padronizou mais metamodelos e também aplicou o 

mapeamento MOF-CORBA a eles, como por exemplo, o mapeamento dos 

metamodelos do CWM em interfaces CORBA baseadas em IDL. Assim, modelos 

CWM podem ser representados como metaobjetos CORBA. 

4.6.2 Análise do XMI 

XMI (XML Metadata Interchange) é um padrão importante baseado em MOF 

devido a grande popularidade de XML nos sistemas distribuídos da atualidade. XML 

tornou-se popular após a especificação do MOF ser escrita. A medida que XML 

começou a ser usado para a representação de metadados, ele passou a ser usado 

como um excelente meio para o intercâmbio destes metadados. 

Como o MOF foi projetado para ser independente de qualquer tipo de 

plataforma, a criação de um mapeamento MOF-XML foi simples de ser definida. Em 

1998 a OMG padronizou este mapeamento, criando então o XMI. 
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XMI também define um conjunto de regras para a produção de documentos 

XML que possam ser validados com um DTD gerado. Estas regras são necessárias 

porque as regras de produção de DTD especificam somente a sintaxe dos modelos. 

Se o XMI só fosse utilizado para tal, seria como se um mapeamento MOF-IDL 

especificasse somente a sintaxe e não a semântica das interfaces geradas de 

CORBA baseadas em IDL. As regras de produção de documentos XMI especificam 

a semântica da informação XML que por sua vez é validada por um XMI DTD 

(FRANKEL, 2003). 

As regras de XMI para a produção de DTDs e documentos fazem também 

que seja possível não somente gerar DTDs a partir de um metamodelo 

automaticamente, mas também gerar o código de implementação que importa 

modelo de e para um repositório de metadados. 

Por exemplo, um gerador MOF que conheça as regras de mapeamento MOF-

CORBA e MOF-XML pode produzir código que leia modelos a partir de um 

repositório de metadados baseado em CORBA através das interfaces CORBA 

derivadas do MOF, e em seguida exportá-las via XMI. Um gerador MOF pode 

também produzir código que importa um documento XMI representando um modelo 

e usa as interfaces CORBA para popular o repositório com o modelo. 

4.6.2.1 Funcionamento do XMI 

O XMI, como ferramenta de intercâmbio de metadados, pode mapear um 

modelo qualquer das camadas M3 e M2 em um DTD XML que armazenará a 

estrutura deste modelo. Pode também mapear um modelo qualquer das camadas 

M2 e M1 para um documento XML que armazenará todas as propriedades de todos 

os elementos deste modelo.  

Os DTDs produzidos a partir da camada M3 validam documentos XML da 

camada M2, e os DTDs produzidos a partir da camada M2 validam documentos XML 

da camada M1. A OMG criou alguns DTDs padrões, como o DTD do MOF, 

produzido a partir da camada M3, e o DTD do UML, produzido a partir da camada 

M2. A figura 22 exibe um esquema do funcionamento do XMI sobre todas as 

camadas, mostrando seu campo de atuação. 
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Figura 22 – Esquema de funcionamento do XMI 

 

4.6.2.2 XMI e XML Schema 

Em 2001 a W3C, organização proprietária da especificação do XML, criou 

uma especificação sucessora dos DTDs de XML, chamada de XML Schema. No 

mesmo ano a OMG adotou uma nova especificação para o XMI (o XMI Schema), o 

qual define um mapeamento do MOF para o XML Schema. Esta nova especificação 

do XMI também incrementa o nível de parametrização das transformações MOF-

XML. 

4.6.2.3 Uma Falsa Crença sobre o XMI 

UML é o metamodelo MOF mais conhecido e utilizado atualmente. Como 

resultado, o XMI DTD para UML que foi gerado a partir do metamodelo UML é o XMI 

DTD mais conhecido. Muitas ferramentas UML passaram então a oferecer suporte a 

importação e exportação de modelos UML através de documentos XMI que validam 

estes últimos contra este DTD. 

Devido a este fato, muitas pessoas na indústria encontraram no XMI a 

solução para a realização de intercâmbio de modelos UML entre ferramentas. Então, 

há uma falsa crença de que o XMI é simplesmente um DTD específico para o 
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intercâmbio de modelos UML, enquanto funciona na verdade como uma forma de 

produzir DTDs para um metamodelo qualquer. 

Assim, é comum existirem no mercado ferramentas que dizem suportar XMI, 

enquanto na verdade estas ferramentas apenas suportam o intercâmbio de modelos 

UML. Para uma ferramenta oferecer suporte completo ao XMI ela deve ser capaz de 

atuar como um gerador que produz XML DTDs ou Schemas a partir de um 

metamodelo qualquer, e também oferecer suporte à geração de código que 

implementa a importação e exportação de documentos XMI em repositórios MOF de 

acordo com o DTD ou Schema gerado. 

4.6.2.4 Geração Manual e Automática de DTDs e Schemas 

É interessante fazer uma comparação e entre a geração manual de DTDs e 

Schemas e a geração destes feitas a partir do XMI, e analisar as implicações desta 

comparação.  

Um DTD ou Schema gerado manualmente é muito mais inteligível e simples 

do que os gerados automaticamente através do uso de XMI, e isto pode ser mal 

visto pelos desenvolvedores acostumados com o uso de XML. Porém, um dos 

conceitos fundamentais do MDA é liberar os desenvolvedores da repetitiva tarefa de 

implementação onde o código pode ser gerado automaticamente. Já que os XMI 

DTDs e Schema não são feitos para serem lidos e escritos por seres humanos, mas 

sim para serem lidos e escritos por máquinas, a forma com que os XMI DTDs e 

Schema são escritos é irrelevante. 

4.6.2.5 XMI e UML 

Outro problema referente ao XMI é que os DTDs e Schemas gerados para 

representar modelos UML são enormes e mal modularizados. Porém, a culpa deste 

problema não pertence somente ao XMI, mas sim ao metamodelo UML 1.X, o qual é 

complexo e não possui um bom gerenciamento das dependências entre seus 

elementos. Se um compilador XMI recebe um grande metamodelo como entrada, um 

grande DTD será gerado como saída. Se á dependências entre os elementos do 

metamodelo, então também haverá dependências excessivas no DTD gerado 

(FRANKEL, 2003). 
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Muitos dos problemas existentes no metamodelo UML estão sendo estudados 

e provavelmente deixarão de existir na versão 2.0. O UML 2.0 ainda será muito 

grande porque o seu alcance é extenso. Mas assim que ele for melhor modularizado, 

os XMI DTDs e Schemas gerados a partir de um novo metamodelo serão melhor 

modularizados. 

4.6.2.6 XMI e o Intercâmbio de Diagramas UML 

Como o metamodelo UML não cobre a notação gráfica de UML, e portanto 

não contém elementos como caixa e linha, um XMI DTD para UML não especifica o 

formato da notação gráfica contidas em diagramas UML.  

Embora o suporte ao intercâmbio de diagramas não seja obrigatório, este 

intercâmbio seria útil. Os arquitetos responsáveis pela criação do metamodelo UML 

2.0 têm como um dos objetivos criar este metamodelo de forma a suportar a 

descrição de diagramas. 

4.6.3 Análise do JMI 

O JMI (Java Metadata Interface) foi criado pelo Java Community Process 

(JCP) da Sun, e viabiliza o mapeamento MOF-Java. O JMI define regras para a 

representação de metadados como objetos Java. A definição da transformação 

especifica como transformar a sintaxe abstrata de um metamodelo em interfaces 

Java. Estas interfaces oferecem um meio de representar modelos como metaobjetos 

Java, para o conjunto de modelos que estão em conformidade com o metamodelo 

relacionado. O JMI não somente define a sintaxe das interfaces geradas, como 

também define a sua semântica (FRANKEL, 2003). 

4.7 Aplicações Adicionais 

Esta seção apresenta uma linguagem textual utilizável por humanos que é 

baseada no MOF, e apresenta um novo recurso do XMI, o qual viabiliza 

mapeamentos reversos. 
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4.7.1 HUTN (Human Usable Textual Notation) 

Há situações onde ao analisar um modelo UML, não é possível ver todas as 

suas propriedades olhando-se apenas para os diagramas. Algumas dessas 

propriedades só são visíveis ao selecionarem-se os respectivos diálogos de 

propriedade. Portanto, há momentos em que pode ser conveniente exibir todas 

essas propriedades de forma linear num texto legível para os humanos. Assim, 

haveria um modo de examinar detalhadamente todas as propriedades do modelo. 

(FRANKEL, 2003)  

A especificação do HUTN (Human Usable Textual Notation) pretende então 

fazer com que outras especificações em termos de UML Profiles para Enterprise 

Distributed Computing (EDOC) e seu companheiro UML Profile para CORBA. 

