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Resumo

Borelli, Helberth. Uma Linguagem de Modelagem de Domínio Específico

para Linhas de Produto de Software Dinâmicas. Goiânia, 2016. 85p. Dis-
sertação de Mestrado. Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.

Sistemas que envolvem adaptação em decorrência de mudanças de contexto possuem

como desafio a adaptação do sistema de software em tempo de execução. Esta dissertação

adota como proposta a adaptação de recursos na forma de características, envolvendo o

conceito de Análise de Domínio Orientada a Características. Uma abordagem para o de-

senvolvimento de sistemas baseados em características adaptáveis em tempo de execução

é o conceito de Linha de Produto de Software Dinâmica (LPSD), o qual pode ser imple-

mentado por meio do desenvolvimento de Metamodelos. O objetivo desta dissertação é

o desenvolvimento de uma Linguagem de Modelagem de Domínio Específico (do inglês,

Domain Specific Modeling Language - DSML) para LPSD, concebida a partir da constru-

ção de um metamodelo para o desenvolvimento de LPSDs, o qual está dividido em três

metamodelos: de características, de variabilidades e de aplicação para derivação de pro-

dutos. Em destaque, o metamodelo de variabilidade tem como objetivo a modelagem de

contratos que devem negociar a adaptação dos produtos às características que poderão es-

tar ou não presentes no ambiente de execução. As adaptações são baseadas em máquinas

de estado, as quais abordam a mudança de estado de uma característica ou a mudança por

transição de características equivalentes, com o intuito de manter a execução do produto

de software. A DSML desenvolvida tem ainda o papel de estender as restrições impos-

tas pelos metamodelos, assim como gerar códigos em linguagem de propósito geral com

base na modelagem de características, variabilidades e aplicações. No sentido de validar

a proposta, a DSML foi usada para a modelagem de duas LPSDs, incluindo a derivação

de produtos e a execução em uma plataforma baseada na especificação OSGi.

Palavras–chave

Linguagem de Modelagem de Domínio Específico, Metamodelagem, Linha de

Produto de Software Dinâmica, Modelo de Características e Sistemas Adaptativos.



Abstract

Borelli, Helberth. A Domain Specific Modeling Language to Dynamic Soft-

ware Product Lines’. Goiânia, 2016. 85p. MSc. Dissertation. Instituto de In-
formática, Universidade Federal de Goiás.

Systems which involve adaptations due to context changes have the challenge of adapting

software systems at runtime. This thesis adopts as proposal the adaptation of resources in

the form of features, involving concepts of Feature Oriented Domain Analysis. A possible

approach to develop systems based on adaptable features at runtime is the concept of

Dynamic Software Product Line (DSPL), which can be implemented by Metamodels.

The aim of this thesis is the development of a Domain Specific Modeling Language

(DSML) for DSPL, designed from the construction of a metamodel for the development

of DSPLs, which is divided in three metamodels: of features, of variabilities and of

applications to derive products. The variabilities metamodel aims at modeling contracts

that must negotiate the product adaptation to the features that may be present or not

in the execution environment. Adaptations are based in state machines, which address

changes of feature state or changes by transitions of equivalent features, in order to

keep the execution of the software product. The developed DSML still plays the role

of extending the constraints imposed by the metamodels, as well as to generate codes in

general-purpose language based on modeling features, variabilities and applications. In

order to validate the proposal, the DSML was used to model two DSPLs, including the

derivation of products and the execution in a platform based in OSGi specification.

Keywords

Domain Specific Modeling Language, Metamodeling, Dynamic Software Pro-

duct Lines, Feature Models, Adaptive Systems.
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CAPÍTULO 1
Introdução

Neste capítulo são apresentados os objetivos, as contribuições e a motivação

que levou ao desenvolvimento desta dissertação. Também fazem parte deste capítulo, a

metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho, bem como a organização e uma

breve descrição dos capítulos que compõem a dissertação.

1.1 Motivação

Desde o surgimento dos estudos em Computação Ubíqua cunhados por Mark

Weiser [64] em meados dos anos 1990, o termo Computação Sensível ao Contexto tem

ganhado destaque na resolução de problemas que envolvem ambientes altamente susce-

tíveis a mudanças. O desenvolvimento de sistemas computacionais com esse propósito

demanda grande esforço em virtude da complexidade envolvida.

Sistemas sensíveis ao contexto têm como desafio, por exemplo, adaptarem-se

mediante a entrada e saída de recursos em tempo de execução. Esses recursos (disposi-

tivos eletrônicos como, Smartphones, TVs, Sensores etc) normalmente atuam de forma

distribuída e independente, ou seja, disponibilizam alguns tipos de serviços que poderão

ser ou não utilizados por um ou mais sistemas envolvidos com o ambiente de contexto.

Uma abordagem que pode ser utilizada para resolução de problemas relacionados

a sistemas sensíveis ao contexto, é a utilização do conceito de Sistemas Adaptativos. Esses

sistemas têm como princípio a capacidade de se adaptarem mediante as mudanças de

contexto [13].

Contextualizando tais abordagens em um cenário que possui requisitos de adap-

tação, um Sistema de Healthcare deve, por exemplo, auxiliar um paciente a executar tare-

fas que estejam prescritas em seu tratamento, sendo que tais tarefas são realizadas em um

ambiente residencial. Diante disso, um dos requisitos do sistema é que o paciente deve

ser notificado para que realize alguma tarefa referente a seu tratamento. Para tal o sistema

deve então notificá-lo através de dispositivos eletrônicos, tais como Smartphone, TV e Ta-

blet, os quais poderão exigir do sistema alguns requisitos de adaptabilidade. Assim, caso
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algum dispositivo esteja indisponível, outro dispositivo deverá ser selecionado, em tempo

de execução, pela aplicação para que o paciente receba sua tarefa.

Nesta dissertação, as adaptações estão definidas na forma de características

adaptáveis, as quais compõe sistemas sensíveis ao contexto, sendo que tal conceito. Em

outras palavras, os sistemas devem estar aptos a mudar sua configuração de acordo com a

entrada e saída de recursos ou dispositivos representados por características.

Proveniente do conceito de Análise de Domínio Orientada a Características, o

termo características representa as variabilidades, definidas como recursos ou dispositivos

disponíveis que poderão compor um sistema [34, 36]. Uma das abordagens para o

desenvolvimento de sistemas baseados em características, é o paradigma Linha de Produto

de Software (LPS) [50], um processo de engenharia que define um conjunto de sistemas

como uma família de produtos de software. A LPS trata-se de uma engenharia consolidada

e que vem sendo aplicado ao desenvolvimento de sistemas com conceitos de adaptação,

resultando em um novo paradigma denominado Linha de Produto de Software Dinâmica

(LPSD) [26, 10].

Tanto em LPSs quanto LPSDs, os modelos orientados a características se apre-

sentam como uma forma de desenvolvimento [34, 36]. Estes modelos buscam, basica-

mente, apresentar o sistema em uma estrutura de características organizadas em uma es-

trutura de árvores. Desta forma, as características do sistema se relacionarão de forma

hierárquica, bem como serão regidas por regras que definem dependências, agrupamentos

e outras restrições. No caso das LPSDs é necessário que estas regras e restrições se es-

tendam no intuito de regular as variabilidades dinâmicas, estabelecendo negociações que

podem ,por exemplo, utilizar do conceito de máquinas de estado para realizar a entrada e

saída de recursos em tempo de execução.

A metamodelagem, conceito bastante difundido e padronizado pela OMG (do

inglês, Object Management Group) por meio do meta-metamodelo MOF (do inglês,

Meta Object Facility) [51], apresenta-se como um meio de se desenvolver estruturas de

restrições que possibilitam a modelagem das características [14, 15, 29], como também

a derivação de produtos (sistemas) da LPS. Além disso, em um contexto de sistemas

com adaptação de características em tempo de execução, por exemplo, uma LPSD,

uma solução que se apresenta é a utilização da metamodelagem para definir regras de

variabilidades dinâmicas, as quais devem definir regras de negociação que possam adaptar

as características ao sistema.

Para isso, uma abordagem é a utilização de Linguagens de Domínio Específico

(do inglês, Domain Specific Language - DSL), as quais também podem ser definidas

como Linguagens de Modelagem de Domínio Específico (do inglês, Domain Specific

Modeling Language - DSML). Por intermédio de uma DSML é possível, por exemplo,

criar gramáticas que definam as regras e restrições para a modelagem de sistemas, os
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quais poderão, neste contexto, ser baseados em modelos de características e variabilidades

[44, 65].

Em conformidade com os níveis de metamodelagem definidos pelo MOF, os

resultados da modelagem possuem como destino a geração de esqueletos de códigos que

possibilitam a implementação das características, as quais deverão representar, na maioria

dos casos, uma ponte entre o artefato (recurso ou dispositivo) que será reutilizado e o

sistema desenvolvido.

Esta dissertação lida com o desenvolvimento de uma DSML que permite modelar

e instanciar sistemas adaptativos tendo como abordagem a técnica de LPSD. Esta mode-

lagem é baseada em modelos de características, os quais serão orquestrados por modelos

de variabilidades estáticas e dinâmicas que darão subsídios à derivação de produtos.

1.2 Cenário

O objetivo desta seção é tornar mais clara a integração dos conceitos aborda-

dos a um cenário de desenvolvimento de sistemas adaptativos e sensíveis ao contexto. A

Figura 1.1 apresenta uma LPS ou LPSD por meio da abordagem de Modelos de Carac-

terísticas. O modelo simplesmente não possui atributos que definem uma LPS ou LPSD,

assim caberá aos metamodelos a definição de quais características possui a atribuição de

variabilidades dinâmicas.

Figura 1.1: Modelo de Características HealthCare adaptado de

[10] e implementado com o uso do framework Featu-

reIDE disponível para o Eclipse.

Com base no modelo apresentado, é possível por meio da DSML a reprodução

do Modelo de Características, bem como a definição de atributos de variabilidade e a

derivação da LPSD em Produtos Derivados. Em LPS a derivação de produtos é realizada

com o recorte das características mandatórias e opcionais decorrentes dos requisitos de

cada cliente. A Figura 1.2 representa uma derivação da LPSD apresentada na Figura 1.1.

Diferente da LPS que após derivado e implantado o produto, este não mais

sofrerá derivações, a LPSD possui a prerrogativa de derivar produtos sucessivamente,
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Figura 1.2: Derivação do Modelo de Características (Health-

Care).

mesmo depois de este implantado. Um exemplo, é que nem todas as características

presentes no modelo derivado deverão estar presentes na implantação do produto. Deste

modo, em LPSD as características podem entrar e sair em tempo de execução, obrigando

assim a adaptação do produto, o que significa que a LPSD continua sendo derivada em

tempo de execução.

Em termos mais práticos, a característica Smartphone poderá ser derivada da

LPSD sem que esta esteja disponível para a implantação. Com isso, é possível configurar

esta característica para que entre dinamicamente durante o ciclo de vida do produto,

o que é considerado uma derivação em tempo de execução. Outra situação e que esta

característica dinâmica poderá sair a qualquer momento do produto, realizando uma nova

derivação.

1.3 Problema

Em decorrência dos avanços tecnológicos que envolvem conceitos como siste-

mas distribuídos, sensíveis ao contexto e adaptativos, a construção desses tem ganhado

novos requisitos em seu processo de desenvolvimento. No contexto desta dissertação, um

exemplo dessas mudanças é a inclusão de requisitos de adaptação aos sistemas desen-

volvidos, isso em virtude de mudanças de contexto que devem provocar mudanças de

configuração aos sistemas em tempo de execução. Um exemplo prático é a entrada de

um Smartwatch, em tempo de execução, como um novo dispositivo de notificação para o

Sistema de Healthcare.

Deste modo, a utilização de técnicas de desenvolvimento tradicional não satisfaz

os requisitos exigidos pela nova abordagem. Uma maneira de resolver tais problemas é a

adaptação de técnicas consolidadas à nova realidade de desenvolvimento. Um exemplo de

adaptação de técnica consolidada é a adequação do conceito de LPS em uma abordagem

que prevê o desenvolvimento de aspectos dinâmicos em tempo de execução [26, 30, 16].

O desenvolvimento de sistemas sensíveis ao contexto agrega maiores dificulda-

des e complexidades ao desenvolvimento, visto que esse processo é incrementado com
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requisitos de adaptação, como por exemplo a entrada e saída de recursos em tempo de

execução.

Dado este cenário de sistemas sensíveis ao contexto, alguns desafios inerentes às

dificuldades ou complexidades de implementação destes sistemas podem ser listados:

• Como adaptar as mudanças provenientes de mudança de contexto, tais como a

entrada e saída de recursos em tempo de execução?

• Que conceitos e técnicas poderão ser utilizados para resolver os problemas de

adaptação?

• Qual a arquitetura para que um sistema possa promover tais adaptações?

• Quais técnicas de desenvolvimento são ser úteis neste processo?

• Quais tecnologias de desenvolvimento poderão reduzir a complexidade destes

sistemas?

Como observado nos itens apresentados, várias são as questões que envolvem de-

safios para o desenvolvimento de sistemas adaptativos e sensíveis ao contexto. Contudo,

esta dissertação tem como meta diminuir algumas dificuldades inerentes ao desenvolvi-

mento de sistemas adaptativos por meio da abordagem de LPSD, de modo que se possam

modelar características adaptáveis na forma de variabilidades dinâmicas por intermédio

de uma DSML.

1.4 Objetivo

1.4.1 Objetivo Geral

O objetivo desta dissertação é implementar uma DSML para desenvolvimento

de sistemas adaptáveis com base nos conceitos de sistemas sensíveis ao contexto e

LPSDs. A implementação da DSML aborda ainda conceitos de metamodelagem, modelos

de características e DSLs. Os processos de adaptação são baseados em Contratos de

Negociação, os quais visam a atribuição de propriedades às características, determinando

essas como variabilidades estáticas ou dinâmicas. Ao tratar de variabilidades dinâmicas,

os contratos possuem como abordagem o desenvolvimento de Máquinas de Estado, as

quais podem determinar estados a uma característica ou grupo de características da LPSD.

A DSML tem como meta diminuir as dificuldades em torno da implementação

de sistemas adaptativos, os quais demandam um processo mais complexo. Para isso, a

DSML tem como objetivo possibilitar a modelagem de LPSDs, as quais são baseadas em

Modelos de Características orquestrados por contratos que deverão estabelecer as regras

de adaptação dos produtos de software derivados.
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1.4.2 Objetivos específicos:

1. Desenvolver um Metamodelo baseado nos conceitos de LPSD e Modelo de Carac-

terísticas;

2. Estabelecer regras de restrições de modelagem de características, contratos e deri-

vações, à Gramática proveniente do metamodelo;

3. Implementar um gerador de códigos que transforme modelos em esqueletos de

códigos escritos em linguagem de propósito geral (por exemplo, Java);

4. Modelar LPSDs que envolvem variabilidades dinâmicas para validação da DSML;

5. Executar os códigos oriundos da modelagem de LPSDs em uma Plataforma de

Sistemas de Módulo Dinâmico (do termo OSGi).

1.5 Metodologia

A Tabela 1.1 apresenta as fases e atividades de trabalho que resultaram nesta

dissertação.