Os três principais benefícios oferecidos pelo HUTN são: 

• É uma especificação genérica que oferece uma linguagem para uma 

notação textual utilizável por humanos para qualquer modelo MOF; 

• Esta linguagem, por ser bem-definida, pode ser completamente usada 

para automatizar o processo de produção de documentos HUTN; 

• Esta linguagem pode ser configurada para melhor atender ao critério da 

usabilidade humana. 

Através da futura criação de um mapeamento MOF-HUTN, um metamodelo 

acompanhado de alguns parâmetros de mapeamento poderá ser utilizado por um 

gerador para produzir uma linguagem HUTN para modelagem de acordo com o 

metamodelo escolhido. 

4.7.2 Mapeamento Reverso de XMI 

Como há XML DTDs e Schemas que não são compatíveis com o XMI, não é 

possível realizar o intercâmbio destes modelos através do XMI. Muitas indústrias 

criaram dezenas destes documentos incompatíveis com o XMI antes deste último 

ser criado. Uma maneira criada para tentar resolver este problema, e fazer com que 

estes documentos possam ser usados pelo XMI, foi a criação de regras de 

transformação para o mapeamento reverso de XML DTDs e Schema para um 

metamodelo MOF. A partir deste metamodelo MOF gerado, é possível realizar uma 

transformação deste para interfaces compatíveis com MOF de qualquer tipo, e.g., 
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pode-se utilizar o mapeamento MOF-DIL, MOF-Java, e inclusive o MOF-XML. Em 

outras palavras, a criação destas regras de transformação reversa permite a geração 

direta de XML DTDs e Schemas compatíveis com o XMI a partir de XML DTDs e 

Schemas não compatíveis com o XMI (FRANKEL, 2003). 

Como os XML DTDs e Schemas não compatíveis com XMI não conseguem 

expressar toda a semântica que um metamodelo MOF poderia, este mapeamento 

reverso precisa da intervenção humana para preencher as lacunas referentes a 

semântica não expressa nestes documentos. Portanto, tipicamente um metamodelo 

MOF produzido por uma ferramenta de mapeamento reverso deve ser melhorado 

por um modelador antes de ser utilizado por qualquer outro tipo de ferramenta. Para 

tal, deve-se assumir que há documentação suficiente disponível sobre a semântica 

do DTD ou Schema originais. 

4.8 Desvantagens 

O MOF possui várias fraquezas, e as principais delas serão abordadas nesta 

seção. 

4.8.1 Falta de Suporte a Notação Gráfica 

MOF não tem uma linguagem para a definição de uma notação gráfica. 

Assim, se você precisa de uma notação gráfica otimizada para um determinado tipo 

de modelo definido por um metamodelo, na há uma maneira de associar possíveis 

construtores de notação gráfica com os construtores definidos pelo metamodelo. 

Conseqüentemente, não há como existirem ferramentas de desenvolvimento MDA 

que suportam novas notações gráficas através da leitura de um documento que 

contenha definições de um tipo de notação gráfica qualquer (FRANKEL, 2003). 

4.8.2 Desalinhamento com UML 

Nas atuais versões de MOF 1.X e UML 1.X ainda não há um completo 

alinhamento do núcleo das suas sintaxes abstratas. Apesar do alinhamento 

existente atualmente ser quase completo, ser quase completo não basta. É 

necessário que o núcleo de ambos sejam completamente alinhados (FRANKEL, 

2003). 
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4.8.3 Problemas de Mapeamento MOF-CORBA 

O mapeamento MOF-IDL possui alguns problemas, e as interfaces 

produzidas pelas regras de geração atualmente existentes não são eficientes em 

sistemas distribuídos (FRANKEL, 2003). 

Alguns destes problemas podem ser resolvidos aplicando-se algumas 

alterações ou na definição do mapeamento MOF-CORBA ou estendendo-se as 

Interfaces MOF Reflexivas. 

Outra deficiência do mapeamento é que o suporte atualmente oferecido aos 

parâmetros de transformação é limitado, e deve ser incrementado. 

4.8.4 Problemas de Interoperabilidade 

Em teoria, qualquer modelo exportado por uma ferramenta deveria poder ser 

importado por outra ferramenta que também conheça o metamodelo do modelo em 

questão. Entretanto, há problemas quanto a este tipo de operação devido à 

imaturidade dos padrões atualmente existentes, já que os padrões baseados em 

MOF são relativamente novos (FRANKEL, 2003). 

4.9 Vantagem Principal 

Pode-se concluir sucintamente com o que foi apresentado neste capítulo 

sobre o MOF que uma das principais maneiras de tirar vantagens diretas e imediatas 

desta nova tecnologia é na geração automática de interfaces e XML DTDs e 

Schemas, ao invés de gerá-los manualmente (FRANKEL, 2003).  

4.10 Futuro do MOF 

Em 2001, a OMG editou três RFPs (Request for Proposal) para o MOF 2.0. 

No geral, estas requisições procuram resolver os problemas citados anteriormente. 

Provavelmente em 2004 (o ano em que o presente trabalho foi escrito) as 

especificações do MOF 2.0 serão finalizadas. Porém, ainda há um longo caminho 

pela frente para o completo e perfeito amadurecimento desta tecnologia. 
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5 CASO REAL DE USO DO MOF: PARLAY 

Atualmente, a situação do mercado de telecomunicações está rapidamente 

mudando devido à convergência da Internet e de redes de telefonia, e também 

devido à derrubada do monopólio em diversos países. Isto oferece grandes desafios 

e oportunidades para os provedores de serviços de telecomunicação 

(FARSHCHIAN, 2004). 

Um destes desafios é a competição acirrada para oferecer os melhores 

serviços para os clientes. O abandono do mercado monopolista criou o positivo 

surgimento de várias tecnologias, porém cria uma barreira na interoperabilidade dos 

serviços das empresas. 

Cada vez mais se cobra uma maior otimização no processo de 

desenvolvimento de aplicações na área de telecomunicações. O abandono do 

mercado monopolista fez com que muitos dos recursos da rede já existentes 

tivessem que ser adaptados para serem usados por serviços de terceiros e por 

provedores de aplicações. 

Aplicações na área de redes convergentes cada vez mais possuem em sua 

organização software, diferente dos tradicionais serviços de telecomunicação onde o 

software desempenhava um papel mais modesto. Desenvolvedores de aplicações 

recorrem a freqüentemente complexas soluções de software para acesso e 

utilização de recursos de rede oferecidos por operadores de rede. Software também 

é usado para criar aplicações inovadoras que fazem uso de uma mistura de recursos 

de rede (e.g. aplicações operando transparentemente tanto na Internet quanto nas 

redes telefônicas e utilizando bancos de dados corporativos). 

A grande competição e a natureza inovadora presente nas redes 

convergentes cria a necessidade de processos de desenvolvimento que permitam 

um rápido desenvolvimento de aplicações, de modo que os desenvolvedores 

possam utilizar-se de diferentes tipos de aplicações sem ficarem dependentes de 

muitos recursos. Muito do que vem sendo utilizado e considerado importante na área 

de engenharia de software, como reusabilidade e orientação a objeto, vem se 

tornando cada vez mais importante no domínio das telecomunicações. 

Uma das principais barreiras nesta área de desenvolvimento é justamente a 

reusabilidade. Redes de telecomunicações pertenceram tradicionalmente à 
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empresas privadas, e foram desenvolvidas como um resultado de alianças 

estratégicas entre produtores de equipamentos e operadores de rede. Aplicações 

similares tiveram que ser desenvolvidas repetidas vezes em cada plataforma 

privada. Esta situação não deve mudar num futuro próximo, devido ao maciço 

investimento realizado sobre estas tecnologias privadas. Porém, o incrível aumento 

do número e das variações dos serviços oferecidos torna esta situação crítica. Há 

uma necessidade urgente de habilitar aos desenvolvedores de aplicações o poder 

de reusar suas aplicações em plataformas privadas (FARSHCHIAN, 2004). 

5.1 O Middleware Parlay 

Importantes iniciativas estão sendo tomadas para abordar as questões 

levantadas acima. Uma delas é o próprio MDA, descrito neste trabalho, e a outra é a 

criação do Parlay. O Parlay é uma especificação de middleware orientada a objeto e 

independente de plataforma desenvolvida para o domínio de telecomunicações, e foi 

criada por uma organização sem fins lucrativos como uma especificação aberta. O 

Parlay promove independência da rede para o desenvolvimento e para a 

implantação de serviços e aplicações na área de telecomunicações, e permite que 

operadores de rede compartilhem seus recursos de rede em uma maneira 

sistemática e padronizada. O reuso é habilitado no nível de componente. Embora o 

Parlay permita que provedores de serviços reusem seus serviços em múltiplas 

redes, há um pequeno suporte para reuso no campo de modelagem de aplicações. 

A importância do MDA neste contexto é a abordagem de reuso no nível da 

modelagem de domínio (FARSHCHIAN, 2004). 