Fases Atividades

1 Definição do Problema

2 Estudo de conceitos, técnicas e ferramentas

3 Concepção dos Metamodelos

4 Implementação da DSML (Regras de restrições e Gerador de Códigos)

5 Modelagem de LPSDs de Teste e Implementação Manual

6 Validação da DSML com intermédio de Cenários

7 Conclusões

Tabela 1.1: Metodologia de pesquisa desta dissertação.

1. Definição do Problema: momento dos estudos que definiu o tema de pesquisa para

a produção da dissertação.

2. Estudo dos conceitos, técnicas e ferramentas: nesta atividade foi realizado o es-

tudo de conceitos e técnicas relacionados a LPS, LPSD, Modelo de Características,

Metamodelagem, DSL e DSML. Seguindo a fase de conceitos, entrou na pauta de

estudos a utilização de ferramentas para a realização dos conceitos. Deste modo,

o estudo de ferramentas como o Eclipse Modeling Framework (EMF), que inclui

o meta-metamodelo Ecore e o framework Xtext para desenvolvimento de DSLs,

conclui esta atividade.
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3. Implementação dos Metamodelos: com o apoio do EMF foi desenvolvido um

metamodelo baseado em LPSD. O metamodelo proposto é dividido em três partes

que definem um metamodelo de características, um metamodelo de variabilidades e

um metamodelo de aplicações para derivação de produtos. Nesta atividade, destaca-

se o metamodelo de variabilidades que tem como principal proposta a modelagem

de máquinas de estado que visam à entrada e saída de características em tempo de

execução.

4. Implementação da DSML (Regras de restrições e Gerador de Códigos): com

o apoio do Xtext, esta fase consistiu primeiramente em transformar o metamodelo

desenvolvido em uma DSML. Dada a transformação, foram desenvolvidas as veri-

ficações que incluíram mais regras de restrições de modelagem. Outro passo impor-

tante do desenvolvimento da DSML foi a implementação do Gerador de Esqueletos

de Códigos; este passo envolveu o estudo de um conjunto de técnicas e plataformas

de desenvolvimento que pudessem dar à implementação uma estrutura dinâmica de

componentes. Deste modo, esta atividade envolveu o estudo da plataforma OSGi,

do projeto Apache Maven e do modelo de desenvolvimento iPOJO.

5. Modelagem de LPSDs de Teste e Implementação Manual: esta atividade con-

sistiu na utilização da DSML desenvolvida para a modelagem de sistemas que en-

volvem o conceito de variabilidades dinâmicas. Um ponto de destaque desta ativi-

dade, foi a possibilidade do levantamento de mais pontos para o desenvolvimento

de verificações de restrições para a modelagem, bem como, a análise dos resultados

obtidos pelo gerador de códigos implementado.

6. Validação da DSML com intermédio de Cenários: nesta atividade foram realiza-

dos o desenvolvimento manual de códigos que complementam os produtos deriva-

dos da modelagem e os testes de execução dos produtos derivados. Em outras pala-

vras, os códigos em linguagem de propósito geral resultantes da modelagem foram

complementados com o desenvolvimento manual e em seguida testados na plata-

forma de execução OSGi. Os testes consistem basicamente em simular e analisar o

comportamento do produto de software mediante a entrada e saída de características

em tempo de execução.

7. Conclusões: esta atividade é determinada pela análise da proposta e das validações,

o que forneceu argumentos para a conclusão da dissertação.

1.6 Contribuições

As principais contribuições desta dissertação são:

1. Um metamodelo baseado em LPSD que permite a modelagem de características, a

modelagem de variabilidades das características por meio de contratos estáticos e
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dinâmicos e a modelagem de aplicação para derivações de produtos, os quais são

orquestrados por contratos estáticos e dinâmicos;

2. Uma DSML que possibilita a modelagem de LPSDs e produza resultados como, a

instanciação de objetos e execução de códigos, contemplando assim todos os níveis

de metamodelagem;

3. A implementação das classes que deverão representar características e contratos de

variabilidades dinâmicas e estáticas modeladas pela DSML;

4. A modelagem, desenvolvimento e execução de produtos derivados de LPSDs por

meio da DSML, com o propósito de validação dos trabalhos implementados na

dissertação. Mediante esta validação, é apresentada uma proposta de estrutura de

classes, componentes e plataforma de execução.

1.7 Organização da dissertação

Este trabalho está organizado em capítulos, os quais estão discriminados a seguir:

• O Capítulo 1 que apresenta a introdução dividida nas seções motivação, problema,

objetivos, metodologia, contribuições e organização da dissertação;

• O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica utilizada no desenvolvimento do

projeto. Este capítulo está dividido em três seções que definem os conceitos teóri-

cos, a arquitetura física que auxiliou o desenvolvimento da DSML e os trabalhos

relacionados ao desenvolvimento da proposta;

• O Capítulo 3 traz a proposta com o desenvolvimento dos Metamodelos e da DSML.

Este capítulo está dividido em quatro seções principais, sendo a primeira uma se-

ção que apresenta uma visão de todo o processo de desenvolvimento do trabalho.

A segunda uma seção que apresenta o desenvolvimento do metamodelo cuja imple-

mentação é dividida em três subseções que definiram os metamodelos de caracterís-

ticas, de variabilidades e de aplicação. A terceira seção descreve o desenvolvimento

da DSML, abordando o desenvolvimento de restrições de modelagem e o desen-

volvimento de uma estrutura de geração de códigos. A quarta seção apresenta a

linguagem (DSML) desenvolvida, demonstrando como é realizado um processo de

modelagem;

• O Capítulo 4 apresenta a validação da DSML, por meio da implementação de va-

riabilidades dinâmicas de dois cenários de desenvolvimento, exemplos de sistemas

adaptativos;

• O Capítulo 5 apresenta a conclusão do trabalho abordando as considerações finais,

limitações e trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2
Fundamentação Teórica

Este capítulo tem o objetivo de discorrer sobre os principais conceitos e tecnolo-

gias envolvidos no desenvolvimento desta dissertação.

2.1 Conceitos

2.1.1 Sistemas Adaptativos

Com origem na área de biologia, o termo adaptativo busca estudar a relação

entre as características dos seres vivos e seus ambientes, tais como estruturas anatômicas,

comportamentos e processos biológicos [39].

Dentro da área de computação, o termo sistemas adaptativos tem sido discutido

por décadas e sua definição é constantemente questionada e deste modo, novas definições

são apresentadas [48, 41]:

• São sistemas capazes de ajustar seus comportamentos em função de alterações

ocorridas em seu ambiente de funcionamento, ajustes estes promovidos sem ou

com uma mínima interferência humana [9];

• Adaptação pode ser definida como a capacidade dos sistemas alcançarem os seus

objetivos em um ambiente suscetível a mudanças, de modo que o sistema selecione

execuções e promova mudança em seu modelo [57].

• Um sistema adaptável consiste em um sistema capaz de realizar mudanças em

tempo de execução, usando um feedback de mudanças contínuas de sistema. Um

sistema adaptativo necessita de confiabilidade, robustez, adaptabilidade e disponi-

bilidade [47];

• Um dos desafios da computação distribuída é a exploração de ambientes que

exigem adaptações aos sistemas, assim, sistemas adaptativos devem ser capazes de

examinar o ambiente computacional e promover mudanças em reação às mudanças

do ambiente. [58]
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Uma das abordagens utilizadas para o desenvolvimento de sistemas adaptáveis

em tempo de execução é o de máquinas de estados. Máquinas de estado são baseadas, de

modo simplificado, em um conjunto de regras que definem a transição de estados. Essas

regras são constituídas, de um modo geral, por estados, eventos, condições e ações [46].

Por exemplo, um sistema adaptativo pode, por meio de uma máquina de estados, reagir a

algum evento de forma a realizar a transição de componentes. Estas transições podem ter

como um de seus objetivos, evitar falhas durante a execução do software.

2.1.2 Linha de Produto de Software (LPS)

Linha de Produto de Software é um método de desenvolvimento de software

fortemente embasado na reutilização de componentes de software. Uma LPS é definida

como um conjunto intensivo de sistemas que compartilham características em comum

[50], sendo estas características gerenciáveis para a produção de aplicações para um

determinado seguimento de mercado.

Uma LPS pode ser entendida como uma família de produtos de software, pois

traz conceitos e características semelhantes entre várias aplicações [10, 53, 54]. Dadas

tais semelhanças, estas famílias de produtos podem compartilhar características que são

reutilizadas a cada derivação ou criação de novos produtos.

As características (do inglês, Features) podem ser usadas em LPS para espe-

cificar semelhanças e diferenças entre os produtos, assim como orientar a estrutura, a

reutilização e as variações entre os produtos em seu ciclo de vida [35]. Em uma LPS as

características são normalmente organizadas como mandatórias ou opcionais, de modo

que características mandatórias formam o núcleo de derivação dos sistemas, o que delega

as variabilidades para a seleção de características opcionais.

Além disso, pode-se definir uma LPS em um conceito que tem como foco a reuti-

lização planejada de códigos ou artefatos que visam diminuir custos de desenvolvimento,

bem como, promover a melhoria de qualidade dos produtos desenvolvidos [50, 49]. O

conceito LPS vem sendo utilizado com sucesso em vários e diferentes domínios segundo

o Instituto de Engenharia de Software (SEI) [50].

2.1.3 Linha de Produto de Software Dinâmica (LPSD)

Uma LPS é geralmente modelada para trabalhar com variabilidades que podem

ser denominadas estáticas, ou seja, um produto é definido, derivado e implantado, não

sendo possível uma nova derivação do produto em tempo de execução [26]. Contudo, o

surgimento de domínios que trazem maior complexidade ao desenvolvimento de sistemas,

como, por exemplo, sistemas adaptativos que são capazes de realizar mudanças baseadas
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na disponibilidade de recursos, tem trazido novas exigências resultando em um novo tipo

de derivação para tratar variabilidades dinâmicas [27, 26].

Variabilidades dinâmicas proporcionam ao produto a possibilidade de reconfigu-

rar suas características em tempo de execução. Como resultado, um novo produto é im-

plantado a partir de novos requisitos em tempo de execução. O produto implantado deve

reagir às mudanças previstas, de modo que um novo produto é derivado mediante uma

mudança de contexto (por exemplo, a disponibilidade de recursos) ou ações requisitadas

pelo usuário.

Como exemplo, considere um cenário no qual um sistema tem como um de seus

objetivos enviar dados pela internet. Entre os métodos possíveis de envio estão os recursos

Wi-Fi e 3G, sendo o primeiro recurso prioritário ou padrão. Supondo que falte o recurso

Wi-Fi, o sistema poderá se adaptar à falta do recurso, executando regras de adaptação para

o uso do recurso 3G.

A Figura 2.1 apresenta uma visão dos conceitos de LPS e LPSD com o objetivo

de diferenciá-las. Observa-se que em LPSD as variabilidades ocorrem mesmo depois de

implantados os produtos oriundos da derivação.

Figura 2.1: Modelagem e Derivação de variabilidades em LPS e

LPSD.

Este novo paradigma dá origem ao termo Linhas de Produto de Software Di-

nâmicas (do inglês, Dynamic Software Product Line) [26, 27, 30]. Esta abordagem traz a

reunião dos conceitos como LPS e Sistemas Adaptativos [10, 18, 42]. Os sistemas adapta-

tivos podem ser definidos como sistemas capazes de invocar tomadas de decisões por meio

da observação do ambiente de execução (mudanças de requisitos, falhas etc), para que se

selecionem mecanismos de adaptação que mantenham o sistema em funcionamento [19].
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As pesquisas envolvendo LPSD trazem algumas abordagens ou técnicas para

lidar com variabilidades em tempo de execução [28, 62, 5]. Entre as soluções encontradas

destacam-se as abordagens orientadas a características, as quais são baseadas em Modelos

de Características, e as abordagens orientadas à arquitetura, resolvidas na Arquitetura da

LPS [10].

No que diz repeito ao tratamento de variabilidades, uma abordagem utilizada é

a solução denominada Modelo de Configuração que tem como base o uso de Contratos

[45]. O conceito apresenta técnicas baseadas em programação defensiva, as quais visam

melhorias relacionadas à confiabilidade em sistemas de software, ou seja, a programação

defensiva visa identificar pontos críticos de sistemas e estabelecer rotinas que permitam

o gerenciamento destes pontos. Neste contexto, o objetivo é a definição de regras que

descrevam variabilidades da LPSD, abordando um conjunto de diretrizes que determinam

restrições de dependência e regras de contexto [10, 11].

Em LPSD, tarefas de monitoramento de contexto e controle das adaptações são

consideradas as principais preocupações do conceito. Assim, uma LPSD deve desenvolver

pontos de variação automáticos ou manuais, os quais devem adaptar novos artefatos de

software durante a execução do sistema [26].

2.1.4 Modelo de Características

A Análise de Domínio Orientada a Características (do inglês, Feature-Oriented

Domain Analysis - FODA) [34] introduz pela primeira vez o conceito no qual uma

característica pode representar partes comuns e variabilidades de um sistema. Baseados

neste conceito, Modelos de Características têm como objetivo representar em alto nível

de abstração as partes significantes e seus relacionamentos dentro de um sistema [38].

Em um cenário mais recente, o paradigma Feature-Oriented Software Develop-

ment (FOSD) [36] foi desenvolvido com o objetivo de construir e implementar sistemas

baseados em características. Neste caso, as características representam a visão do usuário

em termos dos requisitos do sistema de software.

A abordagem de Modelo de Características concentra esforços em analisar e

modelar semelhanças e diferenças de uma LPS em termos de configuração do produto

[35]. Outra propriedade do conceito, é a sua ampla utilização para representar sistemas

em LPSs, sendo que as características representam as propriedades de sistemas de um

mesmo negócio que detém pontos em comum, bem como as suas variabilidades [34].

O modelo de característica é usualmente representado por uma árvore de caracte-

rísticas. As características podem ser divididas em mandatórias, opcionais e alternativas.

No caso das características mandatórias, toda derivação de produto proveniente da LPS
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deve contê-las, ou seja, devem fazer parte de qualquer derivação. As demais característi-

cas determinam as variações de cada produto derivado [10, 34].

A Figura 2.2 traz a representação de um cenário de sistemas que compõe um

Modelo de Características para uma LPS ou LPSD. Pode-se observar que apesar de o

modelo de características destacar o tipo de cada característica, este dado não é suficiente

para determinar que características opcionais ou alternativas sejam dinâmicas em tempo

de execução. Uma solução para este problema pode ser desenvolvida por meio do trabalho

de metamodelagem, que por sua vez poderá conduzir a modelagem das características em

uma LPSD.

Figura 2.2: Modelo de Características implementado com a ferra-

menta FeatureIDE [36].

2.1.5 Metamodelagem

Os metamodelos, definidos também como modelos de modelos têm como ob-

jetivo analisar, construir e desenvolver modelos definindo regras, restrições e aplicando

teorias que determinem a construção de sistemas para determinado domínio.

A organização internacional OMG mantém o MOF (MetaObject Facility) como

proposta de especificação para metamodelagem [51]. Pautado no conceito de Arquiteturas

Dirigidas a Modelos (do inglês, Model Driven Architecture), o MOF é definido como uma

proposta de linguagem para definição de metamodelos [32].