As técnicas convencionais de desenvolvimento de serviços em redes de 

telecomunicações permitem somente que os operadores de rede desenvolvam 

aplicações (e.g., mensagem de voz, funções de siga-me) baseados em seus 

próprios serviços. Estes serviços são normalmente desenvolvidos especificamente 

para uma rede privada, e não podem ser reusados em outro contexto, como mostra 

a figura 23, ilustrando o típico caso onde o operador de rede é também o 

desenvolvedor da aplicação, e onde os serviços e interfaces são privados. 
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Figura 23 – Desenvolvimento tradicional de aplicações em redes de telecomunicações 

(FARSHCHIAN, 2004) 

Através do uso do Parlay, a reusabilidade destas aplicações é aumentada, já 

que o Parlay define uma interface padrão entre o desenvolvedor da aplicação e o 

provedor de serviços, como pode ser visto na figura 24. 

 
Figura 24 – Desenvolvimento de aplicações em redes de telecomunicações usando o Parlay 

(baseado em FARSHCHIAN, 2004) 

Nas figuras ilustradas acima, o domínio dos recursos abrange recursos como 

redes fixas e móveis. Através do uso das interfaces do Parlay, as aplicações dos 

desenvolvedores podem utilizar os serviços invocando métodos da interface, que por 

sua vez fazem uso dos recursos da rede. Esta abordagem habilita o 
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desenvolvimento de aplicações complexas que utilizam uma mistura de serviços e 

recursos (e.g., telefonia fixa e móvel, Internet, bancos de dados corporativos). Esta 

abordagem também aumenta o nível de reusabilidade fazendo com que a 

especificação da aplicação seja independente da rede a ser utilizada. 

A Interface Estrutural (Framework Interface) é um componente de 

autenticação e serviço padronizado em qualquer implementação do Parlay. Ela 

fornece métodos padrões para autenticação de aplicações externas de terceiros que 

desejam fazer uso dos serviços de rede. A Interface Estrutural também oferece 

métodos padrões para a descoberta de serviços existentes em uma rede. A 

arquitetura do Parlay pode ser vista na figura 25. 

 
Figura 25 – Arquitetura do Parlay (FARSHCHIAN, 2004) 

Interfaces de serviço oferecem métodos de acesso padrão aos serviços de 

telecomunicações. A especificação do Parlay contém um grande número de tais 

definições de serviço (e.g., controle de chamada, controle de sessão, transmissão de 

mensagem, gerenciamento de conta) mas permite que novos serviços sejam 

adicionados. Uma aplicação externa tem que ser autenticada antes que ela possa 

referenciar os serviços desejados. Uma vez que um contato seja estabelecido com 

um serviço, a aplicação pode usufruir deste serviço (FARSHCHIAN, 2004). O Parlay 

também especifica um mecanismo de retorno que permite que serviços invoquem 

métodos da aplicação (e.g., notificar uma aplicação se uma chamada é feita para um 

número específico). 
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O Parlay capacita o reuso além do que está disponível hoje nas redes de 

telecomunicações. Definições de serviço podem ser reusadas. A mesma definição 

de sérviço pode ser usada em distintos tipos de recursos, e.g., um serviço de 

controle de chamada pode ser usado para conectar usuários usando telefones 

móveis, fixos, ou de Internet, sem que a interface do serviço seja alterada para cada 

tipo de telefone. Além disso, o Parlay habilita a reusabilidade no nível da aplicação, 

e este é o seu ponto forte. Aplicações precisam negociar somente com a interface do 

Parlay. Desenvolvedores podem especificar suas aplicações sem levar em 

consideração em que tipo de rede essas aplicações serão usadas. 

Embora o Parlay permita o reuso de componentes (serviços), ele não oferece 

suporte ao reuso em alto-nível, como reuso no nível de modelo de aplicação. O que 

acontece no nível de modelo de aplicação, e.g., que modelos de domínio são 

desenvolvidos e reusados, está fora do escopo do Parlay. É aí que entra a 

abordagem do MDA (FARSHCHIAN, 2004). 

5.2 Relação entre Parlay, MDA e MOF 

Um dos objetivos da equipe de desenvolvimento do Parlay é integrá-lo com o 

MDA, aumentando consideravelmente o nível de reusabilidade. Um PIM 

representando uma aplicação para redes de telecomunicações pode ser 

transformado em um PSM pra uma plataforma de rede de telecomunicação 

específica, graças ao metamodelo Parlay construído através do uso do MOF. A 

relação entre estas entidades pode ser vista na figura 26. 
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Figura 26 – Desenvolvimento baseado em MDA de aplicações que usam Parlay  

(baseado em FARSHCHIAN, 2004) 

Para que esse processo possa ser utilizado é necessário definir um 

metamodelo para o domínio da telecomunicação. Este metamodelo deve ser, é 

claro, uma instância do metametamodelo MOF, e irá ter um enfoque nas 

necessidades da indústria de telecomunicações.  

Desenvolver tal metamodelo é um grande desafio. Ele deve conter um poder 

de expressão suficiente para satisfazer tanto as necessidades da telecomunicação 

quanto as necessidades do crescente número de serviços e aplicações que são 

baseadas em redes convergentes. Tal metamodelo pode ser desenvolvido como 

uma linguagem de modelagem completamente nova, ou como uma especialização 

de UML (UML Profile). Em ambos os casos, a concordância com MOF é crucial para 

permitir interoperabilidade através do uso de ferramentas MDA. 

Vale frisar que dois metamodelos precisam ser construídos para habilitar o 

processo de desenvolvimento baseado no Parlay e MDA. O primeiro metamodelo é 

o que oferece a capacidade de modelar conceitos referentes ao domínio da 

telecomunicação, i.e., é o metamodelo usado para a criação de PIMs. O segundo 

metamodelo é o que oferece a capacidade de modelar conceitos referentes à 

plataforma específica sobre a qual o Parlay será implantado, i.e., é o metamodelo 

usado para a criação de PSMs. Regras de transformação entre estes metamodelos 

precisarão então ser criadas para habilitar uma efetiva transformação entre estes 

metamodelos. O segundo metamodelo citado acima, em particular, terá como ponto 

de partida de seu desenvolvimento as próprias especificações de interface do 

Parlay, que já estão documentadas em UML. 
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6 CONCLUSÕES 

Desde o princípio da era da informática até hoje, muito se evoluiu na área de 

engenharia de software. Os próximos anos são de grandes expectativas para 

aprimoramento destas técnicas de desenvolvimento. Os problemas da produtividade, 

portabilidade, interoperabilidade, documentação e manutenção vêm sendo 

abordados de diversas maneiras. A mais inovadora e recente abordagem foi a 

criação da arquitetura MDA (Model Driven Architecture) pela OMG (Object 

Management Group). O MDA é uma arquitetura dirigida a modelos, e para tal 

oferece conceitos e recursos necessários para lidar com esses modelos. O conceito 

fundamental do funcionamento desta arquitetura é a utilização de modelos 

independentes de plataforma (PIMs) para a especificação e desenvolvimento do 

sistema, e na sua subseqüente transformação automatizada em modelos de 

plataforma específica (PSMs). 

Uma das peculiaridades do MDA sobre os demais métodos de 

desenvolvimento criados até hoje, é que a linguagem de modelagem usada para 

criar estes modelos é uma linguagem de metamodelagem única e geral, o MOF 

(Meta Object Facility). Como o próprio nome diz, o MOF oferece facilidades para 

lidar com metaobjetos, que nada mais são do que objetos que descrevem 

metadados, i.e., objetos que descrevem elementos de um determinado modelo. 

Para uma melhor organização da abstração de dados frente a um processo 

de desenvolvimento de um sistema qualquer, o MDA é baseado numa arquitetura de 

quatro camadas (ou “metalevels”). A primeira camada, a M0, contém os dados do 

mundo real de um sistema. A segunda camada, a M1, contém os modelos que 

descrevem os dados do mundo real. Instâncias de elementos da camada M1 criam 

dados ou objetos do mundo real na camada M0. A terceira camada, a M2, contém os 

modelos dos modelos, i.e., os metamodelos, os quais descrevem os modelos da 

camada M1. A quarta e última camada, a M3, contém os modelos dos metamodelos, 

i.e., os metametamodelos. No MDA, existe um único metametamodelo, que é a 

linguagem de metamodelagem MOF. Sendo o MOF o predecessor de todos e 

quaisquer outros modelos do MDA, o MOF é o núcleo do MDA. 

Este grau de parentesco em comum existente entre todos modelos, o MOF, 

viabiliza a realização de transformações entre modelos escritos a partir de 
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metamodelos distintos. Tais transformações são definidas através de uma definição 

de transformação, que é formada por um conjunto de regras de transformação. As 

transformações podem satisfazer a algumas características desejáveis como 

ajustabilidade, rastreabilidade, consistência incremental e bidirecionalidade. 

A propriedade mais marcante no MOF é a auto-descrição. O MOF é definido 

através dos construtores de modelagem do próprio MOF. O metamodelo MOF que 

contém a definição do MOF é um metamodelo padronizado pela OMG, e é chamado 

por convenção de “o Modelo MOF”. 