A especificação MOF define uma arquitetura dividida em níveis de metamode-

lagem, sendo o próprio MOF parte desses níveis, já que a especificação provê um fra-

mework para criação e gerenciamento de uma variedade de meta-objetos. Uma imple-

mentação importante oriunda da especificação MOF, é o meta-metamodelo Ecore [61] o

qual é disponibilizado por meio do ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse.

A Tabela 2.1 apresenta os níveis de metamodelagem propostos pela arquitetura

MOF. O nível M3 tem como representante o meta-metamodelo Ecore utilizado no nível

M2 para o desenvolvimento dos metamodelos que são instanciados pelo nível M1. O

nível M1 representa a modelagem com a utilização dos metamodelos desenvolvidos. O

nível M0 por sua vez representa a instanciação dos modelos, resultando em objetos de

aplicação.
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Nivel Descrição Exemplo

M3 Meta-Metamodelos MOF, Ecore, Meta-classes, Meta-Atributos ...

M2 Metamodelos UML, Metamodelos, DSML ...

M1 Modelos Modelos, Classes, Modelos de Características ...

M0 Objetos Instâncias de classes, Códigos ...

Tabela 2.1: Níveis de metamodelagem da Arquitetura MOF.

Além disso, metamodelos são considerados parte integrante do software, não se

restringindo a apenas artefatos de documentação [60]. A ideia central no desenvolvimento

de metamodelos é a de estabelecer que o arquiteto mantenha seu esforço em modelos de

alto nível, abstraindo-se das complexidades provenientes da implementação em platafor-

mas distintas [10].

Nesta dissertação, os metamodelos definem as restrições de modelagem para a

LPSD, bem como, constituem a base de construção da DSML.

2.1.6 Linguagens de Domínio Específico

O termo Linguagem de Domínio Específico (do inglês Domain Specific Lan-

guage - DSL) trata-se de uma linguagem de programação usualmente declarativa, de ele-

mentos ou cláusulas de código reduzidas justamente por determinar um domínio especí-

fico de problema [63]. As principais motivações para se usar uma DSL são a proximidade

da linguagem com o domínio a ser especificado e o ganho de produtividade ao se especi-

ficar em uma linguagem mais familiar ao ser humano.

As DSLs podem ser identificadas em dois diferentes tipos, externas ou internas.

No primeiro caso, a DSL deve contar com o desenvolvimento de uma ferramenta que pos-

sibilite traduzir, interpretar ou compilar suas diretrizes. Já DSLs internas são construídas

sob a estrutura de uma linguagem de programação (linguagem hospedeira), permitindo

assim o uso da infraestrutura da linguagem (ambientes de desenvolvimento e compilado-

res) [44]. A DSML produzida nesta dissertação é classificada como interna, visto que é

desenvolvida com a utilização do ambiente Eclipse e frameworks que apoiam a constru-

ção.

Pode-se considerar como um ponto de partida para a construção de uma DSL o

desenvolvimento de um metamodelo, visto que a metamodelagem pode ser considerada

uma linguagem específica para implementação de modelos [33, 37]. Neste sentido a

DSL é definida como um conjunto coordenado de modelos [32], o que possibilita

uma redefinição do termo DSL para o termo DSML. Uma vez definido o domínio da

aplicação por meio de um metamodelo, representando entidades e suas relações, obtém-
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se o primeiro passo para o desenvolvimento de uma DSML, deste modo cada elemento

(nós e arestas) do metamodelo será representado na gramática de definição da DSML.

A construção de uma DSML a partir de um metamodelo não determina que

a linguagem está definida apenas com as restrições impostas pelo metamodelo. Por

exemplo, dadas algumas limitações de representação de regras e restrições dentro de

metamodelos representados por linguagens de modelagem (UML), foi desenvolvido um

conceito denominado Linguagem de Especificação de Restrições em Objetos (OCL do

inglês, Object Constraint Language).

A OCL é uma linguagem declarativa e formal proposta para descrever expressões

aplicadas a UML [52][8]. Estas expressões são utilizadas para especificar condições que

devem ser asseguradas ao descrever objetos em uma modelagem.

Assim como os metamodelos, linguagens de modelagem de domínio específico

também têm a possibilidade de programar restrições por intermédio de OCLs. Em um

caso específico, o framework Xtext, utilizado para construção de linguagens específicas,

também possui métodos de especificação de condições de utilização semelhantes ao

conceito de OCLs.

Nesta dissertação, a DSML tem seu desenvolvimento baseado na construção

de um metamodelo para LPSD. Além do metamodelo, a DSML é implementada com

novas restrições (verificações) e um gerador de esqueletos de códigos em linguagem de

propósito geral.

2.2 Arquitetura Física

Esta seção tem como objetivo, apresentar os recursos tecnológicos utilizados

para o desenvolvimento desta dissertação.

2.2.1 Eclipse EMF (Eclipse Modeling Framework)

O ambiente de desenvolvimento integrado Eclipse tem como principal finalidade

a disponibilização de uma plataforma de desenvolvimento para diversas linguagens, como

por exemplo Java, C/C++, JavaScript e PHP [21].

Entre suas várias distribuições, o Eclipse EMF foi projetado como um framework

para a construção de metamodelos Ecore, modelos e geração de códigos com o intuito de

facilitar a construção de ferramentas e aplicações baseadas em modelos. As modelagens

descritas pelo Eclipse EMF, são especificadas em arquivos do tipo XMI, facilitando a

interoperabilidade entre frameworks do projeto Eclipse [20].

O núcleo do Eclipse EMF é composto por três principais partes: [20]
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• EMF: consiste em um framework com o meta-metamodelo Ecore, utilizado essen-

cialmente para o desenvolvimento de metamodelos ou modelos;

• EMF.Edit: um framework que possui classes reutilizáveis que possibilitam o

desenvolvimento de editores para modelos EMF;

• EMF.Codegen: um gerador de códigos (genmodel) capaz de gerar todo o código

necessário para construir um editor de modelos EMF.

O meta-metamodelo Ecore é composto de classes, relações e atributos. A Fi-

gura 2.3 apresenta uma parte das definições do meta-metamodelo Ecore.

Figura 2.3: Subconjunto simplificado do metamodelo Ecore

(adaptado de [61]).

O modemodelo Ecore é composto por:

• EClass: meta-classe utilizada para a modelagem de classes, as quais possuem

nome, podem referenciar zero ou mais atributos e zero ou mais referências;

• EAttribute: meta-classe utilizada para a definição de atributos, os quais possuem

nome e podem referenciar um tipo de dado (int, boolean etc);

• EReference: meta-classe utilizada para a modelagem de referências, as quais

possuem nome, um flag de composição e referência a uma classe;

• EDataType: meta-classe usada para a definição dos tipos de atributos, tais como

dados primitivos do Java e objetos do tipo date.

O desenvolvimento de metamodelos utilizando o Ecore é realizado principal-

mente por uma ferramenta gráfica que possibilita a instanciação das meta-classes. Termi-

nada a metamodelagem, é possível criar o arquivo gerador de modelos (genmodel), um

arquivo serializado e livre de elementos não relevantes para a geração de códigos.

Por meio do gerador de modelos é possível criar todo o arcabouço de códigos

baseados na metamodelagem. A partir das classes e pacotes gerados, sistemas poderão ser

desenvolvidos segundo as definições realizadas no desenvolvimento dos metamodelos.



2.2 Arquitetura Física 29

Como uma especificação baseada nos conceitos do MOF, o Ecore cumpre os

requisitos previstos pelos níveis de metamodelagem, da construção dos metamodelos à

geração de códigos em linguagem Java. Esta dissertação fez o uso do ambiente Eclipse

EMF versão Luna 4.4.2.

2.2.2 Xtext Language Engineering

Xtext é um framework integrado ao ambiente Eclipse que tem como objetivo

o desenvolvimento de linguagens de programação e DSLs [68]. O Xtext é parte de um

projeto denominado openArchitecitureWare (oAW) cuja missão é a construção de um

conjunto de ferramentas de infraestrutura para o conceito Model-Driven Software Deve-

lopment (MDSD). Esse conceito que tem como princípio a criação e processamento de

modelos [22]. Isto proporciona ao Xtext a possibilidade de trabalhar com metamodelos,

desenvolvimento de restrições, geração de esqueletos de códigos baseados na transforma-

ção de modelos.

O Xtext tem sua construção baseada na notação EBNF [55] de formalização de

sintaxes, o que torna possível a sua integração com o EMF, por meio do conceito AST

(do inglês, abstract systax tree) que dá a possibilidade de o Xtext conter a representação

de modelos do EMF [67].

A partir destes conceitos, principalmente no que concerne à integração do

Xtext com o EMF, é possível a interpretação pelo Xtext de metamodelos ou modelos

desenvolvidos no EMF Ecore. Esta interpretação transforma o artefato construído no EMF

em uma gramática nos moldes do Xtext.

A gramática, neste contexto, significa a descrição de regras baseadas em mode-

los, mensagens, campos e tipos. Estas regras são descritas por uma sequência de coman-

dos que referenciam outras regras, tais como: STRING, ID, LINE, INT etc [22]. A Xtext

permite que estas regras sejam descritas manualmente dentro da gramática, o que significa

uma modelagem de forma descritiva e textual. Outra possibilidade é a construção de um

metamodelo ou modelo em algum componente baseado em EMF, e, a partir deste, utilizar

o Xtext para fazer a leitura e transformá-lo em uma gramática correspondente.

O Código 2.1 apresenta uma gramática resultante da transformação do meta-

modelo apresentado na Figura 2.3. Nesta gramática é possível visualizar a representação

das classes, relações e atributos implementados no metamodelo. Por exemplo, a linha

1 apresenta a declaração da classe EClass, a linha 4 traz a declaração do atributo name

pertencente a EClass e, em seguida, entre as linhas 5 e 8 são apresentadas as relações

eAttribute e eReference de EClass.

1 EClass returns EClass:

2 {EClass}

3 ’EClass’
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4 name=EString

5 ’{’

6 (’eAtributes’ ’(’ eAtributes+=[EAttribute|EString] ( "," eAtributes+=[

EAttribute|EString])* ’)’ )?

7 (’eReferences’ ’(’ eReferences+=[EReference|EString] ( "," eReferences+=[

EReference|EString])* ’)’ )?

8 ’}’;

9 EString returns ecore::EString:

10 STRING | ID;

11 EAttribute returns EAttribute:

12 ’EAttribute’

13 name=EString

14 ’{’

15 ’eDataType’ eDataType=[EDataType|EString]

16 ’}’;

17 EReference returns EReference:

18 {EReference}

19 (containment?=’containment’)?

20 ’EReference’

21 name=EString

22 ’{’

23 (’eReferenceType’ eReferenceType=[EClass|EString])?

24 ’}’;

25 EDataType returns EDataType:

26 {EDataType}

27 ’EDataType’

28 ;

29 EBoolean returns ecore::EBoolean:

30 ’true’ | ’false’;

Código 2.1: Gramática Xtext resultante da transformação do mo-

delo da Figura 2.3.

A partir da gramática é possível a sua instanciação no ambiente Eclipse para

os trabalhos de modelagem. O Xtext oferece um conjunto de ferramentas que possibilita

trabalhos de ajustes da gramática, bem como a transformação da modelagem por meio da

gramática em resultados que implementam códigos em linguagens de propósito geral.

A implementação das verificações e do gerador de esqueletos de códigos é feita

pela linguagem Xtend, um dialeto flexível e expressivo da linguagem Java [66]. Ao criar

um projeto Xtext, uma estrutura de pacotes e arquivos da linguagem Xtend é criada

para implementação dos recursos de restrição (Validator package) em e de geração de

esqueletos de códigos (Generator package).

Os recursos de restrição ou verificação das modelagem são desenvolvidos me-

diante a construção de métodos identificados com Checks, os quais seguem o modelo de

desenvolvimento oAW OCL-like Checks language. Outra funcionalidade do framework

Xtext é a possibilidade do desenvolvimento de métodos que fazem a leitura da modela-

gem e a transformam em um conjunto definido de classes ou códigos em linguagem de

propósito geral. Os códigos gerados em linguagem de propósito geral são independentes,

ou seja, não determinam o uso de uma linguagem de programação específica.

O uso do framework Xtext pode proporcionar o desenvolvimento de uma DSML

que utilize todos os níveis de metamodelagem previstos no MOF, desde a adoção de
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ferramenta de metamodelagem aos resultados disponibilizados em produtos de software.

O framework Xtext utilizado nesta dissertação foi o de versão 2.7.3.

2.2.3 Apache Maven Project

O termo Maven significa acumulador de conhecimento e, inicialmente foi de-

senvolvido para ser um construtor de processos do projeto Apache Jakarta. Atualmente

o projeto Apache Maven tem como objetivo a construção e gerenciamento de qualquer

projeto baseado em Java [4].

Figura 2.4: Visão conceitual do projeto Maven 2 (adaptado de

[40].

A Figura 2.4 apresenta uma visão conceitual do projeto, o qual tem como pontos

principais o Modelo de Objetos do Projeto (do inglês, Project Object Model - POM),

Modelo de Gestão de Dependências (do inglês, Dependency Management Model) e o

Projeto de Ciclo de Vida e Fases (do inglês, Project Life Cycle and Phases) [40].

O modelo de objetos do projeto (POM) trata-se de um documento XML, o

qual descreve o projeto de software. Esta descrição traz informações do projeto, tais

como: nome, versão, resultado da compilação, dependências, plugins, módulos e outras

informações que constituem o projeto. Por meio destas informações é possível estabelecer

ou preparar o projeto para execução em plataformas, como por exemplo, OSGi.

O projeto apresenta um modelo de dependências, as quais podem ser especifica-

das no modelo de projeto. Esta especificação faz parte do gerenciamento de dependências

que provê a utilização de repositórios com códigos de projetos reutilizáveis.

O projeto Maven possui uma série de plugins denominados Maven-Old-Java-

Objetct (MOJO), provenientes da definição Plain-Old-Java-Objetct (POJO), os quais têm
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como intuito adicionar fases ao ciclo de vida do projeto. Por exemplo, ao especificar

um projeto Maven para execução em uma plataforma OSGi, um plugin é adicionado ao

arquivo POM que acrescentará esta fase no ciclo de vida do projeto.

Especificamente, esta dissertação trabalhou com o Maven Apache versão 3.3.9,

último release até a data de utilização.

2.2.4 OSGi - Dynamic Module System for Java

A tecnologia OSGi define uma série de especificações que definem um sistema

de componentes dinâmicos Java [2]. OSGi pode ser definida como uma arquitetura aberta

que permite a implementação de uma grande variedade de serviços [25], permitindo que

os componentes sejam encapsulados para serem acessados por outros componentes na

forma de serviços.

A especificação OSGi propõe uma arquitetura Java que possui uma proposta

genérica, segura e gerenciável de instalação de aplicações, as quais são denominadas

bundles. Os projetos Java, são compilados com componentes denominados bundles, o

que pode ser realizado por meio do projeto Maven, e instalados em um repositório de

componentes da arquitetura OSGi.

Figura 2.5: Arquitetura OSGi [1].

A Figura 2.5 apresenta a arquitetura da especificação OSGi dividida em camadas

que representam funcionalidades.