As três tecnologias mais fortemente relacionadas com o MOF são CORBA 

(Common Object Request Broker Architecture), XMI  (XML Metadata Interchange) e 

JMI (Java Metadata Interface). O CORBA permite que metamodelos sejam 

mapeados para o IDL do CORBA, criando assim um artefato que contém a 

representação estrutural de um metamodelo. Este artefato é uma interface, e que 

pode ser usada para garantir a consistência dos elementos da camada M1, que são 

instâncias do metamodelo da camada M2. Analisando a especificação oficial do 

MOF pode-se ter a impressão de que o MOF é uma linguagem dependente do 

CORBA, mais na verdade são independentes. Versões iniciais do MOF continham 

certo grau de dependência, mas este vínculo foi eliminado na última versão. Embora  

o CORBA seja apto a ser utilizado em conjunto com o MOF, cada vez mais ele vem 

perdendo espaço no mercado, e novas tecnologias vêm sobrepondo seu lugar. 

O XMI permite o intercâmbio de metadados através da linguagem XML. A 

partir de um metamodelo, dois artefatos podem ser gerados através do XMI. O 

primeiro deles é a representação em XML do metamodelo, descrevendo todas as 

propriedades de todos os elementos do metamodelo. O segundo artefato é um DTD 

(Document Type Definition), o qual armazena informações estruturais do 

metamodelo e pode ser usado para a validação de modelos que sejam instâncias 

destes respectivos metamodelos. Através do XMI, também é possível executar uma 

transformação reversa a partir de um DTD para a obtenção do documento XML que 

representa o metamodelo original. O XMI é atualmente muito utilizado para o 

intercâmbio de modelos UML, motivo pelo qual surgiu uma crença errônea de que o 

propósito de funcionalidade do XMI é executar somente tal função. Apesar dos DTDs 

gerados automaticamente pelo XMI através de um metamodelo serem mais 

desorganizados e não tão compreensíveis quanto os DTDs gerados manualmente, a 

geração automática compensa esta desvantagem pois o ganho em produtividade e 
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rapidez é muito maior. Pesquisas vêm sendo feitas neste campo para produzir 

regras de transformação que produzam um DTD mais modularizado. Enfim, o XMI 

atende às necessidades de intercâmbio de modelos requeridas pelas empresas, 

contudo melhoras na modularização dos artefatos gerados são necessárias. 

O JMI é um padrão independente de plataforma para modelagem, criação, 

armazenamento, acesso, consulta e intercâmbio de metadados usando UML, XML e 

Java. Um metamodelo escrito na linguagem MOF pode ser transformado em dois 

artefatos através do JMI, analogamente às transformações do CORBA e do XMI. O 

primeiro deles é uma coleção de metaobjetos Java que descrevem todos as 

propriedades de todos os elementos do metamodelo original, e o segundo é uma 

interface Java que pode ser usada para garantir que a estrutura de instâncias deste 

metamodelo esteja correta. Uma grande vantagem do JMI perante os demais 

padrões de interface é o fato dele ser baseado em Java, pois Java é uma das 

linguagens mais populares da atualidade. 

O principal cenário de uso da linguagem MOF é no suporte a repositórios de 

modelos em geral, possibilitando uma maneira genérica para consulta, 

transformação, criação, leitura,  atualização e remoção destes metadados, 

independentemente da linguagem em que estes modelos foram escritos. Atualmente 

já existem várias ferramentas que atuam como repositórios para modelos baseados 

em MOF, porém muito precisa ser melhorado nas especificações do MOF para que 

estes repositórios possam conseqüentemente oferecer melhores recursos. 

O MOF ainda possui inúmeras deficiências, como falta de suporte a uma 

notação gráfica, desalinhamento com o UML, problemas de mapeamento MOF-

CORBA e problemas de interoperabilidade. Todos estas deficiências decorrem 

principalmente do fato de que o MOF é uma tecnologia recente e que vem 

recebendo constantes melhorias. A versão 2.0 do MOF promete inúmeras correções 

e consideráveis melhoras. 

O MOF promete ser um grande aliado em situações que exigem grande 

reusabilidade e independência de plataforma, como demonstrado na apresentação 

do middleware Parlay, que encontrou no MDA e no MOF uma forma de obter ganhos 

consideráveis no processo de desenvolvimento de software para a área de 

telecomunicações. O middleware Paraly é um exemplo de sistema de grande porte 

que requer vasta interoperabilidade para uma maior produtividade, e o MDA, em 
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conjunto com o MOF, vem a abrir portas para um processo de desenvolvimento 

produtivo numa área onde a demanda por software é cada vez maior. 

Enfim o MOF é uma linguagem inovadora que promete inúmeros benefícios 

em conjunto com o MDA. Cada vez mais empresas no mundo todo vêm aderindo a 

estas novas tecnologias em busca de melhorias na produtividade. Apesar do 

potencial destas tecnologias ainda não estar completamente aprimorado e só poder 

ser plenamente usufruído a longo prazo, o panorama revolucionário de produção 

automática de código a partir de modelos independentes de plataformas e o de livre 

intercâmbio e manuseio de modelos de tecnologias distintas promete grandes 

avanços para o futuro. 
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GLOSSÁRIO 

CORBA - O CORBA (Common Object Request Broker Architecture) é uma 

arquitetura que possibilita que peças de programas, chamadas objetos, 

comuniquem-se entre si independentemente de qual linguagem de programação 

elas foram escritas ou em que sistema operacional elas estão sendo executadas. 

O conceito essencial no CORBA é o Object Request Broker (ORB), que 

possibilita que um programa cliente (o qual pode ser um objeto), numa rede com 

clientes e servidores em diferentes computadores, possa requisitar serviços a um 

programa servidor ou objeto sem ter que entender onde o servidor está localizado na 

rede distribuída ou qual a interface que o programa servidor possui. Para realizar 

estas requisições ou enviar respostas entre os ORBs, programas usam o General 

Inter-ORB Protocol (GIOP) e, para a Internet, o Internet Inter-ORB Protocol (IIOP). O 

IIOP mapeia requisições e respostas GIOP para o Transmission Control Protocol 

(TCP) em cada computador. 

O texto de especificação do MOF faz referência ao CORBA em vários 

momentos, principalmente referindo-se a sua linguagem de definição de interfaces 

(IDL). 

CWM - O CWM (Common Warehouse Metamodel) padroniza um meio para 

modelagem de dados em uma empresa baseado em bancos de dados. É composto 

por várias linguagens de modelagem (metamodelos), todas escritas em MOF.  

DTD - Um DTD (Document Type Definition) especifica restrições na estrutura de um 

documento SGML ou XML. Pose ser incluso no próprio documento, mas é 

normalmente armazenado separadamente. A sintaxe dos DTDs de SGML e do XML 

é similar, mas não idêntica. 

DTDs são geralmente empregados para determinar a estrutura de um 

documento XML ou SGML. Um DTD tipicamente descreverá cada elemento 

permitido, seus possíveis atributos, e opcionalmente os possíveis valores para esses 

atributos. Descreverá também a estrutura e as ocorrências destes elementos. 

DTDs podem ser gerados automaticamente através da arquitetura MDA. 

Como abordado neste trabalho, mapeamentos MOF-DTD são viabilizados através 

do XMI (XML Metadata Interchange). 
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IDL - Uma IDL (Interface Definition Language) é uma linguagem de definição de 

interface, i.e., é uma linguagem ou uma simples sintaxe para a descrição de 

interfaces de um componente de software.  

IDLs são usadas em situações onde o software em ambos os lados não 

podem compartilhar “semânticas de chamada” comuns, referindo-se a maneira com 

que a linguagem de computador fala com as rotinas, e.g., C e Pascal chamam 

rotinas cada um ao seu modo, e em geral não podem invocar código escrito na outra 

linguagem. IDLs são um subconjunto de ambas, uma linguagem geral com a qual 

ambas estão capacitadas a gerar código independente de linguagem. 

IDLs são mais comumente encontradas em softwares que permitem que 

rotinas sejam chamadas em outras máquinas. Este mecanismo é conhecido como 

RPC (Remote Procedure Call). Nestes casos a semântica de chamada pode variar 

não somente entre as linguagens, mas também devido à arquitetura dos próprios 

mecanismos. 

O CORBA possui a sua própria IDL, disponibilizando assim uma interface 

comum para objetos de plataformas distintas. Este trabalho faz referência ao IDL do 

CORBA em vários momentos, principalmente referindo-se ao mapeamento MOF-

IDL.  

OMG - A OMG (Object Management Group) é uma organização aberta, um 

consórcio sem intenção de lucro que produz e mantém especificações para a 

indústria de computadores voltadas à aplicações interoperáveis. Dentre os membros 

da OMG tem-se virtualmente toda grande empresa do planeta, e centenas de 

empresas menores também. 