As camadas possuem as seguintes definições [2]:

• Bundles: são componentes OSGi implementados pelo desenvolvedor;

• Service: trata-se de uma camada que conecta os bundles em um modelo dinâmico

baseado em publish-find-bind por meio da definição de plain old Java objects

(POJO);
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• Life-Cycle: Biblioteca que possibilita instalar, iniciar, parar, atualizar e desinstalar

bundles;

• Security: camada que implementa aspectos de segurança;

• Execution Environment: define quais métodos e classes estão disponíveis em uma

plataforma específica.

A Figura 2.6 representa a instalação de um projeto que implementa artefatos de

serviços, que segue o modelo de operação baseado em descrição e implementação de

serviço (publish-find-bind), para a arquitetura OSGi. Este tipo de arquitetura oferece a

possibilidade de implementação de sistemas modularizados e distribuídos em diferentes

processos. Deste modo, a plataforma oferece a possibilidade de entrada e saída de apli-

cações (bundles) de forma dinâmica, cumprindo a proposta de uma arquitetura modular e

orientada a serviços, o que favorece, por exemplo, a implantação de sistemas distribuídos

na arquitetura.

Figura 2.6: Registro de Bundles como serviços OSGi [1].

A especificação OSGi possui várias implementações, tais como o Apache Fe-

lix OSGi Framework ou Equinox OSGi Framework. Especificamente nesta dissertação,

foi usada a distribuição Apache Felix OSGi Framework versão 5.4.0 por oferecer docu-

mentação em quantidade relevante, o que facilitou o aprendizado das funcionalidades da

ferramenta.

O Apache Felix oferece uma interface denominada Apache Felix Gogo Shell, que

constitui um interpretador de comandos do qual é possível trabalhar todo o ciclo de vidas

dos componentes (bundles) do projeto.

Nesta dissertação, o framework OSGi foi utilizado na validação da DSML. Após

a modelagem com a utilização da DSML, os artefatos gerados são complementados com

a implementação manual e instalados no framework OSGi, de modo que os artefatos

poderão entrar em execução ou sair mediante comandos do ciclo de vida do framework.

2.2.5 iPOJO

Definido como um modelo de componentes de serviços flexível e extensível, o

iPOJO foi desenvolvido para simplificar o desenvolvimento de aplicações para OSGi,

suportando nativamente o dinamismo da plataforma [3].
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O componente de software iPOJO tem como meta afetar o mínimo possível o có-

digo dos componentes desenvolvidos ou adaptados ao modelo de serviço de componentes

(POJOs), mantendo o desenvolvimento de componentes focado nas regras de negócio e

não em mecanismos ou requisitos não funcionais [23].

A Figura 2.7 apresenta um modelo de interação entre duas instâncias de compo-

nentes iPOJOs. Para o funcionamento dessas interações, são definidas duas implementa-

ções de gerenciamento de interações de serviços dinâmicos.

Figura 2.7: Interações de serviços entre instâncias IPOJO [23].

1. Provided Service Handler: implementa o gerenciamento de publicação e forneci-

mento de serviços;

2. Dependency Handler: implementa o gerenciamento de descoberta e ligação de

serviços.

Essa duas implementações basicamente injetam os serviços de gerenciamento

descritos em projetos ou implementações de componentes POJOs. A ideia é que estes

serviços contribuam para que haja o mínimo possível de alterações em objetos desenvol-

vidos para cumprir regras de negócio.

Deste modo, ao compilar o projeto utilizado a ferramenta Maven, o resultado

poderá entrar no ciclo de vida OSGi. Nesta dissertação, utilizou os componentes iPOJO

Manipulator e Runtime na versão 1.12.1.

2.3 Trabalhos Relacionados

Durante os estudos para a realização deste trabalho, outras soluções foram

encontradas abordando perspectivas semelhantes, as quais consistem em desenvolver

variabilidades dinâmicas em sistemas que consideram mudanças em tempo de execução.
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2.3.1 Descrição dos Trabalhos

Carvalho [10] em Modelagem de Linhas de Produto de Software Dinâmica para

Aplicações Ubíquas apresenta um Metamodelo de Configuração de Variabilidades em

LPSD com foco em desenvolvimento de aplicações Ubíquas. O metamodelo é desenvol-

vido abordando um conceito de contratos arquiteturais que são modelados para descrever

as variabilidades em suas formas estáticas e dinâmicas para promoverem ações de adap-

tação arquitetural. O metamodelo é dividido em modelos de característica, de arquitetura

e de configuração, os quais são integrados pelo modelo de configuração que tem como

propósito a composição das regras de contexto. Dado que o metamodelo não consegue

exprimir todas as restrições envolvidas nas regras de contexto, o trabalho busca resolver

este problema com o uso de uma linguagem de descrição arquitetural (do inglês, Archi-

tecture Description Language - ADL), a qual possibilita a escrita de eventos e transições

de características (Features) em tempo de execução.

Dayibas [17] por meio do projeto Kutulu apresenta o desenvolvimento de uma

DSL, a qual define um método semiautomático de ligação de componentes e caracterís-

ticas por meio do gerenciamento de variabilidades da LPS. Kutulu é baseado em dois

metamodelos desenvolvidos separadamente, o primeiro é denominado Metamodelo de

Domínio (Domain Metamodel) que tem como objetivo modelar componentes e suas inter-

relações, sendo que estes componentes são definidos como referências a recursos de soft-

ware. O Metamodelo de Ligação de Características (Feature-Binding Metamodel) tem

como objetivo ligar Características a Componentes, ou seja, cada Característica é ligada

a algum Componente que é ativado para a derivação do Produto. Os metamodelos desen-

volvidos dão origem a uma linguagem visual intitulada Kutulu DSL. O desenvolvimento

da DSL tem como objetivo principal expressar Características e Componentes de uma

LPS, ou seja, trata-se de uma DSL que promove o gerenciamento de reuso arquitetural de

componentes.

Groher et. al [24] desenvolveram uma abordagem para facilitar a implementação,

o gerenciamento e o rastreamento de variabilidades por meio da integração dos conceitos

de desenvolvimento de software dirigido por modelos e orientado a aspectos. O projeto

é desenvolvido com a implementação de três metamodelos, um metamodelo que define

um domínio de requisitos, um metamodelo que define o mapeamento de componentes

de software e um metamodelo de OSGi, esse que tem por finalidade mapear e gerar

códigos por meio do metamodelo de componentes. Esta implementação permite que

desenvolvedores possam criar diferentes instâncias a partir dos metamodelos criados, em

outras palavras, casa instância do metamodelo pode ser considerada uma derivação de

produto da LPS. A utilização do desenvolvimento orientado a aspectos dá ao projeto o

conceito de dinamicidade, visto que, por intermédio de join points ações são realizadas

durante a execução do produto de software.
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Bocanegra et. al [6] propõem neste trabalho uma DSL de nome DMLAS (A

Domain-Specific Language for Designing Adaptive Systems) para o desenvolvimento de

sistemas adaptativos. Esta linguagem é parte de um projeto denominado Model-Driven

Approach for Adaptive Systems (MiDAS) [7] que trata-se de um framework para desen-

volvimento de software adaptativo pelo uso da abordagem de modelos (MDE). DMLAS

tem como propósito dar suporte ao framework MiDAS, armazenando informações sobre

os componentes estáticos e dinâmicos do sistema adaptativo. Neste sentido, a lingua-

gem armazena informações sobre usuários, contextos e regras adicionais, as quais serão

relacionadas com os parâmetros de adaptação armazenados por uma linguagem de espe-

cificação de requisitos para sistemas adaptativos (do inglês, Requirements Specification

Language for Adaptive Systems -RSLAS), também parte do framework MiDAS.

Hoyos et. al [31] apresentam uma DSL para modelagem de sistemas sensíveis ao

contexto. Intitulada MLContext, esta linguagem permite a modelagem de atributos e re-

quisitos de qualificação de contexto, bem como manter separada a modelagem de detalhes

do contexto da modelagem de negócios. Em relação a qualificação de atributos, o projeto

os classifica em aquisição dos dados (precisão, localização etc), representação dos dados

(formato, unidade, compreensibilidade etc) e uso do dados (relevância, disponibilidade

etc). A qualificação dos requisitos são expressas pela linguagem por meio da qualificação

dos atributos, das aplicações do contexto, das situações do contexto que comportam va-

riabilidades e da interferência de contextos agregados. O projeto implementou ainda um

ambiente de desenvolvimento que possibilita transformar os códigos escritos pela DSL

em códigos Java e OWL-DL ontology.

Mostarda et. al [46] apresentam um trabalho que busca facilitar o desenvolvi-

mento de aplicações distribuídas adaptáveis e confiáveis, desobrigando o desenvolvedor

de esforços relativos a descentralização e distribuição. Para isso este trabalho propõe um

framework para especificar algoritmos adaptativos, os quais podem estar distribuídos em

uma implementação descentralizada. O framework desenvolvido conta com uma lingua-

gem baseada no conceito de máquinas de estado, a qual possui o objetivo de especificar

algoritmos adaptativos que são distribuídos dentro de uma plataforma, essa que tem por

objetivo garantir a tolerância a falhas e uma correta execução.

2.3.2 Comparação dos Trabalhos

Esta subseção tem o objetivo de posicionar o trabalho em questão, relacionando

esse com trabalhos que possuem características semelhantes. Deste modo, foi desenvol-

vida uma tabela que seleciona as principais contribuições desse trabalho.

1. Trabalho aborda conceitos de Sistemas Adaptativos;

2. A abordagem utilizada tem como base o conceitos de LPS ou LPSD;
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3. Aborda o desenvolvimento de Linguagem de Domínio Específico (DSL ou DSML);

4. Trabalho aborda conceitos de Arquitetura Dirigida por Modelos (MDA);

5. Trabalho apresenta resultados em nível de execução (objetos, instâncias, códigos

etc).

A Tabela 2.2 apresenta um comparativo de trabalhos publicados em relação

as principais abordagens adotadas nesta dissertação. Deste modo, a tabela é composta

por células que estarão marcadas, no caso de a abordagem ser adotada pelo trabalho

referenciado.

Projetos 1 2 3 4 5 Ano

Carvalho [10] X X X 2013

Dayibas [17] X X X 2012

Groher [24] X X X 2009

Hoyos [31] X X X X 2011

Bocanegra [6] X X X 2015

Mostarda [46] X X X 2010

Este Projeto X X X X X 2016

Tabela 2.2: Tabela de comparação de Trabalhos Relacionados.

2.3.3 Considerações acerca dos trabalhos relacionados

O relacionamento entre os trabalhos e esta dissertação foi desenvolvido prin-

cipalmente sobre os temas de variabilidades dinâmicas e o desenvolvimento de alguma

DSL. Deste modo, observam-se esforços que buscam facilitar o desenvolvimento de apli-

cações que levam a abordagem de sistemas adaptativos ou qualquer sistema que leve em

questão a utilização de variabilidades em tempo de execução. Esta seção busca principal-

mente, evidenciar as semelhanças e diferenças entre as abordagens utilizadas, reforçando

deste modo as escolhas de conceitos e abordagens utilizadas na elaboração desta disserta-

ção, e que visam o desenvolvimento de uma DSML com foco em sistemas que possuem

conceitos de variabilidades dinâmicas em tempo de execução.



CAPÍTULO 3
Proposta

Este capítulo apresenta o desenvolvimento de uma DSML baseada no conceito

de LPSD. Organizado em seções que introduzem o tema e descrevem os subprocessos

que são desenvolvidos de forma sequencial, as seções seguem o seguinte ordenamento:

introdução, visão do processo com base em espaços de problema e solução, desenvolvi-

mento do metamodelo dividido em características, variabilidades e aplicações, transição

do metamodelo para gramática de desenvolvimento da DSML, desenvolvimento de res-

trições de modelagem para a DSML, desenvolvimento do processo de transformação da

modelagem pela DSML em linguagem de propósito geral, apresentação dos resultados do

processo de desenvolvimento.

3.1 Introdução

O desenvolvimento da dissertação tem como ponto de partida a construção de

um metamodelo que expresse ou direcione a construção de uma LPS voltada a sistemas

adaptativos, em outras palavras um metamodelo LPSD.

A metamodelagem desenvolvida neste trabalho tem como base o metamodelo

proposto na tese de Carvalho [10]. O metamodelo aqui proposto e implementado mo-

difica estruturalmente o metamodelo de Carvalho visando uma diferente modelagem do

domínio de requisitos, principalmente no que tange as variabilidades dinâmicas, neste

caso representadas ou orquestradas por Contratos. Outro ponto importante e de distinção

do trabalho de Carvalho, refere-se ao objetivo do metamodelo aqui proposto de estabele-

cer uma sintaxe textual de descrição de modelos que expressem de maneira mais flexível

o comportamento de características da aplicação.

Com o metamodelo desenvolvido, a conversão do metamodelo em uma gramá-

tica é feita por meio do framework Xtext. Com a gramática preparada, o desenvolvimento

dos códigos relativos ao processo de estabelecimento de restrições de modelagem apli-

cado à linguagem é feito. Na sequência o gerador de esqueletos de códigos em linguagem

de propósito geral é construído, neste caso em linguagem Java.
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Ao fim da implementação desta proposta, o resultado deverá proporcionar uma

DSML para modelagem de LPDSs. Deste modo, é esperado que a linguagem de modela-

gem resulte em um arcabouço de códigos em linguagem Java, propondo assim um método

de implementação para alguns casos de sistemas adaptativos, por exemplo, adaptações ba-

seadas em máquinas de estado.

3.2 Visão do Processo de Desenvolvimento da DSML

A Figura 3.1 apresenta uma visão do desenvolvimento da DSML. O modelo está

dividido em Espaço de Problema (Quadro A) com ênfase no desenvolvimento da DSML

e modelagem e Espaço de solução com ênfase em Derivação (Quadro B) e Codificação

(Quadro C), os quais são descritos pelas subseções seguintes.

3.2.1 Espaço de Problema

No Espaço de Problema se inicia o estabelecimento dos requisitos que o definem,

ou seja, que dão subsídios para a definição e construção do metamodelo. Como apresen-

tado no quadro Espaço de Problemas (Figura 3.1), a metamodelagem foi dividida em três

metamodelos inter-relacionados desenvolvidos sequencialmente, sendo eles: o metamo-

delo de características (3.3.1), o metamodelo de variabilidades (3.3.2) e o metamodelo de

aplicações (3.3.3). Os metamodelos desenvolvidos (Metamodelo LPSD) têm como obje-

tivo determinar a escrita de uma gramática (Gramática LPSD) básica que os represente de

forma textual.

O próximo passo é iniciado com o Desenvolvimento da DSML, que é deter-

minado pela implementação das Restrições de Modelagem e Gerador de Esqueletos de

Códigos. As restrições de modelagem são implementações que visam a construção de

restrições de modelagem junto à gramática, as quais serão executadas durante a modela-

gem textual da LPSD. A implementação do gerador de esqueletos de códigos tem como

propósito o desenvolvimento de métodos que deverão transformar cláusulas escritas pela

DSML em classes e métodos em linguagem Java.