A OMG foi fundada em 1989 por um grupo de vendedores, e inicialmente 

tinha o propósito de criar uma arquitetura para objetos distribuídos em redes. A 

arquitetura criada foi CORBA (Common Object Request Broker Architecture).  

De lá pra cá várias outras especificações foram criadas. Dentre as mais 

conhecidas têm-se a criação da famosa linguagem de modelagem UML (Unified 

Modeling Language), a criação da inovadora arquitetura MDA (Model Driven 

Architecture), e de tecnologias correlacionadas a esta como a linguagem de 

metamodelagem MOF (Meta Object Facility) e o CWM (Common Warehouse 

Metamodel). 
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UML - O UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem de 

terceira geração. É um método aberto usado para especificar, visualizar, construir e 

documentar artefatos de sistema de software orientado em desenvolvimento. O UML 

representa uma compilação das “melhores práticas de engenharia” que provaram 

serem eficazes na modelagem de sistemas complexos e de grande porte. 

A linguagem UML está fortemente relacionada com a linguagem MOF, pois a 

linguagem UML foi definida pela linguagem MOF. Esta relação entre ambas as 

linguagens é muito importante na arquitetura MDA. 
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Abstract. MDA (Model Driven Architecture) provides productivity gains for 
software system development life cycle, allowing automatic generation of code from 
plataform independent formal models. This process is enabled by the MDA core, the 
metamodeling language MOF (Meta Object Facility), that offers facilities to cope 
with metaobjects, that are objects that can represent metadata. This thesis 
comprises a study of MOF, a analisys of its advantages and disadvantages, of its 
major related technologies and of a real use case of MOF. 

Resumo. O MDA (Model Driven Architeture) promove ganhos de produtividade 
para  o ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema de software, agregando a 
capacidade de geração automática de código a partir de modelos formais 
independentes de plataforma. Este processo é viabilizado pelo núcleo do MDA, a 
linguagem de metamodelagem MOF (Meta Object Facility), que oferece facilidades 
para lidar com metaobjetos, que são objetos capazes de representar metadados. 
Este trabalho compreende um estudo do MOF, uma análise de suas vantagens e 
desvantagens, das principais tecnologias relacionadas e de um caso real de uso do 
MOF. 

1. Introdução 

Atualmente ainda há inúmeros problemas no desenvolvimento de sistemas de software, 
sendo que os principais deles são produtividade, portabilidade, interoperabilidade e manutenção. 
Uma boa manutenção só é viabilizada quando a documentação está sempre alinhada com o código-
fonte, o que dificilmente ocorre após as etapas iniciais de desenvolvimento. Produzir documentação 
que será inutilizada após as fases iniciais traz prejuízos à produtividade. A volatilidade das 
tecnologias favorece a falta de portabilidade e cria barreiras à interoperabilidade. 

Para tentar acabar com estes inconvenientes e oferecer técnicas que auxiliem em todo o ciclo 
de vida de um software, a OMG (Object Managament Group) – uma organização sem fins lucrativos 
que tem como objetivo especificar padrões voltados a aplicações interoperáveis para a indústria de 
computadores – desenvolveu uma nova arquitetura de desenvolvimento chamada MDA (Model Driven 
Architecture). Esta arquitetura, como o próprio nome diz, é dirigida a modelos, i.e., os modelos 
compõem o bloco fundamental de desenvolvimento de sistemas de software nesta arquitetura. Os 
modelos a serem utilizados neste processo inovador satisfazem a algumas propriedades, as quais 
viabilizam uma grande independência tecnológica na criação e manutenção do sistema. Além disto, 
os modelos são fortemente inter-relacionados e coesos porque as linguagens usadas para a criação 
deles são definidas por uma linguagem única e comum a todas as outras linguagens de modelagem, 
chamada MOF (Meta Object Facility). Como o MDA é uma arquitetura dirigida a modelos, e todos os 
modelos possuem como ponto em comum o MOF, esta linguagem é o núcleo do MDA. 

A primeira parte deste artigo apresenta uma visão geral do MDA, mostrando os conceitos de 
modelos, transformações e camadas. A segunda parte fala sobre MOF, descrevendo suas 
características principais, analisando algumas tecnologias correlatas, suas vantagens e 
desvantagens, e mostrando onde ele pode ser usado. A terceira parte exibe um caso real de uso do 
MOF, o middleware Parlay. Finalmente, a quarta parte apresenta as conclusões finais obtidas. 
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2. MDA 

A Arquitetura Dirigida a Modelo, ou MDA (Model Driven Architecture), é uma arquitetura para 
o desenvolvimento de software, possuindo como idéia fundamental o uso de modelos neste processo, 
como o próprio nome diz. Esta idéia fundamental baseia-se no consenso  bem estabelecido de que é 
ideal separar a especificação do funcionamento de um sistema dos detalhes de como este sistema 
interage com a sua plataforma. No MDA, este princípio é atingido através do uso de um modelo 
escrito numa linguagem formal que contém a funcionalidade do sistema, e através da transformação 
automática deste modelo em um modelo que sabe como interagir com uma plataforma específica. 

2.1. Conceitos Básicos 

Os principais conceitos para o entendimento do MDA são: 
• Modelo: Um modelo de um sistema é uma descrição ou especificação do sistema e de 

sua funcionalidade. Um modelo é geralmente composto por uma combinação de 
diagramas e textos. O texto pode ser escrito em uma linguagem de modelagem ou uma 
linguagem natural (MILLER, 2003). 

• Dirigido a Modelo (Model-Driven): MDA é uma abordagem para desenvolvimento de 
sistemas, e que incrementa o poder e influência de modelos nesta função. É dirigido a 
modelo porque oferece meios para usar os modelos de forma a dirigir a compreensão, 
projeto, construção, implantação, operação, manutenção e modificação (MILLER, 2003). 

• Modelo Independente de Plataforma: O primeiro modelo que o MDA define é um modelo 
com um alto nível de abstração que é independente de qualquer tecnologia. Este modelo 
é chamado de PIM (Platform Independent Model). Um PIM deve apresentar um grau de 
independência de plataforma que seja adequado para utilizá-lo com um variado número 
de plataformas específicas (MILLER, 2003). 

• Modelo Específico de Plataforma: Um PIM pode ser transformado em um ou mais 
Modelos Específicos de Plataforma, chamados de PSM (Platform Specific Model), sendo 
que cada PSM é gerado para cada plataforma específica. Como muitos sistemas 
atualmente utilizam várias tecnologias, é comum ter vários PSMs relacionados com um 
único PIM. Um PSM combina as especificações contidas no PIM com os detalhes que 
especificam como o sistema usa uma plataforma específica. 

2.2. Elementos Fundamentais do MDA 

Os elementos fundamentais do MDA são: 
• Modelos de alto-nível consistentes e precisos, escritos numa linguagem bem-definida, 

i.e., uma linguagem com sintaxe e semântica bem-definida e automaticamente 
interpretável por um computador. Os modelos devem conter informações suficientes 
sobre o sistema; 

• Linguagens bem-definidas para a escrita destes modelos de alto-nível; 
• Definições de transformação, que descrevem como um PIM deve ser mapeado para um 

PSM de uma plataforma específica; 
• Linguagens bem-definidas para a escrita de definições de transformação; 
• Ferramentas que executam a transformação de PIMs em PSMs baseadas nas definições 

de transformação; 
• Ferramentas que executam a transformação de PSMs em código. 

2.3. Transformações 

O processo do MDA, como vem sendo descrito até agora, é baseado em modelos e suas 
transformações, respectivamente de um PIM para seus PSMs. Em seguida, os PSMs são 
transformados em código. Estes dois tipos de transformações podem ser realizados por ferramentas 
distintas ou por uma mesma ferramenta. 

Uma ferramenta de transformação é composta por uma definição que descreve como um 
modelo deve ser transformado. Esta definição é chamada de definição de transformação. A figura 1 
mostra a estrutura de uma ferramenta de transformação. 
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Figura 1. Definições de transformações dentro das ferramentas de transformação 
(WARMER, 2003) 

A figura acima mostra a diferença entre uma transformação em si e a definição de 
transformação. Uma definição de transformação define o mapeamento de elementos de uma 
linguagem-fonte para elementos em uma linguagem-destino. 

Pode-se afirmar que uma definição de transformação consiste em um conjunto de regras de 
transformação, as quais são especificações não-ambíguas da maneira como um modelo (ou parte 
dele) pode ser usado para criar um outro modelo (ou parte dele).  

Baseado nas informações acima, pode-se constatar três definições. 
• Uma transformação é a geração automática de um modelo-destino a partir de um modelo-

fonte, de acordo com uma definição de transformação (WARMER, 2003); 
• Uma definição de transformação é um conjunto de regras de transformação que 

descrevem juntas como um modelo em uma linguagem-fonte pode ser transformado em 
um modelo na linguagem-destino (WARMER, 2003); 

• Uma regra de transformação é uma descrição de como um ou mais construtores na 
linguagem-fonte pode ser transformado em um ou mais construtores na linguagem-
destino (WARMER, 2003). 