Ao final desta fase, é instanciada uma nova seção do ambiente de desenvolvi-

mento que deverá colocar à disposição o ambiente de desenvolvimento da DSML, o que

para o Espaço de Problemas significa a Modelagem LPSD. Em outras palavras, nesta ati-

vidade a DSML estará apta para a modelagem do Modelo de Característica e do Modelo

de Variabilidades, disponibilizando estes modelos para uso no Espaço de Solução.
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definir a derivação dos produtos da LPSD a partir da seleção dos contratos.

A DSML tem como próximo passo a transição dos modelos de características

e variabilidades para o Espaço de Solução, no qual será realizada a Modelagem de

Derivação dos Produtos. Ao final de cada modelagem, o código escrito por meio da DSML

é interpretado por um conjunto de métodos que deverá gerar classes em linguagem Java,

as quais representam uma estruturação inicial para o desenvolvimento das aplicações.

Deste modo, ao final da modelagem, dá-se início aos trabalhos de desenvolvi-

mento manual dos códigos, representado pelo Espaço de Solução de Codificação. A co-

dificação manual tem ainda como principal motivação a ligação das características aos

componentes de recursos disponíveis no modelo arquitetural da LPSD. Neste caso, o mo-

delo arquitetural representa um repositório de artefatos ou componentes que será utilizado

pela LPSD.

3.3 Metamodelagem da LPSD

Marco inicial desta proposta, esta metamodelagem tem o objetivo de produzir um

metamodelo que aborde o conceito de Modelos de Características para o desenvolvimento

de LPSs. Tendo ainda em vista que a dissertação desenvolvida propõe uma solução que

busque o tratamento de problemas inerentes a sistemas adaptativos, o metamodelo evolui

com a inclusão de variabilidades dinâmicas, as quais possuem o objetivo de dar ao produto

de software a possibilidade de adaptar-se em tempo de execução.

O conceito utilizado como modelo para dar solução aos problemas de adaptações

dinâmicas para a LPSD segue a abordagem de Contratos (Design by Contract) [45].

Os Contratos possuem dois importantes objetivos, sendo o primeiro determinar regras

de negociação para as variabilidades dinâmicas, e o segundo orquestrar a derivação das

aplicações provenientes da LPSD.

Como mencionado anteriormente, metamodelo foi dividido em partes, sendo

apresentados sequencialmente nas próximas seções os metamodelos de características,

de variabilidades e de aplicações (derivação de produtos).

3.3.1 Metamodelo de Características

O Metamodelo de Características permite a modelagem de uma LPS baseada

em características, ou seja, por meio do metamodelo é possível modelar um produto de

software baseado em Modelo de Características (do inglês, Feature Model) [34, 36].

A Figura 3.2 apresenta o Metamodelo de Características, o qual terá suas classes,

relações e atributos descritos nos próximos parágrafos.
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Figura 3.2: Metamodelo de Características

Cada Modelo de Característica deve ser modelado a partir da classe FeatureMo-

del que representa a raiz de construção da LPS. Em seguida, as características do modelo

são instanciadas por uma associação de composição entre as classes FeatureModel e Fea-

ture. A classe Feature foi definida dentro do metamodelo para assumir dois papéis, sendo

eles: o papel de característica raiz e o papel de subcaracterística. Este último caso está

representado pelo autorrelacionamento sub.

A classe Feature implementa estados denominados opcionalidades, definido

pelo atributo opt, determinando que uma característica do modelo pode ser mandatória

(mandatory) ou opcional (opcional). Características com opcionalidade mandatória tem

por definição serem características que devem estar presentes em cada produto derivado

da linha. As características opcionais são gerenciadas como variabilidades da linha de

produtos, ou seja, compõem as variabilidades para uma família de produtos.

O metamodelo permite ainda que uma característica seja definida como alterna-

tiva, o que é possível por meio do relacionamento bidirecional isPartOf/alternative, que

tem como objetivo definir que duas ou mais características façam parte de um determinado

grupo de características. O grupo de características é definido pela classe FeatureGroup

que por sua vez é composto pela associação group estabelecida com a classe Feature.

Assim uma característica raiz deverá compor um grupo de características que possa ser

relacionado com duas ou mais subcaracterísticas. A classe FeatureGroup permite ainda

a definição das cardinalidades minCardinality e maxCardinality que têm como objetivo

determinar a quantidade mínima e máxima de Features que poderão ser selecionadas du-

rante a derivação de um produto [15, 10].

O metamodelo implementa os autorrelacionamentos requires, isRequiredBy,

excludes e isExcludedBy como restrições de dependência da classe Feature [10, 34, 36].

Esses relacionamentos atendem ao conceito de que é possível que características sejam

dependentes ou que estabeleçam dependência umas das outras. Por exemplo, para que

uma determinada característica do produto de software entre em execução, outra poderá
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Contrato tem o objetivo de definir o modo como as características da LPS deverão atuar,

baseado no fato de que um Contrato pode ser definido como estático ou dinâmico.

Inicialmente, cada Contrato é definido pelo atributo bindingTime como um Con-

trato estático ou dinâmico. Um contrato estático representa uma característica que poderá

ou não ser selecionada durante a derivação de um produto, não sendo possível adapta-

ções em tempo de execução. Já os contratos dinâmicos devem estabelecer adaptações em

tempo de execução por meio de negociações, as quais podem ser definidas como máquinas

de estado ou funções de utilidade.

Todas as Características modeladas deverão estar ligadas a um ou mais Contra-

tos. Para tal, alguns tipos de associação foram criados entre as classes Contract e Feature.

A associação mandatoryFeature deve ligar todas as Características mandatórias a Contra-

tos estáticos: esta associação é necessária visto que todas as Características mandatórias

estarão presentes nas derivações, sem a possibilidade de variabilidade.

A selectedFeature, por sua vez deve ligar todas as Características opcionais a

Contratos estáticos ou dinâmicos, definidos pelos requisitos impostos a cada característica

da LPSD. Sendo as relações entre Características opcionais e Contratos impostos pelo

Modelo de Características, cabe aos Contratos a determinação dos tempos de ligação

estáticos e ou dinâmicos, observando que uma mesma Característica do modelo poderá

estar relacionada a mais de um Contrato. Por exemplo, uma Feature TV pode estar

associada a um contrato estático e a um contrato dinâmico. Assim, caso um produto

selecione o contrato estático, a TV estará presente desde o momento da implantação do

produto. No caso de um contrato dinâmico, esta Feature poderá entrar em execução a

qualquer momento considerando as regras de negociação.

A associação selectedGroup também pode ser considerada uma associação entre

Contratos e Características, e por este motivo seguem a mesma estruturação supracitada,

contudo trata-se de uma associação pluralizada por ser estabelecida com Grupos de

Características que poderão ser selecionados durante a derivação dos produtos.

Contratos de variabilidade dinâmica devem compor regras por intermédio da

classe Negotiation, a qual poderá ser especializada em duas formas de negociação, sendo

elas representadas pelas classes StateMachine ou UtilityFunction. No caso de implemen-

tações do tipo Máquina de Estados, o metamodelo poderá assumir duas abordagens, sendo

elas, a implementação da mudança de estado de uma Característica ou a mudança de es-

tados na qual ocorrerá uma transição de Características do modelo.

Deste modo, ao modelar um Contrato composto por uma Máquina de Estados

com qualquer das duas abordagens, tem-se obrigatoriamente a definição de um estado

inicial indicado pela associação com a classe CurrentState. A classe CurrentState possui

uma associação com a classe Feature, necessária somente quando a relação envolve um

Contrato relacionado a um Grupo de Características. Deste modo, o estado inicial é
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necessário a qualquer das implementações de máquina de estado, sendo o atributo status

de valor padrão on.

Mudança de estado por ação do usuário

Nesta proposta, mudanças de estado por intermédio do usuário têm como prin-

cípio as derivações de produtos de software em tempo de execução. Em outras palavras,

a implementação deste tipo de mudança de estado contempla a funcionalidade de entrada

ou saída das Características em tempo de execução, sem comprometimento do funciona-

mento do produto. Para a implementação deste tipo de Contrato, durante a modelagem

deve ser selecionada pelo Contrato uma Característica opcional, realizada pelo relaciona-

mento selectedFeature.

Para esta implementação, o atributo status da classe CurrentState tem fundamen-

tal importância na implementação de entrada ou saída de recurso por ação do usuário,

dado que este atributo determinará na modelagem se o recurso estará apto a ser incluído

ou excluído do produto em tempo de execução. Após a definição do estado inicial, o pró-

ximo passo é a definição de um evento que implemente a possibilidade de ligar ou desligar

a característica em tempo de execução. O evento é descrito por meio da relação entre as

classes StateMachine e Event. Neste caso, não há a implementação de transições entre

características do modelo, já que o objetivo é somente colocar ou retirar um recurso do

produto.

Mudança de estado por contexto

Mudanças de estado por contexto lidam, nesta proposta, com a transição de Ca-

racterísticas, fazendo com que o produto de software tenha a capacidade de adaptar outros

recursos por meio de regras pré-definidas. Deste modo, esta mudança deve promover a

transição entre recursos similares em tempo de execução. Em princípio esta ação é uma

derivação de produto em tempo de execução, assim como ocorre na mudança de estado

por ação do usuário. No momento em que um determinado recurso se torne indisponível,

caracterizando uma mudança de contexto, o produto será capaz de transitar para outra

Característica que possa satisfazer a ação determinada.

Como um exemplo que pode ser contemplado por este tipo de máquina de

estados, pode-se supor a implementação de uma transição entre as características ADSL

e GSM. Supondo que preferencialmente o serviço ADSL seja estabelecido como o

estado inicial de um Contrato de Comunicação, e que por algum evento este recurso se

torne indisponível, o sistemas deverá executar a negociação do Contrato, o qual deverá

estabelecer a transição do recurso ADSL para o GSM.
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Inicialmente, um Contrato que implementa uma máquina de estados por contexto

deverá estar associado a um grupo de características definido pela classe FeatureGroup e

estabelecido pelo relacionamento selectedGroup. Como próximo passo, o estado inicial

estabelecido pela classe CurrentState deverá estar associado a uma das características do

grupo associado ao contrato, por meio do relacionamento currentFeature. Esta caracterís-

tica selecionada é definida como prioritária, ou seja, esta será a primeira característica a

ser executada em uma sequência de preferências. Neste tipo de implementação, o atributo

status da classe CurrentState possuirá valor padrão on.

Definido o estado corrente ou inicial do Contrato por Máquina de Estados, os

próximos passos deverão estabelecer uma sequência de eventos, por meio da classe Event,

que possibilitem e determinem as regras de transição de características. Cada evento

poderá implementar ou não uma transição de características pela classe Transition, de

modo que a falta de transição indicará a indisponibilidade de recursos. A implementação

da classe Transition deve estabelecer as características de entrada e saída, realizadas por

intermédio das associações featureIn e featureOut, respectivamente. No Capítulo 4, que

tem como objetivo a Validação da DSML, são implementados exemplos para demonstrar

a transição entre características e a transição de estados de uma característica.

Funções de Utilidade

O metamodelo abre a possibilidade da modelagem de Contratos para a imple-

mentação de Funções de Utilidade. Entretanto, durante a modelagem a função de utilidade

deverá ser textual e em alto nível para determinar as regras de utilização de um conjunto

de características. Ou seja, a classe Rule tem somente o objetivo de descrever um con-

junto de regras a serem implementadas para a utilização de determinadas características

associadas ao Contrato.

Uma vez que funções de utilidade poderão estabelecer vários critérios para sua

execução, as quais podem estar associadas a critérios de qualidade de serviço e por

intermédio destes critérios estabelecerem pesos que definirão a utilização de determinadas

características, este trabalho não aprofundou no sentido de estabelecer critérios para

o funcionamento das funções de utilidade. Ou seja, define-se que ao modelar funções

de utilidade, pode-se descrever textualmente quais os critérios de execução a serem

implementados para o Contrato.

3.3.3 Derivação de Produtos

Já no âmbito do espaço de solução, o Metamodelo de Aplicações tem como ob-

jetivo a modelagem de Derivação de Produtos da LPSD, ou seja, o uso deste metamodelo

dá origem aos produtos que poderão ser derivados da linha de produto.
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A Figura 3.4 apresenta o metamodelo que permite a modelagem de produtos a

partir da LPSD e por intermédio dos Contratos. Cada produto será modelado a partir da

classe ProductDerivation que possui três tipos de associação com a classe Contract. As

relações da classe ProductDerivation com Contract são baseadas nas opcionalidades das

Features, sendo elas ou mandatórias ou opcionais ou dinâmicas.

Figura 3.4: Metamodelo de Aplicações para Derivação de Produ-

tos

A cada derivação de produto, a modelagem deverá contar com todos os Contratos

estabelecidos pelas Características mandatórias, visto que em LPS tais Características

mandatórias são definidas como características essenciais de todo produto derivado.

Em seguida, a modelagem continua com a seleção de Características opcionais por

meio de Contratos estáticos ou dinâmicos, selecionados por intermédio das associações

selectedContract e dynamicContract, respectivamente.

Cada modelo definido pelo Metamodelo de Aplicações deverá determinar a deri-

vação de um produto oriundo da LPSD. Em outras palavras, um modelo de características

e um modelo de variabilidades poderão servir a vários modelos de aplicação. Pode-se de-

finir então, que os Metamodelos de Características e Variabilidades devem direcionar a

modelagem de características e de variabilidades, e então apresentar o modelo de variabi-

lidades a modelagem de produtos por meio de seus contratos possibilitando a derivação

da família de produtos.

Finalizando os trabalhos de metamodelagem, a Figura 3.5 apresenta o metamo-

delo LPSD. Este metamodelo é formado pelos metamodelos de Características, de Va-

riabilidades e de Aplicações, os quais se inter-relacionam para um único metamodelo.

O metamodelo LPSD também apresenta um pequeno metamodelo denominado Archi-

tectureModel, esse metamodelo tem somente a intenção de representar a existência de

componentes (interface Component) provenientes de repositórios para reuso da LPSD, os

quais poderão ser ligados as características (Feature) do Metamodelo de Características.
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1 Contract returns Contract:

2 {Contract}

3 ’Contract’

4 name=EString

5 ’{’

6 (’bindingTime’ bindingTime=BindingTimeType)?

7 (’mandatoryFeature’ mandatoryFeature=[Feature|EString])?

8 (’selectedFeature’ selectedFeature=[Feature|EString])?

9 (’selectedGroup’ selectedGroup=[FeatureGroup|EString])?

10 (’implements’ implements=Negotiation)?

11 ’}’;

12
13 enum BindingTimeType returns BindingTimeType:

14 static = ’static’ | dynamic = ’dynamic’;

Código 3.1: Gramática representando a classe Contract do meta-

modelo.

Deve-se observar que todas as alterações promovidas diretamente sobre a gramá-

tica gerada são perdidas, caso haja uma releitura do metamodelo. Mudanças estruturais,

como inclusão de nova classe ou novas referências deverão partir do metamodelo, já que

existe uma relação de dependência com a gramática. Assim, tais mudanças são obser-

vadas pela ferramenta e criticadas como erros no projeto da gramática, e neste caso são

corrigidas manualmente. Em outras palavras, ao acrescentar uma classe esta poderá ser

manualmente inserida na gramática, sem que seja necessário gerar novamente o projeto

da DSML.

3.4.2 Desenvolvimento das Restrições de Modelagem

O desenvolvimento das restrições de modelagem permite aumentar o número

de regras de modelagem ao metamodelo. Neste sentido, a ferramenta Xtext oferece uma

linguagem acessória denominada Xtend que permite uma série de implementações e

customizações ao projeto.

A ferramenta oferece um pacote denominado Validator, com o qual por meio de

uma classe do tipo Xtend é possível desenvolver restrições aos objetos da gramática, con-

figurando uma Linguagem de Especificação de Restrições a Objetos (OCL). Semelhante à

linguagem de programação Java, com a linguagem Xtend é possível desenvolver métodos,

bem como utilizar APIs Java para estabelecer restrições à escrita da linguagem.

Durante o desenvolvimento da DSML, restrições foram identificadas e desenvol-

vidas para serem utilizadas na modelagem, a fim de manter a corretude necessária para a

construção de um modelo de LPSD. Além disso, outras necessidades de restrições foram

observadas e implementadas também durante as atividades de teste da linguagem. Neste

sentido, o projeto de construção da DSML não tem a intenção ou pretensão de produzir

todas as restrições possíveis para a linguagem, limitando-se a abordar restrições que fo-

ram consideradas imprescindíveis para a utilização da DSML e que serão listadas nesta

seção.
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O Código 3.2 apresenta um exemplo de implementação de um método de restri-

ções que tem como objetivo regular a associação entre classes Contract e ProductDeriva-

tion. Deste modo, é definido um método (checkMandatoryContract na linha 12) que tem

como objetivo determinar que todos os contratos mandatórios devem estar selecionados,

por meio da associação mandatoryContract, na derivação de um produto da LPSD.

1 package ufg.master.xtext.dspl.validation

2
3 import org.eclipse.xtext.validation.Check

4
5 import Metamodel.Feature

6 import Metamodel.FeatureGroup

7 import Metamodel.ProductDerivation

8
9 class DsplValidator extends AbstractDsplValidator {

10
11 @Check

12 def checkMandatoryContract(ProductDerivation p) {

13 for (mandatory : p.mandatoryContract) {

14 if (mandatory.mandatoryFeature.opt != Optionality.MANDATORY)

15 error(’All contracts of this relationship

16 must be Mandatory!’, null)

17 }

18 }

19 }

Código 3.2: Exemplo de método de restrição da DSML.

No decorrer do desenvolvimento da DSML, várias restrições foram implementa-

das com o objetivo de assegurar uma correta utilização da DSML, segue abaixo uma lista

de métodos de restrições desenvolvidos.

Restrições de Modelagem implementadas:

1. Define que ao menos um objeto da classe Feature deve ser mandatory;

2. Exige que todas as Features de um FeatureGroup sigam com a mesma opcionali-

dade.

3. Define que todos os objetos da classe Feature com opcionalidade madatory devam

estar relacionados com um objeto static Contract por meio da associação manda-

toryFeature;

4. Define que nenhum objeto Feature mandatory seja relacionado com Contract por

meio da associação selectedFeature;

5. Exige que todos os objetos Feature possuam associação com ao menos um objeto

da classe Contract;

6. Define que um objeto FeatureGroup deva estar associado a pelo menos dois objetos

Feature;

7. Determina que todas as alternativas de uma FeatureGroup devam pertencer à

mesma super Feature;
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8. Verifica a cardinalidade de um FeatureGroup associado a um Contract para deter-

minar quantas Features poderão trabalhar ao mesmo tempo;

9. Define que somente poderá haver Transition para Contratos relacionados a Grupos

de Características (FeatureGroup);

10. Verifica se todas as Transições de Features estão agrupadas pela mesma Feature-

Group;

11. Determina que um dynamic Contract tem obrigatoriedade de associar a mesma

Feature tanto na associação selectedFeature quanto no currentFeature, caso este

último esteja associado;

12. Determina que um dynamic Contract tem obrigatoriedade de relacionar uma das

Features determinadas na relação selectedGroup para a relação currentFeature;

13. Determina que toda derivação deve possuir todos os mandatory Contracts selecio-

nados;

14. Verifica, ao derivar, se existe alguma relação de dependência definida por Features

requires e solicita a inclusão do Contract desta Feature;

15. Durante a derivação, critica a inclusão de Contrato que possua uma madatory

Features pelo relacionamento selectedContract;

16. Critica a inclusão de um dynamic Contract pelos relacionamentos selectedContract

ou madatoryContract;

17. Critica a inclusão de um optional Contract pelos relacionamentos dynamicContract

ou madatoryContract;

18. Verifica ao derivar um produto, se a Feature do Contrato é excluída por outra

Feature já selecionada.

3.4.3 Gerador de Esqueletos de Códigos

O desenvolvimento do Gerador de Esqueletos de Códigos trabalha com o con-

ceito de máquina de estados, ou seja, para cada alteração promovida na modelagem da

LPSD por intermédio da DSML, o conjunto de códigos com as alterações promovidas

será novamente gerado. Este conjunto de códigos trata-se de um esqueleto de códigos

gerado em linguagem de propósito geral, mais precisamente a linguagem Java.

A Figura 3.7 apresenta uma visão do processo de utilização da linguagem

desenvolvida, que vai da escrita da DSML até o momento da geração de códigos.

Esta implementação tem como resultado um conjunto de códigos baseados em projetos

de desenvolvimento na linguagem Java. A linguagem Java foi escolhida por estar em

conformidade com as técnicas e ferramentas utilizadas, desde a metamodelagem até

a transformação do metamodelo em uma linguagem específica. Também faz parte do

desenvolvimento da DSML, a geração de arquivos de configuração dos produtos, os quais
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29 <<ELSE>>

30 public void runStaticFeature() {}

31 <<ENDIF>>

32 }

33 ’’’

34 }

Código 3.3: Parte do codigo Xtend desenvolvido para gerar clas-

ses Java.

Centrando no código apresentado, alguns pontos devem ser destacados. O pri-

meiro método denominado doGenerate (linha 3) tem como objetivo capturar objetos,

neste caso objetos do tipo Contract escritos na DSML. Todos os objetos que resultam

em classes ou demais arquivos devem ser instanciados dentro do método doGenerate,

caso das Features, Enumerations e arquivos de projeto desenvolvidos em XML.

O próximo método (generateContracts) (linha 7), o qual é instanciado pelo

método doGenerate, tem como objetivo criar os arquivos correspondentes à modelagem

de Contratos, bem como uma estrutura de diretórios para armazenar tais arquivos. O

exemplo ilustra somente a criação dos arquivos de classes de Contratos, assim, para cada

objeto que deverá resultar em uma classe ou arquivo, um método é desenvolvido.

Em seguida, é implementado o método que dará corpo aos arquivos criados pelo

método descrito anteriormente. O método apresentado no código define classes do tipo

Contract, as quais deverão implementar uma escrita mínima de um Contrato estático ou

Contrato dinâmico. Outros objetos implementados da mesma forma são as classes Feature

e os arquivos de configuração de projetos de software.

Complementando a geração de classes desenvolvidas, objetos da gramática tais

como Enumeration, StateMachine, CurrentState, Event, Transition e Rule também serão

entregues como classes, entretanto, estas classes não possuem variação em seu código

como ocorre nas classes Feature e Contract. Deste modo, são geradas uma única vez para

que sejam instanciadas pelas classes Feature e Contract.

Por último, a classe ProductDerivation possui resultado diferenciado no modelo

de geração de códigos, ou seja, o resultado desta classe é a construção de um script de

definição de uma aplicação. Depois de finalizada a modelagem de um produto, é gerado

um arquivo em formato XML, o qual definirá um Project Object Model (POM). O objetivo

deste arquivo é a definição de um modelo de projeto de objetos. Tal conceito é proveniente

do projeto Apache Maven [43], e tem como papel gerenciar a construção e documentação

de projetos.

Para cada derivação de produto, será gerado um arquivo pom.xml, o qual tem

como objetivo definir uma série de diretrizes do produto, tais como: configuração de

arquivos, regras de execução e dependências de projeto. Uma das regras de execução é a

inclusão de diretrizes de especificação de projetos baseados no conceito OSGi (do inglês,
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opcionalidade (opt). Seguindo o código, são declaradas duas sub-características (TV na

linha 4 e Tablet na linha 5) também opcionais. Também pertencente à característica raiz

segue a declaração de um grupo de características (DisplayDeviceGroup na linha 8) com

a indicação das cardinalidades e Features alternativas. Por último, na linha 12, é mode-

lado um comportamento específico para a característica DisplayDevices, o qual deverá ser

implementado como um método na fase de desenvolvimento manual.

1 Feature ’DisplayDevice’ {

2 opt optional

3 sub {

4 Feature ’TV’{opt optional},

5 Feature ’Tablet’{opt optional},

6 }

7 group {

8 FeatureGroup ’DisplayDeviceGroup’ {

9 minCardinality 1 maxCardinality 2

10 alternative (TV, Tablet)

11 }}

12 add {Behavior ’display’ {behaviorType public}}

13 }

Código 3.4: Modelagem de Características de Dispositivos de Vi-

sualização.

Desenvolvido o modelo de características, a DSML produzirá os primeiros

resultados em códigos Java. No exemplo acima, o resultado será uma classe para cada

Feature (DisplayDevice, TV e Tablet), o método display especificado na classe raiz e as

interfaces representando as classe implementáveis do metamodelo.

Em seguida, a atividade de modelagem entra em uma segunda fase que é a

modelagem de variabilidades, modelagem esta que possui uma relação de dependência

com a modelagem realizada.

3.5.2 Modelagem de Variabilidades

A segunda fase do processo é a modelagem das variabilidades, representada

no metamodelo pela meta-classe VariabilityModel, que consiste na configuração dos

Contratos. Em princípio, os Contratos devem corresponder às Características (manda-

tórias e opcionais) modeladas anteriormente, estabelecendo assim os Contratos estáticos.

Recomenda-se posteriormente a modelagem dos Contratos dinâmicos, os quais poderão

estabelecer processos de negociação especializados em máquinas de estado ou em funções

de utilidade. Observa-se que os Contratos por máquinas de estado podem desempenhar

mudanças de estado em apenas uma característica ou transitar entre características dispo-

níveis em uma ordem estabelecida.

O Código 3.5 ilustra o desenvolvimento de um contrato dinâmico do tipo

máquina de estados. A implementação da máquina de estados é representada por uma
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característica padrão (currentFeature na linha 4) relacionada ao estado inicial da máquina

(CurrentState na linha 4).

1 Contract DisplayDeviceContract {

2 bindingTime dynamic

3 implements StateMachine {

4 has CurrentState {status on currentFeature TV}

5 creates {

6 Event ’noTV’ {

7 takes Transition {featureIn Tablet featureOut TV}

8 },

9 Event .... {

10 takes Transition {featureIn .... featureOut ....}

11 },

12 ....,

13 Event ’noTable’ {noService}

14 }}

15 }

Código 3.5: Modelagem de Variabilidades de Dispositivos de Vi-

sualização, com a implementação de uma Máquina de

Estados.

O passo seguinte da modelagem de variabilidades, a modelagem dos eventos

(Event), tem como função principal promover a transição (Transition) entre as caracterís-

ticas. Os eventos somente serão executados na indisponibilidade do recurso padrão, deste

modo a linha 6 do código implementa um evento no qual é detectado a indisponibilidade

da característica TV. Diante do evento é provocada a transição de características, saindo a

TV (featureOut na linha 7) e entrando o Tablet (featureIn na linha 7) como característica

padrão do sistema. O intervalo entre as linhas 9 e 12 somente representa como seria caso

este Contrato possuísse mais características para transição. No caso de indisponibilidade

de todas as características, o último evento implementado retornará a falta de disponibili-

dade do grupo de características (noService).

Finalizada a modelagem do contrato, o resultado é a geração de código em Java

que implemente o contrato DisplayDeviceContract descrito pela DSML. Assim, definidos

todos os contratos estáticos e dinâmicos previstos pelo modelo de características, pode-se

iniciar a fase de derivação de produtos.

3.5.3 Derivação de Produtos

A última fase do processo de modelagem consiste na derivação da família de

produtos da linha. Os produtos são derivados a partir dos Contratos, observando que todos

os Contratos estáticos relacionados a Características mandatórias deverão estar presentes

em todas as derivações. A partir deste ponto, o processo de derivação é conduzido pela

escolha das Características opcionais e alternativas modeladas por Contratos estáticos ou

dinâmicos.

O Código 3.6 apresenta um exemplo de derivação de produto proveniente da

modelagem de características e variabilidades. Como se pode observar na derivação, a
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1 ApplicationModel {

2 has {

3 ProductDerivation ’App01’ {

4 mandatoryContract (ReminderContract, CarePlanContract, ...)

5 selectedContract (CommunicationContract, ...)

6 dynamicContract (DisplayDeviceContract, ...)

7 }

8 }

9 }

Código 3.6: Modelagem da derivação de produtos.

modelagem é orquestrada pela seleção de contratos, os quais estão ligados às caracterís-

ticas que deverão compor o produto. Como apresentada no código, a modelagem começa

com a seleção dos contratos mandatórios (mandatoryContract na linha 4), seguida da se-

leção de contratos estáticos (selectedContract na linha 5) e terminado pela seleção de

contratos dinâmicos (dynamicContract na linha 6). O exemplo apresenta a escolha de so-

mente um contrato selecionado e um contrato dinâmico, contudo a derivação permite que

vários contratos sejam combinados.

O resultado da derivação do produto é a geração de um arquivo que represente um

projeto de software. Assim, a DSML produz um documento XML modelado nos conceitos

de Project Object Model, ou seja um arquivo pom.xml. Este documento tem o objetivo de

selecionar os contratos e características do produto e compilá-lo como um projeto nos

moldes da especificação OSGi.

Ao final desta seção de modelagem, é importante ressaltar uma abordagem

que faz parte do paradigma LPS ou LPSD, o qual diz respeito ao gerenciamento das

variabilidades. Este conceito tem como objetivo a utilização de atividades nas quais se

possam determinar as variabilidades visando ao ciclo de vida do software e seus artefatos,

ao gerenciamento de dependências entre as variabilidades e ao suporte à instanciação das

variabilidades [59, 12].

Cabe assim, apontar que este trabalho não tem como uma de suas abordagens

o gerenciamento de variabilidades, e sim o suporte de uma linguagem para auxiliar na

montagem e derivação de uma LPSD, o que não exclui a adoção de abordagens, técnicas

e ferramentas que auxiliem neste domínio.

3.5.4 Implementação dos Produtos

Como proposta de solução para a implementação pós-modelagem, esta disserta-

ção adotou como ferramenta o desenvolvimento de projetos baseados em Apache Maven,

desenvolvido pela Fundação Apache para o gerenciamento de projetos de software [4].

Esse recurso tem como finalidade estabelecer diretrizes de construção de projetos resul-

tantes da modelagem, ou seja, para cada aplicação derivada será gerado um arquivo de

configuração com o intuito de gerenciar a compilação e o empacotamento do projeto.
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entrar ou sair da plataforma de execução. Deste modo, quando um serviço está disponível

em estado quiescente, este poderá ser instanciado por outro processo pertencente a

outro conjunto de software. Diante desta implementação, os artefatos apresentados são

instalados na plataforma OSGi (Apache Felix), a qual deverá dar a possibilidade de iniciar

e parar serviços, que nesta dissertação tem como objetivo promover a execução dos

contratos estáticos e dinâmicos, principalmente dinâmicos.