A característica mais importante de uma transformação é que ela deve preservar a semântica 
entre o modelo fonte e o destino. Entretanto, a semântica de um modelo só pode ser preservada se 
ela pode ser expressa de maneira equivalente tanto no modelo fonte quanto no destino. 

2.4. As Quatro Camadas do MDA 

A estrutura do MDA por definição é composta por quatro camadas (ou metaníveis) de 
modelagem. Na terminologia própria do MDA, estas camadas são chamadas de M0, M1, M2 e M3 (o 
“M” que precede o número de cada camada deriva do termo em inglês que pode ser traduzido como 
metanível: metalevel). 

• Camada M0 (as instâncias): Quando se está modelando um domínio e não software, as 
instâncias da camada M0 são os elementos do domínio, como por exemplo pessoas, 
produtos, etc. Quando se está modelando software, as instâncias são as representações 
de software dos itens do mundo real, como por exemplo a versão computadorizada das 
pessoas e dos produtos; 

• Camada M1 (o modelo do sistema): A camada M1 é composta por modelos, os quais 
descrevem os elementos reais do sistema de software da camada M0. Há uma relação 
definida entre os elementos das camadas M1 e M0. Os elementos da camada M1 são 
classificações ou categorizações das instâncias da camada M0,  assim como cada 
elemento da camada M0 nada mais é do que instâncias de um elemento da camada M1; 

• Camada M2 (o modelo do modelo): O modelo que reside na camada M2 é chamado de 
metamodelo. Cada elemento de um metamodelo classifica ou categoriza um elemento da 
camada M1. Como cada modelo criado na camada M2 é um modelo para descrever 
outros modelos (os modelos da camada M1), eles são chamados de metamodelos. Por 
este motivo a camada M2 é denominada de camada de metamodelagem; 

• Camada M3 (o modelo do M2): A última das definições de camadas do MDA, a camada 
M3, é composta por elementos que oferecem os recursos necessários para lidar com os 
elementos da camada M2. A mesma relação existente entre os elementos da camada M0 
e M1, e entre os elementos da camada M2 e M1, existe entre os elementos da camada 
M3 e M2, ou seja, cada elemento da camada M3 categoriza ou classifica cada elemento 
da camada M2. 

Um quadro comparativo das quatro camadas pode ser visualizado na tabela 1. 
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Tabela 1. Quadro comparativo das quatro camadas do MDA 
Camada Conteúdo Descrição Elementos  

(exemplos) 
M3 Metametamodelo Linguagem para a construção 

de metamodelos 
MOF Class, MOF MOF 
Attribute, MOF 
Association, etc. 

M2 Metamodelo Linguagem para a construção 
de modelos 

UML Class, UML 
Association, UML 
Attribute, UML State, 
etc. 

M1 Modelo Descreve aspectos estruturais 
e/ou dinâmicos dos dados 

Classe “Empregado”, 
Atributo “Nome”, 
Atributo “Endereço”, 
etc. 

M0 Dados Dados do mundo real Empregado (“José 
Firmino”, “João da 
Cunha”, “Blumenau”), 
etc. 

2.5. Modelos e sua Terminologia 

Os principais termos diretamente relacionados com modelos em geral são: 
• Metadado: significa estritamente “dado sobre dado”, ou seja, é usado para referir-se a 

dados cujo propósito é descrever outros dados. Portanto, um metadado é um modelo; 
• Metamodelo: refere-se a um modelo que descreve algum tipo de modelo; 
• Metametamodelo: refere-se a um modelo que descreve um metamodelo. Como na 

arquitetura MDA só existe um único metametamodelo, que é o próprio MOF, e como o 
termo metametamodelo pode causar confusão durante a sua leitura, convencionou-se 
que o metametamodelo também pode ser chamado inequivocamente de “Modelo MOF”; 

• Metaobjeto: refere-se a um objeto que descreve um metadado, como por exemplo., um 
objeto Java ou um objeto CORBA. O termo metaobjeto é uma abreviação para objeto de 
metadado. Foi a partir deste termo que o MOF ganhou o nome de Meta Object Facility. 

Analisando os termos relacionados com o MDA, pode-se perceber uma equivalência entre 
alguns deles. A tabela 2 mostra a equivalência de alguns termos, de forma que termos encontrados 
numa mesma linha referem-se a conceitos iguais. 

Tabela 2. Termos equivalentes (termos numa mesma linha referem-se a conceitos iguais) 
Camada Dados Modelos Linguagens 

M0 Dado   
M1 Metadado Modelo  
M2 Metametadado Metamodelo Linguagem 
M3  Metametamodelo Metalinguagem 

 

3. MOF 

O MOF (Meta Object Facility) é um padrão criado pela OMG que define uma linguagem para 
a definição de linguagens de modelagem. Como o MOF é uma linguagem para criação de linguagens, 
ela pode ser considerada uma metalinguagem. O MOF reside na camada M3 da arquitetura MDA, e 
como não há uma camada superior para definir o MOF, ele é definido através dele mesmo. O MOF é 
a linguagem em que as definições de UML e CWM, ou seja, os metamodelos de UML e CWM são 
escritos. 
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3.1. Ferramentas MOF 

O MOF não é somente usado para definir linguagens de modelagem, mas também para servir 
como base para a construção de ferramentas para definição de linguagens de modelagem. 

O MOF oferece um modelo de repositório que pode ser usado para especificar e manipular 
modelos, impulsionando a consistência na manipulação de modelos em todas as fases do uso do 
MDA (MILLER, 2003). 

3.1.1. A Interface de Repositório MOF 

A definição do MOF inclui uma especificação da interface para um repositório MOF, 
permitindo assim o acesso a modelos da camada M1 de um repositório através de uma interface 
comum. Esta interface especifica operações comuns para o acesso dos dados contidos neste 
repositório, e é definida através de CORBA-IDL. Portanto, ela pode ser utilizada por várias 
plataformas. Especialmente para Java, há uma interface nativa que oferece esta funcionalidade, e é 
chamada de JMI (Java Metadata Interface). 

3.2. Auto-Descrição 

O próprio MOF precisa ser definido por alguma linguagem. Afinal, se os elementos da 
camada M0 são instâncias de elementos da camada M1, que são instâncias de elementos da camada 
M2, que por sua vez são instâncias de elementos da camada M3, os elementos da camada M3 
precisam ser instanciados por elementos oriundos de algum outro conjunto de elementos. 

A solução adotada pela OMG para descrever os elementos da camada M3 foi que os próprios 
elementos da camada M3 são instâncias dos elementos da camada M3. Em outras palavras, o MOF 
usa o MOF para descrever a si próprio. Em termos técnicos, o MOF é considerado auto-descritivo. O 
próprio MOF define um modelo que descreve o MOF utilizando para tal seus próprios construtores. 
Este modelo é chamado de Modelo MOF (MOF Model). O Modelo MOF é distinto de qualquer outro 
tipo de metamodelo, porque é o metamodelo do MOF. 

3.3. O Modelo MOF – Construtores de Modelagem 

Esta seção tem como objetivo apresentar os construtores de modelagem do MOF (i.e., a 
“linguagem abstrata” de MOF) para a definição de metamodelos. A presente versão descrita do MOF 
é a 1.4. A metamodelagem baseada em MOF é baseada na definição de modelos que descrevem 
metadados. O MOF usa para tal uma estrutura de modelagem de objetos que é essencialmente um 
subconjunto do núcleo do UML. Os quatro principais conceitos relacionados com a metamodelagem 
baseada em MOF são (OMG, 2002): 

• Classes: modelam os metaobjetos MOF; 
• Associações: modela relações binárias entre metaobjetos; 
• Tipos de Dados: modelam outros dados (e.g., tipos primitivos, tipos externos, etc); 
• Pacotes: modularizam os modelos. 

3.4. Cenários de Uso do MOF 

Um cenário típico de uso para o MOF é oferecer suporte ao desenvolvimento de softwares 
distribuídos orientados a objeto a partir de modelos de alto-nível. Tal sistema então consistiria de um 
serviço de repositórios para o armazenamento dos modelos e uma coleção de ferramentas 
relacionadas. Estas ferramentas ofereceriam suporte à importação e exportação de dados deste 
repositório. Os dados a serem importados seriam os próprios modelos, e as ferramentas poderiam 
auxiliar no processo de exportar estes modelos em forma de código, através da execução de 
transformações bem-definidas. 

Um repositório MOF pode armazenar diversos tipos de modelos. Os metadados contidos 
neste repositório podem ser armazenados, por exemplo, pelo uso de metaobjetos Java ou CORBA, 
sendo que estes metaobjetos podem ser acessados respectivamente por suas interfaces Java ou 
CORBA. É através destas interfaces que os clientes dos repositórios obtêm acesso aos metadados, 
podendo executar quatro tipos de operações básicas: criação, leitura, alteração ou remoção de 
metadados. A este conjunto de quatro operações básicas dá-se o nome de CRUD (create, read, 
update, delete). 
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3.5. Análise do CORBA frente ao MOF 

Existe um falso consenso em relação ao MOF de que ele é baseado e estritamente ligado ao 
CORBA. Quando o MOF foi lançado em 1997, CORBA era considerado o modelo de programação 
revolucionário. Assim, havia um forte interesse na organização em criar um forte elo de dependência 
entre MOF e CORBA, tanto que algumas das primeiras versões de MOF usaram como tipos de dados 
primitivos os mesmos tipos do CORBA. A versão 1.4 do MOF mudou isto, definindo um conjunto de 
tipos de dados primitivos mais neutro (FRANKEL, 2003). 

3.5.1. Mapeamento além da Sintaxe 

O mapeamento MOF-CORBA não se limita em criar somente a sintaxe das interfaces 
CORBA-IDL produzidas a partir da sintaxe abstrata de um determinado metamodelo. Se assim fosse, 
saber-se-ia somente quais operações CORBA foram geradas, mas não o que elas fazem, ou seja, 
não se saberia qual a semântica destas operações. Assim, o mapeamento também mapeia a 
semântica destas interfaces, incluindo todos os seus correspondentes comportamentos, como o fato 
de que uma implementação de uma operação de remoção de um metaobjeto deve também remover 
todos os objetos pertinentes via agregação composta (FRANKEL, 2003). 

Através da especificação da semântica das interfaces em combinação com a sua sintaxe, o 
mapeamento torna possível aos compiladores MOF gerar também as implementações destas 
interfaces. Isto promove interoperabilidade entre implementações distintas de interfaces. 

3.6. Análise do XMI 

XMI (XML Metadata Interchange) é um padrão de intercâmbio de metadados, baseados em 
MOF, através de documentos XML. A medida que XML começou a ser usado para a representação 
de metadados, ele passou a ser usado como um excelente meio para o intercâmbio destes 
metadados. 

Como o MOF foi projetado para ser independente de qualquer tipo de plataforma, a criação 
de um mapeamento MOF-XML foi simples de ser definida. Em 1998 a OMG padronizou este 
mapeamento, criando então o XMI. 

3.6.1. Funcionamento do XMI 

O XMI, como ferramenta de intercâmbio de metadados, pode mapear um modelo qualquer 
das camadas M3 e M2 em um DTD XML que armazenará a estrutura deste modelo. Pode também 
mapear um modelo qualquer das camadas M2 e M1 para um documento XML que armazenará todas 
as propriedades de todos os elementos deste modelo.  

Os DTDs produzidos a partir da camada M3 validam documentos XML da camada M2, e os 
DTDs produzidos a partir da camada M2 validam documentos XML da camada M1. A OMG criou 
alguns DTDs padrões, como o DTD do MOF, produzido a partir da camada M3, e o DTD do UML, 
produzido a partir da camada M2. A figura 2 exibe um esquema do funcionamento do XMI sobre 
todas as camadas, mostrando seu campo de atuação. 
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Figura 2. Esquema de funcionamento do XMI 

3.6.2. Uma Falsa Crença sobre o XMI 

UML é o metamodelo MOF mais conhecido e utilizado atualmente. Como resultado, o XMI 
DTD para UML que foi gerado a partir do metamodelo UML é o XMI DTD mais conhecido. Muitas 
ferramentas UML passaram então a oferecer suporte a importação e exportação de modelos UML 
através de documentos XMI que validam estes últimos contra este DTD. 

Devido a este fato, muitas pessoas na indústria encontraram no XMI a solução para a 
realização de intercâmbio de modelos UML entre ferramentas. Então, há uma falsa crença de que o 
XMI é simplesmente um DTD específico para o intercâmbio de modelos UML, enquanto na verdade o 
XMI é uma ferramenta geral o intercâmbio de quaisquer metadados baseados em MOF. 

3.7. Análise do JMI 

O JMI (Java Metadata Interface) foi criado pelo Java Community Process (JCP) da Sun, e 
viabiliza o mapeamento MOF-Java. O JMI define regras para a representação de metadados como 
objetos Java, através de uma definição de transformação que especifica como transformar a sintaxe 
abstrata de um metamodelo em interfaces Java. Estas interfaces oferecem um meio de representar 
modelos como metaobjetos Java para o conjunto de modelos que estão em conformidade com o 
metamodelo relacionado. O JMI não somente define a sintaxe das interfaces geradas, como também 
define a sua semântica. 

3.8. Desvantagens 

As principais desvantagens do MOF são: 
• Falta de suporte a notação gráfica: MOF não tem uma linguagem para a definição de uma 

notação gráfica. Assim, se você precisa de uma notação gráfica otimizada para um 
determinado tipo de modelo definido por um metamodelo, na há uma maneira de associar 
possíveis construtores de notação gráfica com os construtores definidos pelo 
metamodelo. Conseqüentemente, não há como existirem ferramentas de 
desenvolvimento MDA que suportam novas notações gráficas através da leitura de um 
documento que contenha definições de um tipo de notação gráfica qualquer (FRANKEL, 
2003); 

• Desalinhamento com UML: Nas atuais versões de MOF 1.X e UML 1.X ainda não há um 
completo alinhamento do núcleo das suas sintaxes abstratas. Apesar do alinhamento 
existente atualmente ser quase completo, ser quase completo não basta. É necessário 
que o núcleo de ambos sejam completamente alinhados (FRANKEL, 2003); 

• Problemas de mapeamento MOF-CORBA: O mapeamento MOF-IDL possui alguns 
problemas, e as interfaces produzidas pelas regras de geração atualmente existentes não 
são eficientes em sistemas distribuídos. Alguns destes problemas podem ser resolvidos 
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aplicando-se algumas alterações ou na definição do mapeamento MOF-CORBA ou 
estendendo-se as Interfaces MOF Reflexivas. Outra deficiência do mapeamento é que o 
suporte atualmente oferecido aos parâmetros de transformação é limitado, e deve ser 
incrementado (FRANKEL, 2003); 

• Problemas de interoperabilidade: Em teoria, qualquer modelo exportado por uma 
ferramenta deveria poder ser importado por outra ferramenta que também conheça o 
metamodelo do modelo em questão. Entretanto, há problemas quanto a este tipo de 
operação devido à imaturidade dos padrões atualmente existentes, já que os padrões 
baseados em MOF são relativamente novos (FRANKEL, 2003). 

3.9. Vantagens Principais 

As principais vantagens do uso do MOF são: 
• Suporte ao gerenciamento de repositórios de metadados através de interfaces CORBA ou 

Java geradas automaticamente pelo mapeamento MOF-CORBA ou através do JMI; 
• Geração automática via XMI de interfaces e XML DTDs; 
• Viabilização de intercâmbio de metadados. 

3.10. Futuro do MOF 

Em 2001, a OMG editou três RFPs (Request for Proposal) para o MOF 2.0. No geral, estas 
requisições procuram resolver os problemas citados anteriormente. Provavelmente em 2004 (o ano 
em que o presente trabalho foi escrito) as especificações do MOF 2.0 serão finalizadas. Porém, ainda 
há um longo caminho pela frente para o completo e perfeito amadurecimento desta tecnologia. 

4. Caso Real de Uso do MOF: Parlay 

Atualmente, a situação do mercado de telecomunicações está rapidamente mudando devido 
à convergência da Internet e de redes de telefonia, e também devido à derrubada do monopólio em 
diversos países. Isto oferece grandes desafios e oportunidades para os provedores de serviços de 
telecomunicação (FARSHCHIAN, 2004). 

Um destes desafios é a competição acirrada para oferecer os melhores serviços para os 
clientes. O abandono do mercado monopolista criou o positivo surgimento de várias tecnologias, 
porém cria uma barreira na interoperabilidade dos serviços das empresas. 

Aplicações na área de redes convergentes cada vez mais possuem em sua organização 
software, diferente dos tradicionais serviços de telecomunicação onde o software desempenhava um 
papel mais modesto. Desenvolvedores de aplicações recorrem a freqüentemente complexas soluções 
de software para acesso e utilização de recursos de rede oferecidos por operadores de rede. 
Software também é usado para criar aplicações inovadoras que fazem uso de uma mistura de 
recursos de rede (e.g. aplicações operando transparentemente tanto na Internet quanto nas redes 
telefônicas e utilizando bancos de dados corporativos). 

Uma das principais barreiras nesta área de desenvolvimento é justamente a reusabilidade. 
Redes de telecomunicações pertenceram tradicionalmente à empresas privadas, e foram 
desenvolvidas como um resultado de alianças estratégicas entre produtores de equipamentos e 
operadores de rede. Aplicações similares tiveram que ser desenvolvidas repetidas vezes em cada 
plataforma privada. Esta situação não deve mudar num futuro próximo, devido ao maciço 
investimento realizado sobre estas tecnologias privadas. Porém, o incrível aumento do número e das 
variações dos serviços oferecidos torna esta situação crítica. Há uma necessidade urgente de 
habilitar aos desenvolvedores de aplicações o poder de reusar suas aplicações em plataformas 
privadas (FARSHCHIAN, 2004). 