3.6 Considerações acerca da Proposta

Este Capítulo apresentou o processo de desenvolvimento de uma linguagem

apoiada por conceitos do paradigma de LPS somado ao conceito de variabilidades

dinâmicas, o que resulta em uma LPSD. O processo de desenvolvimento foi dividido em

passos que definiram um Metamodelo, a transformação do Metamodelo em uma DSML

e a transformação dos objetos definidos pela DSML em códigos de uma Linguagem de

Propósito Geral (Java).

O Metamodelo foi segmentado em três partes, o Metamodelo de Características,

o Metamodelo de Variabilidades e o Metamodelo de Aplicações. O Metamodelo de

Características é baseado no conceito de modelagem de características, o qual tem ampla

utilização em abordagens LPS. Deste modo, o objetivo deste metamodelo é definir

características que deverão ser ligadas aos Contratos (estáticos ou dinâmicos) e artefatos

de reuso disponíveis para Linha de Produto.

O Metamodelo de Variabilidades foi desenvolvido para a modelagem de Contra-

tos (estáticos e dinâmicos). Em princípio, cada característica deverá possuir um Contrato

estático como requisito mínimo. Já os Contratos Dinâmicos dizem respeito ou abordam

derivações em tempo de execução, visto que o metamodelo possibilita a modelagem de

Máquinas de Estado e Funções de Utilidade. Destaca-se nesta modelagem a utilização

das máquinas de estados, as quais podem definir a troca de estados de uma característica

(ligada ou desligada), ou a transição de características de um determinado grupo. No caso

das Funções de Utilidade, o metamodelo possibilita a especificação em alto nível das re-

gras ou requisitos que deverão definir pesos, em tempo de execução, para que a transição

com melhor qualificação seja realizada.

O Metamodelo de Aplicações tem como objetivo a derivação de produtos oriun-

dos da LPSD. A derivação dos produtos é pautada na escolha de contratos estáticos e

dinâmicos desenvolvidos a partir do metamodelo de variabilidades. A modelagem de

aplicações proporciona a realização da modelagem de características e variabilidades em

aplicações específicas baseadas em necessidades específicas.

O segundo passo do desenvolvimento é a transformação do Metamodelo em

uma Gramática que o represente e proponha uma escrita para modelagem. O processo
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de transformação é realizado por meio do framework Xtext, o qual é capaz de realizar

a leitura do metamodelo e transformá-lo em gramática. Com a gramática disponível,

entra em desenvolvimento a implementação das restrições que deverão ser executadas

no momento da modelagem com a utilização da linguagem. Por fim, é desenvolvido o

código de deverá promover a transformação da modelagem, realizada pela DSML, em

um esqueleto de códigos em linguagem Java.

Após a modelagem de uma LPSD, tem-se como produto um conjunto de códi-

gos em linguagem Java, os quais deverão ser complementados com o desenvolvimento

manual. Finalizado o desenvolvimento, os projetos de derivação poderão ser compilados

e instalados em uma plataforma de serviços (Apache Felix) baseada em conceitos OSGi.

Presume-se que artefatos da arquitetura de componentes estejam disponíveis como servi-

ços da plataforma, e desta forma possam ser instanciados pelos projetos gerados por meio

da DSML. Ao final do Capítulo, foi apresentado o fluxo de modelagem com a utilização

dos recursos desenvolvidos.

O próximo Capítulo tem como objetivo, a demonstração de uso da DSML para a

construção e derivação de LPSD, bem como a validação da linguagem com a implantação

de seus resultados em uma plataforma de testes.



CAPÍTULO 4
Validação

Este Capítulo tem como foco modelar exemplos de LPSD utilizando a DSML

desenvolvida, bem como demonstrar o desenvolvimento de partes dos produtos que im-

plementem, principalmente, o uso de Contratos dinâmicos. Os resultados dessa imple-

mentação possuem o objetivo de validar a DSML, demonstrando que com a utilização da

linguagem é possível chegar a um produto oriundo de uma LPSD.

4.1 Introdução

Para a validação, dois modelos de características são desenvolvidos por meio

do conceito de LPSD e com o uso da metamodelagem de características: HealthCare

e SmartPhone. Logo após, as características são modeladas em contratos estáticos e

dinâmicos, resultando em um repositório de características ligadas a contratos, o que

viabiliza a derivação dos produtos.

Os trabalhos de modelagem de produtos estão baseados, principalmente, no

funcionamento dos Contratos dinâmicos, os quais são desenvolvidos e instanciados por

uma aplicação de teste que deve promover a execução desses contratos.

Todos os artefatos desenvolvidos nestes testes foram implantados na plataforma

OSGi, mais especificamente na ferramenta Apache Felix, de onde componentes foram

iniciados e parados para a observação do comportamento dos contratos em tempo de

execução.

4.2 Sistema de HealthCare

O primeiro passo, como exigido pela metamodelagem, é a atividade de modela-

gem de características que neste caso implementa o modelo apresentado na Figura 4.1. O

modelo de características apresentado representa um exemplo de LPS que tem como ob-

jetivo gerenciar um plano de cuidados para um paciente. Um plano de cuidados consiste
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em um conjunto de prescrições médicas que devem orientar o tratamento de um paciente,

tais como horários de medicação ou medições de pressão arterial [10].

Deste modo, a LPS possibilita a derivação de produtos provenientes de uma

família de produtos, mas que tenham em sua configuração somente as necessidades

específicas de um determinado usuário. Como exemplo, um produto pode ser derivado

para notificar (Reminder) o paciente sobre os horários de medicação e medições.

Figura 4.1: Modelo de Características HealthCare

4.2.1 Modelagem de Características

Definido o modelo de características, dá-se início ao trabalho de construção da

LPSD com a modelagem de todas as características apresentadas. Neste passo, cada ca-

racterística e subcaracterística, grupo de características, comportamento de característica,

seu atributos e relacionamentos devem ser especificados usando a DSML.

O Código 4.1 apresenta uma parte da modelagem de características. Cada ca-

racterística e subcaracterística é expressada em uma linguagem hierárquica, sendo as

subcaracterísticas definidas após a expressão sub.

1 ProjectDSPL ’HealthCare’ {

2 featureModel {

3 FeatureModel {

4 has {

5 Feature ’CarePlan’ {

6 opt mandatory

7 sub {

8 Feature ’HealthProblem’ {

9 opt optional

10 sub {

11 Feature ’Diabetes’ {

12 requires (Glucometer)

13 }

14 ,

15 Feature ’Hypertension’ {

16 requires (BloodPressure)

17 }

18 }

19 group {

20 FeatureGroup ’HealthProblemGroup’ {

21 minCardinality 1 maxCardinality 2

22 alternative (Diabetes, Hypertension)
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23 }

24 }

25 }

26 ,

27 Feature ’Reminder’ {

28 opt mandatory

29 requires (DisplayDevice)

30 }

31 }

32 },

33 Feature ’DisplayDevice’ {

34 opt optional

35 sub {

36 Feature ’TV’{},

37 Feature ’SmartPhone’{},

38 Feature ’Tablet’{},

39 Feature ’SmartWatch’{}

40 }

41 group {

42 FeatureGroup ’DisplayDeviceGroup’ {

43 minCardinality 1 maxCardinality 4

44 alternative (TV, SmartPhone, Tablet, SmartWatch)

45 }

46 }

47 add {Behavior ’display’ {behaviorType public}}

48 .....

49 }

Código 4.1: Parte da modelagem do Modelo de Características de

uma LPSD (código completo pode ser visualizado no

anexo).

Desenvolvido o modelo de características, a linguagem deve produzir resultados

em linguagem Java. O código da DSML é interpretado toda vez que é gravado, deste

modo, ao gravar uma característica no modelo, os primeiros códigos em Java são gerados.

Para cada característica ou grupo de características modelada é gerada uma

classe correspondente. Os relacionamentos e atributos das características modeladas são

descritos na linguagem em forma de métodos e atributos respectivamente, gerando assim

um template de implementação.

O Código 4.2 apresenta o resultado da modelagem da característica Reminder,

e este resultado traz uma implementação inicial deste recurso, de modo que demais

particularidades de funcionamento devem ser implementadas manualmente. A classe

Feature tem como uma de suas funcionalidades estabelecer uma relação com as classes

correspondentes a componentes armazenados em um repositório. Como já se considera

que estas classes já existam em um repositório, para efeitos de testes foram desenvolvidas

classes fictícias com o objetivo somente de reproduzir a conexão das Features com o

serviço de componentes.

1 package healthcare.impl.features;

2
3 import healthcare.interfaces.*;

4 import healthcare.impl.enumerations.Optionality;

5 // insert component package and import component required

6 public class Reminder implements Feature {
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7 // this class is mandatory

8 private final Optionality opt = Optionality.MANDATORY;

9 private final String name = "Reminder";

10
11 public Reminder() {}

12 public String getName() {return name;}

13 public Optionality getOpt() {return opt;}

14 public boolean doAction() {

15 boolean result = false;

16 try {

17 //Implementation of component architecture

18 System.out.println("Reminder working fine!");

19 result = true;

20 }

21 catch (Exception e) {

22 //Commands to exception handler

23 System.out.println("Reminder problem!");

24 }

25 return result;

26 }

27
28 public void starting() {

29 Thread thread = new Thread(this);

30 end = false;

31 thread.start();

32 }

33
34 public void stopping() {

35 end = true;

36 this.dispose();

37 }

38 }

Código 4.2: Classe Reminder gerada através da modelagem da

característica Reminder apresentada no Código 4.1

(linha 27).

As classes de características entregues promovem um modelo de desenvolvi-

mento baseado em tratamento de exceções, ou seja, caso ocorra algum problema na ins-

tanciação de algum componente relacionado, o sistema trata este erro e o reporta à classe

de contrato relacionada para que esta promova a solução de adaptação pré-determinada

em sua modelagem.

4.2.2 Modelagem de variabilidades

Passo seguinte à modelagem de características, a modelagem de variabilidades

demonstrada nesta validação trabalha o contrato dinâmico que faz uso do grupo de

dispositivos de visualização (DisplayDevice). Como pode ser observado no modelo

de características (Código 4.1), este grupo conta com as características TV, Tablet,

SmartPhone e SmartWatch, todas modeladas como subcaracterísticas de DisplayDevice.

O Código 4.3 apresenta a modelagem de parte do modelo Contratos, focando

substancialmente nas características que definem um contrato dinâmico. O modelo pro-

posto prevê que toda característica possui um contrato e que cada contrato deve instanciar

a característica correspondente. Outra situação é a possibilidade de um contrato instanciar
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várias características, resultado da implementação de contratos dinâmicos que poderão

transitar por várias características. Exemplos desses tipos de contrato são as máquinas de

estado e as funções de utilidade.

1 ProjectDSPL HealthCare {

2 variabilityModel {

3 VariabilityModel {

4 has {

5 Contract ReminderC {

6 bindingTime static selectedFeature Reminder

7 },

8 Contract DisplayDeviceGroupC {

9 bindingTime dynamic selectedGroup DisplayDeviceGroup

implements

10 StateMachine {

11 has CurrentState {

12 currentFeature TV

13 }

14 creates {

15 Event noTV {

16 makes Transition {fetureIn SmartPhone featureOut

TV}

17 },

18 Event noSmartPhone {

19 noService

20 }

21 }

22 }

23 }

24 }

25 }

26 }

27 }

Código 4.3: Parte da modelagem de Contratos da LPSD (código

completo pode ser visualizado no anexo).

O resultado da modelagem de contratos é um conjunto de classes com estruturas

iniciais, como apresentado no Código 4.4. Deste modo, pode-se observar que o contrato

faz a instanciação das características TV, Tablet e SmartPhone em um modelo de máquina

de estados. Diante disso, o contrato estabelece a TV como característica corrente por meio

do método stateMachine. Durante a execução do método, caso a característica corrente

não responda, é acionado um evento de transição para outra característica, o que se repete

até que se esgotem as transições definidas na modelagem do contrato.

1 // This contract has dynamic bidingTime

2 package healthcare.impl.contracts;

3
4 import healthcare.impl.contracts.negotiations.StateMachine;

5 import healthcare.impl.enumerations.BindingTimeType;

6 import healthcare.impl.features.*;

7 import healthcare.interfaces.*;

8
9 public class DisplayDeviceContract implements Contract {

10 // Features of this Contract

11
12 private String name;

13 private BindingTimeType bidingTime;

14 private TV tv;



4.2 Sistema de HealthCare 68

15 private Tablet tablet;

16
17 public DisplayDeviceContract() {

18 // Auto-generated method stub

19 this.name = "DisplayDeviceContract";

20 this.bidingTime = BindingTimeType.DYNAMIC;

21 }

22
23 public String getName() {return name;}

24 public BindingTimeType getBindingTime() {return bidingTime;}

25
26 public void stateMachine() {

27 StateMachine contract = new StateMachine();

28
29 tv = new TV();

30 tablet = new Tablet();

31
32 contract.setCurrentState(tv);

33 contract.createEvent("notv", tablet, tv);

34 contract.createEvent("notable", null, tv);

35
36 while (!contract.getCurrentState().doAction()) {

37 contract.runEvent();

38 if (contract.getCurrentState() == null) {

39 break;

40 }

41 }

42 }

43 }

Código 4.4: Classe DisplayDeviceContract gerada pela modela-

gem do contrato dinâmico demonstrado pelo Có-

digo 4.3.

As classes de contrato entregues buscam, primeiramente, estabelecer o relacio-

namento ou relacionamentos entre contratos e características. No caso de se relacionarem

com mais de uma característica, implementa-se o contrato com um dos tipos de negocia-

ção, máquina de estados ou funções de utilidade. O exemplo abordou a implementação de

uma máquina de estados que promove a transição de características. Contudo, este mesmo

modelo pode abordar um contrato de função de utilidade que implemente pesos que de-

finam prioridades [56], como exemplo, a proximidade de algum dispositivo em relação à

posição do usuário. Deve-se observar que para os modelos baseados em funções de uti-

lidade, a DSML desenvolvida assume que implementações que possam atribuir pesos de

qualidade aos componentes, já estejam desenvolvidas.

4.2.3 Derivação do Produto

O Código 4.5 apresenta parte da derivação de produto que promove o uso do

contrato dinâmico modelado na subseção 4.2.2.

1 ProjectDSPL ’HealthCare’ {

2 applicationModel {

3 ApplicationModel {

4 has {

5 ProductDerivation ’App01’ {
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6 mandatoryContract (ReminderC, CarePlanC, MedicalSensorC)

7 selectedContract (DisplayDeviceC)

8 dynamicContract (DisplayDeviceContract)

9 }

10 }

11 }

12 }

13 }

Código 4.5: Derivação de Produto proveniente da modelagem de

Contratos do Código 4.3.

Implementado cada contrato da LPSD, começa então a fase de derivação da

família de produtos. No caso desta validação, a intenção é exemplificar o funcionamento

de um contrato dinâmico que implemente uma máquina de estados. O Código 4.5

apresenta uma derivação de produto que consiste em uma aplicação de planos de cuidados

para um paciente. Entretanto, este exemplo deve focar no funcionamento do recurso

Reminder, o qual deverá acionar algum dispositivo (TV ou Tablet) para notificar o paciente

de algum procedimento do plano de cuidados.

Esta modelagem tem como principal resultado a geração de um documento

XML, produzido pelo sistema gerenciador de projetos Apache Maven, o qual deverá pos-

sibilitar a compilação do projeto para que este seja instalado e executado na plataforma

Apache Felix OSGi. Deste modo, foram implementadas algumas classes, com base no

modelo iPOJO, que simulam os componentes TV e Tablet, os quais deverão ser instalados

como componentes de serviços na plataforma OSGi.

1 <project>

2 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

3 <packaging>bundle</packaging>

4 <parent>

5 <groupId>system</groupId>

6 <artifactId>healthcare</artifactId>

7 <version>1.0-SNAPSHOT</version>

8 </parent>

9 <groupId>healthcare</groupId>

10 <artifactId>application01.dspl</artifactId>

11 <version>1.0-SNAPSHOT</version>

12 <name>HealthCare App01 DSPL</name>

13 <dependencies>

14 <dependency>

15 <groupId>healthcare</groupId>

16 <artifactId>architecture.services</artifactId>

17 <version>1.0-SNAPSHOT</version>

18 </dependency>

19 </dependencies>

20 <build>

21 <plugins>

22 <plugin>

23 <groupId>org.apache.felix</groupId>

24 <artifactId>maven-bundle-plugin</artifactId>

25 <version>1.4.2</version>

26 <extensions>true</extensions>

27 <configuration>

28 <instructions>

29 <Export-Package>healthcare.application01.dspl</Export-Package>

30 </instructions>

31 </configuration>
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32 </plugin>

33 <plugin>

34 <groupId>org.apache.felix</groupId>

35 <artifactId>maven-ipojo-plugin</artifactId>

36 <executions>

37 <execution>

38 <goals>

39 <goal>ipojo-bundle</goal>

40 </goals>

41 </execution>

42 </executions>

43 </plugin>

44 </plugins>

45 </build>

46 </project>

Código 4.6: Arquivo de configuração pom.xml, utilizado para con-

figurar o projeto e compilá-lo para execução na pla-

taforma Apache Felix.

O Código 4.6 apresentado tem como função determinar as diretrizes de cons-

trução do projeto. Por intermédio deste arquivo são definidos dados do projeto como:

arquitetura, versionamento, dependências, compilação e destino de execução, como apre-

sentado. Neste ponto, há a necessidade de destacar a declaração das dependências (linhas

13 a 19), este código é introduzido como parte do desenvolvimento manual do processo

visto que a modelagem não contempla tal informação.

Terminado o processo de modelagem e implementação manual do sistema, o

projeto está pronto para ser compilado pelo software de gerenciamento de projetos Maven.

A Figura 4.2 demonstra a estrutura de diretórios de um projeto Maven compilado (como

um Bundle) para ser executado na plataforma Felix.

Figura 4.2: Estrutura de diretórios do projeto de implementação

do Produto.

Para a compilação do projeto, alguns detalhes devem ser descritos, tais como: o

arquivo pom.xml deve estar na pasta raiz do projeto, a pasta gui possui a implementação de

uma interface de execução desenvolvida com a utilização do ambiente gráfico javax.Swing

e as demais pastas features, contracts, negociations, enumerations e interfaces possuem

os artefatos produzidos por meio da modelagem com uso da DSML. Compilado, o projeto

é um arquivo do tipo jar, o qual deve ser instalado para execução.
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4.3 Instalação do Produto na plataforma Apache Felix

Compilado não somente o projeto proveniente da modelagem, mas também os

projetos que desenvolvem a arquitetura de componentes, o sistema esta apto a ser insta-

lado e executado. Cada implementação da arquitetura de componentes foi desenvolvida

seguindo o conceito de implementação orientada a objetos, conceito também seguido pela

implementação de sistemas distribuídos, tais como RMI (do inglês, Remote Method In-

vocation). Esta implementação envolve a construção de um projeto de interfaces e um

projeto de implementações dessas interfaces, os quais são executados em diferentes pro-

cessos de execução JVM (do inglês, Java Virtual Machine). O Código 4.7 apresenta a lista

de servições necessários para a execução dos projetos desenvolvidos pela DSML.

1 g!lb

2 ID|State |Level|Name

3 0|Active | 0|System Bundle (5.4.0)|5.4.0

4 1|Active | 1|Apache Felix Bundle Repository (2.0.6)|2.0.6

5 2|Active | 1|Apache Felix Gogo Command (0.16.0)|0.16.0

6 3|Active | 1|Apache Felix Gogo Runtime (0.16.2)|0.16.2

7 4|Active | 1|Apache Felix Gogo Shell (0.10.0)|0.10.0

8 5|Active | 1|Apache Felix iPOJO (1.12.1)|1.12.1

9 6|Active | 1|Apache Felix iPOJO Extender Pattern Handler (1.4.0)|1.4.0

10 7|Active | 1|Apache Felix iPOJO OSGi Junit Runner (1.0.0)|1.0.0

11 8|Active | 1|Apache Felix iPOJO Annotations (1.6.0)|1.6.0

Código 4.7: Lista de serviços necessários para a execução dos

projetos.

Dado que este projeto conta com o uso do modelo de desenvolvimento iPOJO,

alguns recursos devem der instalados na plataforma Felix antes da instalação do produto e

componentes. Assim, como pode ser observado na lista de serviços abaixo, os plugins de

identificação 5, 6, 7 e 8 devem estar instalados e ativos para o funcionamento do projeto.

1 g! start file:../projects/tv.service-1.0-SNAPSHOT.jar

2 g! start file:../projects/tv.impl-1.0-SNAPSHOT.jar

3 g! start file:../projects/tablet.service-1.0-SNAPSHOT.jar

4 g! start file:../projects/tv.impl-1.0-SNAPSHOT.jar

5 g! start file:../projects/application01.dspl-1.0-SNAPSHOT.jar

6
7 ID|State |Level|Name

8 9|Active | 1|TV Service (1.0.0.SNAPSHOT)|1.0.0.SNAPSHOT

9 10|Active | 1|TV Implementation (1.0.0.SNAPSHOT)|1.0.0.SNAPSHOT

10 11|Active | 1|Tablet Service (1.0.0.SNAPSHOT)|1.0.0.SNAPSHOT

11 12|Active | 1|Tablet Implementation (1.0.0.SNAPSHOT)|1.0.0.SNAPSHOT

12 13|Active | 1|HealthCare App01 DSPL (1.0.0.SNAPSHOT)|1.0.0.SNAPSHOT

Código 4.8: Instalação dos projetos na plataforma Felix.

O Código 4.8 apresenta a instalação dos projetos de funcionamento da LPSD,

sendo eles:

1. TV Service: pacote de interfaces implementadas para o componente TV;

2. TV Implementation: pacote de implementação da interface TV Service;
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Figura 4.6: Modelo adaptado de um sistema de SmartPhone.

O Código 4.9 apresenta a modelagem de um contrato dinâmico de máquinas

de estado, o qual tem como objetivo determinar que o recurso GSM trata-se de uma

característica opcional e dinâmica. Assim, a característica GSM foi modelada com status

off (linha 6), o que determina que a característica está indisponível, contudo esta pode

ser ativada em tempo de execução, o que levará a uma derivação de produto em tempo de

execução.

1 Contract GSMContract {

2 bindingTime dynamic

3 selectedFeature GSM

4 implements StateMachine {

5 has CurrentState {

6 status off currentFeature GSM

7 }

8 }

9 }

Código 4.9: Contrato de máquina de estados para o recurso GSM.

Ao especificar o contrato e selecioná-lo na derivação, a implementação do

recurso se torna disponível para entrar em execução durante o ciclo de vida do produto.

Entretanto, o recurso precisa estar disponível no repositório de serviços e disponibilizado

para efetivar a entrada do novo recurso.

1 // This contract has dynamic bidingTime

2 package healthcare.impl.contracts;

3
4 import healthcare.impl.contracts.negotiations.StateMachine;

5 import healthcare.impl.enumerations.BindingTimeType;

6 import healthcare.impl.features.*;

7 import healthcare.interfaces.*;

8
9 public class GSMContract implements Contract {

10 // Features of this Contract

11
12 private String name;

13 private BindingTimeType bidingTime;

14 private GSM gsm;

15
16 public DisplayDeviceContract() {

17 // Auto-generated method stub

18 this.name = "DisplayDeviceContract";

19 this.bidingTime = BindingTimeType.DYNAMIC;

20 }

21
22 public String getName() {return name;}

23 public BindingTimeType getBindingTime() {return bidingTime;}
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desenvolvimento do produto SmartPhone é possível concluir que com o uso da DSML é

possível validar um produto que possui requisitos de mudanças de estado por intervenção

do usuário em tempo de execução.

4.6 Considerações acerca da Validação

O Capítulo de Validação fez o uso de dois modelos de características para a

implementação de contratos dinâmicos. Com o objetivo de implementar todos os níveis

de metamodelagem oriundos da especificação MOF, este capítulo foi dedicado ao nível

M0, promovendo principalmente a execução das implementações que levam o conceito

de variabilidades dinâmicas.

No primeiro modelo foi desenvolvida uma máquina de estados para desempenhar

a transição de características de um grupo de dispositivos de visualização. O modelo

propõe um conjunto de recursos para a visualização de lembretes provenientes de um

plano de cuidados. Deste modo, o contrato dinâmico elaborado transita por uma lista de

prioridades até a exibição do lembrete.

No segundo modelo foi desenvolvida uma máquina de estados para implementar

a entrada de um recurso a pedido do usuário. Assim, o modelo propôs o desenvolvimento

de um SmartPhone com o recurso estático de mensagens por ADSL. Entretanto foi

implementado um contrato dinâmico, o qual disponibiliza a oportunidade de o usuário

ligar o recurso de envio de mensagens por GSM.

Ao fim deste capítulo foi demonstrado que a DSML cumpre o objetivo de

modelar sistemas adaptativos baseados em LPSD. É possível ainda concluir que o projeto

cumpriu todos os níveis de modelagem propostos pelo conceito MOF.



CAPÍTULO 5
Conclusão

5.1 Considerações finais e limitações

A necessidade do desenvolvimento de sistemas adaptativos é cada vez mais

frequente. Este fato é decorrente de constantes mudanças nos paradigmas de utilização

de tecnologias, tais como o volume de recursos tecnológicos disponível em um ambiente,

onde tais recursos podem fazer parte de um sistema complexo e distribuído.

Diante destas necessidades, nesta dissertação foi desenvolvida uma DSML para

implementação de determinados tipos de adaptação que podem estar presentes nestes sis-

temas. O projeto teve seu início com a definição de um processo de metamodelagem,

definido por conceitos de Arquitetura Dirigida a Modelos, proposta pela OMG em sua

especificação MOF. Somado ao conceito de modelagem, outros conceitos como o para-

digma de LPSD e Modelos de Características auxiliaram na construção do Metamodelo.

O metamodelo desenvolvido foi dividido em três partes que se inter-relacionam:

os metamodelos de características, variabilidades e aplicações. O metamodelo de caracte-

rísticas é baseado no conceito de desenvolvimento de software orientado a características.

O metamodelo de variabilidades tem o seu desenvolvimento baseado em contratos, os

quais podem ser definidos como estáticos ou dinâmicos. No caso de contratos dinâmicos,

três tipos de negociação podem ser definidos: máquinas de estado visando o estado de uma

característica, máquinas de estado visando a transição entre características e a representa-

ção de funções de utilidade. Neste último caso, exige-se a implementação dos requisitos

que definem os pesos para utilização de uma determinada característica. O metamodelo

de aplicações é definido por relações entre produtos e contratos em que a derivação de

produtos é realizada por intermédio dos contratos. Em outras palavras, as derivações são

orquestradas por contratos estáticos e dinâmicos.

A linguagem proposta nesta dissertação é baseada na transição dos metamodelos

para uma gramática que define cláusulas referentes à escrita da linguagem. Somadas à

gramática, regras e restrições são implementadas na linguagem por meio do conceito de

Linguagens de Especificação de Restrições em Objetos (OCL). O último passo na elabo-

ração da DSML é a implementação de métodos que interpretam a modelagem realizada
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por meio dos três modelos em códigos que definem projetos, pacotes e um arcabouço de

códigos para a implementação de aplicações. O termo arcabouço, neste contexto, define

que os códigos gerados que são complementados manualmente, desenvolvendo recursos

que estão fora do alcance da DSML.

A DSML desenvolvida tem como foco a implementação de sistemas adaptáveis

e sensíveis ao contexto que têm como abordagem a utilização de máquinas de estado. A

utilização da DSML visa ainda diminuir as dificuldades do desenvolvimento de sistemas

com tais propriedades, visto que a modelagem promove o direcionamento do desenvolvi-

mento e derivação de LPSDs. O resultado da modelagem é a geração dos esqueletos de

códigos que visam a diminuição do trabalho de desenvolvimento manual, sendo estes có-

digos baseados na implementação de componentes dinâmicos Java propondo assim uma

estrutura de implementação para sistemas adaptativos baseados em máquinas de estado.

Algumas tecnologias foram utilizadas para diminuir o grau de complexidade dos

códigos gerados pela DSML. Assim, recursos de implementação e gerenciamento de pro-

jetos ligados à Fundação Apache foram utilizados para facilitar o desenvolvimento de

aplicações que validaram a DSML desenvolvida na dissertação. Recursos como Apache

Maven, Apache Felix iPOJO e Apache Felix foram utilizados para gerenciar projetos,

desenvolver artefatos para a plataforma OSGi e executar a plataforma OSGi, respectiva-

mente.

Com o resultado da modelagem de dois cenários e o desenvolvimento manual de

códigos que complementaram as aplicações, o projeto foi validado com a execução dos

artefatos provenientes do processo. Deste modo, foi possível cumprir todos os níveis do

desenvolvimento especificados pelo MOF.

Dentre as limitações do projeto, a que mais se destaca é a pouca profundidade

no desenvolvimento de contratos baseados em funções de utilidade. O processo somente

possui a possibilidade de descrição textual indicando o tipo de função a ser implementada

manualmente. Outra limitação detectada é a alta dependência das ferramentas e ambientes

de modelagem e implementação do processo.

5.2 Trabalhos futuros

Complementando este trabalho, alguns pontos de melhoria e trabalhos futuros

foram levantados:

• O desenvolvimento de soluções para contratos que visam a implementação de

funções de utilidade;

• Evoluir a gramática da linguagem, tornando sua escrita mais amigável e simples;

• Desenvolvimento de mais restrições de modelagem que permitam uma modelagem

mais precisa dos conceitos de LPSD, máquinas de estado e funções de utilidade;
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• Evoluir o código gerado pela DSML, dando aos contratos novas soluções, como

por exemplo, implementações baseadas em aspectos;

• Desenvolver uma linguagem gráfica para a DSML, tornando a modelagem mais

objetiva e simples;

• Aplicação da proposta em aplicações complexas com o propósito de avaliar a

escalabilidade.
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