4.1. O Middleware Parlay 

Importantes iniciativas estão sendo tomadas para abordar as questões levantadas acima. 
Uma delas é o próprio MDA, descrito neste trabalho, e a outra é a criação do Parlay. O Parlay é uma 
especificação de middleware orientada a objeto e independente de plataforma desenvolvida para o 
domínio de telecomunicações, e foi criada por uma organização sem fins lucrativos como uma 
especificação aberta. O Parlay promove independência da rede para o desenvolvimento e para a 
implantação de serviços e aplicações na área de telecomunicações, e permite que operadores de 
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rede compartilhem seus recursos de rede em uma maneira sistemática e padronizada. O reuso é 
habilitado no nível de componente. Embora o Parlay permita que provedores de serviços reusem 
seus serviços em múltiplas redes, há um pequeno suporte para reuso no campo de modelagem de 
aplicações. A importância do MDA neste contexto é a abordagem de reuso no nível da modelagem de 
domínio (FARSHCHIAN, 2004). 

Através do uso do Parlay, a reusabilidade destas aplicações é aumentada, já que o Parlay 
define uma interface padrão entre o desenvolvedor da aplicação e o provedor de serviços, como pode 
ser visto na figura 3. 

 

Figura 3. Desenvolvimento de aplicações em redes de telecomunicações usando o 
Parlay (baseado em FARSHCHIAN, 2004) 

Na figura ilustrada acima, o domínio dos recursos abrange recursos como redes fixas e 
móveis. Através do uso das interfaces do Parlay, as aplicações dos desenvolvedores podem utilizar 
os serviços invocando métodos da interface, que por sua vez fazem uso dos recursos da rede. Esta 
abordagem habilita o desenvolvimento de aplicações complexas que utilizam uma mistura de serviços 
e recursos (e.g., telefonia fixa e móvel, Internet, bancos de dados corporativos). Esta abordagem 
também aumenta o nível de reusabilidade fazendo com que a especificação da aplicação seja 
independente da rede a ser utilizada. 

4.2. Relação entre Parlay, MDA e MOF 

Um dos objetivos da equipe de desenvolvimento do Parlay é integrá-lo com o MDA, 
aumentando consideravelmente o nível de reusabilidade. Um PIM representando uma aplicação para 
redes de telecomunicações pode ser transformado em um PSM pra uma plataforma de rede de 
telecomunicação específica, graças ao metamodelo Parlay construído através do uso do MOF. A 
relação entre estas entidades pode ser vista na figura 4. 



 99 

 

Figura 4. Desenvolvimento de aplicações em redes de telecomunicações usando o 
Parlay (baseado em FARSHCHIAN, 2004) 

Para que esse processo possa ser utilizado é necessário definir um metamodelo para o 
domínio da telecomunicação. Este metamodelo deve ser, é claro, uma instância do metametamodelo 
MOF, e irá ter um enfoque nas necessidades da indústria de telecomunicações.  

Desenvolver tal metamodelo é um grande desafio. Ele deve conter um poder de expressão 
suficiente para satisfazer tanto as necessidades da telecomunicação quanto as necessidades do 
crescente número de serviços e aplicações que são baseadas em redes convergentes. Tal 
metamodelo pode ser desenvolvido como uma linguagem de modelagem completamente nova, ou 
como uma especialização de UML (UML Profile). Em ambos os casos, a concordância com MOF é 
crucial para permitir interoperabilidade através do uso de ferramentas MDA. 

Vale frisar que dois metamodelos precisam ser construídos para habilitar o processo de 
desenvolvimento baseado no Parlay e MDA. O primeiro metamodelo é o que oferece a capacidade de 
modelar conceitos referentes ao domínio da telecomunicação, i.e., é o metamodelo usado para a 
criação de PIMs. O segundo metamodelo é o que oferece a capacidade de modelar conceitos 
referentes à plataforma específica sobre a qual o Parlay será implantado, i.e., é o metamodelo usado 
para a criação de PSMs. Regras de transformação entre estes metamodelos precisarão então ser 
criadas para habilitar uma efetiva transformação entre estes metamodelos. O segundo metamodelo 
citado acima, em particular, terá como ponto de partida de seu desenvolvimento as próprias 
especificações de interface do Parlay, que já estão documentadas em UML. 

5. Conclusões 

Os problemas da produtividade, portabilidade, interoperabilidade, documentação e 
manutenção vêm sendo abordados de diversas maneiras. A mais inovadora e recente abordagem foi 
a criação da arquitetura MDA (Model Driven Architecture) pela OMG (Object Management Group). O 
MDA é uma arquitetura dirigida a modelos, e para tal oferece conceitos e recursos necessários para 
lidar com esses modelos. O conceito fundamental do funcionamento desta arquitetura é a utilização 
de modelos independentes de plataforma (PIMs) para a especificação e desenvolvimento do sistema, 
e na sua subseqüente transformação automatizada em modelos de plataforma específica (PSMs). 

A linguagem de modelagem usada para criar estes modelos é uma linguagem de 
metamodelagem única e geral, o MOF (Meta Object Facility). Como o próprio nome diz, o MOF 
oferece facilidades para lidar com metaobjetos, que nada mais são do que objetos que descrevem 
metadados, i.e., objetos que descrevem elementos de um determinado modelo. 

A propriedade mais marcante no MOF é a auto-descrição. O MOF é definido através dos 
construtores de modelagem do próprio MOF. O metamodelo MOF que contém a definição do MOF é 
um metamodelo padronizado pela OMG, e é chamado por convenção de “o Modelo MOF”. 

As três tecnologias mais fortemente relacionadas com o MOF são CORBA (Common Object 
Request Broker Architecture), XMI  (XML Metadata Interchange) e JMI (Java Metadata Interface). O 
CORBA permite que metamodelos sejam mapeados para o IDL do CORBA. Analisando a 
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especificação oficial do MOF pode-se ter a impressão de que o MOF é uma linguagem dependente 
do CORBA, mais na verdade são independentes.  

O XMI permite o intercâmbio de metadados através da linguagem XML, baseando-se em 
MOF para tal. O XMI é atualmente muito utilizado para o intercâmbio de modelos UML, motivo pelo 
qual surgiu uma crença errônea de que o propósito de funcionalidade do XMI é executar somente tal 
função. Enfim, o XMI atende às necessidades de intercâmbio de modelos requeridas pelas empresas, 
contudo melhoras na modularização dos artefatos gerados são necessárias. 

O JMI é um padrão independente de plataforma para modelagem, criação, armazenamento, 
acesso, consulta e intercâmbio de metadados usando UML, XML e Java. Uma grande vantagem do 
JMI perante os demais padrões de interface é o fato dele ser baseado em Java, pois Java é uma das 
linguagens mais populares da atualidade. 

O principal cenário de uso da linguagem MOF é no suporte a repositórios de modelos em 
geral, possibilitando uma maneira genérica para consulta, transformação, criação, leitura,  atualização 
e remoção destes metadados, independentemente da linguagem em que estes modelos foram 
escritos. Atualmente já existem várias ferramentas que atuam como repositórios para modelos 
baseados em MOF, porém muito precisa ser melhorado nas especificações do MOF para que estes 
repositórios possam conseqüentemente oferecer melhores recursos. 

O MOF ainda possui inúmeras deficiências, como falta de suporte a uma notação gráfica, 
desalinhamento com o UML, problemas de mapeamento MOF-CORBA e problemas de 
interoperabilidade. Todos estas deficiências decorrem principalmente do fato de que o MOF é uma 
tecnologia recente e que vem recebendo constantes melhorias. A versão 2.0 do MOF promete 
inúmeras correções e consideráveis melhoras. 

O MOF promete ser um grande aliado em situações que exigem grande reusabilidade e 
independência de plataforma, como demonstrado na apresentação do middleware Parlay, que 
encontrou no MDA e no MOF uma forma de obter ganhos consideráveis no processo de 
desenvolvimento de software para a área de telecomunicações. O middleware Paraly é um exemplo 
de sistema de grande porte que requer vasta interoperabilidade para uma maior produtividade, e o 
MDA, em conjunto com o MOF, vem a abrir portas para um processo de desenvolvimento produtivo 
numa área onde a demanda por software é cada vez maior. 

Enfim o MOF é uma linguagem inovadora que promete inúmeros benefícios em conjunto com 
o MDA. Cada vez mais empresas no mundo todo vêm aderindo a estas novas tecnologias em busca 
de melhorias na produtividade. Apesar do potencial destas tecnologias ainda não estar 
completamente aprimorado e só poder ser plenamente usufruído a longo prazo, o panorama 
revolucionário de produção automática de código a partir de modelos independentes de plataformas e 
o de livre intercâmbio e manuseio de modelos de tecnologias distintas promete grandes avanços para 
o futuro. 
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